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Příloha č. 5 Dokument Příručka IMS 

Rozsah IMS Skupiny GUMOTEX Vydání:  01 

Rozsah IMS Skupiny GUMOTEX 
 

Systémové vymezení platnosti IMS 
 
IMS zahrnuje IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, a je platný pro všechny procesy, činnosti definované a 
popsané:  

- Mapou procesů Skupiny GUMOTEX 
- Kartami procesů  
- Navazující dokumentace (řídící dokumentace, procesní dokumentace). 

 

Prostorové vymezení platnosti IMS  
 

- Všechny pracoviště společností Skupiny GUMOTEX podle platné organizační struktury zabývající se:  
 

Společnost Rozsah IMS 

GUMOTEX, a.s. 
Podpora pro společnosti v oblastech strategického plánování, právní činnosti, 
HR, IS/IT, finanční činnosti, interních auditů, IMS (BOZP, PO, EMS, QMS) a 
marketingu  

GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o. Vývoj a výroba polyuretanových dílů a slunečních clon  

GUMOTEX Automotive Jaroměř, s.r.o. Vývoj a výroba polyuretanových dílů a PP-E dílů 

GUMOTEX Automotive Třebíč, s.r.o. Vývoj a výroba PP-E materiálů a dílů  

GUMOTEX Automotive Myjava, s.r.o. Výroba plastových dílů* 

GUMOTEX Coating, s.r.o. 

Návrh, vývoj, výroba a prodej: textilií natíraných a potahovaných kaučukem 
nebo plastů, včetně výrobků z nich vyrobených; Nafukovací výrobky z tkanin 
potažených nebo potahovaných (nafukovací matrace, čluny, záchranné stany 
a podobné výrobky); gumové směsi a vulkanizovaný kaučuk 

ZPV Rožnov, s.r.o. 
Výroba gumových, gumových/textilních, textilních a termoplastových 
autokoberců. Výroba velkoformátových výrobků z pryže, pryže/textilu, textilu 
a termoplastů* 

*Pozn.: GUMOTEX Automotive Myjava, s.r.o. a ZPV Rožnov, s.r.o., není zodpovědná a neprovádí návrh a vývoj produktu (8.3).  
ZPV Rožnov, s.r.o. 2 výrobní místa: Televizní 2614 (1. Máje 2632 rozšířené místo), Rožnov pod Radhoštěm 756 64 

 
Přiměřeně platí IMS i pro externí prostory, které nejsou definovány jako pracoviště společností Skupiny GUMOTEX. 
Jsou využívány zaměstnanci, návštěvami, zákazníky, případně ostatními zúčastněnými stranami.  
 

Osoby, na které se vztahuje IMS  
 

- Zaměstnanci společností Skupiny GUMOTEX 
- Osoby, které jsou pro zaměstnavatele činné na základě dohod vykonávaných mimo pracovní poměr 
- Agenturní pracovníci   
- Osoby, které se se souhlasem zaměstnavatele zdržují v prostorech a objektech společností Skupiny  

 
 
Integrovaný systém řízení Skupiny GUMOTEX je platný pro všechny činnosti a služby spojené s výrobou a službami 
definovaného rozsahu IMS. Výjimky z implementace normy IATF 16 949 (kapt.8.3) pro závod na Myjavě a Rožnově 
p. Radhoštěm neovlivňují schopnost a zodpovědnost Společností Skupiny zabezpečovat shodu služeb s požadavky 
a uspokojovat požadavky zákazníka.  
 


