POKYNY PRO DODAVATELE Gleeds Česká republika s.r.o.
Zavedení systému kvality podle normy ISO 9001 a ISO 14001 a ISO 45001 je strategickým
rozhodnutím organizace Gleeds Česká republika s.r.o. v rámci tohoto rozhodnutí berte na
vědomí a plňte následující:

ISO 9001 – systém managementu kvality

(pro dodržení kvality na zakázce)
Systém managementu kvality „zprůhledňuje“ všechny procesy a činnosti probíhající v organizaci,
jasně definuje odpovědnosti a vymezuje konkrétní pravomoci pro každou funkci v organizačním schématu.
Základním dokumentem je politika kvality – základní vize a mise organizace- kterou vyhlašuje
vedení a kterou se organizace zavazuje plnit nejen požadavky normy, ale i legislativy, zvyšovat spokojnost
zákazníků, dbát na kvalitu svých produktů a v neposlední řadě i na vysokou kvalifikaci pracovníků.
Systém kvality je přínosem při řízení organizace a plánování zdrojů – finančních, lidských,
materiálových, ale i při zajišťování vhodného pracovního prostředí, strojů, zařízení a technologie.

ISO 14001- systém environmentálního managementu

(pro ochranu životního prostředí)
Systém environmentálního managementu je založen na identifikaci všech vlivů organizace na
životní prostředí. Její přístup je prevence znečišťování a zlepšování. Základem je Registr environmentálních
aspektů, což je přehled všech činností, vlivů a dopadů na okolí a ŽP. Tyto EA organizace řídí a sleduje a
tím se snaží svůj vliv na ŽP zmírnit. Základním dokumentem je politika environmentu – základní vize a
mise organizace v oblasti ŽP- kterou vyhlašuje vedení a kterou se organizace zavazuje plnit nejen
požadavky normy, ale i požadavky právní a jiné (obchodní požadavky, dohody se státní správou…atd.),
neustále zlepšovat přístup k ŽP a dbát o prevenci v této oblasti.
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 a finančních
postihů z nedodržení povinností.

ISO 45001- systém managementu bezpečnosti práce

(pro BOZP)
Systém managementu bezpečnosti práce je založen na identifikaci všech vlivů organizace na
bezpečnost práce. Její přístup je prevence znečišťování a zlepšování. Základem je Registr pracovních rizik,
což je přehled všech činností, vlivů a dopadů na BOZP. Tyto pracovní rizika organizace řídí a sleduje a tím
se snaží svůj vliv na BOZP maximalizovat. Základním dokumentem je politika integrovaného systému základní vize a mise organizace v oblasti BOZP- kterou vyhlašuje vedení a kterou se organizace zavazuje
plnit nejen požadavky normy, ale i požadavky právní a jiné (obchodní požadavky, dohody se státní
správou…atd.), neustále zlepšovat přístup k BOZP a dbát o prevenci v této oblasti.
Přínosem tohoto systému je výhoda při komunikaci s orgány státní správy, poskytnutí důkazu o
šetrnosti k ŽP, důsledné plnění legislativy – snižování možnosti úrazů, nemocí z povolání a finančních
postihů z nedodržení povinností.
V případě mimořádných situací je dodavatel povinen se řídit pokyny příslušného vedoucího
pracovníka.
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Povinnosti osob pracujících pro spol. Gleeds Česká republika s.r.o.

 Dodržovat pokyny vedoucích zaměstnanců organizace Gleeds Česká republika s.r.o.
 Při činnosti vykonávané pro Gleeds Česká republika s.r.o. používat vozidla v dobrém technickém
stavu
 Používat způsobilé měřící zařízení dle platné legislativy
 Pracovat svědomitě, důsledně a dbát na kvalitu prováděných prací
 Být si vědom důsledků své činnosti v oblasti životního prostředí – viz registr významných aspektů
 Při vzniku odpadu dbát na jeho důsledné třídění
 Hlásit veškeré neshody vzniklé při činnosti na vedení naší společnosti
 Dbát na ochranu zdraví, bezpečnost práce a požární ochranu
 Seznámit se s bezpečnostními instrukcemi
 Dodržovat a respektovat bezpečnostní sdělení, značky BOZP, PO, piktogramy na nádobách
s odpady a s chemickými látkami a přípravky.
 Dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti.
 Nevstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu a omamných drog a tyto v průběhu návštěvy
nepožívat.
 Dodržovat zákaz kouření v celém objektu firmy
 Při vstupu na staveniště přiděleného projektu používat OOPP, potřebné k výkonu Vaší činnosti na
pracovišti.
 Dodržovat pořádek na všech prostorách pracoviště. Pokud Vaší činností na pracovišti vznikne odpad,
jste povinni ho třídit a odložit do k tomu určené a označené shromažďovací nádoby.
 Nepoškozovat v objektu pracovní zařízení, bezpečnostní a požární zařízení, bezpečnostní a požární
značky, piktogramy a tabulky, informační tabule.
 Nevstupovat do prostorů s vyznačeným zákazem vstupu.
S těmito pravidly jsem já (jméno) ………………………… povinen seznámit i všechny své
pracovníky, pohybující se na zakázce a sledovat jejich dodržování.
Byl jsem zároveň seznámen s identifikací rizik společnosti Gleeds Česká republika, s.r.o. a beru je
na vědomí. S identifikaci rizik seznámím i všechny své pracovníky.

Dne: ……………………………….

Podpis:……………………………………

