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Vedení organizace vyhlašuje tuto politiku IMS: 
 

Kvalita a operativnost 
 Realizovat stavby v dohodnutém termínu, ve vysoké kvalitě a operativně se přizpůsobovat požadavkům zákazníka.  
 Udržovat a trvale zlepšovat úroveň IMS v souladu se zásadami systémových norem a tím zlepšovat prestiž u zákazníků, 

konkurenceschopnost a výkonnost společnosti. 
Vztahy k zákazníkům 
 Trvale rozvíjet a prohlubovat vztah s klíčovými zákazníky a současně hledat nové investory.   

Rozvoj činností 
 V rámci konkurenceschopnosti udržet stavební výrobu jako hlavní činnost firmy a k ní v následujících letech vybudovat 

podpůrnou výrobu odvětví, které bylo doposud zajišťováno subdodavatelsky, přičemž jeho cena výrazně ovlivňuje konečnou 
cenu zakázky. 

Technické vybavení, technologie a provoz 
 Udržovat strojový park v provozuschopném stavu a plánovaně ho modernizovat nákupem nových strojů, dbát o řádnou údržbu 

mechanizmů a zařízení, aktivně podporovat zavádění nových technologií, přednostně používat ekologicky šetrné technologie. 
 Zabezpečit provoz na staveništích s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí především v oblastech vod, půdy, 

ovzduší, radiace, hluku, prašnosti, exhalací, vibrací a stavebního odpadu. 
Vztahy s dodavateli 
 Vybudovat dlouhodobou spolupráci s dodavateli, kteří nabízí požadovanou kvalitu, cenu i termíny.  
 Vyžadovat od dodavatelů dodržování zásad ochrany životního prostředí a BOZP. Upřednostňovat ty z nich, kteří systematicky 

minimalizují rizika a dopady svých činností v těchto oblastech. 
Otevřený přístup 
 Podporovat výměnu informací a otevřený dialog s pracovníky, dodavateli, zákazníky, uživateli staveb a spolupracovat s orgány 

státní správy, okresními a krajskými úřady a zájmovými skupinami. 
Legislativa 
 Plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ostatní 

požadavky na kvalitu, kterým organizace podléhá.  
Vstupní materiály a pracovní postupy 



 

 Snižovat spotřebu energií a surovin na základě vědeckých a technických poznatků, zabezpečit jejich ekologickou manipulaci, 
skladování, zpracování a likvidace obalů.  

 Přednostně používat ověřené a schválené, ekologicky šetrné a bezpečné výrobní technologie, materiály, služby a pracovní 
postupy.  

 Optimalizovat logistické toky materiálů a výrobků v organizaci. 
Prevence a zlepšování 
 Neustále zlepšovat systém managementu IMS 
 V rámci integrované politiky stanovovat a pravidelně přezkoumávat cíle, cílové hodnoty a programy IMS. 
 Neustále zdokonalovat činnost v rámci environmentálních programů a environmentálního profilu organizace identifikovat a 

snižovat možná rizika negativních vlivů na okolní prostředí při stavební činnosti a cíleně jim předcházet. 
Ochrana zdraví a bezpečnost 
 Zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky jako prevenci vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví. 
 Odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika v oblasti BOZP. 
 Komunikovat s pracovníky a s jejich zástupci pro oblast BOZP a zajišťovat jejich spoluúčast při plánováních. 
 Používat pouze materiály a výrobky, které jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného používání.  
 Dbát o ochranu zdraví pracovníků, uživatelů staveb a ochranu vnějších subjektů souvisejících s prostředím, ve kterém 

organizace vykonává svoji činnost.  
 Klást důraz na prevenci vzniku možného ohrožení zdraví nebo života pracovníků a ostatních spolupracujících osob, jejich úrazů 

a celkovou minimalizaci dopadů všech realizovaných činností na zdraví. 
Vzdělávání pracovníků a pracovní podmínky 
 Vhledem k zapojení pracovníků na všech úrovních do udržování a zlepšování IMS, klást důraz na jejich profesionalitu, 

serióznost a vzájemnou spolupráci.  
 Vzdělávat, cvičit a motivovat pracovníky na všech stupních a informovat je o dopadech jejich práce ve vztahu ke kvalitě 

provedené práce, k ochraně životního prostředí a ochraně zdraví.  
 Předávat zkušenosti uvnitř organizace a mezi dodavatele a spolupracující organizace. 
 Neustále zlepšovat pracovní podmínky a důsledně motivovat především kvalifikované a obětavé pracovníky. 

Spotřeba a odpady 
 Chránit neobnovitelné přírodní zdroje snižováním spotřeby vody, energií, nerostných surovin a snažit se o jejich zpětné využití 

– recyklaci.  
 Minimalizovat produkci odpadu, produkované odpady třídit.  
 Předcházet znečisťování životního prostředí. 
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