
POLITIKA KVALITY,POLITIKA KVALITY,  
ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKAENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA  

a POLITIKAa POLITIKA  BOZPBOZP
Systém  managementu  kvality  podle  mezinárodní  normy  ISO  9001:2008, 
systém  environmentálního  managementu  (dále  EMS)  podle  normy  ISO 
14001:2004 a systém managementu BOZP (dále OHSAS) podle normy OHSAS 
18001:2007 je aplikován ve všech oblastech činností prováděných zaměstnanci 
společnosti.

Vedení  společnosti  v dalších  ustanovení  níže  formulovalo  politiku  kvality, 
environmentální politiku a politiku BOZP.

Uhájit  a  posílit  svoji  pozici  na  tuzemském trhu  pozemní 
výstavby tím, že budeme dodávat takové výrobky a služby, 
které splňují požadavky, očekávání a přání zákazníků.
 
Etablovat se na trhu prodejců nemovitostí s cílem rozvíjet 
developerskou činnost v souladu s potřebami a požadavky 
trhu v okolí Prahy a Poděbrad.

Neustále  zlepšovat  systém  managementu  kvality, 
environmentálního  managementu  a  managementu  BOZP 
založený  na  průběžné  komunikaci  se  zákazníkem  a 
respektování  jeho  potřeb  a  vytvářet  tak  podmínky  pro 
zlepšování  užitných  vlastností  výrobků  při  konkurenčně 
srovnatelných nákladech.

Vedení  společnosti  si  uvědomuje  veškeré  dopady  své 
činnosti  na  životní  prostředí.  Účelem  zveřejnění 
environmentální  politiky společnosti  je přihlášení  k aktivní 
ochraně životního prostředí.

Vedení  společnosti  si  uvědomuje  veškeré  dopady  své 
činnosti  na  zajišťování  BOZP.  Účelem  zveřejnění  politiky 
BOZP  společnosti  je  přihlášení  k aktivnímu  zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci pozemní 
výstavby.
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Společnost PMS, spol. s r.o., Poděbrady se v rámci politiky zavazuje:

Ve  všech  oblastech  podnikání  klást  důraz  na  kvalitu  poskytovaných  služeb, 
ochranu životního prostředí a BOZP.

Všichni  zaměstnanci  musí  efektivně  řešit  všechna  rizika  spojená  s činností 
společnosti ve všech oblastech působnosti a zejména pak zabezpečovat splnění 
všech  právních  předpisů  a  jiných  požadavků  vztahujících  se  k činnostem 
společnosti s důrazem také na oblast ovlivňující životní prostředí a bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. 

Je osobní odpovědností  každého zaměstnance společnosti  zajistit  profesionální 
úroveň všech činností a aktivně přispívat ke zlepšování společnosti jak v oblasti 
kvality  služeb,  tak  v oblasti  vlivů  na životní  prostředí  a  péči  o  bezpečnost  a 
ochranu  zdraví  při  práci.  K tomu  jsou  vedoucí  zaměstnanci  povinni  zajistit 
vhodnou dělbu práce, kontrolu ale i prostor pro diskusi a osobní angažovanost 
zaměstnanců. 

Neustále zlepšovat svůj environmentální profil snižováním dopadů svých činností 
na životní  prostředí  snižováním spotřeby zdrojů (materiálů,  paliv  a energií)  a 
prosazováním  recyklace  odpadů  tam,  kde  to  je  možné  a  neustále  zlepšovat 
celkovou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při naplňování právních 
předpisů  a  jiných  požadavků  a  vlastních  závazků  využívat  přednostně 
prevenčních přístupů.

Vedení  společnosti  garantuje  definování  environmentálních  aspektů  činností 
společnosti a rizik  BOZP z těchto činností vyplývajících. Na základě toho trvale 
usiluje o prevenci skutečného i potenciálního znečišťování způsobeného činností 
společnosti  a  odstranění  nebo  minimalizaci  bezpečnostních  rizik  vyplývajících 
z pracovních  činností,  a  to  včetně  prevence  vzniků  úrazu  a  poškození  zdraví 
pracovníků. 

Důsledně dodržovat opatření pro odstranění nebo eliminaci identifikovaných rizik, 
dodržování opatření vyžadovat i po dodavatelích.

Oboustranně komunikovat a konzultovat se zaměstnanci, zákazníkem, dodavateli 
a veřejností zásadní otázky v oblasti kvality služeb, bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a v oblasti ochrany životní prostředí s cílem vnímat a respektovat jejich 
názory a doporučení.

Zvyšovat uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách kvality služeb, 
ochrany  životního  prostředí  a  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  svých 
zaměstnanců plánovaným vzděláváním. 

Provádět  pravidelné  audity  integrovaného  systému  managementu  a  pečlivě 
vyhodnocovat kvalitu služeb, environmentálního profil  a výkonnost BOZP,  aby 
byla zajištěna shoda s touto politikou.
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V návaznosti na politiku kvality, environmentální politiku a politiku BOZP jsou 1x 
ročně vydávány cíle kvality, environmentální cíle a programy a cíle a programy 
BOZP.

Ověřování plnění politiky kvality, environmentální politiky a politiky BOZP, cílů 
kvality,  environmentálních cílů a programů a cílů  a programů BOZP a jejich 
přezkoumání  z hlediska  trvalé  hodnoty  je  prováděno  v rámci  přezkoumání 
managementu  společnosti.  Výsledky  hodnocení  jsou  součástí  zprávy  pro 
přezkoumání managementu společnosti.

V Poděbradech dne 21.2.2011

Konhefr Jiří Ing. Němeček Pavel
   jednatel jednatel
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