
Ekologické osvědčení 
Certifikát pro servisní partnery Škoda Auto a.s. 

Výhody držitele certifikátu 
 získání podrobného přehledu o stavu ochrany životního prostředí 
 jistota ve vztahu ke kontrolním orgánům 
 finanční a materiálové úspory - co je ekologické, bývá i ekonomické 
 zlepšení image servisu ve vztahu k zákazníkovi a široké veřejnosti 
 konkurenční výhoda pro získání veřejné zakázky na prodej nových vozidel 

Jak certifikace probíhá? 

 
Cena za zapojení do systému 
Vstupní audit (jednorázový s písemným výstupem)  ……….. 12 000,- Kč 

21% DPH         ………..   2 520,- Kč 

Celkem vč. DPH        ……….. 14 520,- Kč 
 

Přezkoušení (kontrola zavedeného systému, certifikát)  ………..   6 000,- Kč 

21% DPH         ………..   1 260,- Kč 

Celkem vč. DPH        ………..   7 260,- Kč 

 

 

 

 

 
 

Kromě této slevy lze získat rovněž 50% slevu na vstupní audit – viz druhá strana 

Sleva ze strany Škoda Auto a.s. při povinné certifikaci ISO 9001:   4 500,- Kč/rok 

Za dobu platnosti Ekologického osvědčení (2 roky) činí úspora 9 000,- Kč 

a převyšuje tak náklady na přezkoušení ve výši 6 000,- Kč. Částka 4 500,- Kč je 

přímo odečtena vždy při fakturaci auditu ISO 9001. 

POUZE PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU EKOLOGICKÉ OSVĚDČENÍ 

 
 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. 

734 445 323 nebo e-mailem na stehlikova@ises.cz. 



 

DALŠÍ SLEVA – vstupní audit za 50 % ceny 
Zvláštní sleva pro účastníky Ekologického školení 

 

Servisům, které prokáží, že se jejich zástupce před datem vstupního auditu zúčastnil 
semináře Ekologické školení pořádaného Škoda Auto a.s. nebo bude na toto školení v té 
době prokazatelně přihlášen, bude poskytnuta sleva ze vstupního auditu ve výši 50 %. 
Cena auditu bude tedy činit 6 000,- Kč bez DPH oproti standardním 12 000,- Kč bez DPH. 
 

EKOLOGICKÉ ŠKOLENÍ – ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Předmětem školení jsou jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí, jako je nakládání 
s odpady, ochrana ovzduší, ochrana vody, nakládání s chemickými látkami a v současné 
době velmi aktuální problematika ekologické újmy. Účastníci jsou seznamováni 
s požadavky aktuální legislativy a je jim poskytnut praktický návod, jak řešit konkrétní 
problémy související s naplňováním těchto požadavků. Školení je zaměřeno přímo na 
servisní činnost, řešeny jsou pouze otázky přímo související s tímto typem provozu. Na 
závěr školení je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. 

Školení je vhodné jak pro osoby, které přímo vykonávají činnost podnikového ekologa 
servisu, tak i pro zástupce servisů, které tuto oblast řeší externě. Cílem školení je přinést 
účastníkům komplexní přehled povinností, který je nezbytný pro všechny osoby, které 
nesou odpovědnost za ochranu životního prostředí v provozu. 

Kde se školení koná? 

Školicí středisko v Mladé Boleslavi a v Kroměříži 

Kdy se školení koná? 

Nejbližší vypsané termíny: 20. 11. 2014 (Mladá Boleslav) 

   3. 12. 2014 (Kroměříž) 

Další termíny jsou pravidelně zveřejňovány v systému B2B 
Škoda Auto a na webu www.automotoenvi.cz 

Jak se přihlásit? 

Přihlásit se je možné pouze prostřednictvím portálu B2B Škoda Auto. Pro bližší 
informace kontaktujte paní Alenu Vavruškovou (tel.: 326 816 025, e-mail: 
ext.alena.vavruskova@skoda-auto.cz) nebo navštivte web www.automotoenvi.cz. 

Cena školení 

Cena školení je 500,- Kč, zahrnuje občerstvení a oběd. 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. 

734 445 323 nebo e-mailem na stehlikova@ises.cz. 

mailto:ext.alena.vavruskova@skoda-auto.cz

