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Organizace 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. se zaměřuje na stavební činnost
v oblasti výstavby liniových staveb, zejména plynovodů, vodovodů a kanalizací. Vedení
společnosti dlouhodobě klade důraz na kvalitu prováděných prací s ohledem na ochranu
životního prostředí a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Z tohoto důvodu již v roce 2002 společnost certifikovala systém řízení kvality dle ISO 9001,
který v roce 2004 rozšířila o environmentální management dle ISO 14001 a v roce 2010 pak
rovněž o systém BOZP dle OHSAS 18001.
Vrcholové vedení společnosti v rámci integrované politiky, která vychází z celkové základní
strategie organizace, přijímá následující zásady:
-

Pouze kvalitní provedení všech procesů dává požadovaný produkt pro zákazníka, jen
takto provedené dílo zajišťuje konkurenceschopnost organizace a tím i její prosperitu.

-

Spokojenost zákazníka je základ naší prosperity. Zákazník je hlavní a základní
hodnotitel naší práce.

-

Kvalita musí být dosahována i v oblasti mezilidských vztahů, a to jak uvnitř
organizace, tak i u vnějších vztahů s obchodními partnery.

-

Zajištění kvality, ochrana životního prostředí a BOZP je věcí každého zaměstnance,
který je k plnění svých úkolů řádně kvalifikován a vedením společnosti motivován.

-

Činnosti společnosti jsou zaměřeny na prevenci negativního ovlivnění životního
prostředí, na prevenci v oblasti BOZP a s tím souvisí prevenci nehod a havárií.

-

Společnost šetrně zachází s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a
energií.

-

Z hlediska ochrany životního prostředí a BOZP společnost otevřeně komunikuje
s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i zákazníky a dodavateli.

-

Společnost se trvale řídí příslušnými právními a jinými požadavky, které se na ni
vztahují.

-

Integrované cíle společnosti navazují na tuto politiku a slouží k zajištění kvality
poskytovaných služeb s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí a zajištění
BOZP.

-

K realizaci svých závazků poskytuje vedení společnosti s ohledem na ekonomické,
organizační a technické podmínky potřebné lidské a finanční zdroje, potřebnou
infrastrukturu a pracovní zázemí.

-

Průběžné přezkoumávání strategie organizace, integrované politiky a integrovaných
cílů musí vést k trvalému zlepšování efektivnosti jak zavedeného integrovaného
systému řízení, tak i hospodářského postavení organizace.

Hamry nad Sázavou, dne 1.7.2014
Daniel HAVRÁNEK
předseda představenstva
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