POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ
Společnnost EPLčond a.s. poskytuje službnby v oblastečh:
Projekce, montáž a servis telekomunikačních sítí
Projekce, výstavba a údržba zabezpečovacích a sdělovacích technologií pro kolejové a
dopravní systémy
Projekce, montáž a údržba zabezpečovacích, požárních signalizací a elektrických zařízení
Správa budov (facility management)
Integrovany system rnízenžbenízen společnnosti žbahrnuje:



Systém managementu kvality
Systém environmentálního managementu



Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zavedenízenm integrovaneho systemu rnízenžbenízen sledujeme systematičke a trvale žblepsnovanízen kažbndodennízen čninnosti společnnosti.
Vedenízen společnnosti se žbavažbuje neustale žblepsnovat efektivnost integrovaneho systemu rnízenžbenízen, prnedevsnízenm prostrnedničtvízenm
stanovenyčh čízenluílo, čízenlovyčh hodnot, programu ílo a kontrolnízenčh mečhanismuílo. K naplnennízen tenčhto čízenlu ílo vyhlasnuje vedenízen
společnnost nasledujízenčízen integrovanou politiku:



Nasnízen snahou je žbajisnťovat čninnosti vžbndy v souladu s požbnadavky mežbinarodnízenčh norem.
Cízenlem vsnečh nasničh čninnostízen je vžbndy plne uspokojenízen žbakažbnízenka.



Kvalitnízen a odpovendna prače kažbndeho žbamenstnanče je prnedpokladem udržbnitelneho uspenčhu firmy.



Podporujeme vžbajemnou komunikači s nasnimi žbakažbnízenky a dodavateli s čízenlem žblepsnovanízen kvality poskytovanyčh
produktuílo. Komunikujeme a spolupračujeme s vernejnopravnízenmi a spravnízenmi organy a dalsnízenmi žbainteresovanymi
stranami v žbaležbnitostečh tykajízenčízenčh se problematiky žbnivotnízenho prostrnedízen a bežbpečnnosti a očhrany žbdravízen prni
prači.



Periodičky vžbdenlavame vsnečhny žbamenstnanče v oblasti integrovaneho systemu rnízenžbenízen. Na žbakladen pravidelneho
hodnočenízen stavu žbavedeneho systemu stanovujeme vhodna opatrnenízen k jeho trvalemu žblepsnovanízen.



Prnedčhažbízenme žbnečnisnťovanízen žbnivotnízenho prostrnedízen a snažbnízenme se snižbnovat žbatenžbn na žbnivotnízen prostrnedízen.



Prni vsnečh čninnostečh provadennyčh ve společnnosti prnijízenmame opatrnenízen k omežbenízen vžbniku odpaduílo a uplatnnujeme
tečhnologičke postupy snetrne žb hlediska žbnivotnízenho prostrnedízen a žb hlediska energetičke naročnnosti.



Duíloslednou prevenčízen prnedčhažbízenme havariízenm a situačízenm, jejičhžbn duílosledky by mohly mízent negativnízen dopad na žbnivotnízen
prostrnedízen a žbdravízen žbamenstnančuílo.



Provadízenme učninnou prevenči prned vžbnikem uražbu a posnkožbenízen žbdravízen.



V ramči prnízenpravy žbakažbky postupujeme tak, aby vesnkera rižbika a nebežbpečnízen byla prnedem identifikovana a
realižbujeme takova opatrnenízen, aby nedočhažbelo k ohrožbnenízen žbdravízen žbamenstnančuílo a posnkožbenízen žbnivotnízenho prostrnedízen.



Bežbpečnnostnízen a environmentalnízen hledisko preferujeme i prni nakupu novyčh stroju ílo a žbarnízenžbenízen, prni realižbači
žbakažbek a prni žbavadennízen novyčh tečhnologiízen. Prosažbovat povendomízen BOZP a očhrany Zch dodavaP i u svyčh dodavateluílo a
subdodavateluílo.

Vedenízen společnnosti se žbavažbuje žbajisnťovat odpovízendajízenčízen žbdroje pro integrovany system rnízenžbenízen, dodržbnovat vsnečhny pravnízen a
jine požbnadavky relevantnízen pro organižbači a vytvarnet podmízennky umožbnnnujízenčízen podporu a plnennízen teto Integrovane politiky.
Od vsnečh žbamenstnančuílo vedenízen společnnosti očnekava, žbne v ramči svyčh kompetenčízen a odpovendnostízen aktivnen prnispenjízen k
plnennízen žbasad vyhlasnene Integrovane politiky a trvalemu žblepsnovanízen žbavedeneho integrovaneho systemu.
V Plžbni dne 15. 1. 2016
Ing. Vačlav Sejk
mízenstoprnedseda prnedstavenstva

