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Manažer a Auditor EMS 

 
ve dnech 6. – 8. dubna 2010 

ve Znojm� 
 
Kurz je ur�en pro pracovníky podnik� �i poradc�, kte�í zavádí nebo mají zaveden 
systém environmentálního managementu (dále EMS  z angl. originálu 
Environmental Management Systems). Tento intenzivní kurz Vám bude nápomocen 
p�i získání teoretických znalostí a praktických p�íklad� z napl�ování požadavk� 
EMS (dle ISO 14001 nebo EMAS). Samostatný blok „Interní auditor EMS“ Vám 
poskytne jak teoretické znalosti z plánování, p�ípravy, provedení a zdokumentování 
auditu EMS tak praktické p�íklady z �ešení r�zných událostí, které se mohou b�hem 
auditu EMS vyskytnout. Dozvíte se novinky v EMAS III a o nové norm� 16001 na 
management hospoda�ení s energiemi 
 
Tento intenzivní kurz je vhodný pro zam�stnance podnik� r�zných pr�myslových 
odv�tví, na kurzu budou prezentovány r�zné druhy povinných záznam� a 
dokument� EMS, v�etn� odkaz� na možnou integraci s dalšími systémy �ízení. 
 
Jednotlivé p�ednášky jsou �azeny v logickém uspo�ádání, tak jak �innosti v oblasti 
EMS v podnicích obvykle probíhají. Sou�ástí kurzu jsou i praktická cvi�ení, kdy 
ú�astníci budou vtaženy do procesu tvorby �i zlepšování EMS a do procesu 
plánování a p�ípravy auditu EMS,  hodnocení zjišt�ní z audit� a hodnocení neshod. 
 
P�ednášet budou zkušení poradci, audito�i a lekto�i z po�ádajících organizací. 
 

Mediální partner: 
 

 
 

Kurz „Manažer a Auditor EMS“ 

Orienta�ní �len�ní p�ednášek intenzivního kurzu: 
 
 

6. dubna 2010 (úterý) 
09,30  P�íjezd, prezence 
10,00  Zahájení kurzu, p�edstavení, organiza�ní záležitosti 

Úvod do EMS, návaznosti, EMAS III, vstupní analýza 
Dokumentace EMS + Záznamy a jejich �ízení, Politika, Environmentální 
aspekty, Monitorování a m��ení 

18,00 Ukon�ení, ubytování  
19,00 odjezd do vinného sklípku – �ízená degustace  
 
 

7. dubna 2010 (st�eda) 
09,00 Požadavky právních a jiných p�edpis�, hodnocení souladu, základy auditu 

environmentální legislativy 
Cíle a Programy, Zdroje, úlohy, odpov�dnost a pravomoc,  
Odborná zp�sobilost – výcvik, Komunikování 
�ízení provozu, havarijní p�ipravenost a reakce 
Neshoda, nápravné a preventivní opat�ení, Interní audit (okrajov�) 
P�ezkoumání vedením 
Zásady a principy 16001 – Management hospoda�ení s energiemi 

18,30 Ukon�ení 
   

 
8. dubna 2010 (�tvrtek) 

09,00 Zásady provád�ní interních audit� (plánování, p�íprava, provád�ní a 
vyhodnocování IA EMS 
Požadavky na auditora a záznamy z auditu 
Zjišt�ní z auditu a jejich hodnocení – pr�b�h auditu 
Test interního auditora  

16,00 Ukon�ení a vyhodnocení kurzu, odjezd 
 
 
V navrženém �asovém harmonogramu p�ednášek je vždy po�ítáno s p�estávkou na 
ob�d (cca 12,00 -13,00) a s krátkými p�estávkami na oddech, v míst�. 
 
P�ed za�átkem našeho intenzivního kurzu nám v p�ípad� zájmu zašlete dotazy, 
které budou p�edány jednotlivým p�ednášejícím, aby se v p�ípad� specifických 
dotaz� mohli p�ipravit. 
 



