DELTΔ audity
pro ISO 14001:2015
Naše podpora –
vaše získaná hodnota

Společnost TÜV SÜD usnadňuje společnostem přechod
z normy ISO 14001:2004 na novou, revidovanou normu
ISO 14001:2015, nabídkou DELTΔ auditů.
Účelem této nabídky je umožnit rychlejší a především
nákladově efektivní začlenění rozšířených či pozměněných požadavků nové normy do stávajících systémů
environmentálního řízení. DELTΔ audity, které provádějí
naši zkušení auditoři, jsou k dispozici všem společnostem
připravujícím se k přechodu na novou normu.

Harmonogram
FDIS (Final Draft International Standard) – konečná
verze návrhu normy ISO 14001:2015 byla zveřejněna na
počátku července 2015. Po dvouměsíčním postupu konečného hlasování, byla zveřejněna finální verze, a sice
k datu 15.9.2015. Tímto datem začalo tříleté přechodné
období, během něhož je nutno upravit stávající systém
environmentálního řízení podle nové verze normy. Přechod lze zvládnout v rámci pravidelných recertifikačních
auditů, dříve naplánovaných recertifikačních auditů nebo
v rámci pravidelných kontrolních auditů.

Co je DELTΔ audit?
Na základě speciálního kontrolního seznamu, DELTΔ
audit efektivně analyzuje stávající systémy environmentálního řízení, podle ISO 14001:2004. Jeho cílem je zjistit
možné rozdíly, tzv. mezery, a tedy i potenciální potřebu
přijmout příslušná opatření při přechodu na novou normu
ISO 14001:2015.
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Počínaje říjnem 2015 jsou DELTΔ audity, jako podpora
přechodu vašeho systému environmentálního řízení,
plně k dispozici.

Výhody DELTΔ auditů
■■

■■

■■

■■

Podpora systematického přístupu k procesu přechodu
Audit zamezí chybné interpretaci nových požadavků
a posílí pozice zaměstnanců zodpovědných za přechod
při jednání s organizací
Příprava opatření nezbytných k úpravě systému
environmentálního řízení (EMS) z pohledu zkušeného
auditora těchto systémů
Urychlení připravenosti na certifikaci podle nové normy

Doporučená doba průběhu DELTΔ auditu
■■

■■

■■

Kategorie nízké složitosti: 4–8 hod
Kategorie průměrné složitosti: 8–12 hod
Kategorie vysoké složitosti: 12–16 hod
(vždy to závisí na počtu zaměstnanců)

Skutečné množství času věnované DELTΔ auditu bude
projednáno a dohodnuto s příslušnou organizací.

––přes 15 let zkušeností v certifikaci systémů řízení
přední poskytovatel služeb v oblasti certifikace
v mezinárodním měřítku
––přes 2 500 auditorů po celém světě
––přes 50 000 certifikátů po celém světě
––60 poboček v Evropě, v Jižní i Severní Americe a v Asii
				

Dotazy/kontakty
Své dotazy týkající se DELTΔ auditů neváhejte
zaslat na uvedený e-mail. Uvádějte, prosím,
své kontaktní údaje.
info@tuv-sud.cz
Telefon: +420 239 046 800
Internetový kontaktní formulář:
www.tuv-sud.cz/cz-cz/kontakt

■■

■■

■■

Profesionální podpora jednotlivým pracovištím
a speciální podpora velkým koncernovým podnikům.
Řízení a zavedení celého projektu přizpůsobeného
na míru vašim potřebám a požadavkům.
Rozsah našich služeb plánování projektu:
––jmenování kontaktní osoby, která zajistí vaší
společnosti osobní a odbornou podporu
––koordinovaný přístup na základě kontrolního
seznamu vzájemná a včasná koordinace a dohoda
mezi specializovanými odděleními, auditory a naším
manažerem projektu, pro zajištění bezproblémového
splnění projektu
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