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Souhlas k nakládání s
nebezpečnými odpady?
Zákonem č. 169/2013 Sb. byla v zákoně
č. 185/2001 Sb. o odpadech upravena
povinnost původce odpadu získat
souhlas k nakládání s nebezpečnými
odpady.
Jelikož by mohlo dojít k mylnému
výkladu úpravy, považujeme za
důležité tuto oblast dostatečně
přiblížit.
Dle současné legislativy není potřebný
souhlas k nakládání s odpady ke
shromažďování nebezpečných odpadů
(dále jen NO). Je však zachována
povinnost získat platný souhlas pro
skladování odpadů a úpravu odpadů.
Shromažďování odpadů – krátkodobé
soustřeďování
odpadů
do
shromažďovacích prostředků v místě
jejich vzniku před dalším nakládání
s nimi. Velmi důležitý je při posuzování
zda se jedná o shromažďování odpadů
fakt, zda dochází k jejich soustředění
v místě jejich vzniku či na jiném místě
(v případě, kdy dochází k přepravě NO
z jiné provozovny společnosti se již
nejedná o soustřeďování v místě jejich
vzniku a tudíž je na tuto činnost
pohlíženo jako na skladování).
Skladování odpadů – přechodné
soustřeďování odpadů v zařízení
k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let
před jejich využitím nebo 1 roku před
jejich odstraněním.
Úprava odpadů – činnost, která vede
ke změně chemických, biologických
nebo fyzikálních vlastností odpadů (za
úpravu odpadů není možné považovat
jejich roztřiďování). □ ski

KYBERNETICKÝ ZÁKON č. 181/2014 Sb.
Již platný kybernetický zákon,
432/2010 Sb. Společným znakem
který má za cíl chránit
je nutnost plnění zákona
kybernetický prostor ČR
z pohledu organizačních
z pohledu zajištění bezpečnosti v a technických opatření, což lze
kritické infrastruktuře a
prokázat mimo jiné tak, že
významných informačních
společnost předloží certifikaci
systémech, se dotýká jak
dle ČSN ISO/IEC 27001:2014.
státních, tak komerčních
Organizace, jichž se
subjektů.
kybernetický zákon dotýká,
Do kritické infrastruktury patří
budou mít roční přechodné
například banky s tržním podílem období na zajištění plnění
více než deset procent,
požadavků z tohoto zákona
pojišťovny s pokrytím 25 procent plynoucích. □ cep
a další subjekty dle NV č.

REVIDOVANÁ NORMA
ISO/IEC 27001:2014
„Kybernetického zákona“, což je
nesporným argumentem pro
zavedení ISMS.
V září 2014 byla vydána
aktualizovaná norma ČSN ISO/IEC
27001:2014. Tato norma poskytuje
požadavky na ustavení,
implementování, udržování a
neustálé zlepšování systému řízení
bezpečnosti informací. Součástí
změn v normě je zavedení
jednotného přístupu a rovněž
aktualizace souboru cílů a
jednotlivých opatření v oblasti
bezpečnosti informací. Řada
opatření plynoucích z normy
zároveň řeší požadavky nového

Organizace, které dosud neměly
certifikaci ISMS, se mohou nechat
certifikovat ihned na nový standard
u akreditovaného certifikačního
orgánu a organizace, které již mají
zaveden ISMS, musí přejít na novou
verzi normy nejpozději do září
2015, navíc můžete požádat váš
certifikační orgán, aby provedl
přechod na nový standard jako
součást běžného periodického
auditu. Norma nahrazuje normu ČSN
ISO/IEC 27001 z roku 2006. □ sei
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Má certifikace ISO ještě smysl?
Jak jsme již prezentovali v předchozích
číslech našeho newsletteru, certifikované
systémy managementu i nadále budou
vyhledávány pro svůj nesporný smysl a
prostor ve většině organizací.

zavedení systému managementu,
než plnění jednotlivých
požadavků.

Takovou certifikaci může
zabezpečit pouze kvalitní
Novelizace oblasti zadávání veřejných
certifikační orgán disponující
zakázek bude muset opět více respektovat
odborníky pro dané oblasti
uchazeče, kteří budou moci zaručit kvalitu
podnikání. Klient tak může
procesů certifikátem, který bude vydán
očekávat nejen posouzení plnění
akreditovaným certifikačním orgánem.
požadavků normy s dokumentovanými
V tomto případě – ač není norma dikčně
postupy a procesy, ale především přidanou
uvedena – se z největší části bude jednat o
hodnotu v podobě doporučení a námětů ke
certifikát ISO 9001, coby nejuniverzálněji
zlepšení podpořené auditorovými
aplikovatelné systémové normy. Samozřejmě, zkušenostmi. Výstupem z odpovědně
ve specifických případech mohou být
provedeného auditu s kvalifikovaným
vyžadovány oborové normy, či standardy.
auditním týmem je upozornit certifikovanou
organizaci jednak na případná slabá místa v
Stejně tak ISO 27001 posiluje svůj význam
nastavených procesech, dodržování
vzhledem k nově vydanému zákonu č.
legislativních požadavků, ale také připravit
181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a
certifikovanou organizaci na kontrolu ze
připravovaným prováděcím vyhláškám.
strany státních orgánů a tím minimalizovat
Dostupné informace o znění této legislativy
rizika sankcí. □ lbl
napovídají o mnohem větší efektivitě

Novela nařízení vlády č. 201/2010 o evidenci a
hlášení pracovních úrazů
Ke dni 1. 1. 2015 se mění NV č.
201/2010 Sb., o způsobu evidence
úrazů, hlášení a zasílání záznamu o
úrazu.




Prvním důvodem je harmonizace
předpisu s legislativou EU, nicméně
v rámci rekonstrukce předpisu byly
napraveny i nedostatky, jež se

projevily při aplikaci současně
platného NV. Níže uvádíme některé
ze změn:


Změnili jsme adresu
Dovolujeme si Vám oznámit, že společnost
AUDISO a.s. se přestěhovala do nových
kancelářských prostor. Sídlo společnosti a
fakturační údaje zůstávají beze změn,
dochází pouze ke změně korespondenční
adresy (viz níže). Žádáme vás tímto o
upravení našich údajů ve vašich databázích.
□ sei

AUDISO a.s.

i do knihy úrazů bude nutno
popisovat úrazový děj

pakliže si zaměstnanec vyžádá
výpis (nebo kopii) knihy úrazů,
tento musí být potvrzen
úraz není třeba hlásit
bezprostředně zdrav.
pojišťovně, kde je zam.
pojištěn
na pojišťovnu zaměstnavatele
(tedy Čes.poj., nebo KOOP) se
nebude muset posílat záznam
do 5. dne násl. měsíce, ale až
ve chvíli, kdy bude požadavek
na pojistné plnění □ cep

V případě bližšího zájmu o
jakékoli výše uvedené téma
nás, prosím, neváhejte
kontaktovat na e-mail:
seidl@audiso.cz
Rádi Vám poskytneme
detailnější informace.
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