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Úvod - Integrovaný systém
dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016
Společnost GIF ActiveVent s.r.o. má zavedený systém managementu kvality a životního
prostředí podle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Systém
managementu kvality „zprůhledňuje“ všechny procesy a činnosti probíhající v organizaci,
jasně definuje odpovědnosti a pravomoc. Systém environmentálního managementu je
založen na identifikaci všech vlivů organizace na životní prostředí.
Chtěli bychom Vás, naše dodavatele a smluvní partnery, informovat o některých zásadách
vyplývajících z výše uvedených norem, protože i Vy můžete přispět ke snižování dopadů
na životní prostředí, ekologických nehod a havárií a vyhnout se finančním postihům
z nedodržení povinností právních a jiných předpisů.
Základem obou systémů je Politika, kterou naše organizace vydala jako Integrovanou
politiku kvality a životního prostředí.

Povinnosti osob pracujících z pověření firmy GIF ActiveVent
s.r.o. nebo pracujících pro ni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dodržovat pokyny vedoucích pracovníků firmy GIF ActiveVent s.r.o.
používat způsobilé měřící zařízení dle platné legislativy (zákon o metrologii)
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 a předání oprávněné osobě k likvidaci
hlásit veškeré neshody vzniklé při činnosti PVK/PVE – Mgr. Karel Valeček
vést důsledně záznamy v montážním deníku
dodržovat BOZP, PO a zásady kladného přístupu k životnímu prostředí
neplýtvat vodou a elektrickou energií
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POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Společnost GIF ActiveVent s.r.o. byla založena 8. 9. 1997 jako dceřiná společnost firmy GIF
ActiveVent GmbH. Ve firmě GIF ActiveVent GmbH je výrobní závod, který zajišťuje projekci,
výrobu a dodávku zařízení v nejvyšší kvalitě a je certifikována podle norem ČSN EN ISO
9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.
Hlavním předmětem činnosti GIF ActiveVent s.r.o. je dodávka a montáž vzduchotechnických
stropů GIF. Vzduchotechnický strop GIF je posledním vývojovým principem celoplošného větrání
kuchyní s laminárním prouděním.
V souvislosti se zavedením a neustálým zlepšováním integrovaného systému řízení kvality a
ochrany životního prostředí dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 se
rozhodlo vedení organizace plnit následující zásady:
•
•
•
•
•
•
•

Navrhovat ekonomické principy řešení, které budou mít nízké nároky na provozní energie a
vhodně doplní technickou a estetickou úroveň dodávaných kuchyňských technologií.
Neustále sledovat trendy, zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců a plně je zapojit do systému při
jednání s našimi zákazníky a obchodními partnery s cílem uspokojit jejich požadavky a
předčít jejich očekávání.
Rychle a pružně řešit jakékoliv potřeby našich zákazníků od poptávky až po realizaci, a to
především díky vysoké odbornosti zaměstnanců a technickému a materiálnímu zázemí
německého majitele.
Plnit požadavky platných předpisů na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, ke
kterým se společnost zavázala a které se vztahují na společnost, nebo které se mohou
vztahovat k environmentálním aspektům společnosti.
Motivovat sebe i své obchodní partnery k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad ochrany
životního prostředí, prevenci znečišťování a minimalizaci negativních dopadů na životní
prostředí.
Zapojením všech zaměstnanců do systému zajistit jejich povědomí o dopadech činnosti na
životní prostředí, o metodách eliminace negativních dopadů a o riziku a předcházení
ekologickým haváriím.
Informovat zákazníky o dopadech na životní prostředí souvisejících s užíváním produktu,
včetně rozšiřování povědomí o legislativních požadavcích s produktem spojených.

Vedení společnosti se zavazuje podporovat tuto politiku kvality a životního prostředí a poskytovat
potřebné zdroje pro její plnění a zvyšování efektivnosti integrovaného systému. Politika kvality a
životního prostředí je vhodná pro účely a kontext naší společnosti a podporuje naše strategické
zaměření.
V návaznosti na tuto politiku jsou každoročně vyhlašovány Cíle kvality a environmentu pro
příslušné funkce a úrovně společnosti.
V Praze 30.4. 2018
Mgr. Karel Valeček
jednatel společnosti
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REGISTR ENVIROMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ
vznik nebezpečného odpadusilikonové tmely

předávat nebezpečný odpad
odpovědným osobám
k nakládání s NO

vznik ostatního odpaduplasty, obalový materiál

předávat osobám oprávněným
k nakládání s odpady, třídit
odpady

Spotřeba materiálu - ocel,
nerez, hliník

vznik odpadu - přebytečný
materiál, hliníkové profily,
nerezový plech a hliníkodřezky

minimalizovat odpady
optimalizovat spotřebu - šetrný
přístup k ŽP

Montáž světel a zářivek

spotřeba přírodních zdrojů

zacházet s materiálem opatrně,
nerozbíjet

kontaminace vod

nakládat dle bezpečnostních
listů, zamezení úniku

kontaminace půdy

nakládat dle bezpečnostních
listů, zamezení úniku

možnost požáru

při vzniku požáru okamžitě
hasit a hlásit

možnost poškození zdraví

nakládat dle bezpečnostních
listů, seznámení s nebezp.
vlastnostmi

Emise mobilních zdrojů –
doprava

znečištění ovzduší

dodržování technických kontrol
a měření emisí, při stání vypínat
motor

Ohýbání,
řezání, vrtání,
nýtování,
stříhání
plechu

Spotřeba el. energie

spotřeba přírodních zdrojů

dodržovat bezpečnost práce,
neplýtvat přírodními zdroji

Dodávka
materiálu

Úkapy a úniky závadných
látek

možná kontaminace vod,
půdy

všechny úniky a úkapy, které se
dostanou do vod a půdy
nahlásit GIF ActiveVent s.r.o.

Odpady z činnosti

Montážní
činnost

Nakládání s NCLS –
závadné látky

