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Co nabízíme pro systémové implementace? 
 Poradenství systémů managementu kvality ve všech oborech podnikání, ISO 9001 
 Systémy environmentálního managementu, ochrana životního prostředí a ekologické 

poradenství, ISO 14001 
 Systémy managementu hospodaření s energií, energetický management, ISO 50001 
 Systémy ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, ISO 45001 
 Automotive standardy, IATF a VDA. Normy pro systémy řízení kvality v automobilovém 

průmyslu 
 GDPR a ochrana dat a údajů 
 Systémy řízení bezpečnosti informací, např. TISAX a ISO/IEC 27001 a 27002 
 Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and 

Critical Control Points, HACCP) 
 Standardy IFS (International Food Standard) a BRC (British Retail Consortium)  
 Spotřebitelské řetězce dřeva PEFC a FSC 
 Spotřebitelské řetězce lesních produktů CoC 
 Systém facility managementu, údržba budov a poradenství 

Co nabízíme pro zaměstnavatele a 
podnikatele? 

 Poradenství bezpečnosti práce 
 Poradenství požární ochrany 
 Zajištění osoby odborně způsobilé v prevenci rizik a požární ochraně  
 Zajištění Odborné způsobilosti pro nakládání s vysoce toxickými látkami a přípravky 
 Plnění povinností podnikového ekologa 

Co umíme? 
 Revize, kontroly a prohlídky strojů, zařízení, vyhrazených technických a požárních 

zařízení  
 Revize a kontrola bezpečnosti provozovaného strojního zařízení 
 Shoda vybraných produktů, analýza zbytkových rizik 
 Systémy jakosti svařování, poradenství o ocelových a hliníkových konstrukcích 
 Procesní, systémové a technické poradenství 
 Školení a vzdělávání 
 Požárně bezpečnostní zařízení, věcné prostředky požární ochrany  
 Kategorizace prací a pracovně lékařské služby 
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Jaká řešení jsou přípustná? 
 Požárně bezpečnostní řešení 
 Provozní řády 
 Dokumentace jakosti 
 Prohlášení o shodě 
 Bezpečnost strojního zařízení 
 Roční hlášení o odpadech 
 Roční hlášení o ovzduší 
 Hlášení ISPOP 
 Evidence odpadů 
 Povolení vyjmenovaného zdroje 

znečišťování, povolení pro ovzduší  
 Protokol o nezařazení  
 Řešení pracovních úrazů  
 Dotační poradenství 
 Kontrola strojů 378/2001 Sb. 

 

 Bezpečnostní pravidla pro nakládání 
s chemickými látkami 

 MPBP Místní provozně bezpečnostní 
předpisy  

 Plán pro havarijní plánování pro látky 
závadné vodám  

 Havarijní plán  
 Ekologická újma  
 Provozní řád zdroje znečišťování  
 Evakuační plán  
 Havarijní prostředky  
 Ochranné pomůcky  
 Dokumentace zdolávání požáru  
 Operativní karta Štíhlá výroba 

 

Pojmy a zkratky 
ISO 

ISM 

QMS  

SMS 

EMS 

GDPR 

HACCP 

IATF 

ISMS 

LEAN 

FMEA 

HAZOP 

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO 45001 

ISO/IEC 27001 

ISO 22001 

ISO 50001 

IATF 16949 

ISO 3834 

EN 1090 

EN 10204

Business Continuity Management 

SOC 

GDPR 
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ISO 9 001 

ISO 14 001 

ISO 27 001 

OHSAS 18 001 

ISO 20 000 

ISO 10 006 

IFS a BRC 

TISAX® 

AS 9 100 

Štíhlá výroba – Lean manufacturing 

Legislativní reporty 

Metoda 5 S 

Systém GMP 

HACCP a ISO 22 000 

SA 8000 

Údržba a revize systému 

Ekologická újma, základní hodnocení rizik, o předcházení ekologické újmě, rizika ekologické 
újmy, podrobné hodnocení ekologické újmy. 

ISO 50 001, ISO 16001, energetický management, energetický audit, manažment,  

BOZP a PO 

ČSN ISO 19443:2019 Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 
9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie 

 

  

 


