ISO 14001
Certifikace systému
environmentálního
managementu
Zdůrazněte závazek vaší společnosti
k ochraně životního prostředí.

Vaše výzvy

Proč je ISO 14001 důležitá pro vaše podnikání?

Výrobci a poskytovatelé služeb jsou pod tlakem, aby
zvyšovali ekologičnost dodavatelských řetězců z důvodu
rostoucího celosvětového povědomí o dopadu konzumního
životního stylu na životní prostředí. Organizace, které své
obchodní cíle sladí s celosvětovými ekologickými zájmy,
získávají značnou konkurenční výhodu. To také snižuje
náklady na spotřebu energie a materiálu, recyklaci, emise
do ovzduší a vody a právní poplatky vzniklé v důsledku
nedodržení předpisů.

Kromě demonstrování skutečnosti, že vaše organizace je
odpovědným subjektem, může tato certifikace významně
snížit riziko regulačních a environmentálních pokut.
Společnosti, které tento systém implementují, snižují
náklady a zlepšují celopodnikovou morálku a současně
zvyšují prodejnost své značky.

Co je norma systému environmentálního
managementu ISO 14001?
ISO 14001 je uznávaná norma systému environmentálního
managementu vhodná pro velké i malé organizace.
Na základě metodiky plánuj-proveď-kontroluj-jednej
(Plan-Do-Check-Act) poskytuje systematický rámec
pro integraci postupů environmentálního managementu
prostřednictvím podpory ochrany životního prostředí,
prevence znečištění, minimalizování odpadu a snížení
spotřeby energie a materiálů.
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Jak vám můžeme pomoci?
Certifikáty TÜV SÜD, mezinárodně akreditovaného
certifikačního orgánu pro různé systémy řízení, jsou
akceptovány a uznávány po celém světě. Také nabízíme
školení pro auditory certifikované dle IRCA a vedoucí
auditory pro systém environmentálního managementu
ISO 14001, aby vaše společnost byla lépe připravená
na výzvy související s implementací, certifikací
a průběžným zlepšováním.

Vyplnění profilového formuláře pro přizpůsobení nabídky vaší
organizaci s uvedením nákladů, plánování a potřebného času.
Provedení předběžného auditu za účelem zjištění, zda vaše
organizace již splňuje požadavky ISO 14001, a identifikování
oblastí pro zlepšování.
Fáze 1 – návštěva vašich prostor našimi auditory pro ověření
profilu předloženého během podání vaší žádosti a stanovení vaší
připravenosti pro fázi 2.
Fáze 2 - audit na místě auditory z TÜV SÜD.
Navržení a zavedení případných nápravných opatření.
Obdržení vaší auditní zprávy a certifikátu od komise.

Certifikační značka TÜV SÜD
Certifikační značka TÜV SÜD
ISO 14001 je důležitou součástí
našeho závazku dodávat
bezkonkurenční kvalitu služeb.
Tato značka je pro váš podnik
mocným důkazem vašeho závazku
k environmentálnímu managementu.

Přínosy pro vaše podnikání
Zlepšení prodejnosti a tržeb – díky použití certifikace
ISO 14001 na vašich firemních dokumentech. Může
také významně zlepšit vaši vyjednávací pozici při
účasti ve veřejných a soukromých výběrových řízeních
pro ekologické zakázky.
Snížení nákladů – minimalizování odpadu v celém
dodavatelském řetězci od materiálů po spotřebu
energie. Certifikace ISO 14001 může také přispět
k výraznému snížení vašich finančních závazku
v regulačních a environmentálních oblastech.
Zlepšení vaší pověsti – s mezinárodně uznávaným
certifikátem od TÜV SÜD, který podporuje image vaší
značky a firemní morálku.
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Proč zvolit TÜV SÜD?
TÜV SÜD je akreditovaná DAkkS a jinými evropskými
akreditačními orgány dle evropské multilaterální dohody
o vzájemném uznávání výsledků akreditace EA MLA,
ANAB (USA) a JAS-ANZ (Austrálie a Nový Zéland) dle
Multilaterální dohody Mezinárodního akreditačního
fóra IAF-MLA. Tím je zajištěno, že certifikace ISO 14001
probíhá při nejvyšší úrovni odbornosti a ve shodě
s mezinárodními směrnicemi a normami. Pokud využijete
TÜV SÜD jako svého certifikačního partnera, umožníte
tím vaší společnosti nejen spolehnout se na naše
zkušenosti a know-how, ale také propůjčit vaší značce
proslulost certifikační značky TÜV SÜD.
Naše mezinárodní síť poboček na všech kontinentech
nám umožňuje poskytovat služby organizacím po celém
světě a certifikovat jejich shodu s normou ISO 14001
v globálním měřítku. Pro splnění místních požadavků
na kombinované audity disponují odborníci z TÜV SÜD
různými mezinárodními a národními akreditacemi. Navíc
naši auditoři musejí dodržovat přísný kodex chování,
který ujišťuje vás i vaše zákazníky o naší naprosté
nezávislosti a profesionalitě.

Více hodnoty. Více důvěry.
TÜV SÜD je prvotřídní poskytovatel řešení z oblasti
kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, který se specializuje
na testování, inspekce, audit, certifikace, vzdělávání
a znalostní služby. Máme zastoupení na více než 1000
místech světa a vlastníme akreditace v Evropě, Jižní
a Severní Americe, na Středním východě a v Asii.
Prostřednictvím poskytování objektivních řešení
pro naše zákazníky přidáváme hmatatelnou hodnotu
podnikům, spotřebitelům i životnímu prostředí.

Související služby
TÜV SÜD poskytuje následující související služby:
 E vropský systém environmentálního řízení
a auditu EMAS
 C ertifikace kodexu chování dle FSC/PEFC
 ISO 9001 – certifikace systému managementu
kvality
 ISO 50001 – certifikace systému energetického
managementu
 OHSAS 18001 – certifikace systému řízení
BOZP
 O věřování zpráv o udržitelném rozvoji.
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