Profil společnosti
Děkujeme Vám za Váš zájem o naše služby. Cílem této
brožury je představit Vám v krátkosti naši společnost
a naše služby tak, abyste po přečtení měli stručný
přehled o systémech řízení kvality, o certifikátech ISO
a NBÚ.
Přejeme Vám mnoho úspěchů v pracovním i osobním
životě a splnění všech Vašich snů, přání a cílů.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
S pozdravem
Tým ekvalita.cz, a.s. (oddělení kvality)

Zavedeme i Vám ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
bezpečnostní prověrka NBÚ, a jiné.

KONTAKTY

ČESKÁ REPUBLIKA – CZ
Tel.: +420 841 999 841
Mobil: +420 775 357 357
E-mail: info@ekvalita.cz
Web: www.ekvalita.cz

HOT LINE
841 999 841

SLOVENSKO – SK
Tel.: +421 902 805 704
Mobil: +421 948 69 99 55
E-mail: info@mscert.eu
Web: www.mscert.eu

Nové obchodní
příležitosti

Další
certifikáty
a osvědčení

Certifikát
ISO 9001
Dokumentace
QMS (systém
řízení kvality)
Zákonné
požadavky

Společnost ekvalita.cz, a.s. má zaveden systém řízení kvality (QMS) podle ISO 9001, systém environmentálního řízení (EMS)
podle ISO 14001, systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) podle OHSAS 18001 a systém řízení
bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO 27001.

PROFIL SPOLEČNOSTI


Společnost ekvalita.cz, a.s. se specializuje na poradenskou činnost spojenou se strategickým
řízením, budováním systému kvality, procesního řízení s využitím informačních technologií a
navazujících služeb na základech mezinárodních podnikových standardů. Učíme firmy
efektivně podnikat při zachování maximálního pohodlí. Staráme se o bezpečnost státu,
pomáháme firmám zabývajícími se veřejnými zakázkami získat osvědčení NBÚ – bezpečnostní
prověrka stupně vyhrazené, důvěrné, tajné a přísně tajné. Provádíme kurzy, školení a
semináře v různých oborech. Jsme tu jen pro Vás. Působíme v České republice, Německu a na
Slovensku.


DOPŘEJTE SI
POŘÁDNÝ ROZVOJ!



Díky manažerským zkušenostem a znalostem našich konzultantů, jsme schopni spolupracovat
kvalifikovaně, vyhovět podmínkám klienta a tím vytvořit maximální pohodlí pro naši
společnou spolupráci.



Plně se soustředíme na kvalitu našeho poradenského servisu.



Tým spolupracovníků ekvalita.cz nabízí kromě vysoké profesionality také motivovaný
individuální přístup a atmosféru přátelské spolupráce. Výsledkem je zpravidla dlouhodobá
kooperace, která důsledně respektuje a prosazuje zájmy klienta.

NAŠE SLUŽBY






STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ
INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
SYSTÉMY ŘÍZENÍ
KURZY, ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

Společnost ekvalita.cz, a.s. má zaveden systém řízení kvality (QMS) podle ISO 9001, systém environmentálního řízení (EMS)
podle ISO 14001, systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) podle OHSAS 18001 a systém řízení
bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO 27001.

KDYŽ INVESTOVAT, TAK DO
VLASTNÍ FIRMY…

Systém řízení kvality dle ISO 9001

Cílem systému řízení kvality dle ISO 9001 je:









zavedení pořádku a systémového přístupu do firemních činností
zprůhlednění firmy pro zákazníka, vlastníka, vedení i zaměstnance
zvýšení důvěryhodnosti firmy a tím snadnější pronikání na trhy – EU
stabilizace dosahované úrovně kvality v čase i sortimentu
snadnější zapracování nových pracovníků
řízení ovlivňování trendů v kvalitě produktů a služeb
vytvoření základu pro další zlepšování kvality
zavedený systém řízení zvyšuje hodnotu Vaší společnosti

Systém řízení dle ISO 14001

Cílem environmentálního managementu (EMS) je systematický přístup k ochraně životního
prostředí ve všech aspektech podnikatelské činnosti.