Kurz „Manažer a Auditor EMS“ 

Po�et míst uchaze�� našeho intenzivního kurzu je omezen. Proto neotálejte 
s p�ihlášením do kurzu. Po napln�ní kurzu, v p�ípad� zájmu bude vypsán další 
termín v nejbližším možném termínu. 
 
Ú�astníci kurzu po úsp�šném složení zkoušek auditora obdrží „Certifikát auditora 
EMS“ a dále „Osv�d�ení Manažer EMS“ s potvrzením o rozsahu a náplni kurzu. 
 
Cena intenzivního kurzu zahrnuje ú�ast na intenzivním kurzu, manuály, CD 
(vzory záznam� a dokument� v oblasti EMS), které budou ú�astník�m kurzu 
p�edány p�i prezenci, ob�dy, ob�erstvení b�hem p�ednášek a dále návšt�va 
vinného sklípku s �ízenou degustací a drobným ob�erstvením. Cena nezahrnuje 
ubytování (to si zajiš�uje a hradí každý sám). 
 
cena  7 000,00 K� 
+  DPH (v sou�asnosti 20 %) 1 400,00 K� 
Celková cena s DPH 8 400,00 K� 
 
Kurz je v salónku Hotelu BERMUDA, Mariánské nám.10, Znojmo 
(www.hotelbermuda.cz). Situa�ní plánek, pop�. popis cesty Vám zašleme po Vašem 
závazném p�ihlášení na kurz. P�ípadn� si ho lze stáhnout p�ímo na www stránkách 
hotelu. 
Pro ú�astníky intenzivního kurzu není zajišt�no ubytování. Ubytování si musí každý 
ú�astník zajistit sám, nap�. p�ímo v Hotelu Bermuda (tel: 777650275, 
info@hotelbermuda.cz) (pozn. nasmlouvané ceny 1/1 pokoj 720k� v�etn� snídan�+ 
parkovaní v objektu; 1/2 pokoj 1100k� v�etn� snídan� + parkování v objektu), nebo 
v jiném ubytovacím za�ízení ve Znojm� V p�ípad� zájmu Vám po zaslání závazné 
p�ihlášky na kurz zašleme kontakty na jiné ubytování v blízkosti místa konání kurzu. 
 
V p�ípad� zájmu zašlete prosím závaznou p�ihlášku na adresu: 
- EKOBEST s.r.o., Elišky Krásnohorské 798, 544 01 Dv�r Králové n. L., nebo na 

email: rutrle@ekobest.cz 
 
- EQ Servis s.r.o., Na Kope�ku 500/3, 669 02 Znojmo, nebo na fax: 515220520 

pop�. na email: hybsova@eqservis.cz. 
 
Platbu provád�jte p�evodem na �íslo ú�tu: 171891442/0300 tak, aby bylo kursovné 
02.04.2010 na našem ú�tu. P�i platb� uvád�jte konstantní symbol: 0308, variabilní 
symbol: 201002 a jako specifický symbol uve�te, prosím, své I	O. 
 
Na Vaši ú�ast se t�ší za organizátory intenzivního kurzu Zde�ka Hybšová, Lenka 
	tvrtníková, Jan Rutrle a Ond�ej Lazárek. 

Kurz „Manažer a Auditor EMS“ 

�-----------------------------zde odd�lte a odešlete-------------------------� 

P�IHLÁŠKA 
k ú�asti na intenzivním kurzu  

Manažer a Auditor EMS 
 

ve dnech 06.- 08. 04. 2010 

Jméno a p�íjmení, titul :  

Datum narození (pro vystavení 
certifikátu a osv�d�ení) :  

Název spole�nosti :  

Adresa sídla spole�nosti 

(pop�. faktura�ní adresa) 
:  

I	O :  

DI	 :  

Kontaktní telefon :  

Kontaktní email :  

Podpis a razítko 

 

: 

 

 

Datum :  

 


