
VIZE, POLITIKA KVALITY A ZÁSADY 
KVALITY

Vize

Politika kvality

Zásady kvality

Za skvělou stavbou pečlivá firma.

Zvyšovaní kvality není možné zajistit bez systematického 
rozvíjení znalostí a dovedností pracovníků. Ke zlepšování 
kvality je třeba vytvořit takové podmínky, aby byly 
odstraňovány nejen chyby, ale zejména jejich příčiny, 
tzn. zaměřit se na prevenci chyb před jejich odstraňováním. 
Zlepšování kvality není možné bez analýzy údajů z měření, 
přezkoumání a hodnocení.

Pro zdůraznění významu kvality formulujeme hlavní 
zásady, které jsou závazné pro každého pracovníka 
společnosti.

Vysoká kvalita výrobků a poskytovaných služeb musí být 
samozřejmý pojem, o kterém se ani náznakem 
nepochybuje.
Měřítkem naší spokojenosti musí být spokojený 
zákazník.
Naším cílem je snížit stávající neshody ve výrobě.
Dodávky musí být včas plněny - zákazník posuzuje též 
kvalitu provedení a včasnost našich dodávek.
Vše, co souvisí s výrobkem nebo službou, musí být 
zpracováno důsledně, rychle a včas.
Jakékoliv riziko ohrožení kvality je každý pracovník 
společnosti povinen neprodleně nahlásit.
Práce bez chyb šetří náklady a zvyšuje hospodárnost, 
a proto ji provádějme od samého počátku.
Nejen chyba samotná, ale zvláště příčina této chyby 
musí být odstraněna. Vyvarovat se chybám má přednost 
před jejich odstraňováním.
Požadujme od našich dodavatelů nejvyšší kvalitu 
nakupovaných materiálů a služeb.
Zajištění kvality musí být nejvyšším cílem všech 
zaměstnanců společnosti. Kvalita v tržním hospodářství 
má rozhodující význam pro naši existenci.

Úplná Politika QMS byla vydána Příkazem ředitele č. 1/2008 dne 4. 1. 2008.
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ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Společnost se v rámci zlepšování svého environmentálního 
profilu zavazuje:

Dodržovat zákony a další související předpisy a dohody 
v oblasti životního prostředí, kterým společnost 
podléhá.
Zajistit udržování pořádku na pracovištích realizovaných 
staveb společnosti a v areálu společnosti.
Vyvíjet maximální úsilí při prevenci v oblasti předcházení 
znečisťování životního prostředí.
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Využívat výsledků kontrol, monitorování a nových 
poznatků v oblasti životního prostředí.
Vzdělávat pracovníky na všech úrovních a prohlubovat 
jejich povědomí o ochraně životního prostředí.
Komunikovat se zákazníky, správními úřady a dalšími 
zainteresovanými stranami.
Využívat environmentálně šetrnější materiály 
a technologie.
Vyžadovat od svých dodavatelů provádění veškerých 
prací environmentálně odpovědným způsobem.
Společnost se zavazuje v souladu s touto politikou 
neustále zlepšovat systém environmentálního 
managementu a integrovat ho společně se systémem 
managementu jakosti do řízení společnosti.

Úplná Politika EMS byla vydána Příkazem ředitele č. 1/2008 dne 4. 1. 2008.

 

Společnost KASTEN spol. s r.o. se zabývá prováděním 
stavebních prací. Vrcholové vedení společnosti si je vědomo 
rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které 
souvisí s prováděnými činnostmi.

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci je jedním z nástrojů řízení společnosti. Vrcholové 
vedení společnosti se zavazuje k jeho neustálému 
zlepšování.

Vrcholové vedení společnosti se zavazuje vytvořit 
podmínky pro řízení dopadů ze svých činností na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci tak, aby přispívala k ochraně 
zaměstnanců i jiných osob, které se řízeným způsobem 
vyskytují na našich pracovištích a stavbách.

Pro minimalizaci možných negativních dopadů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vrcholové vedení 
společnosti KASTEN spol. s r.o. zavazuje:

Angažovaností a aktivitou členů vrcholového vedení 
společnosti podporovat vyhlášenou politiku BOZP.
Identifikovat nebezpečí a vyhodnocovat rizika 
a eliminovat je tam, kde je to proveditelné.
Zajistit, aby pracovníci na všech úrovních dodržovali 
ustanovení příslušných právních a jiných předpisů 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Systematickou výchovou a výcvikem zvyšovat povědomí 
zaměstnanců z hlediska jejich odpovědnosti v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Iniciovat u dodavatelů prací a služeb zajištění 
bezpečného chování jejich zaměstnanců na stavbách 
a ostatních pracovištích naší společnosti.
Usilovat o maximální eliminaci úrazů, nehod 
a nebezpečných situací.
Pravidelně přezkoumávat politiku BOZP k zajištění její 
neustálé vhodnosti a přiměřenosti k prováděným 
činnostem společnosti a pravidelně prověřovat 
a vyhodnocovat funkčnost a účinnost systému 
managementu BOZP.

Úplná Politika BOZP byla vydána Příkazem ředitele č. 1/2008 dne 4.1.2008.

POLITIKA BEZPEČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
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