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INTEGROVANÁ POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU A BEZPEČNOSTI 
 

Naše organizace podniká v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav vodohospodářských staveb, 
zejména vodovodů a kanalizací na území hlavního města Prahy. 

Naším hlavním záměrem je trvalé poskytování výrobků a služeb z této oblasti v dobré kvalitě, 
sjednaných termínech a v odpovídající cenové relaci. Jsme si vědomi vlivu naší stavební činnosti na 
životní prostředí a bezpečnost práce, a proto jsme se rozhodli řídit zmírnění dopadů na životní 
prostředí a předejít vzniku zbytečných a nepřijatelných rizik, vyplývajících z pracovních činností, 
udržováním a zlepšováním certifikovaného systému managementu kvality, environmentu a 
bezpečnosti. 

Vrcholové vedení organizace se zavazuje: 

1. Neustále zlepšovat integrovaný systém kvality, environmentu a bezpečnosti zvyšováním 
efektivnosti procesů integrovaného systém tak, aby se zlepšovala výkonnost jak v oblasti kvality, 
tak oblasti životního prostředí a oblasti BOZP. 

2. Vést řídící pracovníky na všech úrovní k zjišťování a vyhodnocování požadavků a potřeb 
zákazníků a navrhování nejvhodnějšího řešení; tito řídící pracovníci zajišťují předání hotového 
díla v požadované kvalitě. 

3. Vést řídící pracovníky k soustavnému sledování a zajišťování spokojenosti zákazníka. 

4. Vést zaměstnance k důslednému a systematickému prověřování kvalitativních parametrů výrobků 
a služeb, jako samozřejmost důsledně sledovat a alespoň naplňovat aplikovatelné platné právní 
předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti, k ochraně životního prostředí a 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

5. Vést zaměstnance k otevřené komunikaci o vlivu činností společnosti na životní prostředí, 
respektive o rizicích BOZP z těchto činností vyplývajících a zajistit předávání zkušeností a 
povědomí o důležitosti jejich angažovanosti v otázkách kvality našich výrobků a služeb, ochrany 
životního prostředí a jejich aktivního přístupu k bezpečnosti práce. 

6. Při plnění požadavků zákazníků zohledňovat i ochranu životního prostředí a používat takové 
pracovní postupy, které minimalizují riziko pracovního úrazu a poškození zdraví lidí. 

7. Zajistit identifikování a hodnocení environmentálních aspektů činností společnosti a rizik BOZP 
z těchto činností vyplývající; tyto environmentální aspekty a rizika BOZP řídit opatřeními 
vedoucími k prevenci skutečného i potenciálního znečištění způsobeného činností společnosti a 
o prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví 

8. Předcházet znečišťování životního prostředí používáním šetrnějších technologií (např. 
bezvýkopových technologií), recyklací odpadů či obnovou vozového parku dopravními prostředky 
splňující přísnější emisní limity, než jsou dané zákonem. 

9. Chránit životní i pracovní prostředí na základě principů: udržování pořádku na stavbách; 
minimalizovat dopady činností organizace. 

10. Ve vztazích se spolupracujícími firmami a dodavatelskými subjekty dbát na odbornou způsobilost, 
kvalitu dodávaných produktů, přičemž zohlednit i jejich odpovědné chování k životnímu prostředí 
a zabezpečení BOZP 

11. Držet se motta: „Spokojený zákazník, jehož požadavky byly pochopeny a splněny, se vrací.“ 

 

V Praze dne 8.1.2018 
 
 
 

Ing. Jan Zabranský Ing. Bedřich Zabranský Ing. Petr Damborský 
jednatel jednatel jednatel 

 