Podnikatelské subjekty jsou povinny se řídit zákony, které jsou uplatňovány v zájmu ochrany
životního prostředí: ochrana ovzduší, ochrana vod, řízené odpadové hospodářství, ochrana
půdy
Přístup spočívá ve vytvoření, zavádění a udržování strukturovaného systému EMS, který je
součástí organizační struktury a systému řízení podnikatelského subjektu s postupným
snižováním negativních dopadů jeho činností na životní prostředí.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, ISO 22000)



Analýza rizik a kritické kontrolní body. Jedná se o systémový přístup k zdravotní nezávadnosti
potravin, který definuje, hodnotí, řídí a eliminuje nebezpečí, významné z hlediska zdravotní
nezávadnosti potravin.

Společnost ekvalita.cz, a.s. má zaveden systém řízení kvality (QMS) podle ISO 9001, systém environmentálního řízení (EMS)
podle ISO 14001, systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) podle OHSAS 18001 a systém řízení
bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO 27001.

Systém řízení kvality dle ISO/TS 16949

Cílem ISO / TS 16949 je spolu s ISO 9001:2000 stanovit požadavky na systém řízení kvality pro návrh
a vývoj, sériovou výrobu a je-li to relevantní na instalaci a servis produktů v automobilovém
průmyslu.



Tato technická specifikace je vhodná pro výrobní místa organizace, kde se vyrábějí díly
pro sériovou výrobu a/nebo servis, specifikované zákazníkem.
Tuto technickou specifikaci je možné také aplikovat v celém dodavatelském řetězci
automobilového průmyslu.

OHSAS 18001 - (Occupational Health and Safety Assesment Series)

Systém OHSAS ověřuje, že organizace splňuje specifikované požadavky na systém řízení
ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. Systém stanoví klíčové rizikové faktory a způsob jejich
ovlivnění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví v celé plošné působnosti organizace.

Systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001

Systém řízení bezpečnosti informací je specificky zaměřen na ochranu informací, na činnosti
související se zpracováním informací, které pro organizaci mají hodnotu.
Zavedený a certifikovaný systém řízení bezpečnosti informací lze najít u organizací, jako jsou
projekční organizace, poskytovatelé internetu a IT služeb, softwarové firmy, telekomunikační
operátoři, zdravotnické organizace, finanční organizace, datová centra, vládní agentury, úřady
a neziskové organizace.

GMP (Good Manufacturing Practice)

Požadavky na kvalitu v oblasti krmiv. Zajištění výroby a dodání bezpečných krmiv, která jsou pro lidi,
zvířata a prostředí bezpečná.

Systém řízení kvality dle AS 9100

Cílem organizace International Aerospace Quality Group je zavedení jednotného certifikačního
systému pro letecké výrobce, servisní a údržbové organizace v leteckém průmyslu a dodavatele

Společnost ekvalita.cz, a.s. má zaveden systém řízení kvality (QMS) podle ISO 9001, systém environmentálního řízení (EMS)
podle ISO 14001, systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) podle OHSAS 18001 a systém řízení
bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO 27001.

leteckého průmyslu. Proto byly v uplynulých letech zavedeny normy řady AS/EN 9100 - požadavky
na řízení kvality pro letecký průmysl!

BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKA NBÚ (národní bezpečnostní úřad)

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti i dalších
souvisejících předpisů účinných od ledna 2006. (v platném znění)
•

bezpečnostní prověrka NBÚ otevírá dveře organizacím do výběrových řízení pro zajímavé
státní zakázky

•

potvrzení NBÚ o bezpečnostní prověrce organizace představuje v současné době jediný
oficiální dokument, kterým stát osvědčuje, že právnická osoba je bezpečnostně i ekonomicky
spolehlivá

•

vedle certifikátu ISO je potvrzení NBÚ nejdůležitějším certifikačním dokumentem s obecnou
platností

•

potvrzení NBÚ se stává prokazatelnou konkurenční výhodou

Potvrzení lze vydat pouze organizaci, která je




způsobilá zabezpečit ochranu utajovaných skutečností
ekonomicky stabilní
bezpečnostně spolehlivá

Stupně bezpečnostních prověrek /od nejnižšího po nejvyšší/
•

VYHRAZENÉ – V (možnost nevýhody pro zájmy ČR)

•

DŮVĚRNÉ – D (prostá újma zájmům ČR)

•

TAJNÉ – T (vážná újma zájmům ČR)

•

PŘÍSNĚ TAJNÉ – PT (mimořádně vážná újma zájmům ČR)

Bezpečnostní politika státu je velmi závažná věc stejně jako bezpečnostní politika každé organizace.
MĚJTE NÁSKOK PŘED KOKURENCÍ

Společnost ekvalita.cz, a.s. má zaveden systém řízení kvality (QMS) podle ISO 9001, systém environmentálního řízení (EMS)
podle ISO 14001, systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) podle OHSAS 18001 a systém řízení
bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO 27001.

VYBRANÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY KONZULTANTY ekvalita.cz, a.s.

allkabel s.r.o. – velkoobchod s kabely (kabelové centrum)
APOGEO AUDIT s.r.o. – učetní a daňové audity
ARBEITEN Slovakia s.r.o., organizační složka – pracovní agentura
Autodoprava Jaroslav Ulč, s.r.o. - silniční motorová doprava nákladní, nákladní vnitrostátní doprava,
nákladní mezinárodní doprava, zasilatelství
Automatizované systémy Koníček, spol. s r.o. – obchodní činnost, dodávky hardware a software
backaldrin s.r.o. – pekárna, výrobce Kornspitz®
BRICK - STAV CZ s.r.o. – stavební činnost
CEVA Logistics spol. s r.o. – logistické služby
DHL Information Services (Europe) s.r.o. - zpracování dat, služby databank, správa sítí
DUKO Hlinsko s.r.o. – vodoinstalatérské a topenářské práce, prodej a montáž solárních systémů,
kondenzačních kotlů a tepelných čerpadel, plynofikace STL a NTL
Elektroporcelán Louny a.s. - výroba keramických izolátorů včetně oxidové keramiky
FOSFA a.s. - jediný výrobce kyseliny fosforečné termické a fosforečných solí v České republice
JUTA a.s. - zpracovatel polypropylenu a polyetylenu
MARVEL s.r.o. – překladatelské a tlumočnické práce
MILTIN s.r.o. – revitalizace panelových domů, zateplování budov, související poradenství
MV Projekt Klatovy s.r.o. – inženýrské sítě, elektroinstalační rozvody
OKNOSTYL group s.r.o. – výroba a montáž plastových oken a dveří
PET group a.s. - čištění a údržba komunikací a chodníků, strojní zametání komunikací, údržba městské zeleně
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. - provozování městské dopravy na území města Plzně
POLAR TRADING s.r.o. a POLAR Transport Václav Vlasák – skladování mražených potravin a velkoobchod
ROBSTAV stavby s.r.o. – stavební činnost
RUNAKSERVIS s.r.o. – úklidové služby
SOOS Lešení - pronájem lešení a provádění externích montáží všech druhů lešení včetně vlastní dopravy
STAP a.s. – textilní výroba
WMS s.r.o. – internet, volání, televize, webdesign
ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a.s. – stavební činnost
Značky Plzeň s.r.o. - poskytování technických služeb
… a dalších více než 250 projektů

Společnost ekvalita.cz, a.s. má zaveden systém řízení kvality (QMS) podle ISO 9001, systém environmentálního řízení (EMS)
podle ISO 14001, systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) podle OHSAS 18001 a systém řízení
bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO 27001.

