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Politika integrovaného systému spole nosti SOFI stav s. r.o.
Vedení spole nosti SOFI stav, s.r.o., zabývající se provád ním ob anských, pr myslových, zem
lských,
vodohospodá ských in enýrských staveb, projektováním pozemních staveb a komplexním zaji ováním
projekt od zám ru po kone nou realizaci, rozhodlo o zavedení dokumentovaného systému managementu
jakosti podle modelu procesn orientovaného systému SN EN ISO 9001:2009 a dále environmentální
politiku na podporu uplat ování systému environmentálního managementu v souladu s normou SN EN
ISO 14 001:2005 jako funk ního a efektivního nástroje ízení spole nosti. Spole nost SOFI stav s. r.o. si je
pln v doma dopad své stavební a projek ní innosti na ivotního prost edí. Environmentální politikou
spole nosti je odborn ídit dopady svých inností tak, aby chránila své zam stnance i zákazníky a
zárove p ispívala k ochran a zlep ování ivotního prost edí v rámci své innosti v regionu Vyso iny a
celé R.
Spole nost se v ní zavazuje:
1. spl ovat po adavky v ech platných zákon , p edpis a na ízení o ochran ivotního prost edí a jiných
po adavk chránících ivotní prost edí;
2. preventivn p edcházet zne is ování ovzdu í, vody, p dy a nadm rnému vytvá ení odpad ;
3. udr ovat po ádek na staveni tích a v ech dal ích pracovi tích;
4. chránit p írodní zdroje t íd ním, recyklací odpad a materiál a jejich p ípadným op tovným pou itím;
5. chránit a zlep ovat ivotní prost edí pou íváním etrných materiál a postupnou obnovou sou asných
za ízení za za ízení ohleduplné k ivotnímu prost edí;
6. zvy ovat a prohlubovat pov domí o ochran ivotního prost edí mezi zam stnanci prost ednictvím
dokumentovaných postup a na ízení;
7. vy adovat od svých obchodních partner a dodavatel aktivní p ístup k ochran ivotního prost edí;
8. komunikovat se irokou ve ejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou;
9. pe ovat o zákazníka je jedním ze základních atribut na í dlouhodobé strategie. Budeme rozvíjet svou
innost se z etelem na jeho pot eby a na í snahou bude komplexnost poskytovaných slu eb. Na e
spole nost se specializuje na provád ní zemních prací a suchou výstavbu. Proto si v této oblasti
klademe jako trvalý úkol respektovat p i práci oprávn né zájmy ostatních zainteresovaných stran;
10. pru
reagovat na m nící se podmínky trhu je na ím trvalým úkolem, kterého chceme dosáhnout
zejména maximálním vyu íváním systému sebehodnocení;
11. o trvalé zlep ování slu eb pro zákazníka, kdy bude spole nost dopl ovat své technické zázemí a
pe liv dbát o zlep ení komunikace a toku informací jak uvnit mezi svými pracovníky, tak v i
dodavatel m a p edev ím v i svým zákazník m;
12. zajistit trvale se zlep ující kvalitu produkt a slu eb. Proto navazujeme partnerské vztahy s takovými
dodavateli a partnery, kte í spl ují p ísn sledovaná kritéria pro nakupování slu eb, materiál a
za ízení, pou ívaných p i na í innosti;
13. usilovat o profesionální úrove pracovník . Krom v eobecných kvalifika ních p edpoklad , které jsou
nutné pro výkon povolání, bude spole nost dbát o trvalé zvy ování jejich odborné kvalifikace.

Zásady politiky integrovaného systému jsou závazné pro v echny zam stnance spole nosti a ti jsou
zárove odpov dni za její dodr ování a napl ování cíl na ni navazujících.
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