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1. Příloha je součástí dokumentu „Informací pro žadatele o certifikát Certifikačního schématu 
Systémy managementu organizace“, kde jsou uvedeny další informace: 

• Celkové certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ, 

• popis náplně práce a úkolů manažera systému managementu organizace – obecně, 

• popis náplně práce a úkolů auditora systému managementu – obecně, 

• požadovaná odborná způsobilost pro manažery systému managementu organizace, 

• požadovaná odborná způsobilost pro auditory systému managementu organizace, 

• požadované schopnosti, 

• nezbytné předpoklady 

• pravidla chování manažera a auditora SM. 
 
Požadavky na proces certifikace: 

• Postup při certifikaci osob, 

• zkušební řád, 

• metody a kritéria týkající se dozoru, 

• kritéria pro pozastavování a odnímání certifikace, 

• kritéria pro změnu rozsahu nebo úrovně certifikace. 
 
 

2. Přehled požadovaných znalostí  Auditora EMS 

Auditoři systémů environmentálního managementu musí prokazovat všechny znalosti 
a dovednosti, které jsou požadovány u manažerů systémů environmentálního managementu, 
viz bod A) 

Auditoři musí mít důkladné a aktuální znalosti o postupech auditování a musí být schopni 
aplikovat nezbytné manažerské dovednosti při provádění auditů, jak je doporučováno 
v ISO 19011, viz bod B) 

Musí být schopni provádět audity první, druhou a třetí stranou, při nichž se prokazuje shoda 
s příslušnými normami řady ISO 14000, přičemž podle potřeby berou v úvahu zaměření a 
požadavky ISO/IEC 17021. Musí být schopni jednat jako vedoucí týmu auditorů nebo jako 
auditor v rámci týmu. 

 

Požadované znalosti k hodnocení způsobilosti jsou ve shodě jednak s požadavky a doporučeními 
těchto dokumentů: 

• Soubor mezinárodních norem řady ISO 14000 v platném znění 

• ČSN EN ISO 19011 

•  ČSN EN ISO/IEC 17021 (specifikace pro EMS) 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) -  Program systému environmentálního řízení a 
auditu (EMAS), 

• Zákonné požadavky pro jednotlivé složky životního prostředí (voda, ovzduší, půda, chemické 
látky, odpady, energie atd.) a pro auditované odvětví se zaměřením na požadovaná povolení, 
kvalifikaci pracovníků či dodavatelů a požadovaná měření a hlášení; 
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• Metody a kritéria určování významných environmentálních aspektů, rizik a příležitostí pro 
auditované odvětví; 

• Environmentální technologie, procesy, nejlepší dostupné techniky; 

• Nástroje environmentálního managementu, ochrana životního prostředí, prevence znečištění, 
zvažování hledisek životního cyklu produktů a služeb, zvyšování environmentální výkonnosti 

 

 

Základní požadavky (znalosti a dovednosti (část A, B) 

 

A) Znalosti a dovednosti, které jsou požadovány u manažerů EMS: 
    

• Environmentální dopady všech operací, činností, výrobků a služeb 

• Odpovědnost organizace 

• Metody a postupy pro zaznamenávání a provádění úsudků o environmentálních jevech a 
environmentálních dopadech na operace, činnosti, výrobky a služby 

• Identifikace a přezkoumání technických a environmentálních hledisek činnosti organizace 

•  Environmentální technologie 

• Environmentální legislativa 
o Všeobecné environmentální zákony 
o Environmentální zákony týkající se technických zařízení, odpadů, ovzduší, 

znečištění vody a půdy, chemikálií a nebezpečných látek a směsí, úspory energií 
o Všeobecné environmentální předpisy 

• Všeobecný environmentální management 

• Detailní znalost a pochopení požadavků normy ISO 14001 a EMAS 

• Úvahy o generických systémech managementu a nástrojích managementu 
 
 

B) Znalosti a dovednosti, které jsou požadovány u auditorů EMS: 
 

1. Typy auditů 

2. Plánování a příprava programu / plánu auditu environmentálního systému 

3. Činnosti procesu auditu  

4. Podávání zpráv 

5. Následná opatření nebo činnosti po auditu 

6. Kompetence a hodnocení auditora 

 

 


