INTEGROVANÁ POLITIKA SPOLEČNOSTI dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001
Společnost ELPREMONT elektromontáže s.r.o., nabízí svým zákazníkům komplexní služby v oblastech silnoproudé
elektroenergetiky, veřejného osvětlení, elektroinstalací, zemních prací, stavebních prací, autodopravy, kontejnerové
dopravy, práce montážní plošinou a dalších činnostech spojených s těmito obory. Společnost se zavazuje k dalšímu
rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně kvality výrobků a služeb k všestrannému uspokojování
očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů.
Hlavním cílem společnosti je nabídnout svým zákazníkům komplexní dodávku na nejvyšší úrovni od zpracování
projektové dokumentace, zajištění vydání stavebního povolení přes následnou realizaci včetně revizních zpráv,
uvedení do provozu, geodetického zaměření, kolaudaci stavby a samozřejmě následný servis včetně pravidelných
revizí.
Vedení společnosti přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí a podmínky bezpečnosti práce, v souvislosti
se svou podnikatelskou činností. Uznává potřebu zlepšování systému řízení kvality, environmentálního managementu
a managementu BOZP jako jednu z nejvyšších priorit společnosti.
K posílení ochrany životního prostředí a dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci se vedení
firmy rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí, stejně jako
minimalizovat veškerá rizika v rámci bezpečnosti práce vyplývající z její činnosti. Trvale patří k prioritám kvalita
provedených prací, prevence a ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své
zaměstnance.
Pro jejich splnění přijímá vedení společnosti ELPREMONT elektromontáže s.r.o. tyto zásady:
 Odběratel je hlavním hodnotitelem kvality našich činností, zavedením integrovaného systému mu
poskytujeme přiměřenou jistotu, že výsledky naší činnosti mají požadovanou kvalitu, s minimálními dopady
na životní prostředí a dostatečnou bezpečností a ochranou zdraví našich zaměstnanců při práci.
 Vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší činnosti byly v souladu s platnými technickými normami,
právními předpisy a jinými předpisy nejen z oblasti životního prostředí, ale také těmi, vztahujícími se
k nebezpečím v oblasti BOZP.
 Zabezpečování vysoké kvality naší práce nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. Minimalizace
negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí je pro nás samozřejmostí, stejně jako prevence vzniku
úrazů a poškození zdraví
 Kvalita naší práce spoluvytváří dobré jméno společnosti, a je nutnou podmínkou pro prosperitu naší
společnosti.
 Neustále zlepšujeme řízení a výkonnost společnosti, s cílem vytvořit prostředí takové společnosti, která
prohlubuje povědomí svých zaměstnanců jak o životním prostředí, tak o dodržování zásad v oblasti
bezpečnosti práce.
 Aktivní přístup v oblasti kvality poskytovaných služeb, životního prostředí a bezpečnosti práce vyžadovat
také od svých smluvních partnerů, a v rámci těchto oblastí komunikovat se zainteresovanými stranami.
 Integrovaná politika naší společnosti je pravidelně přezkoumávána a udržována, především z hlediska
zajištění neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu ke společnosti, a poskytovala rámec pro stanovení
a přezkoumávání cílů kvality, enviromentu a bezpečnosti práce. Všichni zaměstnanci firmy jsou odpovědni
za plnění těchto zásad integrované politiky společnosti.
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