
 
 

POLITIKA INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ  
MANAGEMENTU KVALITY, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP 

 dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016; ČSN ISO 45001:2018 

 
 
Vedení vyhlašuje s ohledem na definovaný kontext tuto politiku, která poskytuje rámec pro 
strategické zaměření organizace, pro stanovení cílů a pro trvalé zlepšování systému managementu.  

 
 
Společnost VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o. působí na trhu stavebních prací se zaměřením na předepnuté 
stavební konstrukce, mosty i ostatní systémy od nich odvozené. Dále zajišťuje dodávky a instalaci 
mostních závěsů, manipulaci s těžkými břemeny, zajišťuje instalaci zemních kotev, dodávky mostních 
ložisek a závěrů a stavbu opěrných zdí. Veškeré dodávky společnost poskytuje ve vysoké kvalitě, 
kterou zakládá na odborných zkušenostech všech svých zaměstnanců, nejen na technických 
zkušenostech vedení a stavbyvedoucích.   
 
Při své činnosti se společnost orientuje na plnění požadavků svých zákazníků, zákonů a předpisů i 
požadavků zainteresovaných stran. Je si plně vědoma toho, že veškerá její činnost má také 
bezprostřední vliv na životní prostředí a na bezpečnost a ochranu zdraví nejen svých zaměstnanců, 
ale i jiných osob, se kterými přichází do kontaktu. 
  

Vedení společnosti považuje zavedené integrované systémy managementů kvality, ochrany 
životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za významný článek pro trvalé 
zlepšování procesů ve společnosti a vyhlašuje tuto politiku ISM: 
 

 Prezentovat se jako komplexní dodavatel výše uvedených prací a činností při vytváření 
dobrých partnerských vztahů se zákazníky a dodavateli 

 Sledovat a naplňovat platné právní a jiné předpisy a potřeby organizace v oblasti 
kvality poskytovaných služeb, EMS a BOZP. 

 Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat své činnosti s ohledem na kvalitu 
poskytovaných služeb i z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany 
zdraví zaměstnanců.  

 Přijímat potřebná opatření v případě identifikace možného rizika či ohrožení. 

 Vytvářet podmínky pro stanovování a přezkoumávání cílů zavedených systémů. 

 Seznamovat prokazatelným způsobem všechny osoby řízené organizací s touto 
politikou a zajistit její dostupnost pro zainteresované strany. 

 Pravidelně tuto politiku přezkoumávat k zajištění její neustálé vhodnosti a přiměřenosti 
ve vztahu k organizaci. 

 V oblasti životního prostředí se dále zaměřit zejména na snižování znečišťování půdy, 
vod a ovzduší při všech svých činnostech, prevenci vzniku odpadů, a totéž vyžadovat i 
od smluvních partnerů při otevřené komunikaci v těchto oblastech s orgány státní 
správy, se zaměstnanci a s veřejností. 

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pravidelně hodnotit rizika a upřesňovat 
je na základě vývoje úrazovosti a změn v činnosti organizace.  

 Přijmout závazek k prevenci úrazovosti a poškozování zdraví svých zaměstnanců při 
všech druzích činností a k neustálému zlepšování v oblasti BOZP. 

 
Organizace VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o. v souladu s touto politikou se zavazuje neustále zlepšovat 
integrovaný systém managementu a prohlašuje tuto politiku za závaznou pro všechny svoje 
zaměstnance. 

 
 
 
V Praze, leden 2020.                                                                       Ing. Petr Ševčík 

                                                                       jednatel VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o. 


