Soupis pravidel
V areálu společnosti je zakázáno kouřit, kromě prostor k tomuto určených. Rovněž je zakázána manipulace
s ohněm.
Při vstupu do výroby je „host“ povinen použít vhodný pracovní oděv a ESD ochranu. Dále je host povinen
dodržovat zásady PO, BOZP a ESD, nedotýkat se el. součástek, dílů anebo zařízení pokud to nevyžaduje jeho
účel návštěvy nebo jeho pracovní výkon, ve výrobních prostorách zachovávat pořádek, nejíst ani nepít, třídit
odpad a vkládat jej do označených a tomuto účelu určených nádob. Při použití CHLP se řídit pokyny na obalu či
v bezpečnostním listu.
V případě, že uvidí vznikající nebo již vzniklou havárii, oznámí toto ihned pověřenému zaměstnanci, tj. svému
nadřízenému či doprovodu.
Společnost identifikovala vlivy své činnosti, které ovlivňují životní prostředí. Mezi tyto vlivy patří např.
spotřeba energií, třídění odpadů, nakládání s nebezpečnými chemickými látky atd. Rovněž učinila opatření
ke snižování, zmírňování těchto vlivů na životní prostředí, např. snižování spotřeby energií – optimalizace
spotřeby papíru, nesvítit zbytečně, odebírat co nejefektivněji el. energii, zemní plyn, dusík,…. Třídit vzniklé
odpady a maximální množství obalů vracet k recyklaci. Neskladovat dlouhodobě chemické látky a prostředky,
ukládat je dle bezpečnostních listů. Při havárii používat sorbenty a zabezpečit odstranění ekologickým
způsobem.
Pro dodavatele a subdodavatele:
Externí environmentální komunikace vychází ze vzájemné obchodní spolupráce s důrazem na ochranu životního
prostředí a na dodržování všech bezpečnostních opatření. Zúčastněné strany dbají na řádné proškolení svých
pracovníků ve smyslu dodržování zmíněných zásad a o těchto skutečnostech se vzájemně informují. Jsou
smluvně určeny pověřené osoby, na které se budou při mimořádných událostech smluvní strany obracet s žádostí
o konkrétní pomoc při likvidaci případné mimořádné události nebo havárie.
Základní povinnosti dodavatelských organizací
- zajistit seznámení svých zaměstnanců se všemi předpisy souvisejícími s pracemi v provozovně,
- při provádění požárně nebezpečných činností se řídit platnými dokumenty k zajištění požární ochrany,
- dodržovat zásady ochrany životního prostředí,
- dodržovat předpisy platné pro nakládání s odpady,
- dodržovat zásady havarijní připravenosti,
- zajistit řádné označení volně loženého materiálu a jeho zabezpečení,
- zajistit průběžně úměrný úklid a pořádek na pracovišti,
- využívat přípravky, nástroje a měřidla jen s platnou dokumentací (revize, certifikáty),
- plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů (dodavatelů), jsou
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- zajistit pravidelné zdravotní prohlídky svých zaměstnanců,
- zaměstnávat pouze plně kvalifikované pracovníky,
- zajistit pravidelná školení zaměstnanců z vnitřních předpisů společnosti ILV s.r.o.,
- zajistit zaměstnancům schválené ochranné pomůcky,
- zajistit, aby činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli
chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
- spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro
všechny zaměstnance na pracovišti, spolupracovat v oblasti BOZP se společností ILV s.r.o.,
- nesou plnou odpovědnost za výsledky své činnosti.
Povinnosti zaměstnanců dodavatele
- pracovat pouze a přesně dle pracovního příkazu,
- vstupovat pouze na vyhrazené a předané pracoviště po určené přístupové cestě,
- zdržovat se pouze na určeném pracovišti,
- při práci přesně dodržovat schválené pracovní (technologické) postupy,
- respektovat všechny pokyny nadřízeného či dalších odpovědných zaměstnanců ILV s.r.o.,
- dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se
bezprostředně dotýká jeho jednání,
- dodržovat stanovené zásady (legislativy, bezpečnostních předpisů, vnitřní předpisy včetně dokumentace
společnosti ILV s.r.o., vlastní dokumentace dodavatele, …),

odmítnout výkon práce, o níž mají důvodně za to, že vážně ohrožuje život nebo zdraví jich samých nebo
jiných osob,
provádět pouze práce, pro které mají platnou kvalifikaci,
používat způsobilá měřící zařízení dle platné legislativy,
pracovat důsledně a dbát na kvalitu prováděných prací,
být si vědom důsledků své činnosti v oblasti životního prostředí,
při vzniku odpadu dbát na jeho důsledné třídění,
hlásit veškeré neshody vzniklé při činnosti vedoucímu zaměstnanci.

