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verze tohoto dokumentu je k dispozici v adresáři ISM (elektronická podoba) a ve složce 

„Dokumentace ISM“ (písemná podoba), která je uložena u MIS. 

 
 

 

 
 

Politika jakosti a Environmentální politika   
   

Vedení společnosti vyhlašuje politiku Integrovaného systému managementu pro oblast kvality a  
životního prostředí  s následujícími zásadami: 

 
 

 

� Uplatňovat a rozvíjet integrovaný systém managementu a zlepšovat jeho 
efektivnost. 

� Prevencí rizik a znečišťování předcházet vzniku mimořádných událostí, které by 
mohly mít vliv a negativní důsledky na ochranu životního prostředí,  

� Dodržovat platné zákony a nařízení při každé své činnosti v rámci celé společnosti. 

� Ve všech podnikových činnostech se snažíme dávat přednost preventivním 
přístupům v oblasti ekologie a životního prostředí.   

� Vyhodnocujeme povahu a rozsah dopadů činnosti, výrobků a služeb společnosti na 
životní prostředí a na tomto základě provádíme příslušná zlepšovací opatření. 

� Usilujeme o snižování nároků na spotřebu zdrojů (materiálu, energií). 

� Snažíme se omezovat a snižovat objem odpadů, které vznikají při realizaci 
jednotlivých zakázek.  

� Naším cílem je spokojený zákazník, který našich služeb bude využívat opakovaně. 

� Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za 
vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti a za 
bezpečnost v prostorách a lokalitách působení společnosti. 

� Komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se 
státní správou. 
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Tato politika jakosti slouží jako základ pro stanovení cílů integrovaného systému, vedení společnosti 
stanovilo základní principy pro jejich stanovení a plánování v následujících bodech: 
 

- Spokojenost zákazníka 

- Zlepšování nabízených služeb 

- Orientace společnosti na ochranu životního prostředí 

 

S touto politikou jakosti jsou seznámeni všichni pracovníci společnosti a je závazná pro jejich chování 
a jednání. 
 

 
 

V Praze dne 1.1.2010 …………………………………….. 

 Podpis za vedení společnosti  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


