
Politika společnosti UCHYTIL s. r. o.

Politika jakosti je pro nás nástroj pro uskutečnění hlavního cíle, smyslu činnosti, 
společnosti UCHYTIL s.r.o., kterým je spokojený zákazník, spokojený zaměstnanec 
pracující v prosperující firmě, která poskytuje služby ve stavební oblasti, energetice a 
v oblasti technických zařízení budov.
S vědomím nutnosti zabezpečit dostatečnou kvalitu zohledněním legislativních 
požadavků, etických norem, požadavků na udržitelný rozvoj i bezpečnost se vedení 
společnosti zavazuje implementovat požadavky ČSN EN ISO 9001: 2016, ČSN EN 
ISO 14001: 2016, a ČSN ISO 45001:2018.
Principy kterými se řídíme v oblasti kvality:
• řízení kvality jako součást integrovaného systému řízení je nedílnou součástí 

řízení vedení společnosti, které je jednoznačně zodpovědné za naplňování 
Politiky jakosti a stanovených cílů jakosti

• získáváme a analyzujeme informace o požadavcích a očekáváních našich 
stávajících i potenciálních zákazníků, monitorujeme spokojenost zákazníků

• orientujeme se na trvalé zlepšování všech procesů a činností
• poskytujeme aktivní služby stávajícím i potenciálním zákazníkům, 

doporučujeme nej vhodnější výběr a použití našich výrobků
• snažíme se zvýšit pocit odpovědnosti za jakost vlastní práce u všech 

zaměstnanců a motivovat je k neustálému zlepšování
• aktivně spolupracujeme s dodavateli a ostatními partnery
• poskytujeme přiměřené zdroje k dosahování cílů jakosti

Od zaměstnanců očekává vedení společnosti, že:
• se ztotožní s Politikou jakosti a aktivně se budou podílet na její realizaci a 

plnění cílů jakosti
• aktivně budou přistupovat k neustálému zlepšování svých činností
• se aktivně zapojí do vzdělávacích akcí
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Politika v oblasti BOZP

Společnosti se zavazuje ve spolupráci se zaměstnanci trvale zajišťovat bezpečné a 
zdravé pracovní podmínky, které odpovídají účelu, velikosti a kontextu organizace, 
odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika v oblasti BOZP ve všech lokalitách, kde 
společnost působí.

Politika BOZP vychází z těchto principů:
• Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci patří k prioritním úkolům 

společnosti a má stejnou důležitost jako její obchodní cíle.
• Bezpečnost práce zahrnuje všechny zaměstnance společnosti, smluvní strany, 

návštěvníky a veřejnost, kterých se podnikatelská činnost organizace týká.
• Soustavná kvalifikovaná identifikace rizik a jejich řešení, tvoří nedílnou součást 

podnikatelských aktivit.
• Efektivní a soustavné zlepšování pracovního prostředí, uplatňování 

preventivních opatření, znalost a dodržování zásad a povinností
• Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou nedílnou součástí kvalifikace 

pracovníků na všech úrovních.
• Každý pracovník je odpovědný za ochranu zdraví a dodržování bezpečnosti na 

svém pracovišti.
• Dodržování právních předpisů a firemních Směrnic je samozřejmostí.
• Vyžadujeme od dodavatelů a obchodních partnerů zodpovědný přístup 

k bezpečnosti a ochraně zdraví, sledujeme v tomto směru jejich činnost.
• Projednáváme oblast BOZP se zaměstnanci tak, aby si byli vědomi z ní 

vyplývajících práv a povinností.

• Zpřístupňujeme Politiku BOZP zainteresovaným stranám.
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Politika ochrany životního prostředí

Společnost usiluje o to, aby veškeré jeho obchodně podnikatelské aktivity a 
strategické kroky měly vždy prioritně na zřeteli vedle kvality poskytovaných služeb 
také pozitivní přístup k životnímu prostředí.
Vedení společnosti si uvědomuje svůj podíl na ovlivňování kvality životního 
prostředí. Z tohoto důvodu rozpracovalo politiku ochrany životního prostředí jako 
součást celkové strategie.

Principy politiky ochrany životního prostředí společnosti, kterými se řídí:
• dodržujeme právní a jiné požadavky v oblasti ochrany životního prostředí,
• neustále se zlepšujeme ve svém přístupu k životnímu prostředí,
• nabízet zákazníkům výrobky splňující parametry standardů kvality a ochrany 

životního prostředí,
• jsme otevřeni ke komunikaci se zainteresovanými stranami ve všech otázkách 

týkající se chování a dopadu společnosti na životní prostředí,
• řídíme a vychováváme zaměstnance k zodpovědnému chování vůči životnímu 

prostředí tak, aby plně chápali, podporovali a prosazovali politiku společnosti v 
oblasti ochrany životního prostředí
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