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Politika ISŘ 
 
Profesionálně realizujeme zakázky v oblasti ZEMNÍ PRÁCE – ČÁST ÚPRAVA 

ZEMIN POJIVY (STABILIZACE ZEMIN), MONTÁŽE A DEMONTÁŽE SILNIČNÍCH 
ZÁDRŽNÝCH SYSTÉMŮ, VČETNĚ SVODIDEL, KOSENÍ TRAVNÍCH POROSTŮ, ÚDRŽBA 
ZELENĚ, KÁCENÍ STROMŮ. Máme stanovena jasná pravidla řízení ISŘ. Cílem naší 
činnosti je spokojený zákazník, který vždy získává kvalitní produkt.  

 
Do svých produktů integrujeme výrobky a služby našich dodavatelů, u kterých 

průběžně prověřujeme a náročně hodnotíme kvalitu, bezpečnost jejich výrobků                      
a vyžadujeme jejich ES prohlášení o vlastnostech na ocelové konstrukce zádržných 
silničních systémů podle ISO 1090-1. Naše úsilí vyhovět oprávněným požadavkům 
zákazníků je podporováno účinnou a nezávislou kontrolou kvality ve všech fázích přípravy, 
realizace a dodávky služeb. Vyvíjíme efektivní pracovní postupy a trvale modernizujeme 
naše technologické vybavení. Všechny naše činnosti provádíme v bezvadné kvalitě                       
a stanovených termínech. Cílem naší činnosti je spokojený zákazník, který vždy získává 
kvalitní produkt. 

Naší vizí je být spolehlivým dodavatelem a trvale vycházet vstříc požadavkům 
zákazníků na rozsah, objem, kvalitu, bezpečnost a termín dodání našich produktů.  
Soutěžíme o své zákazníky v otevřené a čestné hospodářské soutěži na globálním trhu.  
 

Společnost se zavazuje trvale zlepšovat ochranu životního prostředí, přírodních 
zdrojů a předcházet znečištění životního prostředí, prosazovat a užívat realizační prostředky 
šetrné k životnímu prostředí, vyžadovat šetrný přístup k životnímu prostředí (ochranu 
životního prostředí) od svých subdodavatelů. 

 
Dále se zavazuje zlepšovat bezpečnost práce na svých pracovištích, zajišťovat           

a vyžadovat dodržování právních požadavků, kterým organizace podléhá, a které se vztahují 
k jejím environmentálním aspektům a pracovním rizikům. 

 
Zavazujeme se plnit příslušné právní a jiné požadavky systému kvality. Naší politikou 

kvality je zavést a trvale zlepšovat systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, 
ČSN EN ISO 14001, ISO 45001. Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem 
zainteresovaným stranám. Jsme si vědomi a stále podporujeme aktivní účast všech 
pracovníků při tomto úsilí. 

 
      
 

V Nové Vsi dne 13.01.2020 
 
 
 
 

                                   Tomáš Milata 
                                                   jednatel 
 
 
Tato Politika kvality je na vyžádáni dostupná zainteresovaným stranám v sekretariátu 
společnosti. 


