
  

Příkaz jednatele č. 1/2009 

POLITIKA ISM 

Strana: 1/ 1 

Vydání: 1 

Počet příloh: 0 

Účinnost od: 01.02.2009 

 

Společnost STAVING CB s.r.o. se zabývá výstavbou inženýrských sítí, 
komunikací, zpevněných ploch, zakládání staveb a zemních prací a 
odstraňováním staveb.  
 

• Vedení společnosti se tímto zavazuje, že požadavky kladené na systém managementu 
kvality, environmentu budou neustále plněny a vhodnost zavedených systémů bude 
pravidelně přezkoumávána a vyhodnocována. 

• Vedení společnosti se dále zavazuje k neustálému zlepšování zavedených systémů a k 
vytváření k tomu potřebných zdrojů. 

• Všichni naši zaměstnanci jsou si vědomi, že požadavky právních a jiných obecně 
platných předpisů jakož i další jiné požadavky musí být průběžně sledovány a plněny. 
Tímto prohlášením se zavazujeme plnit veškeré právní a jiné požadavky, které se vztahují 
na všechny námi zajišťované procesy. 

• Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality a správného přístupu k 
ochraně životního prostředí pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a své 
postavení v integrovaném systému managementu. Pracovníci jsou a zůstávají díky 
komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení společnosti 
hlavními nositeli výkonnosti naší organizace. 

• Na základě nejlepších dostupných technik se zavazujeme trvale snižovat environmentální 
dopady a předcházet znečišťování životního prostředí a případné nespokojenosti 
zainteresovaných stran a zvyšovat úroveň dobré výrobní praxe v rámci všech našich 
procesů. Environmentální profil společnosti  je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a 
z výsledku jeho přezkoumání jsou stanoveny další inovativní cíle, cílové hodnoty a 
programy. Chceme snižovat produkci vlastních odpadů a zvyšovat jejich materiálové či 
energetické využití. Dále se neustále snažíme snižovat energetickou a surovinovou 
náročnost našich činností. 

• Chceme mít pouze spolehlivé a kvalitní dodavatele – z tohoto pohledu je pravidelně 
hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili naše očekávání. 

• Vedení společnosti zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činností všech procesů, 
jejich monitorování, měření a analyzování tak, aby bylo dosahováno plánovaných 
výsledků a neustálého zlepšování. 

• Změny v organizaci a její řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti 
a ochraně životního prostředí. Zlepšování kvality a ochrany životního prostředí chápeme 
jako proces stálý a systematický. 

• Touto schválenou a vyhlášenou politikou ISM se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený 
integrovaný systém managementu. 

V Nové Vsi, dne 01.02.2009 

 
……………………………… 

Pavel Němec 
Jednatel společnosti 