-

Zásady nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
- Nakládaní s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky musí být zajištěno způsobilými zaměstnanci,
tj. zaměstnanci, kteří byli prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a
chemických přípravků se kterými nakládají, se zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich
škodlivými účinky a se zásadami první předlékařské pomoci.
- Odběr NCHLP ze skladu Objednatele může provádět taktéž pouze způsobilý zaměstnanec. Ten je povinen
převzít i bezpečnostní list.
- V případě, že zhotovitel používá vlastní NCHLP, musí být bezpečnostní listy přílohou vypracovaného
technologického nebo pracovního postupu. Kopie bezpečnostních listů musí zhotovitel rovněž i zástupce
externí společnosti předat managerovi kvality a EMS objednatele.
- Při práci s NCHLP musí být zabezpečeno nešíření škodlivin na pracovišti např. lokálním odsáváním.
- Při činnostech s NCHLP většího rozsahu nebo trvalého charakteru musí být změřeny jejich koncentrace
v ovzduší pracovišť. Výsledky měření koncentrací musí zhotovitel předložit objednateli.
- Skladování NCHLP na pracovištích je povoleno v množství pouze pro provozní potřebu.
- Pro skladování nebezpečných látek a přípravků pro provozní potřebu musí být pracoviště vybaveno
neutralizačními prostředky potřebnými pro likvidaci celkového množství chemikálií.
- Skladovací místo musí být zabezpečeno proti úniku NCHLP (záchytné vany apod.).
- Skladovací místo NCHLP musí být označeno symbolem nebezpečnosti dané látky.
- Obaly NCHLP musí být označeny podle platné legislativy, výstražnými symboly nebezpečnosti a
označením v českém jazyce.
- Na pracovišti musí být k dispozici bezpečnostní listy pro používané a skladované NCHLP.
Požadavky na externí společnost
- používat zařízení šetrné k ŽP,
- být si vědom důsledků své činnosti na oblasti ŽP,
- při vzniku odpadu dbát na jeho důsledné třídění,
- hlásit veškeré environmentální neshody vzniklé při činnosti PVE,
- dbát na ochranu zdraví a bezpečnost práce a požární ochranu,
- dbát důsledně na ochranu ŽP.
Přehled významných environmentálních aspektů pro externí společnost v areálu provozovny:
Poř.
Nepřímý
číslo aspekt (NEA)

Činnost

Dopad
požár, výbuch

1

Doprava CHLP
manipulace s CHLP +
+ NCHLP
NCHLP
kontaminace vody nebo půdy
úkapy a úniky závadných látek

2

3

Doprava

Emise
mobilních zdrojů

provoz vozidel

znečištění ovzduší
provoz vozidel

Úniky a úkapy

4

Odpady z činnosti

vznik nebezpečného odpadu –
znečištěný sorbent

vykonávání požadované
činnosti

možná zátěž přírody v podobě
kontaminace vod, půdy
vznik nebezpečného odpadu

Opatření, odpovědnost
Ohlásit nebezpečí, hasit, odstranit tlakové
nádoby, NCHLP z dosahu požáru, řídit se
pokyny požární hlídky.
Minimalizovat únik CHLP, NCHLP
roztoků, jednat dle BL a pokynů ME či
vedoucích odděleních.
Všechny úniky a úkapy hlásit vedoucímu
oddělení nebo ME.
Ukládat nebezpečný odpad na místa k tomu
určená a do vhodných shromažďovacích
prostředků nebo jej předat odpovědné osobě.
Dodržovat technické kontroly a měření
emisí, při stání vypínat motor vozidla.
Ukládat nebezpečný odpad na místa k tomu
určená a do vhodných shromažďovacích
prostředků nebo jej předat odpovědné osobě.

vznik ostatního odpadu

5

Spotřeba
materiálu

6

Spotřeba el.
energie

7

Výroba el.
energie

8
9
10

čerpání přírodních zdrojů

Spotřeba vody
Spotřeba
zářivek

čerpání přírodních zdrojů,
možnost požáru

využití obnovitelných zdrojů
čerpání přírodních zdrojů,
vznik odpadní vod
vznik elektroodpadu

