
DOKUMENTACE ISM  

Cíle a programy  
integrovaného systému 

ISM 03 

 

Verze: 01  1/2 

 

Typ dokumentace: Interní Verze: 01 
Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010    Platnost od:  1.1.2009 
Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010    Výtisk č.:  

Ostatní informace: 
 

Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná 
verze tohoto dokumentu je k dispozici v adresáři ISM (elektronická podoba) a ve složce 

„Dokumentace ISM“ (písemná podoba), která je uložena u MIS. 

 

 
 

Cíle a programy integrovaného systému 
společnosti      
pro rok 2010 

 
 

Cíl Cílová 
hodnota 

Odpovídá Termín 

Zavedení ISM dle normy ISO 9001:2008, 14001:2004 Získání 
certifikátu 

Vedení 
společnosti 

 9/2010 

Metoda (program):  

   Výběr vhodné konzultační společnosti pro zavedení ISM – vedení společnosti 

   Určení pracovníka odpovědného za spolupráci s konzultační společností – vedení společnosti. 

   Zavedení všech požadavků normy ISO 14001:2004 ve společnosti do praxe – pracovník pověřený 
vedením společnosti 

 Výběr certifikační organizace – vedení společnosti 
 Absolvovat certifikační audit – vedení společnosti 

Finanční Lidské zdroje Ostatní  Potřeba zdrojů 

50 000,- Pracovník 
odpovědný za 
zavedení ISM 

Externí poradenská 
společnost, PC 
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Cíl Cílová 

hodnota 
Odpovídá Termín 

Zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků  1 - 2 ved.spol.         meziročně 

Metoda (program):  

Zajistit inzercí na patřičných místech (katastrální úřad, úřad práce..). Vyhlásit výběrové řízení 
s následnými pohovory a výběrem vhodného kandidáta.   

Finanční Lidské zdroje Ostatní  Potřeba zdrojů 

 Vedení společnosti Využití externistů 

 
Cíl Cílová 

hodnota 
Odpovídá Termín 

Obnova výpočetní techniky za nástroje z lepší užitnou 
hodnotou. 

Obnova 
nářadí 

Vedení 
společnosti 

průběžně 

Metoda (program):  

- výběr vhodného dodavatele 

- nákup prostředků infrastruktury 

- proškolení pracovníků 

  

Finanční Lidské zdroje Ostatní  Potřeba zdrojů 

 150.000,-- Vedení společnosti Zajištění a likvidace 
vyřazeného zařízení 

 
Cíl Cílová 

hodnota 
Odpovídá Termín 

Zajištění kancelářských prostor Zlepšení 
pracovního 
prostředí 

Vedení 
společnosti 

12/10 

Metoda (program):  

Zjištění nabídek, výběr, konzultace s majiteli 

Finanční Lidské zdroje Ostatní  Potřeba zdrojů 

30.000,-- Vedení společnosti  S využitím externího 
technika BOZP a PO 

 
Cíl Cílová 

hodnota 
Odpovídá Termín 

Zvýšení tržeb o min.15% oproti roku 2009 Navýšení 
tržeb 

Vedení 
společnosti, 
ostatní 

průběžně 

Metoda (program):  

vyšší efektivita pracovníků, finančně objemnější zakázky 

Finanční Lidské zdroje Ostatní  Potřeba zdrojů 

 Vedení společnosti   

 
 


