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Politika kvality, 

environmentu a BOZP 

Beck & Pollitzer je světový leader v oboru průmyslových instalací a přesunů výrobních zařízení. 

Našim klientům poskytujeme bezkonkurenčně širokou škálu služeb, jak lokálního, tak i 

mezinárodního rozsahu.

Záleží nám na kvalitních vztazích s našimi zákazníky a službách jim poskytovaných. Jsme hrdí, že 

poskytujeme mimořádné služby bez ohledu na složitost projektu.

Rozsah systému v naší společnosti v sobě zahrnuje celou naši společnost, její veškeré interní i 

externí aspekty a záležitosti, a zainteresované strany Jako vrcholové vedení společnosti jsme 

vytvořili a zavedli Politiku kvalitu, environmentu a BOZP a zavazujeme se ji udržovat. Pro naplnění 

závazků naší Politiky jsou stanoveny konkrétní cíle, a všichni pracovníci společnosti jsou odpovědni 

za jejich plnění.

1. Kvalita

Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem 

našich všech pracovníků. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o 

naší budoucnosti. Aplikujeme Opatření na základě identifikace rizik a příležitostí. 

2. Respektování zákazníka

Při realizace zakázek klademe důraz na požadavky a očekávání zákazníka a všech 

zainteresovaných stran, důraz na dohodnuté termíny, udržitelnost, společenskou odpovědnost, 

ochranu přírodních zdrojů a celého životního prostředí, na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a 

vytváření zdravého a bezpečného pracoviště. 

3. Hospodárnost a efektivita

Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady, a zamezit všem formám 

nehospodárnosti, chrání životní prostředí a přírodní zdroje, a zajišťují důslednou bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci. Všechny činnost a procesy plánujeme, využíváme analýza a stanovených 

opatření, doporučení z interních i externích auditů a výsledků ze Zpráv z přezkoumání k zajištění 

neustálého zlepšování a efektivitě celého zavedeného systému.

4. Spolupracovníci

Vážíme se tvořivých a profesionálně zdatných spolupracovníků, kterým zajišťujeme neustálé 

vzdělávání, zvyšování odborné způsobilosti, budování povědomí o zavedených systémech, o 

nutnosti pozitivního přístupu k oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Naší snahou je stále motivovat všechny spolupracovníky k produktivní a dobře odvedené práci, 

a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti všech zainteresovaných stran. Jako 

samostatný dokument byl vydán Etický kodex. 
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5. Environment

Zavazujeme se plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí, 

osvětovou činností prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí, zavazujeme se získávat své 

okolí k užší spolupráci,

Hledáme možnosti snižování spotřeby energií a snižování množství vstupních surovin. Realizujeme 

hospodárná a efektivní opatření v oblasti využití odpadů. Zavazujeme se usilovat o prevenci vzniku 

havarijních situací, a pokud nastanou, postupovat podle postupů, zajišťujících omezení negativních 

vlivů na životní prostředí. Zavazujeme se působit na své dodavatele a ostatní zainteresované strany, 

aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí, v rámci procesu zlepšování systému usilovat o minimalizaci 

negativních dopadů na životní prostředí vznikajících činností společnosti při realizaci zakázek. 

Zavazujeme se klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Společnost Beck & Pollitzer přijímá závazek zajištění bezpečných pracovních podmínek pro 

zaměstnance. Tento závazek budeme naplňovat průběžným vyhledáváním činností s rizikem 

poškození zdraví zaměstnanců a přijímáním účinných opatření k vyloučení, nebo snížení takových 

rizik. Efektivní integrací systému bezpečnosti práce dle ISO 45001 budeme aktivně předcházet vzniku 

pracovních úrazů či poškození zdraví, a budeme vynakládat dostatečné prostředky pro vybudování a 

udržení takového systému. Za nezbytnou součást prevence v oblasti BOZP považujeme nastavení 

otevřené komunikace se zaměstnanci, jejichž zástupci se budou podílet na tvorbě a schvalování 

interní řídící dokumentace BOZP a budou se podílet na prošetření a odstranění příčin vzniku 

pracovních úrazů.

7. Udržitelnost, společenská odpovědnost

Ve společnosti Beck & Pollitzer je společenská odpovědnost spojena se závazkem přispívat k 

udržitelnému rozvoji a odpovědným podnikatelským praktikám prostřednictvím ekonomické, 

environmentální a sociální odpovědnosti. Chápeme ji jako dobrovolný závazek chovat se v rámci své 

působnosti odpovědně k prostředí i společnosti, ve které fungujeme.

Jako vrcholové vedení společnosti Beck & Pollitzer Czech spol. s r.o. se zavazujeme k neustálému 

zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, systému environmentálního managementu, 

systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a k odpovědnosti za tuto efektivnost. Jsme si vědomi 

svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům a záležitostem, a 

to vše v kontextu společnosti. Vyhledáváme neustále příležitost a tyto implementujeme s cílem 

neustálého zlepšování. Při plánování a realizaci změn vždy dbáme na zajištění integrity. Zavazujeme 

se trvale plnit příslušné požadavky a očekávání všech zainteresovaných stran, zákonů, předpisů a 

jiných závazků, zavazujeme se eliminovat rizika, odstraňovat slabé stránky a posilovat silné stránky 

celé společnosti. Zavazujeme se dbát na ochranu osobních údajů, ochranu veškerých dat a informací 

v celé společnosti.

Politika je ve společnosti vydána jako samostatný dokument, a jsou s ní seznámeni všichni 

pracovníci, je dostupná prostřednictvím www stránek https://www.beck-pollitzer.com/
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