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POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU
dle
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008
KVALITA
Chceme být vyhledávaným partnerem v oblasti lesnictví, zahradnictví, arboristiky a výškových prací. Kvalita
není přirozenou věcí. Její cílevědomé naplňování nám umožňuje realizaci zakázek efektivně plánovat a směřovat
k bezchybným úkonům. Spokojený zákazník a zároveň spokojený a řádně vyškolený zaměstnanec je naším
prvořadým cílem. Udržovat dobré vztahy se svými zákazníky. Vedení společnosti si dává závazek neustálého
zlepšování systému řízení.

BEZPEČNOST PRÁCE
Vedení společnosti se zavazuje k plnění požadavků právních předpisů a dalších požadavků, které se vztahují
k nebezpečím v oblasti BOZP. Podporuje neustálé zlepšování systému, zabezpečuje prověrky BOZP. Vedení
společnosti se dále zavazuje k prevenci úrazů, poškození zdraví a k dodržování právních a jiných požadavků.
Vyžaduje účast zaměstnanců na tvorbě zdravého a bezpečného prostředí.

EFEKTIVITA
Specializovat se na činnosti, na které jsme vyškoleni, a které umíme. Své projekty plánovat tak, aby výsledný
proces byl efektivní jak pro zákazníka, tak pro naši společnost. Svoji činnost postupně rozšiřovat a zlepšovat na
základě znalosti potřeb zákazníků. Neustále pokračovat v profesním vzdělávání svých pracovníků. Externí
i interní komunikaci vést k tomu, aby naše společnost byla vstřícná k požadavkům zákazníků, aby
spolupracovala se státními orgány a orgány krajské a místní samosprávy a také s medii, za účelem zviditelnění
společnosti. Do této oblasti patří i místní sponzoring.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Další závazek směřuje na prevenci znečištění životního prostředí a nutnost být v souladu se všemi příslušnými
požadavky v oblasti environmentu. Poskytovat pravidelné informace o činnosti firmy zainteresovaným orgánům.
Při všech činnostech plnit požadavky legislativy při ochraně životního prostředí. Vedení společnosti se dále
zavazuje k neustálému zlepšování svého environmentálního profilu a to především prostřednictvím
environmentálch cílů. Zároveň se vedení společnosti zavazuje k dodržování právních a jiných požadavků.
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