INTEGROVANÁ POLITIKA
SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI, ENVIRONMENTU A BEZPEČNOSTI PRÁCE

Integrovaná politika definuje základní principy a cíle společnosti vedoucí k dosažení vysoké
kvality provedeného díla a následné spokojenosti zákazníka, zajištění ochrany životního
prostředí při všech aktivitách společnosti a maximální míry bezpečnosti a ochrany zdraví
zaměstnanců, pracovní pohody a kultury jejich práce.
1) Naším dlouhodobým záměrem je vybudování stavební společnosti fungující na moderních
principech řízení s profesně vysoce vzdělanými a výkonnými zaměstnanci a
s nezaměnitelnou firemní kulturou a vnějším výrazem.
2) Cílem naší činnosti je uspokojení požadavků, potřeb a očekávání zákazníků. Proto
poskytujeme kvalitní služby při realizaci staveb včetně servisu v záruční i pozáruční době.
3) Zaměstnancům poskytujeme jistotu dlouhodobého zaměstnání s důrazem na jejich
soustavné vzdělávání v oblastech technologií realizací staveb, ochrany životního prostředí
a zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci a také jasné principy jejich motivace.
4) Spolupracujícím společnostem, dodavatelům a subdodavatelům zaručujeme kvalitní
technickou přípravu, profesionální přístup a záruky plnění všech dohodnutých podmínek.
5) Při realizaci našich služeb využíváme maximální možnou měrou nové technologie. Přitom
vždy důsledně trváme na jejich dokonalém profesionálním zvládnutí.
6) Uplatňujeme otevřený přístup a dialog se všemi zaměstnanci, zákazníky, orgány státní
správy a veřejnosti v otázkách vztahu společnosti k životnímu prostředí a zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7) Veškeré své činnosti zajišťujeme ve shodě se všemi platnými právními a ostatními
předpisy a jinými požadavky souvisejícími s realizací staveb, ochranou životního
prostředí a zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
8) Průběžně, systematicky vyhledáváme zdroje a příčiny nebezpečí týkající se všech
činností společnosti, vyhodnocujeme možná rizika a stanovujeme bezpečnostní opatření
pro jejich eliminaci nebo snížení jejich negativního působení s cílem především prevence
vzniku úrazů a poškození zdraví.
9) Průběžně, systematicky monitorujeme všechny prováděné činnosti s cílem předcházení
znečišťování ovzduší, vody a půdy a nadměrného vytváření odpadů.
10) Uplatňujeme bezpečné postupy práce, stroje a technická zařízení s vysokou měrou
ochrany zaměstnanců, majetku společnosti, zákazníků a veřejnosti.
11) Za účelem neustálého zvyšování úrovně průběžně monitorujeme a hodnotíme
integrovaný systém řízení včetně environmentálního profilu.
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