
 

 

Politika kvality 

Společnost  Stylstav s.r.o. je stavební společností, která zajišťuje nové stavby, opravy a rekonstrukce a výrobu betonových 
směsí, a která poskytuje komplexní stavební řešení od zpracování zakázky až po vlastní realizaci díla. Realizované stavby 
dokazují, že společnost Stylstav s.r.o. je schopna uspokojit veškeré požadavky investorů a realizovat "zakázky na klíč" (viz 
www.stylstavkrizanov.cz).  Vedení společnosti Stylstav s.r.o. je si vědomo odpovědnosti za kvalitu, bezpečnost práce všech 

zaměstnanců a také ochranu životního prostředí. Proto zavádí do praxe politiku kvality managementu. Bere na sebe závazky 
zabezpečení a naplnění jednotlivých bodů této politiky poskytnutím nezbytných zdrojů.  

Zaměření na spokojenost zákazníka je v souladu s vizí společnosti. Vedení i pracovníci společnosti jsou si vědomi toho, že 
prosperita společnosti závisí na kvalitě poskytovaných služeb. Proto jsou neustále zlepšovány procesy na všech úrovních tak, 

abychom byli spolehlivým, flexibilním a konkurenceschopným partnerem našich zákazníků.  

Politika managementu kvality, která je pravidelně přezkoumávána vedením, je zaměřena do těchto oblastí: 

1) Zákazník 

 Zákazníky přesvědčujeme kvalitou naší práce a snahou trvale patřit mezi nejlepší a nejvyhledávanější stavební  
  společnosti v regionu. 

 Plníme požadavky a očekávání našich zákazníků tak, aby byli spokojeni a doporučovali nás i dalším zájemcům. 
 Našim cílem je získat více zákazníků a zlepšit spolupráci s nimi.  

2) Organizace 

 Realizace jednotlivých procesů a jednoznačnost informačních toků je zaručena přesným vymezením  
  organizačních vazeb a způsobem procesního řízení. 

 Činnosti, mající vliv na kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost zákazníka, jsou stanoveny závaznými postupy, 
  které zabezpečují dosažení požadované kvality.  

 V kvalitě našich staveb se odráží vzájemně výhodné vztahy s dodavateli, založené na dlouhodobé spolupráci. Pro
  ještě kvalitnější práci naše dodavatele hodnotíme z hlediska kvality jejich dodávek, ochrany životního prostředí a 
  dodržování všech zákonných a normativních požadavků.  

 Naše společnost se zavazuje plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i všech ostatních legislativních požadavků, kterým                        
společnost podléhá. 

3) Spolupracovníci 

 Spolupracovníky považujeme za prioritní zdroj úspěchu společnosti. Proto jejich schopnosti rozvíjíme průběžným 
 vzděláváním a stálou motivací s cílem zvyšování kvality, úrovně životního prostředí a zvyšováním bezpečnosti při 
 všech činnostech prováděných při všech našich činnostech.  

4) Životní prostředí a BOZP 

 Neustálé zlepšování a zvyšování kvality životního prostředí a BOZP je součástí firemní kultury. Proto u svých 
zaměstnanců dbáme na průběžné vzdělávání. Šetříme přírodní zdroje. Důslednou prevencí předcházíme 
havarijním situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a 
image společnosti.                                      

 Aktivní přistup k ochraně životního prostředí vyžadujeme také od svých dodavatelů a obchodních partnerů. 
 Naší filozofií v oblasti zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je 

neustálé zlepšování. Výkonné vedení společnosti Stylstav s.r.o. očekává od všech svých zaměstnanců, a také i 
spolupracovníků vysokou a trvalou angažovanost. 
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