POLITIKA KVALITY
a OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Společnost ALGON, a.s. se rozhodla začlenit kvalitu a ochranu životního prostředí jako
nedílné součásti systému řízení společnosti a to ve všech činnostech působení, kterými jsou:
výstavba pozemních staveb, pozemních komunikací, inženýrských sítí – vodovodů a kanalizací,
provádění staveb z gabionových kontrukcí, protihlukových stěn, výroba a montáž ocelových
konstrukcí.

Vedení společnosti ALGON, a.s. vyhlašuje tuto politiku na důkaz svého závazku a závazku všech
pracovníků dodržovat zejména požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a relevantní požadavky právních předpisů a jiné požadavky v oblasti životního prostředí, které se vztahují k činnostem společnosti. Nejedná se o dílčí zlepšení některých oddělených činností nebo
procesů, ale o kompletně provázaný, dlouhodobě funkční systém v souladu s ostatními záměry.

V této politice a při všech svých činnostech se zavazujeme:
1. s plňovat individuální požadavky, potřeby a očekávání zákazníků a partnerů, poskytováním kvalitních
služeb přizpůsobených jejich konkrétním požadavkům (respekt k zákazníkovi a k jeho požadavkům
je hlavní motivací při řízení naší společnosti)
2. snižovat negativní dopady na životní prostředí, na které máme vliv nebo na které můžeme mít vliv
3. z vyšovat povědomí o zlepšování kvality a ochraně životního prostředí (zlepšování kvality a ochrana
životního prostředí jsou trvalé, nikdy nekončící procesy)
4. d održovat utajení důvěrných interních informací a obchodního tajemství našich zákazníků a partnerů
5. na požádání sdělovat relevantní údaje o svých významných environmentálních aspektech
6. k rozvoji poskytovaných služeb a pružně reagovat na změny právních nebo jiných předpisů, nové
odborné poznatky, očekávání a potřeby našich zákazníků a partnerů a změny dalších požadavků
týkajících se oblasti působení naší společnosti
7. z abezpečovat potřebné zdroje a vytvářet vhodné technické zázemí pro plnění závazků, s důrazem
na neustálé rozšiřování odborné kvalifikace našich pracovníků
8. a ktivně interně i externě komunikovat se všemi zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami
(např. zákazníky, dodavateli, veřejností) s cílem dosažení jejich dobré informovanosti o činnostech
společnosti, záměrech, aktivitách a v neposlední řadě o naplňování této politiky
9. p oskytovat výrobky a služby, které nemají nežádoucí vliv na životní prostředí a jsou bezpečné
z hlediska jejich určeného používání a které lze recyklovat nebo bezpečně likvidovat, prosazovat
a realizovat technologie a přípravky šetrné ke zdraví lidí a životnímu prostředí
10. z aměřit se na prevenci havarijních úniků závadných a znečišťujících látek, identifikovat místa
s možností havarijního úniku závadných látek, vybavit je vhodnými havarijními prostředky
a stanovit postupy pro řešení havarijních stavů
11. zohledňovat vztah k ochraně životního protředí při výběru všech dodavatelských organizací
V Chebu, dne 23.3.2010
Václav Nohejl
generální ředitel společnosti

