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Mezinárodní norma zabývající se bezpečností, zdravím a ochranou životního prostředí pro poskytovatele
technických služeb a dodavatele.

Norma SCC vznikla z důvodu sjednocení a
konzistentnosti požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci kladených na dodavatele a subdodavatele spolu
s otázkami ochrany životního prostředí.
SCC funguje jako srovnávací ukazatel nastavení a
certifikace systému bezpečnosti. Soulad s touto normou
je posuzován nezávislým certifikačním orgánem.
V rámci hodnocení je brán zřetel hlavně na statistiku
nehod a úrazů, školení, nastavení cílů a zjistitelné
snížení výskytu nehod.
SCC se skládá se tří typů:
SCC*
SCC**
SCCP – pro petrochemický průmysl
Každý z typů normy obsahuje jiná hodnotící kritéria,
rozsah auditu a množství povinných otázek. SCC je
natolik všeobecná norma, že může být použita ve všech
oborech bez jakýchkoliv problémů.

Cíle
zajištění vysoké úrovně bezpečnosti, ochrany zdraví a
životního prostředí (BOZP a ŽP) a neustálé zlepšování
určení a vyhodnocení rizik
výběr, informování a vyškolení zaměstnanců podle

BOZP a ŽP
Motivace a benefity
SCC („Safety Certificate Contractors“) je mezinárodním
standardem zabývajícím se bezpečností, zdravím a ochranou
životního prostředí pro poskytovatele technických služeb a
dodavatele, kteří jsou činní v provozovnách objednatele. Tato
norma definuje ve stejném duchu také podmínky pro
subdodavatele. Za subdodavatele jsou považováni externí
společnosti, které jsou činné v prostorách objednatele a
poskytují technické služby, např.: stavební společnosti, firmy
zajištující údržbu a instalace, stejně jako úklidové, přepravní a
odpadové společnosti. Úprava se nevztahuje na spedici a
nákladní dopravu.
SCC je systémovou certifikací týkající se bezpečnosti a
zároveň beroucí ohled na relevantní aspekty zdraví a
životního prostředí. SCC certifikace může být získána
společně s certifikáty podle norem ISO 90001, ISO 14001,
OHSAS 18001 (v budoucnu ISO 45001) a EN 13816.

vylepšení interního zdravotního systému
nákup strojů, budov a služeb podle kritérií BOZP a ŽP
příprava pro mimořádné události
zprávy, registry a vyhodnocení nehod, incidentů,
nebezpečných situací a nemocí z povolání

Cílové skupiny
všechny společnosti poskytující technické služby třetím
osobám
společnosti poskytující služby plánování, stavebnictví,
instalace a údržby
úklidové společnosti
společnosti provádějící svoz odpadu

Kritéria
V rámci SCC standardu je klíčovým dokumentem SCC
checklist (kontrolní seznam). Checklist zahrnuje všechna
kritéria v podobě otázek, testu a bodů.

SCC
Checklist je založen na deseti základních bodech a je
zcela uzpůsoben pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.
Otázky formulované v rámci checklistu jsou rozděleny na
„povinné otázky“ a „doplňkové otázky“.
Požadavky stanovené v rámci povinných otázek musí být
kompletně splněny bez možnosti výjimky. Co se týče
povinností definovaných v doplňkových otázkách, zde
platí nutnost splnění minimálního počtu. Toto minimum je
stanoveno na základě součtu maxima všech bodů ze
všech otázek.
Podle velikosti získá společnost certifikát SCC* nebo
SCC**. SCC* (omezený certifikát) je určený pro menší
společnosti nemající více než 35 zaměstnanců. V případě
tohoto certifikátu jsou podmínky nastavení BOZP a ŽP
hodnoceny přímo na pracovišti. SCC** (neomezený
certifikát) je určený pro společnosti s více než 35
zaměstnanci.
Pokud
společnost
zaměstnávaná
subdodavatele v oblasti poskytování technický služeb,
vztahuje se na ní certifikát SCC** bez ohledu na počet
zaměstnanců. SCCP je certifikát speciálně pro
petrochemický průmysl zahrnující mimo speciální
požadavky pro rafinérie rozsah auditu podle SCC**.

Služby poskytované společností Quality Austria sahají
od vzdělávání v otázkách mezinárodních trendů a
technik řízení až po certifikace a hodnocení systémů
řízení podle mezinárodních i národních norem,
nařízení a směrnic. Quality Austria je akreditována
rakouským Ministerstvem pro vědu, výzkum a
hospodářství a má mnoho mezinárodních registrací a
akreditací.
S více než 1.000 auditorů, školitelů, hodnotitelů a
technických expertů může Quality Austria zajistit
úspěšnou implementaci standardů v rámci různých
společností a přinést do daného sektoru přidané
know-how s velkým důrazem na praktické uplatnění.
Na základě neustálého vývoje a inovací je Quality
Austria schopna zajistit specifické technické a
metodické požadavky pro rozdílné sektory a zaměřit
se v jejich rámci na požadavky, které s sebou přináší
budoucí vývoj.
Quality Austria spolupracuje z pozice národního
partnera s mezinárodními partnerskými společnostmi
IQNet, WOQ a EFQM. Quality Austria zároveň
kooperuje s IPC, VDA – QMC a IATF, což jí umožňuje
získávat globální know-how a mezinárodní kredibilitu
kompetentního partnera. Quality Austria spolupracuje
s více než 50 partnery a členskými organizacemi.

Akreditace
Quality Austria je akreditována pro provádění certifikací
na základě normy SCC podle rakouské sbírky Federal
Law Gazette, nařízení číslo: 153 vydaného dne 22. 5.
2009.

Kontakt
Kancelář organizační složky
V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
Eliška Veselská

Další relevantní normy
ISO 9001, ISO 14001, SCP, SA 8000, SQAS, OHSAS
18001, EN13816.

Office manažer
office@qualityaustria.cz
284 007 503

Quality Austria se představuje

Expert pro SCC

Quality Austria – vzdělávací, certifikační a hodnotící
společnost je vaším správným parterem pro integrované
systémy řízení v oblasti kvality, životního prostředí a
BOZP stejně jako pro oblast průmyslových standardů a
Business Excellence.

Ing. Jan Špaček
Expert a lead auditor Quality
Austria
jan.spacek@qualityaustria.cz

