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Naše společnost chce úspěšně obstát v konkurenci ostatních tuzemských a zahraničních 
dodavatelů a získat tak čelní postavení na trzích v oblasti námi nabízených služeb a produktů. 
V souvislosti s touto skutečností se snažíme systematicky a profesionálně uplatňovat ve všech 
oblastech našeho podnikání, přístup k poskytování služeb v souladu s požadavky norem ISO 
9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Jako společnost jsme si vědomi své odpovědnosti 
v poskytování jakosti služeb, bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců, ochrany a 
tvorby životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své 
zaměstnance a jejich trvalé zlepšování včetně prevence. V této souvislosti přijala naše 
společnost následující politiku pro oblast kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti 
práce. 
 

• budeme neustále uplatňovat, rozvíjet a zlepšovat efektivnost integrovaného systému 
managementu s cílem zvyšovat úroveň kvality, ochrany životního prostředí a 
bezpečnosti práce, 

• stálým kontaktem se stávajícími a novými obchodními partnery, budeme sledovat a 
vyhodnocovat jejich potřeby a prohlubovat vzájemnou spolupráci v rozsahu zajištění 
námi nabízených služeb, na potřeby a požadavky našich zákazníků budeme pružně 
reagovat, 

• cíleným marketingem budeme mapovat potřeby trhu, rozšiřovat okruh obchodních 
partnerů a naplňovat jejich požadavky, 

• cíleným výběrem dodavatelů budeme podporovat zvyšování kvality našich výrobků a 
služeb, 

• budeme řádně plnit závazky vůči našim dodavatelům a zároveň budeme klást důraz na 
kvalitu, dodržování termínů a cenové relace jejich dodávek, při současném dodržování 
zásad ochrany životního prostředí a bezpečné práce,  

• zajistíme zdroje pro další kontinuální rozvoj naší společnosti, 

• budeme trvale zvyšovat kvalifikaci, znalosti a dovednosti pracovníků na všech úrovních 
v zájmu kvalitnějšího naplňování potřeb zákazníků, ochrany životního prostředí a 
bezpečnosti práce, 

• zabezpečíme dodávky kvalitních výrobků a poskytování služeb v požadovaných 
termínech a parametrech, 

• cíleným předáváním informací zajistíme osobní angažovanost každého pracovníka k 
plnění požadavků integrovaného systému managementu, 

• naše činnost bude probíhat při současném dodržování technické i obecné legislativy, 
zvláštní důraz budeme klást na dodržování předpisů a norem, vztahujících se k 
životnímu prostředí a k bezpečnosti práce, 

• budeme usilovat o snižování zátěže životního prostředí včetně prevence, zejména 
tříděním a omezováním produkce odpadů, 

• zavazujeme se k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví tím, že budeme předcházet 
rizikům v oblasti bezpečnosti práce plynoucím z činností společnosti, vylučovat nebo 
snižovat zbytečná a nepřijatelná rizika a volit optimální opatření k minimalizaci rizik, 

• působení na životní prostředí a rizicích budeme informovat všechny pracovníky a ostatní 
dotčené subjekty. 


