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Systémy řízení, Energetika

Integrovaný audit BUREAU VERITAS v Precheze
Foto: Tomáš NAVRÁTIL

Ve dnech 9.–11. 4. 2018 proběhl, tak jako každý rok,
audit systémů řízení zavedených v Precheze auditorskou
společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Audit se zaměřil na recertifikaci systémů podle norem
ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 (kvalita
a environment) a dozor nad systémy podle norem ČSN
OHSAS 18001:2008 (bezpečnost) a ČSN EN ISO 50001:2012
(EnMS - hospodaření s energiemi).

Letošní audit, prověřil naši schopnost
obstát v náročných podmínkách přísně
kontrolované chemické výroby.

Rozsah certifikace byl zvolen v rámci všech čtyř systémů stejný,
a to na činnosti zahrnující a související s výrobou titanové běloby, železitých pigmentů,
kyseliny sírové, průmyslových sádrovců, se skladováním a úpravou nebezpečných
odpadů pro externí společnosti, provozem odkališť a mezideponie a dále s obchodem
a marketingem chemických výrobků a surovin. Auditem, ač byl oproti ostatním rokům
časově náročnější, jsme úspěšně prošli a všechny certifikáty obhájili.
Systém EnMS byl v Precheze certifikován
teprve v loňském roce, dozorový audit jsme
tedy absolvovali poprvé – a hned s novým
auditorem. Audit byl o to zajímavější, že
v jeho průběhu musel být časový rozvrh flexibilně upravován s ohledem na neočekávanou nepřítomnost původně plánovaného
vedoucího auditu, přesto auditor strávil na
útvaru Energetika plné dva auditodny.
Poměrně velký časový rozsah dal možnost
zkontrolovat, resp. šířeji diskutovat celou
řadu už ne úplně základních témat, kde
jako základní je bráno například splnění
podmínky zlepšování nastavených ukazatelů na první pohled viditelné z čísel – pro
připomenutí, naše sledované ukazatele:
spotřeba režijního tepla v páře 0.8MPa,
celková měrná energetická spotřeba při výrobě pigmentů, měrná spotřeba energie při
výrobě TB a ŽP, výtěžnost produkce páry
na výrobně KS. Je zapotřebí uvést, že pokud
by některý z ukazatelů neměl zlepšující se

tendenci, nemusí to ještě nutně znamenat
z auditu plynoucí problém – „jen“ je potřeba vědět, co se stalo a zda energetický
management opravdu „máme v rukách“…
Poměrně podrobně jsme rozebírali jednotlivé projekty EnMS realizované v roce
2017, mezi nimi například snížení ztrát
při distribuci elektřiny po výměně vysokonapěťových transformátorů (6/0.4kV),
modernizace vytápění řady různých objektů (budovy HS, AB S1, Monosal a ÚV2),
osazení nových měřidel pro umožnění
detailnějšího sledování celkové bilance
(nalej-vylej) v soustavě.
Pro rok 2018 jsme strukturu ukazatelů neměnili, cílové hodnoty jsou samozřejmě aktualizovány podle plánu výroby (a zarážky
09/2018). Projekty jsou nastaveny i s ohledem na plánovanou investiční výstavbu.
Mezi největší akce na letošek patří rekonstrukce rozvodny na provozu KS, nebo
přemístění VN rozvodny R31 s ohledem

na bourací práce v lokalitě. Protože je před
námi poměrně velký objem naplánovaných
úkolů v rámci generální zastávky, budeme
další úsilí v rámci energetických projektů
věnovat zejména přípravě realizačních projektů pro rok 2019. Podstatnou částí auditu
energetiky byla také návštěva na výrobním
provozu – tedy na provozu KS, kde máme
naistalovánu turbínu „Bobina“ a generátor
TG1.
Všichni pracovníci, kteří se na naši straně
auditu zúčastnili – a byli v některých
okamžicích doslova „grilováni“ – prokázali vysokou profesionalitu, čímž přispěli
k poměrně hladkému průběhu dozorového
auditu EnMS v roce 2018. Samozřejmě, že
se našly i nějaké „příležitosti ke zlepšení“,
ty ale byly v zásadě očekávané. V dalším
období se máme nad čím zamýšlet.
V každém případě díky všem, kdo se auditu
v jakékoli podobě zúčastnili.
Tomáš Navrátil, Ludvík Prášil

Bezpečnostně technické služby

Splnili jsme zákonnou povinnost
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen
BOZP) je neoddělitelnou součástí pracovního
práva, neboť jejím základním cílem je ochrana
zaměstnanců v pracovním procesu, ochrana jejich
života a zdraví, vytváření takových podmínek,
aby nejen nedocházelo k přímému poškozování
zdraví zaměstnanců, ale aby pracovali v příznivých
a důstojných pracovních podmínkách a aby měli
zaměstnavatelem vytvořeny všechny předpoklady
pro skutečně produktivní a kvalitní práci.

Výchova a vzdělávání směrem k bezpečné
a zdraví neohrožující práci je součástí programu odborného rozvoje zaměstnanců
a prostředkem ke zvyšování jejich kvalifikačních předpokladů k výkonu práce
a také výrazně ovlivňuje celkovou prosperitu podniku. Zároveň je významným faktorem systému prevence rizik, který v zájmu předcházení nežádoucím událostem
staví všeobecné preventivní zásady mj. na
odborných schopnostech, kompetentnosti
a kvalifikaci zaměstnanců.
Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům školení o právních a ostat-

ních předpisech k zajištění BOZP a tyto
předpisy jsou nezbytným doplňkem ke
kvalifikačním předpokladům a požadavkům pro výkon práce zaměstnanců
týkajících se jejich práce i samotného
pracoviště.
V termínech 3. a 4., 10. a 11., 15.–18. května se uskutečnilo v souladu se Zákonem
262/2006 Sb. i vnitřním předpisem školení našich vedoucích zaměstnanců v centru Hostýnských vrchů v „Rekreačním
středisku Na Trojáku. Této akce se zúčastnilo celkem 103 vedoucích zaměstnanců
ze všech stupňů řízení. Vzdělávací akce

byla obohacena i přednáškou externí advokátky, která především poukazovala na
povinnosti a odpovědnost vedoucích pracovníků v oblasti BOZP. Součástí školení
byla i praktická ukázka z požární ochrany a na závěr bylo jako obvykle ověření
znalostí formou testů, které všichni vedoucí zaměstnanci úspěšně absolvovali.
Doufáme, že touto výchovně vzdělávací
akcí naplňujeme cíl a to především zvyšování znalostí BOZP a požární ochrany
a pomáháme i zajišťovat transfer těchto
znalostí do praxe.
Jaroslav Pazdera

