Politika IMS firmy V-STAV Ao spol. s r.o.
systém managementu kvality ate ČsN EN ISo 9001:2016
systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
systém bezpečnosti a ochrany zdravípři práci ale ČSN ISO 45001:2018
Společnost V-STAV A, spol. s r.o. se zabývá realizací a rekonstrukcemi staveb pozemního stavitelství,
stavitelství v oblasti energetického průrnyslu a průmyslových a inženýrských rozvodů a sítí.Společnost garantuje
provedení kvalitního dílaodbornou koordinacípracípři zajištění bezpečnosti a ochrany zdravipŤipráci apodmínek
ochrany životníhoprostředí. Společnost využívá dostupné technické a organizačníprostředky pro předcházení
rnimořádným situacím, které mohou mít negativní vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, nebo na systém
environmentu,
Pro vedení společnosti je prvořadým úkolem spokojenost zákazníka, veřejnosti i pracovníků, a proto íormulovalo
následující zásady politiky IMS, která je dostupná všem zainteresovaným stranám a má jimi být ctěna:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

V-STAV Ao spol. s r.o. se zavazuje své výsledkové a ekonomické cíle dosahovat s
ohledem na potřeby systému managementu kvality, a zavazuje se plnit požadavky právních
předpisů a jiné požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci. Dále se tímto naše společnost zavazuje neustále zlepšovat zavedený integrovaný systém
Společnost

managementu.
Pro vedení společnosti jsou kritéria integrovaného systém managementu neoddělitelnou součástí
systému řízení procesů společnosti. lntegrovaný systém managementu je organizován a íízenv
souladu s organizačním řádem společnosti, který stanovuje konkrétníodpovědnosti na všech

úrovníchíizení.
Společnost komunikuje o integrovaném systému a politice IMS se všemi osobami řízenými
organizací se záměrem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinnostech v systému IMS'
pravidelně prověřuje a vyhodnocuje všechny součásti systému a stanovuje prověřitelné cíle,
kompetence a zdroje.

Kvalita prováděných pracío bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí je
věcí každéhopracovníka. lnformováním pracovníkůje podporováno jejich povědomí k péčio
systémy IMS. Kvalifikace zaměstnanců je rozvíjena s ohledem na aktuální i budoucí potřeby.
Společnost se zavazuje k šetrnémuzacházení s přírodními zdrojio a to zejména při používání
materiálŮ a energií. Ztohoto hlediska jsou procesyo které mají vliv na životníprostředí analyzovány
a zlepšovány v mezích jejich ekonomických zdrojů. Při investičníchzáměrech společnost přihlížíi
k hledisku minimalizace vlivů na životní prostředí.
Společnost se zavazuje k prevenci vzniku úrazůa k aktivní péčio bezpečnost a ochranu zdraví při
práci s ohledem na rizika možného ohroženízdraví a života pracovníků. Společnost se tímto
zavazuje k odstraňování nebezpečía snižování rizik v oblasti BOZP. Péčeo BOZP je nedílnou
součástí pracovních povinností vedoucích pracovníkůna všech stupních íízení.Naše společnost se
zavazuje, tuto Politiku projednat a zajistit spoluúčast s pracovníky a s jejich zástupci, pokud
existuj í.

7. Jakékoli podrobnější informace o

aspektech politiky IMS vždy zainteresovaným osobám

veřejnosti poskytne představitel vedení pro lMS

V Hrotovicích dne 01.02.2020
Ing. Bronislav Vala - ředitel společnosti
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