Pravidla pro subdodavatele
Tento dokument slouží jako informace o systému managementu kvality a environmentu dle ISO
9001 a ISO 14001 pro subdodavatele a osoby pracující pro společnost Hlavní báňská záchranná
stanice Praha a.s. Účelem tohoto dokumentu je seznámení třetích stran se zásadami dodržování
kvality a ochrany životního prostředí v rámci prováděných prací nejen pro společnost.
ISO 9001:2008
Systém managementu kvality „zprůhledňuje“ všechny procesy a činnosti probíhající ve společnosti,
jasně definuje odpovědnosti a vymezuje konkrétní pravomoci pro každou funkci v organizačním
schématu. Systém kvality je přínosem při řízení společnosti a plánování zdrojů – finančních,
lidských a materiálových.
ISO 14001:2004
Systém environmentálního managementu je založen na identifikaci všech vlivů organizace na
životní prostředí. Jejím přístupem je prevence znečišťování a zlepšování životního prostředí.
Základem je „Registr environmentálních aspektů“ (viz.příloha), což je dokument s přehledem všech
činností, vlivů a dopadů na okolí a životní prostředí a jak tyto dopady zmírňovat. Tyto EA
organizace řídí a sleduje a tím se snaží svůj vliv na životní prostředí (dále jen ŽP) zmírnit.
Přínosem tohoto systému je výhoda při komunikaci s orgány státní správy, poskytnutí důkazu o
šetrnosti k ŽP, důsledné plnění legislativy – snižování možnosti ekologických nehod a havárií
Základním dokumentem obou systémů je politika, kterou schválilo vedení společnosti (viz příloha).
V politice integrovaného systému je uvedena základní strategie společnosti, kterou se řídí
společnost a zavazuje se tak plnit nejen požadavky norem, ale i legislativy, zvyšovat spokojenost
zákazníků, dbát na kvalitu svých produktů a v neposlední řadě i na vysokou kvalifikaci pracovníků.
V oblasti ŽP se společnost zavazuje plnit nejen požadavky normy, ale i požadavky právní a jiné
(pravidla průmyslových odvětví, obchodní požadavky, dohody se státní správou…atd.), neustále
zlepšovat přístup k ŽP a dbát o prevenci v této oblasti.
Povinnosti subdodavatelů a osob pracujících z pověření společnosti nebo pracující pro ni:
•
nevjíždět do areálu/na stavbu se stroji nebo vozidly ve špatném technickém stavu
•
mít k dispozici havarijní prostředky
•
pracovat svědomitě, důsledně a dbát na kvalitu prováděných prací
•
dokladovat na vyžádání společnosti patřičná osvědčení pro činnosti prováděné organizací
•
při vzniku odpadu dbát na jeho důsledné třídění a zajistit likvidaci oprávněnou osobou
•
doložit na vyžádání společnosti potřebné doklady prokazující správné nakládání s odpady
•
hlásit veškeré neshody vzniklé při činnosti zástupci naší společnosti
Nedílnou součástí tohoto dokumentu je:
- příloha č. 1 – Politika kvality a environmentu
- příloha č.2 – Registr environmentálních aspektů
V Praze dne 30.dubna 2010
Ředitel společnosti – Ing.Petr Šarboch
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Pravidla pro subdodavatele
Příloha č.1