Skladování
materiálu, nářadí

Třídit a dávat odpad na místo určení nebo
předávat osobám pověřeným k nakládání s
odpady.
Kontrola spotřeby materiálu, efektivní
využití, co nejméně odpadu.
Nepřetěžovat spotřebou, hlásit poruchy na
rozvodech okamžitě prostřednictvím PVE
dodavateli EE. Při požáru vypnutí zdroje el.
energie, hašení požáru. Neplýtvat s přírodními
zdroji. Efektivně využívat materiál.

vznik odpadů, možnost požáru

Neplýtvat vodou, kontrolovat vypnutí
kohoutků. Hlásit poruchy na rozvodech
okamžitě prostřednictvím PVE na Kanalizace a
vodovody Starý Plzenec a.s.
Nesvítit zbytečně, zářivky opakovaně
nezapínat a nevypínat
Třídit a dávat odpad na místo určení nebo
předávat osobám pověřeným k nakládání s
odpady.

Informace o rizicích a přijatých opatření pro dodavatele prací
NEBEZPEČÍ
1. mechanická
nebezpečí

MÍSTO
Všechny výrobní a provozní
prostory

1.1 nechráněné pohyblivé
části strojů a zařízení

Výrobní a provozní prostory

1.2 pohybující se transportní
prostředky, pohybující se
pracovní prostředky

Výrobní a provozní prostory vyjma
administrativních prostorů

1.3 pád na rovině,
uklouznutí, klopýtnutí,
apod.
2. elektrická nebezpečí

Všechny výrobní a provozní
prostory

2.1 úraz elektrickým
proudem
3. nebezpečné látky

Všechny výrobní a provozní
prostory

OPATŘENÍ
respektovat bezpečnostní značení, zákaz
svévolného vstupu na jednotlivá pracoviště,
při pohybu ve výrobních a provozních
prostorech používat určené vnitřní a vnější
komunikace
zejména nebezpečné prostory pracovních
strojů, zákaz použití strojů, a jiných
technických zařízení společnosti ILV s.r.o.
zaměstnanci zhotovitele bez výslovného
souhlasu oprávněného zaměstnance
společnosti ILV s.r.o.
zejména pohyb osobních automobilů,
motorových vozíků, zákaz použití dopravních
prostředků společnosti ILV s.r.o. zaměstnanci
zhotovitele
respektovat bezpečnostní značení, používat
určené vnitřní a vnější komunikace
zákaz neoprávněných zásahů do elektrického
zařízení, používat pouze určené napájecí body,
respektovat bezpečnostní značení, včasně
hlásit případné poruchy používaného el.
zařízení zákaz svévolného vstupu na
jednotlivá pracoviště

respektovat bezpečnostní značení, zákaz
svévolného vstupu na jednotlivá pracoviště,
při pohybu ve výrobních a provozních,
dodržovat požárně poplachovou směrnici
společnosti ILV s.r.o.

3.1 plyny, páry, aerosoly
3.2 tekutiny
3.3 pevné látky
5 nebezpečí požáru a
Výbuchu

Výrobní prostory
Výrobní prostory
Výrobní prostory

5.1 hořlavé pevné látky,
kapaliny, plyny

Sklad CHLP

respektovat bezpečnostní značení, zákaz
svévolného vstupu na jednotlivá pracoviště,
při pohybu ve výrobních a provozních,
dodržovat požárně poplachovou směrnici
společnosti ILV s.r.o.

7. speciální fyzikální
nebezpečí
7.1 hluk
9 vnímání a úkon

9.1 omezený příjem informací,
snížená oblast vnímání
10 ostatní nebezpečí

vybavit vlastní zaměstnance OOPP
Přechodně výrobní prostory

Výrobní a provozní prostory
Celá společnost ILV s.r.o.

10.1 lidé
11 organizační
nedostatky

11.1 pracovní proces,
organizace práce

V konkrétním stavu realizované
zakázky

respektovat bezpečnostní značení, respektovat
pokyny oprávněných zaměstnanců společnosti
ILV s.r.o., na straně zhotovitele respektovat
při vydávání ústních pokynů přechodně
zvýšenou hladinu HLUKU ve výrobních
prostorech
přechodně - hluk
dodržovat zásady slušného chování, případné
spory řešit věcně s odpovědnými zaměstnanci
společnosti ILV s.r.o. striktní zákaz používání
alkoholu a jiných omamných, návykových
látek v prostorách společnosti ILV s.r.o.
nepřipustit slovní, fyzické napadání,
nevraživost a jinou agresi
vzniklé problémy vyžadující operativní
vzájemnou koordinaci (omezení provozu,
vyklizení prostor apod.) dodavatele
s objednatelem řešit včas, minimalizovat
improvizaci vzniklých problémů
výše uvedená omezení apod. může dodavatel
vyžadovat a zajišťovat pouze a jen
prostřednictvím odpovědného zaměstnance
společnosti ILV s.r.o. nikoliv dohodou
s řadovým zaměstnancem

