
 
 
 
 
 
  Společnost STAMONT–POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. je stavební firma s dlouholetou tradicí, 
kterou nadále zachovává a rozvíjí. 
  STAMONT–POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. je prosperující společnost, která úspěšně působí 
v širokém spektru předmětu podnikání pozemního stavitelství. Staví na zkušenostech a stálém 
rozvoji odbornosti svých zaměstnanců, pro které představuje stabilního a perspektivního 
zaměstnavatele. Sleduje směry obchodních trendů i technického rozvoje, které jsou základem pro 
směrování obchodních činností i zavádění nových technologií a produktů. 
  Jako součást systému řízení společnost STAMONT–POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. uplatňuje 
systém řízení kvality se zaměřením na uspokojování potřeb zákazníka. Zabezpečuje a rozvíjí 
kvalitu, spolehlivost a bezpečnost svých procesů i produktů a trvale je zlepšuje.  
 

POLITIKA    KVALITY 
 
  Vrcholové vedení společnosti STAMONT–POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. si uvědomuje, že 
ustálená vysoká kvalita, přiměřená efektivita při provádění všech činnosti spojených s přípravou a 
realizací výrobků a služeb má zásadní vliv na spokojenost objednatelů - zákazníků,                                             
i na funkčnost, prosperitu, postavení a dobré jméno organizace.   
  Vrcholové vedení společnosti STAMONT–POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. se rozhodlo 
implementovat systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016; přijímá odpovědnost za 
funkčnost a odpovědnost systému řízení kvality a je si vědomé své vůdčí role, kterou bude 
uplatňovat při aplikaci systému řízení kvality do provozních činností. 
  Implementování požadavků systému řízení kvality do provozních činností a činností spojených s 
přípravou a realizací produktu nebo služeb je prováděna v návaznosti na strategické záměry, 
kontext a cíle organizace. 
  Vrcholové vedení společnosti chápe Politiku kvality jako dlouhodobý závazek vůči všem 
zainteresovaným stranám, včetně zákazníků a dodavatelů i orgánů státní správy. 
  Politika kvality obsahuje závazek plnit příslušné požadavky a je rámcem pro stanovování „Cílů 
kvality“. 
  Závazky Politiky kvality: 
  Vrcholové vedení společnosti STAMONT–POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.  

- Přijímá odpovědnost za to, že jsou určeny, pochopeny a plněny požadavky  zákazníků i 
požadavky zákonů a předpisů. 

- Přijímá odpovědnost za aplikaci (zavedení) požadavků systému kvality do  provozních 
firemních činností. 

- Přijímá odpovědnost za zabezpečení potřebných zdrojů (materiální, personální, finanční). 
- Přijímá odpovědnost za efektivnost a zlepšování zavedeného systému kvality. 
- Přijímá odpovědnost za stanovení „Politiky" a “Cílů“ kvality v souladu s kontextem a 

strategickým zaměřením organizace. 
- Přijímá odpovědnost za stanovení a podporu procesního přístupu i identifikace a zvažování 

rizik kvality. 
- Přijímá odpovědnost za komunikování závažnosti systému řízení kvality uvnitř organizace. 
- Přijímá odpovědnost za to, aby pověřené manažerské role prokazovaly svou vůdčí roli a 

podporu plnění požadavků systému řízení kvality v oblastech, za které odpovídají. 
  Obsah dokumentu „Politika kvality“ je komunikován a je přístupný na všech stupních řízení 
organizace. 
 

                        V Ostravě-Vítkovicích dne 1. 10. 2016                                                                                                      
Mgr. Jaromír Janečka – jednatel společnosti                

 
 


