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ZáměŤem společnosti Milan Holec stavební filma s. I. o', Třinec je fungování stavební společnosti
menší velikosti na principech modemího říZení s ohledem na dodržování a zlepšováni se v souladu
s normami CSN EN ISO 9001 :2009, CSN EN ISO 14001 :2005 a CSN OHSAS 18001 12008.

cílem činností je spokojený zákazník, omezování míry mečištění ve váahu k životnímu prostř€dí a
zajišténí zdraví abezpečnosti zaměstnanců se snahou o neustálé zlepšováni.

Pro splnění tohoto cíle si naše společnost stanovila a přijala následující zásady dle udržovaných
svstémů řízení v této

PoI itice integrovaného systém u řízení
. u&žet stávající zákazníky a získat nové na základě kvality našich služeb a produktů naší ěinnosti,

- správně a pruŽně leagovat na potřeby a požadavky zrákazník4

- dod.ívat Úrobek provedení stavby a další stavební činnosti - ve \'Ysoké kvalitě dle představ
zákaznika'

- v},tvořit účinný systém komunikace se zákazníIry se zaměřenim na zpětný tok infolmací, ty
t)hodnocoral a pfomí|2l do s)stému ří7eni.

- zaměstnancům poskýnout jistotu dlouhodobého zaměstnání s důrazem na jejich vzdělávání'
moli\aci. ochranu ldra\ ia be7pečnosLi pi i práci.

- spolupracujícím fimám v}4vářet podmínky pro plnění kvalitních Úsledků VýÍoby s požadavkem
plnění ásad BoZP a při svých ěinnostech dopadu na životní prostředí,

- při realizaci posk}'tovaných služeb q/uŽivat nové technologie, při tom však tívat na jejich
profesionálním zvládnuti a sledovat efektivnost jejich piínosu, včetně důsledného {ýběru
dodavatelů materiáIů a technologií

- veškeré ěinnosti zajišt,ovat s největším ohledem na bezpečnost práce, ekologii a okolní prosťedí,

- 'společnost se zavazuje ziepšovat a udržovat prevenci znečištění, vzDik úrazů a poškození zdraví,

- vedení spoleěnosti pravidelně přezkoumává stanovené cíle a dosahované hodnoty ve s!.ých
oblastech řízení jakosti, enviřonmentu a BOZP

. společnost neustále monitoruje dopady sÚch činností, výrobků a služeb na životni prostředí,

. vedení spoleěnosti v rámci sÚch činností udržuje soulad s právními ajinými požadavky,

- tato Politika integrovaného systému řízení je sdělována všem změstnancům i spo|upracujicim
osobám a je dostupná veře.jnosti na webových stránkách spoleěnosti a.je: pr.avidelně
lyhodnocována z hlediska své vhodnosti a aktuálnosti k potřebám spo]ečnosti

Ing''Iveta Holcová
ied nate]ka spoIečnosti
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