Politika integrovaného systému ILV s.r.o.
Společnost ILV s.r.o. byla založena v roce 2001 jako dceřiná společnost německé firmy ILV GmbH
(Industriebedarf und Leiterplatten Vertriebs). Od počátku svého vzniku se zabývá osazováním desek plošných
spojů. V současné době disponuje zázemím pro více jak 150 zaměstnanců a je schopna uspokojit přání zákazníka
ve všech oblastech - od počátečního návrhu včetně nákupu materiálu až po realizaci finálního výrobku. Tímto
nabízíme zákazníkovi komplexní servis. Mezi naše zákazníky patří řada firem z Německa, Švýcarska,
Holandska a Anglie.
Vedení organizace při pravidelném plánování a stanovení cílů vychází především z požadavku zajistit celkový
rozvoj společnosti. Hlavním cílem společnosti je udržet silnou a ekonomicky stabilní společnost.
Vrcholový management nezapomíná ani na spokojenost zainteresovaných stran, zejména pak zákazníků. Snaží
se předvídat přání zákazníků a neustále zlepšovat kvalitu dodávaných výrobků a služeb s ohledem na vliv na
životní prostředí a dodržování zásad BOZP.
Společnost se chce prosadit vůči konkurenci kvalitou práce a přístupem k zákazníkovi.
V souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008 se
společnost zavazuje plnit tyto zásady:
• všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni v metodách integrovaného systému managementu.
• Všichni zaměstnanci jsou pravidelně seznamováni s environmentálními aspekty spojenými s jejich činností.
• Vedoucí zaměstnanci odpovídají za to, že vedou své podřízené k povědomí plnění požadavků zákazníka
i plnění příslušných zákonných požadavků a závazných povinností.
• Odpovědnost za kvalitu, environment a BOZP nesou zaměstnanci na všech úrovních a funkcích, přičemž
každý zaměstnanec je odpovědný za kvalitu své práce, svůj vliv na životní prostředí a za vlastní zdraví a
zdraví těch, kteří mohou být vykonávanou prací ovlivněni.
• Cílem všech zaměstnanců je kvalitní práce bez neshod a nedostatků.
• Minimalizovat produkci odpadů a negativních dopadů vlastních činností, výrobků a služeb na životní
prostředí a předcházet jim - prevence znečišťování.
• Chránit a zlepšovat životní prostředí používáním šetrných materiálů a postupnou obnovou současných
technologií za technologie ohleduplné k životnímu prostředí.
• Působit na dodavatele, aby si osvojili správné postupy a zlepšili své chování k životnímu prostředí.
• Provádět účinnou prevenci před úrazy a efektivním uplatňováním bezpečnostních opatření omezovat riziko
úrazů, havárií a nehod.

•

•
•
•
•
•

Důsledně uplatňovat účinný systém vyhledávání potencionálních rizik a seznamovat zaměstnance své
i zaměstnance subdodavatelů s těmito riziky. Všemi dostupnými prostředky tato rizika snižovat, případně
zcela eliminovat.
V rámci přípravy zakázek postupovat tak, aby veškerá rizika a nebezpečí byla předem identifikována a
podniknuta taková opatření, aby nedocházelo k ohrožení zdraví zaměstnanců.
Bezpečnostní hledisko preferovat i při nákupu nových strojů a zařízení, při projektování výrobků a při
zavádění nových technologií. Prosazovat povědomí BOZP i u svých dodavatelů a subdodavatelů.
Vytvářet podmínky pro systematické zlepšování pracovního prostředí svých zaměstnanců a eliminovat
negativní vlivy realizovaných činností na zdraví zaměstnanců.
Dodržovat a plnit závazné povinnosti, kterým společnost podléhá a které se vztahují ke kvalitě produktu a
k jejím environmentálním a BOZP aspektům.
Neustále zlepšovat integrovaný systém managementu pro zvýšení jeho výkonosti.

