POLITIKA SPOLEČNOSTI
Naše stavební firma Mézl a Janíček s.r.o. se zabývá především těmito činnostmi dle
živnostenských listů :











provádění staveb, jejich změn a odstraňování
podnikání v oblasti nakládání s odpady
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
pronájem a půjčování věcí movitých
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
velkoobchod
realitní činnost
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní a mezinárodní)
silniční motorová doprava osobní

Abychom byli schopni obstát na trhu, je pro nás prvořadou prioritou naplňování všech
požadavků našich zákazníků, nejen co do termínů, ale především v dosahování co nejvyšší kvality
při všech našich činnostech, při kterých budeme šetrní k životnímu prostředí. Na základě firemní
strategie, se zohledněním kontextu firmy vyhlašujeme následující základní principy politiky
kvality:
 zákazník je hlavním hodnotitelem jakosti našich činností - zavedením systémů managementu
kvality a vztahu k životnímu prostředí dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO14001 mu
poskytujeme přiměřenou jistotu, že stavby a naše výrobky mají odpovídající vlastnosti a byl
zohledněn šetrný přístup k životnímu prostředí
 žijeme z peněz zákazníků, proto je zákazník náš pán
 jakost výrobku a vztah k ŽP je věcí všech, nesmí se stát věcí nikoho
 vytváříme podmínky pro to, aby nevyhovující výrobky nemohly vznikat
 všichni pracovníci znají svá práva a beze zbytku plní své povinnosti
 firma bude trvale dodržovat právní a jiné relevantní požadavky
 společnost bude dbát na ochranu všech složek životního prostředí
 firma bude vytvářet partnerské vztahy s dodavateli, přenášet na ně potřebné požadavky v oblasti
kvality a ŽP a komunikovat se zainteresovanými stranami
 zabezpečování kvality nesmí být na úkor hospodárnosti, bezpečnosti a životního prostředí
 kvalita a vztah k životnímu prostředí spoluvytváří dobré jméno firmy
 pro podporu politiky vyhlašuje vedení společnosti krátkodobé cíle kvality a životního prostředí
s cílem zvyšování kvality a snižování dopadů vyhodnocených environmentálních aspektů
 pravidelné přezkoumávání strategie společnosti, politiky společnosti a postupných cílů, musí
vést k průběžnému zlepšování efektivnosti jak integrovaného systému managementu, tak i
podnikatelské úspěšnosti společnosti

V Zašové dne 4. 1. 2021
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Jednatel - Bronislav Janíček

