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Dlouhodobým cílem společnosti cS-BETON s.r.o. V oblasti politiky kvality, ochrany životního prostředí a
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je udrŽet a dále rozvíjet vysokou kvalitativní' technickou a uŽitnou
hodnotu všech sých výrobků při trvalém zkvalitňování a lžívání špičkové ýrobní technologie a současně
syslematicky vyhodnocovat dopady na životní prostředí, identifikovat nebezpečí a vyhodnocovai rizika spojená
s činností společnosti, řídit je a uplatněním pleventivních postupů je minimalizovat. Nejen kvalita výrobLů' ale
i Včasnost, spolehlivost a komplexnost dodávek podle smluvních závazkřl, které jsóu zajiŠtbvaňé kvalitou
prodejního servisu, jsou hlavním prvkem úspěchu v rozšiřování obchodního teritoria a v uspokojování potřeb
zákazníkťl.

Tímto prohlášením vedení společnosti představuje svoji strategii v oblasti politiky IMS Včetně vize jejího
naplnění a to především v následných oblastech:

' kvalitou sých ýrobků a poskytovaných sluŽeb dále rozvíjet image společnosti jako ýznamného
l"ýrobce kvalitního betonďského zboŽí a odvodňovacích systémů s vysokou technickou a uŽitnou
hodnotou konečného produktu'

' Zvyšovat odbomou způsobilost a renomé zkušební laboratoře jako laboratoře nezávislé a Vysoce
objektivní' a to nejen v rozsahu předmětu akreditace,

' udrŽet dosažený významný podíl na obchodním trhu v uvedeném Sortimentu zboŽí ato technickými
inovacemi či novými sortimenty zboŽí, Vč. rozsahu, kvality a struktury poskytovaných sluŽeb, tento trh
rozŠiřovat,

' vysokou kvalitou a technickou hodnotou svých výrobků a komplexní obchodní činností při plnění
g9žada-vků zákaníkŮ se v konkurenci prosadit na stavbách nejniíIočnějších investorů jako jšou MDS,
RSD' Ceské dráhy, Armáda CR, apod.. Na ákladě zjištěných potřeb ákazníků pruběŽně doplňovat
sortiment 1ýrobků obsahující nová technická řešení, Včetně uplatnění chráněných průmysloých vzorů
na nová řešení,

' trvale budovat spolupráci se zkušebními ústavy a laboratořemi' vědeckými pracovišti vysokých škol a
odbomými pracovišti vědeckých ústavů s cílem zajistit pro společnost trvalý přísun nejnovějších
poznatků z oboÍu včetně litelatuIy rozšiřující okruh vědomostí o řešených problémech oboru. Iniciovat
a spolupracovat na řešení technicky sloŽiých problémů technologie r^ýroby ajejich důsledků,

' procesy soustavných školení, organizací technických rad a prověrkami odbomé způsobilosti trvale
ZVyšoVat odbomou úroveň Zaměstnanců a jejich vědomí podílu na tvorbě jakostní produkce
společnosti způsobem odpovědným k Životnímu prostředí, s ohledem na BOZP. Do systému ýchovy
zahmout zvyšování a posilování vědomí sounáleŽitosti ke společnosti s chápáním kvality ýroby jako
zdroje zakázek a zvyŠování ekonomické efektivnosti a produktivity práce'

' trvale udrŽova1, doplňovat a rczvíjel zavedený systém řízení kvality, ochrany životního prostředí a
BoZP při vědomí' Že tento systém je základním nástrojem řízení spoleěnosti a celkového zpepŠovííní.
Prokazatelně seznamovat pracovníky společnosti s dokumentací IMS a budovat jejich pochopení pro
trvalé uplatňoviíní Politiky IMS jako ziíkladního atlibutu řízení veškeých postupů a procesů.

' prosazovat otevřený dialog se zaměstnanci a pravidelně informovat Zainteresované strany o nďich
činnostech, ziíměrech a v'ýsledcích v ochraně životního prostředí a v bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci

. zaměřit se na prevenci úrazů a poškození zdraví a ke zlepšování ýkonnosti v oblasti BoZPr dosáhnout trvalého plnění VŠech legislativních poŽadavků a ostatních poŽadavků, kter'ým společnost
podléhá v oblasti Životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. provozovat z.aŤízení a provádět činnosti s ohledem na účinné vyuŽívání energií a materiálů
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