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Politika IMS
Politika IMS stanovuje dlouhodobé záměry firmy, kterých má být v klíčových
oblastech dosaženo s cílem zajištění ekonomické prosperity a dalšího úspěšného
rozvoje se zaměřením na kvalitu poskytovaných služeb, spokojenost zákazníka,
ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

1. Místo na trhu
Hlavním záměrem firmy je provádět stavby a stavební práce týkající se
regenerace objektů panelové výstavby bez ohledu na objem jednotlivých akcí a
tomu přizpůsobit organizační strukturu firmy, personální obsazení i vybavenost
mechanizací. Dále je v této oblasti prioritou:
- stabilizace a pozvolný nárůst ročního obratu respektive ziskovosti,
- získávání aktuálních informací o předpokládaném vývoji trhu,
- zviditelnění společnosti a neustále posilování její pověsti a důvěryhodnosti,
- vytváření vzájemně výhodné a dlouhodobé spolupráce s hlavními dodavateli
materiálů a subdodavateli prací.

2. Vztah k okolí
Samozřejmostí je důsledné naplňování platných právních předpisů a jiných
požadavků, které se vztahují k předmětu činnosti a k ochraně životního
prostředí. Objektivně hodnotíme environmentální profil a snažíme se zlepšovat
stav životního prostředí zejména formou prevence znečišťování a předcházení
vzniku havarijních situací s ohledem na celý životní cyklus používaných produktů.
Používáme materiály a zavádíme metody maximálně chránící životní prostředí.

3. Orientace na zákazníka
-

poznávat a plnit všechny požadavky zákazníka vyplývající z obecného
očekávání i definované ve smlouvě,
zvýšit úroveň spolupráce a komunikace se zákazníky s důrazem na
individuální přístup,
trvale pečovat o dlouhodobé zákazníky.

4. Personální politika
-

vytvářet atmosféru sounáležitosti s firmou u kmenových zaměstnanců i
smluvních pracovníků,
zajišťovat důstojné pracovní prostředí,
zvýšit stabilizaci kádru pracovníků v klíčových pozicích,
výrazně motivovat a podporovat iniciativu pracovníků,
podporovat aktivní přístup k trvalému zlepšování všech procesů.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
-

zavazujeme se spolupracovat se státními úřady za účelem dosažení souladu
s legislativními požadavky,
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cílem naší společnosti je předcházet pracovním úrazům a nemocem a
neustále zlepšovat systém řízení BOZP a PO a jeho výkonnost,
zlepšujeme pracovní podmínky a prevencí snižujeme rizika ohrožení zdraví i
života jak vlastních zaměstnanců, tak i ostatních zainteresovaných stran.

6. Materiálně technické a organizační podmínky
-

zavést, uplatňovat a rozvíjet IMS, jako nástroj pro stanovení jednoznačných
zásad činnosti a organizaci důležitých procesů firmy,
neustálé vyhledávat rizika a příležitosti a stanovovat opatření pro řešení
těchto rizik,
vybudovat kvalitní technické zázemí, zabezpečit maximální efektivnost jeho
využití a péči o jeho údržbu,
zapojit se do procesu trvalého zlepšování zavedených procesů jak s ohledem
na kvalitu, tak ohledem na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce

K realizaci zásad Politiky IMS a jejích základních cílů vydává vedení firmy
konkrétní Cíle IMS pro jednotlivé roky, které jsou jednoznačně specifikovány z
hlediska jejich měřitelnosti, termínů plnění a odpovědnosti za realizaci.

Dne: 2. 1. 2018

Mgr. Marek Mucha v. r.
ředitel společnosti
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