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J.

lntegrovaná politika

QMs, EMs a HsMs

Vedení spoiečnosti Speciální stavby ]Vlosl s,r,o, stanovilo. dokUmentovalo a schváliio
integrovanou polilikU SpolečnostiV rámci Vymezeného rozsahu oMS, EMS a HS[lS, Systém
řízení kvality a životníhoprostře(]í podle ČsN EN lso 9oo1 |2o16, ČsN EN lso 14001 |2O016
a bezpečnosli a ochrany zdravi při práci dle ČSN oHSAS 1Boo1 :2008 je ap lkován Ve Všech
oblastech činnostíspolečnosli a stanovu]e tylo základní principy systému]

.
.
.
.

Nabízet a předávat jen kvalitní prác, odpovídaiícípřáním a požadavkům zákazníkú.
Tím Udržet zákazníky a dobré jméno společnosti na trhu, Z\,]išit schopnost
konkurence a efektivnost systému řízení společnost] a dúsledným Uplatňováním
rnanagementu kvality pod]e mezinálodnínoímy ČSN EN So9o01:2016,
odpovědnost za kvaiita nesou pracovníci na Všech úrovních a funkcích, přčemž
každý placovník je odpovědný za kvalitu sVé práce a každý Vedoucí placovník je
odpovědný za kvalitu praci prováděných pod jeho managementem,
Management společnostije garantem skutečnosti, že zajišt'ování kvality provádéných
pracíje nedílnou součástííi|osofie společnosti Speciální stavby Most, spol, s,1,o,
Je dbáno nás edujicích principů|
KaŽdÝ oe|a Veci soldvné napoprve,
Učinně siVzájemně VyměňUjeme iníormace,
Každý úkol sp|níme Včas.
chováme se ke swm zákazníkům a k sobě Vzájemně s úctou,

o
o
o
o

Politika kvality navazuje na závazek, který společno§t přijala a prohlašťe, že při své
činnosti hrrde používattyto zásady nranagementu kvalitY:

.
.
.

.
.

2o1/

Jako prostředek ke spokojenosti ZákazníkůVolit kvalitu, jako zák]adní předpoklad
konkurenceschopnosti, Prohlubování důVěry zákazníkúchápat jako trvalý proces,
jako trvalý Zdloj prosperity, Poskytovat efeklivní pomoc Všem zákazníkům, kleří
pomoc očekdVaji nebo potíebLil,

V!,tvořit pohled na fjrmu jako na dodavatele kvalitních a komplexních s]Užeb zejména

obolech pozemních slaveb a montáže oce]ových konstrukcí,
Efektivně řešit rizika finanční,tlžní,technická a společenská a zabezpečit spnění
zákonných norem a požadavků Ve Všech oblastech kde se íinna pohybuje, Zllišit
podíl nových přrležtoslí Včetně oborů mmo nosný progíam firmy a připravit se na
plněníhlavních nových požadavkůčerpajícrch z nových přiležitostí,
Vytvořit Vzájemně 4ihodné dodavatelské Vztahy, které umožní, V připadě potřeby,
společně pružně reagovat na pažadavky zákazníka, lrvale p.odukovat a podporovat
]novačníplocesy Včetně moderních metod řízení, informačnich systému a použ Vane
technologie,
osobní odpovědností každéhopíacovníka iirmy a Vhodnou dělbou práce zajistit
plofesionální úroveň, Produkovat kva]]tu ] při Vn třních fáZích procesu a luto zásadu
Vynucovat na tom, kdo dílčíčást práce předáVá, Vytvořit kolektiv zaměstnanců
spokojených Ve sVé plác], kteří mohou nejen odvádět dobrou práci V dobré kvalitě,
ale isou sami zdrojem nových myš]enek k neustálému zlepšováníkvality,
V
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Být ekoLogicky odpovědným partnerern ve všech oblastech životního prostředí, kde
společnost Speciální slavby Mos1 s,r,o, působí,
stanovit každoročně envlonmentání cíle a cí|ovéhodnoty na zák]adě Výsledků
předchozího roku, kieré povedou k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování
životního plostředi,
Plnit požadavky platných Zákonných a jiných obecně záVazných předpisů a nal zení
Souviseiících s ob astí životního prostředí,
oboustranně komunikovat se zaměstnanci a Veře]nosti s cílem Vnírnat a respektovat
je]ich názory a doporučeníV oblasli Vlivu společnost] na životního plostředi
a seznamovat ie s env]ronmentáin Í činno§tí společnosti,
ZVyšoVal uVědomění a získáVání potřebných znalostí V otázkách ochrany životního
píostredísvých zaméstnanců plánovaným VzděláVáním,
Jako klíčoVýnástrojtrvale udržitelného rozvoje íirmy použíVat materiály a 1echnologie
příVětiVé k životnírnUprosiředi
Provádět pravide]né audity environmentálního systému a peč]]Vě Vyhodnocovat
environmentá]ní proíil, aby byla zajištěna shoda s touto politikou,

Naplňovat zásady systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při pláci Včetně
polalnl ochrdny V soUl"dL s poŽaddVl.y Čs\ oHSAs 1Boo1 :2oo8,
V rámci Veškerých aktivít dodržovai relevantní práVní a jiné požadavky souvisejJci
s BoZP a důsledně je prosazovat V každodennípraxi,
Vyžadovat také na svých dodavate ích dodížovánílegislalivních požadavkúBoZP,
NeUstále zvyšovat VZděláVánía povědornísvých pracovníkú V oblasti BoZP.
UVolňovat finančnia lidské Zdloje na zajištěnípožadavkůBoZP,
Na základě ana|ýzy lizik stanovovat cíle a plogramy pro zvyšování bezpečnosti
a ochrany zdraví př] prácise zámérem předcházet pracovním úrazům,skolonehodám
a siluacím, jejichž dúsledky by mohly mít negativnídopad na zdraví zaměstnanců_
KomUnikovat se zaintere§ovanýmistranami V oblasti BOZP,

Vedení se zavazu]e pravidelně přezkoumáVat tuto poiitiku tak, aby odpovídala
aktuálním záměrům společnosti V oblasti kvality, ekologie a bezpečnostj a ochrany
Zdraví při prác] a je]í naplňování Ved]o k neustálému zlepšování ce|ého systému.
oVěřování plnění politiky lN/]s je prováděno systémem internich aUditů, jej]chž

Výs]edky ]sou pravidelně ana|yzovány za účeiemzlepšován í Výsledků Společnosti,

L

V Brlině dne 2.1.2017
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