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1. Politika kvality
 Naší prioritou je spokojený zákazník, který si vybral naši firmu a je s námi dodanými
službami spokojen tak, že chce ve spolupráci pokračovat.
 Aby zákazník byl spokojen, je kvalita dle normy ISO 9001 nejvyšší prioritou naší
činnosti.
 Zabezpečujeme splnění zákonných norem a požadavků při svých činnostech a službách.
 Vytváříme partnerské vztahy s našimi dodavateli, které nám pomáhají pružně reagovat na
 požadavky.
 Osobní odpovědností každého pracovníka firmy a vhodnou dělbou práce zajišťujeme
profesionální úroveň služeb naší firmy.
 Vedení společnosti je garantem skutečnosti, že zajišťování kvality prováděných služeb a
prací je nedílnou součástí filosofie organizace.

2. Politika ochrany životního prostředí
 Naší prioritou je provádět činnosti a služby v souladu se zásadami ochrany životního
prostředí, což zajišťujeme mimo jiné utužováním povědomí pracovníků o ochraně
životního prostředí, jejich osobní angažovaností a vhodným členěním odpovědností.
 Aby bylo předcházeno znečišťování životního prostředí a bylo dosahováno neustálého
zlepšování systému řízení ochrany životního prostředí, je tento systém udržován v souladu
s normou ISO 14001.
 Zabezpečujeme splnění všech relevantních platných zákonných norem a jiných požadavků
ochrany životního prostředí při svých činnostech a službách.
 Máme vytvořeny komunikační kanály pro účinné komunikování i s externími
zainteresovanými stranami.
 Na našich stavbách i stálých objektech je udržován pořádek a jsou k dispozici havarijní
prostředky, což je naší dobrou vizitkou nejen pro zákazníky.
 Používáme technologie šetrné k životnímu prostředí – bezvýkopové provádění nových
kanalizačních řadů a přípojek a bezvýkopové sanační technologie.
 Vedení společnosti se zavazuje k naplňování této politiky ochrany životního prostředí a k
zajištění prostředků pro realizaci cílů v systému řízení ochrany životního prostředí.

3. Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 Naší prioritou je provádět činnosti a služby v souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, což zajišťujeme mimo jiné odstraňování nebezpečí a snižování rizik
v oblasti BOZP, utužováním povědomí pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, jejich osobní angažovaností a vhodným členěním odpovědností.
 Zavazujeme se k projednání otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s pracovníky a
s jejich zástupci, pokud existují, a k jejich spoluúčasti.
 Aby bylo předcházeno pracovním úrazům a bylo dosahováno neustálého zlepšování
systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je tento systém udržován v souladu
s normou ISO 45001.
 Zabezpečujeme splnění všech relevantních platných zákonných norem a jiných požadavků
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při svých činnostech a službách.
 Máme vytvořeny komunikační kanály pro účinné komunikování i s externími
zainteresovanými stranami.
 Na našich stavbách i stálých objektech je udržován pořádek a jsou k dispozici osobní
ochranné pracovní prostředky, což je naší dobrou vizitkou nejen pro zákazníky.
Tento dokument je řízený v elektronické podobě, po vytištění nebo uložení na jakékoliv paměťové médium
nepodléhá aktualizaci, před použitím ověřte aktuálnost na serveru.
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 Používáme technologie šetrné ke zdraví zaměstnanců – bezvýkopové provádění nových
kanalizačních řadů a přípojek a bezvýkopové sanační technologie.
 Vedení společnosti se zavazuje k naplňování této politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a k zajištění prostředků pro realizaci cílů v systému řízení bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
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