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Přípravný kurz k certifikaci manažera EMS a auditora EMS   
 

 
 

Cíle 
Účastník kurzu po absolvování bude schopen: 

▪ uplatňovat ISO 14001, ISO 14004, ISO 14031, ISO 19011,  
▪ respektovat legislativní a environmentální požadavky, 
▪ stanovit environmentální aspekty a dopady, 
▪ aplikovat požadavky norem a právních požadavků na podmínky 

organizace, 
▪ vyhodnotit environmentální profil organizace, 
▪ informovat vrcholové vedení o profilu/výkonnosti EMS a o potřebě 

zlepšování,  
▪ posuzovat životní cyklus výrobku – LCA, 
▪ orientovat se v programech čistší produkce, prevenci znečišťování, 

IPPC a EMA, 
▪ plánovat programy auditů EMS, 
▪ plánovat a provádět audit a vést o něm záznamy, 
▪ posuzovat efektivnost opatření k nápravě. 

 
Pozn.: Účastník kurzu bude připraven k certifikaci osob pro funkci manažer 
EMS nebo auditor EMS u akreditovaného certifikačního orgánu Gradua-
CEGOS, s.r.o., či jiného certifikačního orgánu v ČR, akreditovaného 
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle stejných certifikačních 
schémat. 
 

Určeno 

Pracovníkům působícím v systému environmentálního managementu, 
především představitelům vedení pro environmentální management, 
manažerům EMS a auditorům EMS. Všem, kteří tento systém 
managementu vytvářejí nebo chtějí vytvořit. Těm, kteří systém 
environmentálního managementu auditují nebo těm, kteří se chtějí připravit 
ke zkouškám pro certifikaci manažera EMS nebo auditora EMS. 
 

Obsah 
▪ Normy a směrnice pro EMS 
▪ Environmentální aspekty a dopady, plánování v EMS 
▪ Cíle, cílové hodnoty a programy v EMS 
▪ Požadavky normy ISO 14001 na EMS 
▪ Posuzování životního cyklu LCA, Ekodesign 
▪ Environmentální legislativa a právní požadavky 
▪ Praktické uplatňování právních požadavků – agenda 
▪ Zavádění EMS, Procesní řízení a řízení významných 

environmentálních aspektů 
▪ Hodnocení environmentálního profilu podle normy ISO 14031 
▪ Přezkoumání EMS (záznamy, vyhodnocení, zprávy, zpráva 

o životním prostředí) 
▪ Postupy auditu EMS, provádění auditu EMS, kompetence auditorů 

EMS ve smyslu návodu normy ISO 19011 
▪ Program čistší produkce, prevence znečišťování a nejlepší 

dostupné techniky, integrovaná prevence (IPPC) 
▪ Environmentální manažerské účetnictví EMA 

 

Způsob ověření znalostí 
Závěrečný pohovor. 
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Termín Místo Variabilní 
symbol 

18.–22. 9. + 16.–20. 
10. + 20.–24. 11. 2017 

Praha 172410 

 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–17.00 hod., 
poslední den 9.00–13.00 hod. 
 

Cena a rozsah 
40 400 Kč (bez DPH), 48 884 Kč (včetně 21 % DPH) 
 
3 x 5 dnů 
 
Rozsah výuky: 95,5 hodin 
Rozsah zkoušky: 0,5 hodiny 
 
Pozn.: Uvedená cena je bez poplatku za certifikaci. 

 
 


