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Věc: Aktualizace o,ř}tlřÍtík3. {rl.ť*x.4r<**,*lxt*Éx* s3'sťsxxax ř.{a*mÉoo společnosti VILIKUS s.r.o.'
orlová.

.*áq.{*n 'ařqe*ss;.#*{É"*"ky:""x*}-xĚp-{' jagp."{*"
Na zríkladě zlepšování systému iizeníkvality dle normy ČsN pN ISo 9001 :2OI5, zlepšo-
vríní systému environmentálního řízení dle normy ČsN pN ISo l4 001:20l5 a zlepšová-
ní systému řízení bezpeěnosti a ochrany zdravípři práci dle ČSN OHSAS 18 001 :2007,

::xša{q.gffiá{.*:k.5"t"xffgym"*xrgp*xrfiři{3ful.xrunga*ru.,l':*"nšs&***:tssJŘ*jiť*'*-L

Motto:Smyslem práce všech zaměstnanců společnosti VILIKUS s.r.o.,or|ová je pl-
nění reálných požadavků všech partnerů a spolupracovníků společnosti,vč.
vlastních zaměstnanců.

|.Zák|adní orientaci společnosti v ob|asti péče o kva|itu je:
- rozvíjet společnost se zavedeným'certifikovaným a fungujícím systémem kvality,který
bude zajišťovat trvalou kvalitu produkce.Veškeré snažení zaměřujeme na kvalitní a rych-
1é provedení stavebních prací při dodržování veškerých doporučených pracovních postu-
pů.Vedení a zaměstnanci společnosti budou pracovat d|e zásady,. Pracujeme pro spo-
kojenost naších zákazníků( .

2.Vedení společnosti si uvědomuje,že:
- je odpověďné za kvalitu vyráběné produkce a poskytované služby, zarozvoj systému
kvality,

-vedení společnosti pruběžně vytváří potřebné organizaění, personální a finanční zdroje
pro udrŽováni,tozvoj a zlepšování systému managementu kvality.

3.V rámci komunika ce se zákazníky si uvědomuje me,žez
- hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníktvyrobky a službami,

které budou mít vysokou úroveň a splní nebo předěí jejich požaďavky,
- současně budeme uplatňovat poŽadavky na přesnost,nezávaďnost a estetickou úroveň
prací a to ve všech fázíchpracovního procesu stím,že ctíme soukromí,čas a majetek na-
ších zákazníků.

A.Yztah k dodavatelům materiálů a služeb:
- protože naše stavební dílo můŽe být jen tak kvalitní jako materiály a služby naších do-
davatelů, klademe velký dttraz na výběr těchto dodavatelů stavebního materiálů a doda-
vatelů veškerých sluŽeb vp. jejích pruběŽného sledování a kaŽdoročního hodnocení v
rámci přezkoumání ISR vedením společnosti.

S.Vztah kvlastním pracovníkům zaměříme na:
- jejich přesvědčení, že zabezpečování kvality naších výrobků a služeb je úkolem všech
úseků a pracovníků společnosti,
-výváření podmínek, aby všichni pracovníci měli kladný vztahke kvalitě aztotožnili se
s vykonáváním své prácevždy navysoké technické a estetické úrovni,
-poskýovríní účinné podpory při výchově,školení a výcviku pracovníků,aby byli způso-
bili plnit všechny požadavky této politiky ISŘ apožadavky vedení společnosfi.
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6.V oblasti péče o životní prostředí je základní orientaci ve společnosti:
- pruběžné sledování a plnění požadavků legislativy platné pro oblast životního pros-
tředí s důrazem na preventivní a operativní řešení této problematiky,
. plánovitě průběžně zlepšovat environmentální profil společnosti,
- informovat pracovníky v riímci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech staveb-
ní činnosti naší společnosti na Životní prostředí azabezpeěit externí komunikaci se zá.
kazniky,
- pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, environmentáIni cíIe a cílové
hodnoty.
7.Společnost VILIKUS s.r.o., se rovněž zavazujez
- využívat zkušenosti pracovníků k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky
kvality a s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí,
- v riímci technických i ekonomických možnosti minimalizovatvzníkodpadů a emisí'
- pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních pracovníků i pracovníků
externích firem (externích zdrojů) o ochraně životního prostředí a bezpeěnosti práce,
- pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem pracovníků zr,yšovat uroveň ha-
varíjní připravenosti,
- k neustálému průběžnému zlepšování integrovaného systómu managementu.

8.Základní orientaci společnosti v oblasti BOZP je:
- plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí platných pro oblast B0ZP s důra-
zemÍa pruběžný a preventivní přístup k této problematice,
- důsledně dodrŽovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úra-
zů a nemoci zpovo|ání,
- pravidelně proškolovat a prakticky vycvičit pracovníky azátoveí zr,yšovat jejich je-
jich úroveň vůči havarijní připravenosti,
- Seznamovat vlastní pracovníky a pracovníky externích firem na jednotlíqich stav-
bách s moŽnými riziky BOZP a Po ve smyslu požadavků platných zákoni a předpisů.
9.Společnost VILIKUS s.r.,Orlová se rovn éž zav azuje:
- využivat odbornosti a zkušenosti pracovníků k naplňování výrobních cílů ve shodě
s požadavky na bezpečnost a ochranu zdravípři práci,
- vyuŽívat odbornosti a zkušenosti pracovníků k naplňovaní vyrobních cílů ve shodě
s požadavky na kvalitu s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí,
- v rámci technických a ekonomických moŽnosti minimalizovat moŽnosti vzniku úra-
zůanemocizpovolání,
- pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních pracovníků i pracovníků
extemích firem (externích zdrojů) o zásadáchbezpečnosti práce a ocluany zdravípŤi
práci,
- zqisttt,aby veškeré ěinnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou
zďrav í pracovníků společnosti.

Schválil: ing.IJ.Papajová - jednatel společnosti
V Orlové dne: 31.5.2016

Rozdělovník:ing.t1.Papaj ová,L.Truchlík,J.Seborová,EoP.


