
Vyšší efektivita pro kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci  
 
TÜV NORD Czech – Certifikace integrovaného  
systému managementu  

Cílové skupiny
pro certifikaci
Vhodné pro všechny typy

společnosti, u kterých hraje roli kvalita

výroby, nebo služeb, ochrana životního prostředí

a ochrana bezpečnosti a zdraví a kde je obtížné

zvládnout současné používání samostatných systémů

managementu. Právě pro tyto účely nabízí TÜV NORD certifikaci 

IMS. 

Výhody integrovaného systému managementu
Integrovaný systém managementu certifikovaný společností 

TÜV NORD Czech přináší společnostem tyto výhody: 

�   plánování a realizace interních auditů, cílů a programů, řízení 

dokumentů a dat, preventivních a nápravných opatření 

integrovaným způsobem 

�  využití synergií a kumulovaných zdrojů 

�   optimalizace procesů vedoucí k motivaci zaměstnanců 

�   snazší řízení procesů společnosti

�  omezení problémů ve spolupráci jednotlivých oddělení 

�  snazší přístup k informacím – koncentrace na jednom místě 

�  nižší náklady 

�  jasné nastavení procesů a odpovědností 

�  transparentnost obchodních procesů 

�  zavedení systematických postupů 

�  možnost komplexního hodnocení dodavatelů a subdodavatelů 

�  omezení výskytu vad a havarijních situací ve výrobě 

�   splnění legislativních požadavků a požadavků na ochranu životního 

prostředí a bezpečnost práce 

�   ochrana činnosti podnikání disponibilitou právních důkazů 

v případě potřeby 

�  přezkoumání interních bezpečnostních standardů 

Integrovaný 

systém managementu (IMS) 

spojuje různé požadavky 

do jednoho komplexního nástroje 

pro řízení společnosti. 

Klasická certifikace IMS

zohledňuje například ISO 9001 

(kvalitu), 14001 (životní prostředí) 

a 45001 (bezpečnost

a ochranu zdraví při práci). 

Lze tak cíleně splnit všechny 

požadavky zákazníků, trhu, 

státu a zainteresovaných stran. 
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Obsah certifikace
TÜV NORD Czech nabízí společnou certifikaci integrovaného

systému managementu, díky které lze výrazně snížit finanční i časové

nároky na audit. Stejně tak lze pomocí integrovaného auditu omezit

na minimum i případná narušení pracovního provozu během auditu.

Certifikace je orientována procesně, což znamená, že problémy

přesahující několik oblastí jsou cíleně rozpoznány v rámci

posouzení spolupráce jednotlivých oddělení a styčných procesů

ve firmě. Veškeré možnosti na zlepšení jsou tak identifikovány

a dokumentovány v rámci integrovaného auditu.

Naše know-how pro Váš úspěch
TÜV NORD Czech je uznávaným a spolehlivým partnerem

pro inspekční a certifikační služby i zkušební činnosti. Je členem

nadnárodní společnosti TÜV NORD GROUP, která patří

k nejvýznamnějším certifikačním autoritám nejen na evropském

kontinentu, ale i v celosvětovém měřítku. S působností ve více

než 70 zemích světa nabízí TÜV NORD GROUP nejen stabilní

a nezávislou péči o klienty, ale také kompetenci v různých

průmyslových odvětvích.

Vytvoření nabídky společností TÜV NORD Czech

na základě informací poskytnutých zákazníkem

Pověření společnosti TÜV NORD Czech certifikací IMS

Audit 1. stupně: zjištění způsobilosti IMS k certifikaci

Plánování integrovaného auditu

Audit 2. stupně: integrovaný certifikační audit

Řízení odchylek (pokud je třeba)

Uvolnění certifikačního procesu, vydání certifkátů IMS

Prodloužení platnosti certifikátu a registrace

o 3 roky recertifikačním auditem IMS

Cesta k certifikátu
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