
 

 

PROEKO – Ing. Josef Marek, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 
poradenství a vzd�lávání v životním prost�edí 

 
  
 

si Vás dovoluje pozvat 
na kurz na téma 

 
 
 

 

INTERNÍ AUDITOR 
PRO ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ  

(EMS) 
 

 
 

PRAHA 
• 
 

30. - 31. b�ezna 2010 
 

 

 
Vážení p�átelé,  
 

všechny podniky, které se rozhodly použít pro své �ízení zavedení sytému �ízení kvality nebo environmentál-
ního manažerského systému (EMS �i EMAS), tím získávají významnou konkuren�ní výhodu. Nedílnou sou�ástí 
zavedeného funk�ního systému EMS je i provád�ní interních environmentálních audit�.  

Správn� provedený interní environmentální audit není nahodilou �i náhodnou �inností. Jde o systematický, 
dokumentovaný proces ov��ování objektivn� získávaných a vyhodnocovaných d�kaz� z �innosti podniku, který 
umožní ur�it, zda se �ídící systém podniku chová tak, jak se od n�ho o�ekává, �i zda má podnik ve svém 
vztahu k životnímu prost�edí nedostatky a rezervy. Takový audit pak umož�uje stanovit i hodnotit 
environmentální profil podniku a jeho vývoj v �ase. 

Provád�ní interních environmentálních audit� je metodicky usm�r�ováno �adou norem – p�edevším normou 
ISO 14 001, na�ízením 761/2001 ES (EMAS) a nov� i normou ISO 19 011. Interní environmentální audity 
vykonávají vlastní pracovníci podniku, u nichž musí být spln�ny n�které základní kvalifika�ní podmínky. Jde 
p�edevším o nezávislost pracovníka – auditora na prov��ovaném procesu �i organiza�ní jednotce podniku a dále o 
jeho vybavení pot�ebnými znalostmi o metodice a pracovních postupech provád�ní environmentálních audit� 
formou odborných výcvik�.  
Nabízený kurz je koncipován jako základní odborný výcvik Vašich zam�stnanc� na provád�ní interních 
environmentálních audit� ve Vašem podniku. S ohledem na spole�nou normu ISO 19 011 m�že být využit také jako 
rozši�ující odborný výcvik auditor� systém� �ízení jakosti (ISO 9001 �i �SN OHSAS 18001).  
 
Na kurzu bude vyhrazen �as pro diskusi a konkrétní dotazy ú�astník�. 
 
Písemné podkladové materiály k problematice environmentálních audit� obdrží ú�astníci p�i prezenci 
a v pr�b�hu kurzu. 
Ú�astníci kurzu obdrží osv�d�ení o absolvování kurzu. 
 
lektor kurzu:  
Ing. Josef Marek, �editel Pražského ekologického centra, environmentální poradce 
 
 



 

 

PROGRAM KURZU 

 
30. – 31. b�ezna 2010 (úterý - st�eda) – Praha 6 

 
08.45 - 09.00 Registrace ú�astník� 
09.00 - 12.30    P�ednášky a cvi�ení 
13.30 - 16.30    P�ednášky a cvi�ení  
  P�estávky budou ur�ovány operativn�. 
 
Kurz je zam��en na základní odbornou p�ípravu interních auditor� pro ŽP podle požadavk� norem �ady ISO 14 001, 
ISO 19 011, ISO 19 011a na�ízení Rady ES �. 761/2001. Je ur�en p�edevším pracovník�m podnik�, kte�í budou 
zajiš�ovat systém EMS (ISO 14 001) �i EMAS (na�ízení ES 761/2001) v  podniku. 
Pro �leny podnikového managementu je tento kurz základní informací, seznamující s procesem zavád�ní systém� 
EMS v podniku a jeho kontrolou – interním auditem celého systému i jeho jednotlivých �ástí. Výklad bude zam��en 
p�edevším na praxi provád�ní environmentálních audit� na podnikové úrovni a na p�edstavení p�ínos� i rizik, které 
podniku z této �innosti vyplývají. 
 