Politika kvality a životního prostředí
Obvod působnosti HBZS je stanoven rozhodnutím Českého báňského úřadu v Praze čj. 4505/05 ze dne
29.12.2005. Ve smyslu tohoto rozhodnutí Hlavní báňská záchranná stanice Praha plní ve smyslu ustanovení §
6 vyhlášky č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, úkoly báňské záchranné služby pro organizace, kterým
byla rozhodnutími Českého báňského úřadu uložena povinnost zajistit báňskou záchrannou službu při
provádění činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, a to na celém území České republiky.
HBZS zajišťuje provádění prací a rychlých a účinných zásahů k záchraně lidských životů a majetku při
haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí, zdolávání havárií a odstraňování následků havárií.
HBZS kromě výše uvedených úkolů vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí
a další speciální a rizikové práce, např. práce ve výšce a nad volnou hloubkou, spolupracuje s organizacemi při
havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že
provádí namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání havárií, popřípadě školení a
výcvik zaměstnanců.
HBZS provozuje laboratoř, kde se provádějí rozbory plynů a uhlí. HBZS dále provozuje činnosti spojené
s opravou, plněním, údržbou hasících přístrojů.
Filozofií naší společnosti je další rozvoj společnosti, neustálé zlepšování úrovně kvality našich služeb
všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků
právních předpisů i jiných požadavků.
Vedení společnosti přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou
činností.
Pro splnění tohoto závazku se vedení společnosti zavazuje plnit následující vyhlášené zásady politiky kvality a
životního prostředí v souladu s normami ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004:
•

Realizujeme účinné a efektivní investice do spolehlivých kontrolních metod, cíleného vzdělávání
zaměstnanců společnosti a tím i zvyšování kvality lidských zdrojů.
Zvyšujeme potenciál naší společnosti prohlubováním motivace všech našich pracovníků ke zvyšování
svých znalostí a odborných dovedností a ke zlepšování kvality služeb společnosti.
Dbáme na dobrou pracovní atmosféru na našem pracovišti a korektní vztahy s našimi obchodními
partnery. Stanovené zásady této politiky společnosti přiměřeně uplatňujeme a požadujeme i od
smluvních partnerů.
Našim zákazníkům poskytujeme odbornou a technickou pomoc pro optimální využívání našich služeb.
Jednou z našich priorit je prevence vzniku neshod na všech úrovních řízení organizace a při naplňování
jejich aktivit. Za prioritu považujeme preventivní péči, která má přednost před následnými opatřeními a
neustálé zlepšování v oblasti ochrany životního prostřední.
Připraveností a prevencí předcházíme havarijním situacím.
Při všech stávajících i plánovaných činnostech uplatňujeme neustálou snahu o snižování znečišťování
životního prostředí.

•
•
•
•
•
•
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Pravidla pro subdodavatele
Příloha č.2

REGISTR NEPŘÍMÝCH ASPEKTŮ - VLIVY NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ ZPŮSOBENÉ ČINNOSTÍ DODAVATELŮ
Veškeré externí osoby se musí řídit opatřeními níže uvedenými. V případě jakéhokoliv úniku oleje, benzínu či nafty
nebo jiné havárii a neshodě musí informovat …………………..

Dodavatelé (doprava materiálu, doprava výrobků,
odvoz odpadů, další ext.osoby v areálu)

Místo vzniku
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Aspekt

Dopad na životní prostředí

Opatření ke zmírnění dopadů, odpovědnost

Odpady z činnosti

Vznik ostatního odpadu

Maximální množství obalů vracet k recyklaci, třídit odpady. Třídit
odpad do určených sběrných a označených nádob.

Vznik nebezpečného odpadu

Možnost kontaminace vody a půdy

Ukládat nebezpečný odpad na místa k tomu určená,
označená, zabezpečená, do vhodných shromaďovacích
prostředků. Při úniku likvidovat určenými prostředky a
zabezpečení odstranění ekologickým způsobem.

Hluk z prací a mechanismů

Zátěž obyvatel a pracovníků

Eliminovat zbytečný hluk, nemít zbytečně při stání puštěný
motor, při rizikových pracích mít ochranné pomůcky.

Emise mobilních zdrojů – doprava

Znečištění ovzduší

Dodržování technických kontrol a měření emisí, při stání
vypínat motor.

úkapy a úniky závadných látek

Všechny úniky a úkapy hlásit vedoucímu výroby, likvidovat
úkapy za použití sorbentů a havarijních prostředků. K dispozici
u vedoucího výroby.

Vznik nebezpečného odpadu –
znečištěný sorbent

Uložit nebezpečný odpad na místa k tomu určená a do
vhodných shromaďovacích prostředků, určí vedoucí výroby.

Provoz vozidel

