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Na zríkladězlepšování
systému
iizeníkvalitydle normyČsN pN ISo 9001:2OI5,zlepšovrínísystému
environmentálního
řízenídle normyČsN pN ISo l4 001:20l5a zlepšovánísystému
řízeníbezpeěnosti
a ochranyzdravípřipráci dle ČSNOHSAS 18 001:2007,
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Motto:Smyslem práce všechzaměstnanců společnostiVILIKUS s.r.o.,or|ová je plnění reálných požadavkůvšech partnerů a spolupracovníkůspolečnosti,vč.
vlastních zaměstnanců.
|.Zák|adní orientaci společnostiv ob|asti péčeo kva|itu je:
- rozvíjet společnostse zavedeným'certifikovaným a fungujícímsystémemkvality,který
bude zajišťovattrvalou kvalitu produkce.Veškerésnaženízaměřujeme na kvalitní a rych1éprovedenístavebníchprací při dodržováníveškerýchdoporučenýchpracovníchpostupů.Vedenía zaměstnanci společnostibudou pracovat d|e zásady,. Pracujeme pro spokojenost našíchzákazníků( .
2.Vedení společnostisi uvědomuje,že:
- je odpověďnéza kvalitu vyráběnéprodukce a poskytovanéslužby, zarozvoj systému
kvality,
-vedeníspolečnostipruběžněvytváří potřebné organizaění,personální a finančnízdroje
pro udrŽováni,tozvoj a zlepšovánísystémumanagementukvality.
3.V rámci komunika ce se zákazníky si uvědomuje me,žez
- hlavním cílem společnostije maximální uspokojování zákazníktvyrobky a službami,
kterébudou mít vysokou úroveňa splní nebo předěíjejich požaďavky,
- současněbudeme uplatňovat poŽadavky na přesnost,nezávaďnosta estetickou úroveň
pracía to ve všech fázíchpracovního procesu stím,žectíme soukromí,časa majetek našíchzákazníků.
A.Yztah k dodavatelům materiálů a služeb:
- protoženašestavebnídílo můŽebýt jen tak kvalitní jako materiály a službynašíchdodavatelů,klademe velký dttrazna výběr těchto dodavatelůstavebníhomateriálůa dodavatelůveškerýchsluŽeb vp. jejích pruběŽného sledování a kaŽdoročníhohodnocení v
rámci přezkoumání ISR vedenímspolečnosti.
S.Vztah kvlastním pracovníkůmzaměříme na:
- jejich přesvědčení,že zabezpečováníkvality našíchvýrobků a služebje úkolem všech
úsekůa pracovníkůspolečnosti,
-výváření podmínek,aby všichni pracovníci měli kladný vztahke kvalitě aztotožnili se
s vykonáváním svéprácevždy navysoké technickéa estetickéúrovni,
-poskýovríníúčinné
podpory při výchově,školenía výcviku pracovníků,abybyli způsobili plnit všechny požadavkytétopolitiky ISŘ apožadavky vedeníspolečnosfi.
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6.V oblasti péčeo životníprostředí je základní orientaci ve společnosti:
- pruběžnésledování a plnění požadavkůlegislativy platnépro oblast životníhoprostředí s důrazemna preventivní a operativnířešenítétoproblematiky,
. plánovitě průběžnězlepšovatenvironmentálníprofil společnosti,
- informovat pracovníky v riímci interních školenía ostatníveřejnost o vlivech stavební činnostinašíspolečnostina Životníprostředí azabezpeěit externíkomunikaci se zá.
kazniky,
- pravidelně přezkoumávat environmentálnípolitiku, environmentáIni cíIea cílové
hodnoty.
7.SpolečnostVILIKUS s.r.o., se rovněž zavazujez
- využívatzkušenostipracovníkůk naplňování výrobních cílůve shodě s požadavky
kvality a s maximálním ohledem na ochranu životníhoprostředí,
- v riímci technických i ekonomických možnostiminimalizovatvzníkodpadů a emisí'
- pravidelným proškolovánímzvyšovat povědomí vlastníchpracovníkůi pracovníků
externíchfirem (externíchzdrojů)o ochraně životníhoprostředía bezpeěnosti práce,
- pravidelným proškolováníma praktickým výcvikem pracovníkůzr,yšovaturoveň havaríjnípřipravenosti,
- k neustálémuprůběžnémuzlepšováníintegrovanéhosystómu managementu.
8.Základní orientaci společnostiv oblasti BOZP je:
- plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutíplatných pro oblast B0ZP s důrazemÍa pruběžnýa preventivnípřístup k tétoproblematice,
- důslednědodrŽovat bezpečnostnípředpisy a minimalizovat tak vznik pracovníchúrazů a nemoci zpovo|ání,
- pravidelně proškolovat a prakticky vycvičit pracovníky azátoveí zr,yšovatjejich jejich úroveňvůči havarijní připravenosti,
- Seznamovatvlastní pracovníky a pracovníky externíchfirem na jednotlíqich stavbách s moŽnými riziky BOZP a Po ve smyslu požadavkůplatných zákoni a předpisů.
9.SpolečnostVILIKUS s.r.,Orlová se rovn éžzav azuje:
- využivat odbornosti a zkušenostipracovníkůk naplňování výrobních cílůve shodě
s požadavkyna bezpečnosta ochranu zdravípři práci,
- vyuŽívatodbornosti a zkušenostipracovníkůk naplňovanívyrobních cílůve shodě
s požadavkyna kvalitu s maximálním ohledem na ochranu životníhoprostředí,
- v rámci technických a ekonomických moŽnosti minimalizovat moŽnosti vzniku úrazůanemocizpovolání,
- pravidelným proškolovánímzvyšovat povědomí vlastníchpracovníkůi pracovníků
extemíchfirem (externíchzdrojů)o zásadáchbezpečnostipráce a ocluany zdravípŤi
práci,
- zqisttt,aby veškeréěinnosti ve společnostibyly doprovázeny důslednouochranou
zďraví pracovníkůspolečnosti.
Schválil: ing.IJ.Papajová - jednatel společnosti
V Orlové dne: 31.5.2016
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