Obsah kurzu: 
 
� metodika zavád�ní systém� EMS/EMAS v podniku a požadavky dle ISO 14 001:2004, 14 004, na�ízení ES 

761/2001; 

� základní legislativa životního prost�edí a povinnosti podnik� z ní vyplývající v oblastech, vyžadovaných normou 
ISO 14 001; 

� obecné zásady provád�ní audit� systém� s p�ihlédnutím ke specifice EMS/EMAS (dle ISO 19 011 a EMAS); 
� metodika provád�ní environmentálních audit� (ISO 19 011, na�ízení ES 761/2001), kvalifika�ní požadavky na 

auditory, audit dle EMAS; 

� praktické provád�ní environmentálních audit�, plánování auditu, stanovení jeho cíl� a obsahu, získávání 
a vyhodnocování výsledk� auditu (kontrolní seznamy, dotazníky, výsledky pr�zkum�, zdroje dat atd.).��

�

�

INFORMACE PRO Ú�ASTNÍKY 
 
 
1. Závaznou p�ihlášku s potvrzením o úhrad� vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 
Praha 6 nejpozd�ji do 26. b�ezna 2010. 
2. Cena kurzu: 
Vložné za 1 osobu: ........................................ 4.850,- K� Cena je stanovena jako smluvní. 
3. P�i neú�asti ú�astníka (nebo náhradníka) se uhrazené vložné nevrací. Písemné podklady budou v tomto p�ípad� 
zaslány p�ihlášenému poštou. 
4. Vaše p�ihlášky jsou automaticky akceptovány. Za�azení ú�astník� nepotvrzujeme. Osobn� vyrozumíme pouze ty 
ú�astníky, kte�í nebudou moci být z kapacitních d�vod� za�azeni na jimi vybraný termín kurzu a nabídneme jim 
bu� náhradní termín, nebo zrušení p�ihlášky a vrácení platby. 
5. Platbu vložného poukažte na Raiffeisen Bank a.s., �íslo ú�tu 3583647001/5500, variabilní symbol 2010501. 
Naše I�O: 47145668, DI�: CZ 5805062516, nejsme plátci DPH. 
 
6. P�i registraci na za�átku kurzu p�edložte kopii dokladu o zaplacení. V nevyhnutelných p�ípadech po 
p�edchozí dohod� je možné zaplatit vložné i p�ímo p�i registraci. Da�ový doklad obdrží ú�astníci p�i registraci. 
7. Místo konání: 
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o.,  Praha 6, Lužná 2a,  1. patro.  
Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj �. 20 nebo 26 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 
minut p�šky (severn�, pod výškovou budovu Shiran Tower).  
Ubytování a stravování s výjimkou ob�erstvení není zajiš�ováno. Na základ� požadavku ú�astníka je možné zajis-
tit rezervaci  hotelového ubytování.  
8. Po�adatel:  
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433,  
e-mail: marek-proeko@volny.cz. 
 
 

Mediální partner propagace: www.tretiruka.cz 
 



 

 

ZÁVAZNÁ P�IHLÁŠKA 
 

na kurz 
 

INTERNÍ AUDITOR 
PRO ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ (EMS) 

 
kurzu v termínu 30. – 31. b�ezna 2010  
se zú�astní: 
 
Jméno a p�íjmení  ...............................................................................................................................…….………...... 
Název a adresa firmy (organizace) ..............................…...………………………………………………… 
........................................................................................................................................... PS� ..............…….…..... 
Adresa pro korespondenci 
..................…......................................................................…………………………………………… 
.....................………...............................................................…..........……………..... PS� .……….................. 
telefon..…..........................………  fax .….....……................... e-mail: ………..........…….......................... 
 
žádám zajišt�ní rezervace ubytování  na noc (vyzna�te): 
 

  29. 3. / 30. 3. 30. 3. / 31. 3. 
 
 

...................................                         .................................. 
podpis a razítko firmy                                  podpis ú�astníka 

 
 
 
Potvrzení o platb� 
Vypl�uje a potvrzuje plátce. 
 
Potvrzujeme, že jsme uhradili/uhradíme za ú�astníka(ky): 
 
..........................................................................................................................................................…......………... 
vložné  á  4.850 K�/osobu 
 
celkem za .................... osob, celkem ................................. K� 
 
ve prosp�ch ú�tu Raiffeisen Bank a.s., �íslo ú�tu 3583647001/5500, variabilní symbol 2010501. 
 
z našeho ú�tu �íslo: 
......................................................................................... 
dne : ................................................................................ 
 
I� plátce: ..........................................................  
 
 
 
Razítko a podpis plátce                                          datum ……………….. 
 
 
 
 
 
P�ihlášku vra�te obratem (nejpozd�ji do 26. b�ezna 2010, p�ednostn� mailem �i faxem) na adresu:  
PROEKO -Ing. Josef Marek, Lužná 2a, 160 00 Praha 6, tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433,  
e-mail:marek-proeko@volny.cz 


