
 

 

 

 

 
Vedení společnosti si uvědomuje, že při poskytování služeb, výrobě a veškeré působnosti je nutné 

zajistit požadovanou kvalitu. Současně je zásadní chránit v maximální míře životní prostředí, dbát 

o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a dodržovat ustanovení legislativy. Prioritami 

jsou naplňování očekávání zákazníků, usilování o jejich spokojenost a věrnost, minimalizace 

negativních vlivů a jejich odstraňování. 

Aby byly naplňovány stanovené vize, poslání a hodnoty společnosti, je stanovena následující: 

POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU 

1. Veškeré činnosti výroby a služby řídit a zabezpečovat s ohledem na zájmy životního prostředí, 

bezpečnost a hygienu práce, zdraví zaměstnanců, energetickou náročnost, eliminaci výskytu 

možných mimořádných událostí. Současně je nezbytné zajistit požadovanou stabilně vysokou 

kvalitu a dodržování potvrzených termínů realizace. 

2. Pravidelně zajišťovat analýzy vlivů činností společnosti a na základě jejich výsledků stanovovat 

a přijímat opatření s důrazem na prevenci a snižování rizik, zlepšování a ochranu životního 

prostředí, zkvalitňování pracovních podmínek a pracovního prostředí, minimalizaci nebezpečí 

vzniku úrazů, nehod, mimořádných událostí a materiálových škod. Zároveň zajistit trvalou 

prosperitu a konkurenceschopnost společnosti. 

3. Spolupracovat s dodavateli externích služeb, surovin, materiálů a dalšími partnery, kteří vyznávají 

stejné či podobné hodnoty jako my. Tato kritéria zahrnout a zohlednit při jejich výběru. 

V obchodních vztazích jednat čestně, transparentně, objektivně a dbát na rovnost příležitostí. 

4. Vyznávat etické chování, otevřenou komunikaci a respektování potřeb zainteresovaných stran. 

Průběžně je seznamovat s nastavenou Politikou, pravidelně ji přezkoumávat, zlepšovat a zajišťovat 

její vhodnost ve vztahu k činnostem společnosti. K její implementaci a udržování pravidelně 

zpracovávat a vyhodnocovat cíle zaměřené na kvalitu a životní prostředí. 

5. Podporovat vzájemnou důvěru a respekt mezi zaměstnanci, zajistit jejich angažovanost, rozvíjet 

jejich odbornou způsobilost pro dosažení vysoké úrovně kvality práce, sdílet s nimi vědomosti. 

Udržovat a zlepšovat jejich povědomí o povinnostech. 

6. Aktivně přijímat, uplatňovat a rozvíjet koncept společenské odpovědnosti a etiky, vyvíjet aktivity, 

které přispívají k osvětě, podporovat rozvoj znalostí a vědomostí ve vztahu k předmětu činnosti 

společnosti. Přispívat k sociálnímu, technologickému a ekonomickému rozvoji prostřednictvím 

inovací, se snahou zlepšit vlastní činnosti, ale i prostředí regionu. 

 

 

V Ostravě 1. 9. 2016        Ing. Karel Belda 
        jednatel 


