
INTEGROVANÁ POLITIKA KR OSTRAVA a.s. 

 
 

Společnost KR OSTRAVA a.s., jejímž předmětem podnikání je provádění staveb včetně 

jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování vytváří systém integrovaného 

managementu (IMS), pro jehož naplňování vyhlásila „Integrovanou politiku KR OSTRAVA 

a.s.“. Základem systému integrovaného managementu (IMS) jsou systémy: 

- managementu kvality 

- managementu životního prostředí 

- řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

V souladu se strategickými záměry stanovuje vrcholové vedení společnosti tyto zásady: 

 

Hlavní zásady integrované politiky KR OSTRAVA a.s. zahrnují 
 hlavní zásady politiky kvality 

 hlavní zásady enviromentální politiky 

 hlavní zásady politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Hlavní zásady politiky kvality: 
 respektovat veškeré požadavky a přání zákazníků na kvalitu prováděných prací a 

orientovat se na prohlubování jejich důvěry v to, že dodaný výrobek, služby dlouhodobě 

splňuje veškeré požadavky na kvalitu 

 plnit stanovené požadavky dle obecně závazných právních předpisů a technických norem 

 prohlubovat vzájemné dodavatelsko – odběratelské vztahy k oboustranné spokojenosti 

 

Hlavní zásady enviromentální politiky: 
 zlepšovat a chránit životní prostředí, předcházet znečišťování a šetřit přírodní zdroje 

 plnit požadavky platných zákonných a jiných obecně závazných předpisů a nařízení 

souvisejících s oblastí životního prostředí 

 provozovat svá zařízení a technologie v souladu s ochranou životního prostředí, kde je to 

možné, nahrazovat nevyhovující zařízení novými zařízeními šetrnějšími k životnímu 

prostředí 

 preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou negativně ovlivnit životní 

prostředí, a to důsledným využíváním technických a organizačních prostředků pro 

prevenci nehod a havárií 

 prosazovat zásady ochrany životního prostředí a enviromentálního managementu u 

smluvních partnerů a upřednostňovat smluvní partnery, kteří uplatňují stejné principy 

 

Hlavní zásady politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 
 důsledně dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních a jiných požadavků 

souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci 

 používat technologie a postupy, které zbytečně neohrožují zdraví a životy zaměstnanců 

 vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 

přijímat opatření k prvenci rizik za  účelem jejich odstranění nebo omezení 

 

 

V Ostravě dne 27.08.2009      Účinná od 01.09.2009 
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