
Politika integrovaného systému managementu
Společnost Ing, Bronislav Vala se zabývá realizaci a rekonstrukcemi staveb pozemního
stavitelství, stavitelství v oblasti energetického průmyslu a průmyslových a inženýrských
rozvodů a sítí. Společnost garantuje provedení kvalitního díla odbornou koordinací prací při
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podmínek ochrany životního prostředí. Firma
využívá dostupné technické a organizaění prostředky pro předcházení mimořádným situacím,
které mohou mít negativní vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, nebo na systém
environmentu.
Pro vedení firmy je prvořadým úkolem spokojenost zákaznika. veřejnosti i pracovníků a proto
formulovalo následujíci zásady politiky IMS, která je dostupná všem zainteresovaným stranám
a má jimi být ctěna:

l. Firma Ing. Bronislav Vala se zavazuje své výsledkové a ekonomické cíle dosahovat s
ohledem na potřeby systému managementu kvality, a zavazl$e se plnit požadavky
právních předpisů ajiné požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti
a ochrany zdravi při práci. Dále se tímto naše společnost zavazuje neustále zlepšovat
zav edený integrovaný systém managementu.

2. Pro vedení firmy Ing. Bronislav Vala jsou kritéria integrovaného systém managementu
neoddělitelnou součástí systému řízení procesů.

3. Firma komunikuje o integrovaném systému a politice IMS se všemi osobami Ťizenými
organizaci se záměrem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinnostech v
systému IMS, pravidelně prověřuje a vyhodnocuje všechny součásti systému a
stanovuj e prověřiteln é cíIe, kompetenc e a zdtoje.

4. Firma trvale prověřuje dodržování příslušných právních a jiných požadavků, které se na
ni vztahují ve všech oblastech IMS.

5. Kvalita prováděných prací, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního
prostředí je věcí každého pracovníka. Informováním pracovníků je podporováno jejich
povědomí k péči o systémy IMS. Kvalifikace zaměstnanců je rozvíjena s ohledem na
aktuální i budoucí potřeby.

6, Firma se zav azuje k šetrnému zacházeni s přírodním i zdroji, a to zqména pŤi použív ání
materiálů a energií. Při investičních záměrech společnost přihlíží i k hledisku
minimalizace vlivů na živ otni prostředí.

7. Firma se zavazuje k prevenci vzniku úraz:ů a k aktivní péči o bezpečnost a ochranu
zdtavi při práci s ohledem na rizika možného ohrožení zdtavi a života pracovníků.
Společnost se tímto zavazuje k odstraňováni nebezpečí a snižováni rizlk v oblasti
BOZP. Péče o BOZP je nedílnou součástí pracovních povinností vedoucích pracovníků
na všech stupních řízení. Naše společnost se zavazuje, tuto Politiku projednat azajistit
spoluúčast s pracovníky a sjejich zástupci, pokud existují.

8. Jakékoli podrobnější informace o aspektech politiky IMS vždy zainteresovaným
osobám i veřejnosti poskytne představitel vedení pro IMS

V Hrotovicích dne 01.02.2020

,/^
,/ 

--:og. Eraniglav Vala
Draž!<a, 624, a7 E 66 hlrotoviog

íč, 4 1 s/§lái'' §ffi [T-B l l r-, -q

Ing. Bronislav Vala - ředitel společnosti


