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CÍLE MANAGEMENTU JAKOSTI , ENVIRONMENTÁLNÍHO
MANAGEMENTU A MANAGEMENTU BOZP
NA ROK 2012

V souladu s článkem 5.4.1 ČSN EN ISO 9001:2009, článkem 4.3.3 ČSN EN ISO 14001:2005 a článkem
4.3.3 OHSAS 18001:2008 stanovuje vedení společnosti cíle jakosti, environmentální cíle a cíle BOZP.
Tyto cíle jsou koncipovány tak, aby napomohly v rozvoji a upevněni integrovaného systému QMSEMS-BOZP. S ohledem na priority společnosti ukládá jednatel společnosti tyto cíle :

CÍLE JAKOSTI :
1. Seznámit dodavatele materiálu a dodavatele služeb, kteří splňují kritéria hodnocení, s politikou jakosti,
environmentální politikou a politikou BOZP společnosti a dohodnout s nimi aktivní spoluúčast při plnění
politiky QMS-EMS-BOZP společnosti, aby realizované zakázky byly v souladu s požadavky zákazníků a
obecně závaznými právními předpisy a jinými požadavky, ke kterým se společnost přihlásila.
Zodpovědný : Ing.Václav Sova – jednatel společnosti
Termín
: 26.02.2012
2. Zaslat vybraným organizacím písemně, eventuelně prostřednictvím internetu, politiku integrovaného
systému řízení QMS-EMS-BOZP společnosti. Umístit politiku ISŘ QMS-EMS-BOZP na rok 2010 na
webové stránky společnosti k seznámení široké veřejnosti.
Zodpovědný : Ing.Václav Sova – jednatel společnosti
Termín
: 26.02.2012
3. Vyhodnocovat realizované zakázky z hlediska dosažené jakosti, ochrany životního prostředí, BOZP a
dodržení provedení podle zpracovaného technologického postupu.
Zodpovědný : Radek Vébr – vedoucí střediska
Termín
: Průběžně, do 14 dnů po ukončení realizace dané stavby.
4. Vyhodnocovat dodavatele materiálu a služeb co 6 měsíců na podkladě SM 03/2000 a dodržování politiky
QMS-EMS-BOZP společnosti.
Zodpovědný : Lukáš Podivínský - technolog
Termíny
: 30.04.2012 a 30.10.2012
5. Provést kontrolu platnosti ověření používaných měřidel, vyřadit neplatná a nahradit je novými.
Zodpovědný : Lukáš Podivínský - technolog
Termín
: 30.04.2012
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ENVIRONMENTÁLNÍ CÍLE :
6. Pro zlepšení environmentálního profilu společnosti provést celoroční vyhodnocení jeho funkčnosti a
aktuálnosti a na tomto podkladě vypracovat nový environmentální profil společnosti na období
roku.2011 – 2012.
Zodpovědný : Ing. Václav Sova – jednatel
Termín
: 30.05.2012
7. Zajistit proškolení všech zaměstnanců z vybrané části nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
a přípravky (nové právní předpisy, novelizace) smluvní externí službou a proškolení
z SM 02/2003 „Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí“ manažerem ISŘ.
Odpovídá : Radek Vébr – vedoucí střediska
Termín
: 30.06.2012
8. Na základě poznatků z interních auditů, na podkladě změn norem, právních předpisů a technologií
a kontroly všech úseků činnosti společnosti, provést aktualizaci Registru environmentálních aspektů
a dopadů do životního prostředí.
Zodpovědný : Lukáš Podivínský – manažer ISŘ
Termín
: 29.02.2012
9. Vypracovat pro každou stavbu environmentální aspekty a dopady a minimalizovat jejich působení
na životní prostředí.
Zodpovědný : Radek Vébr – vedoucí střediska
Termín
: průběžně celoročně (kvartálně informace jednateli na poradách vedení)

CÍLE BOZP :
10. Pro omezení rizik ohrožujících životy a zdraví zaměstnanců při práci a snížení rizikových faktorů
spolupracovat na základě smluvního vztahu s certifikovanou organizací PREVENT MORAVA s.r.o.,
provádějící technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany a poskytující služby v oblasti BOZP.
Zodpovědný : Radek Vébr – vedoucí střediska
Termín
: 26.02.2012
11. Před zahájením realizace každé stavby stanovit a vyhodnotit rizika, provést přináležející opatření a OOPP.
Prokazatelně seznámit vlastní zaměstnance a zaměstnance dodavatelů služeb s riziky na pracovištích,
individuálními povinnostmi v oblasti BOZP a PO a poučit je o postupech při vzniku havarijních situací.
Zodpovědný : Ing.Václav Sova – jednatel společnosti
Termín
: průběžně celoročně
12. Provádět měsíční kontrolu dodržování zásad BOZP, vyhledání rizik a PO.
Zodpovědný : Lukáš Podivínský – referent BOZP
Termín
: průběžně měsíčně na poradách vedení
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SPOLEČNÁ USTANOVENÍ :
13. Na základě přezkoumání vypracovat aktualizovanou Politiku QMS-EMS-BOZP na rok 2013 a seznámit
s ní všechny zaměstnance formou školení.
Zodpovědný : Ing.Václav Sova – jednatel společnostil
14. Přezkoumat stávající Registr obecně závazných právních předpisů a jiných požadavků a vypracovat
aktualizované vydání.
Zodpovědný : Lukáš Podivínský – manažer ISŘ
15. Řešit a dokumentovat případné podněty připomínky podané zaměstnanci, zákazníky nebo dodavateli.
Na základě těchto podnětů a vyhodnocení realizované stavby na jakost, ochranu ŽP a BOZP stanovovat
nápravná nebo preventivní opatření
Zodpovědný : Ing.Václav Sova
Termín : Průběžně

Ostrava-Kunčičky, dne 04.01.2012
Jednatel společnosti : Ing. Václav Sova
Podpis

:

