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PoLlTlKAlMs
společnosti s[rTA s.r.o.

základní virí společnostl je poslq/továt nej€nom kvalitníslužby v oblástitechnické spíáVy budov, ale chovat 5e i
šetrně kživotnímu prostředí a vytvářet bezpečné prostředí pro zaměstnance a plnit l€gislativní požadavky

a. trvale podporcvát Vš€chny zaměstnance V posilování odpověd nosti za svojibezpečnost a ochranu životního
prostřed í i maj€tek společnosti

,:. Řídit plovoz spol€čnosti v soulad U s požádavky legislativy ijiných požadavků a potřeb životního pro§tředí a
bezpečnosti a ochlánY zdráví při práci a neustále zlepšovat podmínky pro plnění požadavků vtěchto

* spolupracovat s dodavateli, kteří budou tento záměr lespehovát a i jinak podporovat ochranu životního
prcstředí a b€zpďnost práce,

A) v oblasti zajištění kvalityje našísnahou především:
Dosáhnout nejvyšší možné spokojenosti našich zákazníků z hlediska kvality a termínú poskytovaných

Při poskytová n í našich služeb se Vždy orientovat na n ejnovější poznatky v oboru.
svým partn€dm záručovát seriózní smluvn í vztah a Vysokou odbornou úroveň.
zajišťovat kompl€xníslUžby při realizaci všech zakázekvsouladu s požadavkyzákazníka,

B) v zájmu šétrného přistupu k životnímu pro§iř€dí á bezpéčné přác€ budeme:
zvyšovat povědomí Vlástních zaměstnánců a dodáVátelů o přístupu kživotnímu prostředi,
zajišťovat soustávné a kváliíikováné vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik při pÉci i při ochíáně
životního prostředL přijímat opatření k jejich prevenci a minjmalizovat působ€ní neodstranitelných r]zik a

mimořádných událostí.

c) x podpořé téio polltlkylMs sé véd€ní spol€čnosti Evatuie:
Politiku lMs mčně Upřerňovat do hodnotitelských cílů a cíle zarněřit především na zvýšení kvality
poskytovaných služ€b, sníženi negativního ovlivňován í životn ího prostř€día žajištěn í bezpďné píáce.
Všem píácovníkúm společnosti v}.tvářet podmínkyke splněn í stanovených cílů,
Plánovat'a zajišťovát nezb}tné per§onální i fina nčn í zd roje pro splnění€ílů a vytvářet podňínkY pro udrž€ní
povědomí zamě§tnancú v oblasti kvality, žjvotního plostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví přj pláci,

Trvale zlepšovat systém řízení ve všech oblartech,
Dbát ra dodržová 1i le8is |aŤivn ch a ji.ych požadavl:,

D) od ,amě§tnancú ved€ní společno§ti očékává:
Důsledné a př€sné dodÉování letklativníciípožadavků a postupů, stanovených dokumentací systému lMs,
Akivnípřírtup k zajištěníkvality služeb, ochraněživotního prostř€día bezpečné práce,

zvyšování §vých unalostí v uvedených oblasti zejména respektování pokynú spol€čnosti k účasti ná
příslušné osvětě a školeních,
Předcházen í incidentú m, helé by mohly poškodit životní plostředí n€bo zdraví osob,
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