
Integrované systémy řízení jakosti, environmentálního managementu a BOZP, legislativní 

požadavky, ověřování emisí skleníkových plynů, čistší produkce, integrovaná prevence, 

nejlepší dostupné techniky, zpracování podnikové dokumentace, nakládání s odpady, 

zajišťování finančních zdrojů 
 

Ing. Jan Štejfa poskytuje služby pro průmyslové podniky a podniky služeb ve formě: 

 komplexní poradenské služby a dlouhodobé konzultační podpory 

 jednorázové konzultační pomoci 

 sestavování poradenských týmů k řešení náročných úkolů 
 

v následujících oblastech: 
 

poradenství v oblasti systémů řízení 

 systém řízení kvality podle ISO 9001:2000 

 systém environmentálního managementu podle ISO 14001 a/nebo EMAS 

 systém řízení BOZP podle OHSAS 18001 

 systém energetického managementu podle ISO 50001 

 procesně řízená organizace, integrované systémy řízení, zajištění interních auditů 
 

poradenství k plnění zákonů z oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce 

 analýzy shody s legislativou 

 zákon o odpadech, o vodách, o ovzduší, o chemických látkách, o integrované prevenci 

 zákoník práce a další předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

ověřování emisí skleníkových plynů 

 vedoucí auditor a technický přezkoumavatel u TESO Ostrava, číslo akreditace 3191 
 

vedení projektů čistší produkce, udržitelné výroby a spotřeby 

 vyhledávání opatření směřujících ke snížení množství odpadů a znečištění, minimalizace ztrát 

 diagnostika podniků, vyhledávání příležitostí ke zlepšení na všech úrovních 
 

poradenství k zákonu o integrované prevenci 

 vypracování žádostí o vydání integrovaného povolení nových provozů a změn integrovaných 

povolení u stávajících provozů 

 vypracování základní zprávy a ročních zpráv o plnění podmínek integrovaného povolení 
 

zpracování podnikové dokumentace 

 provozní řády – podle zákona o ovzduší, o odpadech, o vodách, havarijní plány 

 dokumentace dle zákona o prevenci závažných havárií, odborné posudky a rozptylové studie dle 

zákona o ovzduší, EIA – ve spolupráci s partnerem s příslušnou akreditací 
 

poradenství v nakládání s odpady 

 minimalizace odpadů, poradenství k využití nebo odstranění odpadů 

 zajištění funkce odborně způsobilé osoby pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

funkce externího odpadového hospodáře 
 

zajišťování finančních zdrojů na investice z Operačního programu Životní prostředí 2014+ a 

Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
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