POLITIKA ORGANIZACE
Organizace je významnou organizací zabývající se poskytováním produktů v mnoha oblastech. Dobré jméno
organizace je podloženo prací na budování organizace, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky.
Systémy managementu kvality a životního prostředí tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení
organizace se zavazuje neustále zlepšovat integrovaný systém řízení, především prostřednictvím stanovených
cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.
Oblast systému managementu kvality:
 Základem naší politiky kvality je v maximální míře uspokojovat kvalitou a včasným uskutečněním staveb
své zákazníky. Spokojenost zákazníka je prioritou veškerých našich činností, zabezpečujících kvalitu a
funkčnost produktů a služeb. Efektivní způsob komunikace se zákazníkem začíná definováním jeho
požadavků a končí předáním produktu.
 Jsme si vědomi, že trvale vysoká úroveň kvality našich produktů přináší zvýšení důvěry zákazníků a zvýšení
postavení celé společnosti na trhu. Zajišťování vysoké kvality produktů je úkolem každého zaměstnance
společnosti.
 Všichni naši pracovníci jsou seznámeni s dokumentací systému kvality v rozsahu svých pracovních činností
a jsou si vědomi povinností vyplývajících z vyhlášení politiky kvality firmy. Jsou odpovědni za uplatňování
postupů systému kvality v praxi a za navrhování opatření, s cílem trvalého zlepšování systému kvality.
 Vedení společnosti si je vědomo spojitosti mezi spokojeností svých zaměstnanců a kvalitou svých produktů.
Záměrem je vytváření takových pracovních podmínek včetně osobního rozvoje pracovníků, které zvýší
jejich motivaci a produktivitu práce. Zvýšení produktivity práce vytváří potřebné zdroje pro modernizaci
strojního vybavení a zlepšování pracovního prostředí.
 Vedení společnosti se zavazuje trvale vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění požadované kvality,
splnění požadavků normy ISO 9001 a neustálé zlepšování efektivnosti systému.
Oblast systému environmentálního managementu:
 Tato politika odpovídá povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činností a produktů organizace
 Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a zavazuje se neustále plánovitě
zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
 Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných právních
předpisů na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá a které se vztahují k jejím
environmentálním aspektům.
 Stanovením celkových environmentálních záměrů poskytuje organizace rámec pro stanovování
environmentálních cílů a cílových hodnot
 Organizace otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé
informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především
identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů,
cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů
 Společnost se snaží nakupovat dodávky šetrné k životnímu prostředí, které mají vyřešen proces recyklace
nebo likvidace odpadů.
 Organizace se zaměřuje na používání techniky a technologií s co nejmenšími dopady na životní prostředí a
hygienu pracovního prostředí.

V Kutné Hoře dne 1. června 2017
………………………
Jaroslav Nádvorník
Ředitel stavebního závodu
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