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P o l i t i k a IMS

Základním předpokladem pro zabezpečení našeho stabilního postavení na trhu je dosažení
a trvalé udržování jakosti produktů a služeb ve shodě s požadavky, potřebami a očekávání
zákazníka. Abychom mohli dále rozvíjet naše podnikání a při tom neustále respektovali požadavky
a očekávání našich zákazníků, bude společnost dodržovat následující zásady a závazky:

V OBLASTI SYSTÉMU JAKOSTI
1. Kvalita produktu společnosti má prvořadý význam pro existenci a naplňování strategie
společnosti. Dlouhodobá a systematická péče o kvalitu poskytovaných služeb je základní
nástroj k uspokojování požadavků zákazníků. V této souvislosti budeme spolupracovat se
všemi dodavateli a odběrateli na základě dobrých partnerských vztahů.
2. Zavedený systém jakosti rozvíjet hodnocením efektivity a tento systém určenými nástroji
zlepšovat. Jakost brát jako prostředek k lepším ekonomickým výsledkům společnosti.
3. Zabezpečit nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování
a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
4. Dbát o optimální zajišťování potřebných zdrojů (prohlubovat odbornou přípravu pracovníků,
pečovat o infrastrukturu …)

V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1. Při své činnosti budeme aktivně přistupovat k ochraně životního prostředí postupným
zaváděním a udržováním enviromentálního sytému managementu podle normy ČSN EN ISO
14 001. S tím souvisí následující činnosti:
- udržovat, dokumentovat a zlepšovat systém enviromentálního managementu.
- stanovovat enviromentální cíle a programy pro jejich plnění na základě používaných
stavebních technologií a enviroment. odpadů.
- vést všechny své zaměstnance společnosti k šetrnému jednání vůči ŽP a zajišťovat
jejich vzdělání
- zajišťovat plnění všech právních předpisů a požadavků státních orgánů a všech
zainteresovaných stran.
- dodržovat a být v souladu s požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke
kterým se zavázala, kterým podléhá a které se vztahují k jejím enviromentálním
aspektům.
2. Jednotlivé činnosti v oblasti ŽP budeme orientovat na hodnocení všech aspektů majících vliv
na ŽP, zajišťování trvalého plnění legislativních požadavků a již dosažených výsledků.
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3. Ochranou životního prostředí zároveň chránit i naše zákazníky
- zavádět a prosazovat řešení dle šetrných technologií stavebního procesu ve vztahu
k ŽP.
- seznamovat zaměstnance, veřejnost a obchodní partnery s enviromentální politikou
společnosti a otevřeně s nimi komunikovat o všech otázkách ŽP, přijímat jejich
podněty a reagovat na ně.
4. Mezi základní priority naší společnosti patří ochrana ŽP a proto budeme respektovat zásady
státní politiky ŽP a právní předpisy v oblasti ŽP, včetně adaptace na právní předpisy Evropské
unie.

V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ PREVENCE
1. V oblasti BPOZ,PO budeme vést, udržovat a rozvíjet systém bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci dle požadavků OHSAS 18 001.
2. V této souvislosti budeme vytvářet podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní
prostředí vhodnou organizací BOZP a PO a přijímání opatření k minimalizaci a prevenci rizik.

V Liberci dne 30.1.2007

Rudolf KLUSÁČEK ml.
Martin KLUSÁČEK
Jednatelé společnosti DIZ - Bohemia s.r.o
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