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POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU
Jsme významným dodavatelem vodohospodářských staveb v oblasti realizace inženýrský sítí s 25ti
letou historií.
Základním cílem je vytvořit stabilní, spolehlivou a prosperující společnost s širokým okruhem
spokojených zákazníků a s minimálními negativními dopady na životní prostředí. K tomu nám slouží
zavedený systém řízení managementu kvality podle ISO 9001 a systém managementu environmentu
podle ISO 14001, který budeme efektivně využívat a neustále zlepšovat. Vedení naší společnosti se
zavazuje vytvářet nezbytné zdroje pro dosahování cílů, motivaci pracovníků, zajištění procesů a k
předcházení znečištění životního prostředí.
S ohledem na interní i externí aspekty a zainteresované strany prosazuje vedení společnosti následující
zásady:
ZÁKAZNÍCI
•
•
•
•

budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
dodávat objednané množství v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě
v případě indikace zákazníkovy nespokojenosti provádět účinná nápravné opatření
plnit úkoly s maximální snahou o přesné a včasné dokončení

DODAVATELÉ
• budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
• provádět transparentní výběrová řízení
• při výběru dodavatelů prosazovat kvalitu a zásady ochrany životního prostředí
ZAMĚSTNANCI
• chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům
• zapojovat všechny pracovníky do systému managementu kvality a environmentu a zajišťovat
tak trvalé zlepšování kvality práce a šetrný přístup k životnímu prostředí
TECHNOLOGIE A INFRASTRUKTURA
• aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky i pro
kvalitu a ochranu životního prostředí v průběhu všech našich činností
• optimalizovat životní cyklus materiálů a výrobků s ohledem na životní prostředí
• snižovat objemu odpadů a spotřebu ekologicky náročných zdrojů
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OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
• aktivně spolupracovat s kontrolními a státními orgány
• podílet se na sponzorování veřejně prospěšných aktivit v okruhu působnosti
• minimalizovat množství nebezpečných látek a přípravků a nahrazovat je těmi, které nemají
nebezpečné vlastnosti
• všechny zainteresované strany orientovat na politiku kvality a environmentu naší společnosti
• účinně externě komunikovat relevantní informace

Vedení společnosti se v souladu s touto Politikou kvality a environmentu zavazuje:
•
•
•
•
•
•

dodržovat výše uvedené zásady
pozorně naslouchat a porozumět požadavkům našich zákazníků
dodržovat pravidla a postupy dané systémem managementu kvality a environmentu
plnit požadavky zákonů a právních předpisů
neustále zlepšovat systém managementu kvality a environmentu
dosáhnout a udržovat takovou úroveň v kvalitě a cenách, která by zajišťovala firmě významné
postavení na vnitřním trhu

Tato Politika kvality a environmentu se musí odrážet ve všech našich činnostech, na všech úrovních
řízení a všichni naši pracovníci ji musí znát a podporovat její naplnění podle svých možností. V
návaznosti na tuto Politiku vyhlašujeme průběžně konkrétní Cíle a Programy.

V Žitenicích dne 01.01.2017
Švalich Jan, PVIS

