
         
 

ZÁVAZEK VEDENÍ 

Vedení společnosti vyhlašuje Politiku integrovaného systému řízení kvality, EMS a BOZP a zavazuje se 
k vytvoření předpokladů a poskytnutí zdrojů pro její naplňování, uplatnění a pro neustálé zlepšování a efektivní 
fungování integrovaného systému kvality, EMS a BOZP ve společnosti. Záměrem vedení společnosti je aby tato 

Politika byla vhodná pro účely a kontext společnosti a podporovala její strategické zaměření. Ze strany zaměstnanců 
očekává dodržování stanovených pravidel a zásad, převzetí osobní odpovědnosti za kvalitu dodávaných 
produktů a vykonávaných činností, ochranu životního prostředí, BOZP a iniciativu při zlepšování procesů, 
produktů a služeb. 

 

POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAGEMENTU SYSTÉMU 
KVALITY, EMS A BOZP PRO OBDOBÍ ROKU 2022 - 2025 

 
 

A Zvyšováním úrovně kvality a cenové dostupnosti elektromontážních a servisních prací, včetně oprav, 
projektových a geodetických prací, správy a údržby nemovitostí a bezpečnosti služeb zabezpečit 
uspokojování zjištěných požadavků a potřeb zákazníků. Předčit jejich očekávání a neustále udržovat 
a zvyšovat konkurenceschopnost společnosti na tuzemském trhu. 

 

B Veškeré produkty a služby zajišťovat prostřednictvím vysoce kvalifikovaného personálu, s využitím všech 
nových informací z oblasti vývoje a za pomoci moderních postupů, materiálů, technologií, přístrojů 
a zařízení. V oblasti BOZP budeme projednávat s pracovníky veškeré informace týkající se BOZP 
a vyžadovat jejich spoluúčast na otázkách týkajících se požadavků BOZP.  

 

C Zajistit odpovídající pracovní podmínky, motivovat zaměstnance a vytvořit podmínky pro zabezpečení 
neustálého zlepšování efektivnosti integrovaného managementu systému kvality, EMS a BOZP, jejich 
procesů a kvality poskytovaných produktů a služeb s ohledem na ochranu životního prostředí a BOZP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

D Dodržovat požadavky platných legislativních a zákonných požadavků a předpisů a vytvářet trvalé 
partnerské vztahy se svými zákazníky, spolupracujícími organizacemi, státními orgány, dodavateli 
a zaměstnanci. 

 

E             Budeme řídit všechny své subdodavatele a externí spolupracovníky tak, aby také dodržovali naší   
společností přijaté zásady kvality,ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. 

 

F Prověřovat, vyhodnocovat a zlepšovat nastavené procesy, aby se minimalizovaly jejich  dopady a rizika    
            na životní prostředí, bezpečnost a ochrany zdraví při práci. Zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky  
           týkajících se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví. Upřednostňovat závazek k odstraňování  
           nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP, včetně závazku  k neustálému zlepšování a prevenci   
           znečišťování. 
 

G      Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky mohou mít negativní dopad na 
kvalitu, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. 
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