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POLITIKA IS QMS-EMS-BOZP
SPOLEČNOSTI EUROTRADE I-E s.r.o.
Vedení společnosti EUROTRADE IMPORT EXPORT s.r.o., vycházející z angažovanosti
pracovníků, znalostí podnikatelské problematiky a řídících schopností vrcholového vedení ,
kteří ve své řídící činnosti mohou ovlivnit jakost, kvalitu životního prostředí a BOZP, se v souladu
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN 14001:2005 a OHSAS 18001:2008 se z a v a z u j e :

Pro úspěšné a neustálé zlepšování integrovaného systému řízení managementu
jakosti, environmentálního managementu a managementu BOZP, stanovuje vedení
společnosti níže uvedenou politiku :
POLITIKA JAKOSTI :
1. Soustředěné zaměření úsilí na jakost realizovaných zakázek v oblasti prací a dodávek hydroizolačních
prací (hydroizolace staveb) tak, aby jejich kvalita byla v souladu s požadavky zákazníků, byla
v souladu se závaznými právními předpisy a odpovídala záměrům společnosti.
2. Uplatňovat důrazný požadavek na přesnost a bezchybnost ve všech fázích technologického postupu při
realizaci zakázky a tím dosahovat důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společnosti bylo
synonymem spolehlivosti, jakosti, rychlosti, bezpečnosti a ochrany životního prostředí
3. K dosažení cílů vyhledávat dodavatele materiálů, kteří garantují kvalitu a bezpečnost dodávaných
materiálů s příslušnými atesty ke kvalitě, ochraně životního prostředí a bezpečnosti.
Vyhledávat dodavatele služeb, kteří budou dodržovat politiku společnosti na jakost, životní prostředí a
BOZP,.
Provádět pravidelné hodnocení dodavatelů materiálu a služeb a uzavírat smluvní vztahy pouze s těmi
dodavateli, kteří splňují stanovená kritéria.
ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA :
4. Trvale zlepšovat environmentální profil společnosti a jeho funkčnost ověřovat pravidelným
hodnocením a průběžně vyhodnocovat jeho účinnost.
5. Usilovat o maximální pružnost v práci, efektivitu činností a používání takových technologií, které
jsou šetrné vůči životnímu prostředí. Toho dosahovat, mimo jiné, plánovaným vzděláváním
zaměstnanců a výcvikem progresivních metod.
6. Při přípravě realizace staveb stanovovat pro každou stavbu environmentální aspekty a dopady a
stanovenými opatřeními minimalizovat jejich působení na životní prostředí.
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POLITIKA BOZP :
7. Předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců při práci. Trvale usilovat o
snižování rizikových faktorů a úzce spolupracovat s ostatními organizacemi pracujícími na stejné
zakázce, na zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.
8. Při přípravě realizace zakázky a v jejím průběhu,vyhodnocovat pracovní rizika a na základě jejich
vyhodnocení stanovit přináležející opatření a OOPP. Před zahájením realizace staveb prokazatelně
poučit vlastní zaměstnance i pracovníky kooperujících organizací o postupech k dodržování bezpečné
práci a postupy při vzniku havarijních situací.
12. Vedení společnosti všestranně podporuje zvyšování odborné způsobilosti pracovníků plánovaným
vzděláváním a výcvikem progresivních metod řízení, komunikačních dovedností a týmové
spolupráce.
13. Vytvářet vhodné pracovní prostředí, zajišťovat BOZP na pracovištích a seznamovat zaměstnance
s výsledky, záměry společnosti a další perspektivou tak, aby fluktuace pracovní síly byla
minimalizována a základ společnosti tvořili pracovníci s dlouhodobým pracovním poměrem.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ :
14. Politiku QMS-EMS-BOZP dokumentovat, realizovat, aktualizovat a seznamovat s ní všechny
zaměstnance společnosti. K tomu rozvíjet potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro
udržování a rozvoj integrovaného systému QMS-EMS-BOZP.
15. Každoročně přezkoumávat politiku QMS-EMS-BOZP z hlediska aktuálnosti, kontinuity, vhodnosti a
zlepšování efektivnosti integrovaného systému QMS-EMS-BOZP.
16. Ve všech činnostech společnosti dodržovat platné ustanovení všech obecně závazných právních
předpisů, tj.zákonů, nařízení a vyhlášek, týkajících se všech činností společnosti a jiných požadavků,
ke kterým se společnost přihlásila, týkajících se jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.

Vedení společnosti se zavazuje k plnění všech ostatních požadavků vyplývajících
z realizace, upevňování a rozvíjení integrovaného systému QMS-EMS-BOZP a jeho
jednotlivých prvků.

Ostrava-Kunčičky, dne 04.01. 2012
Jednatel společnosti : Ing. Václav Sova
Podpis
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