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A BEZPECNOSTI PRACE

Společnost EKODENDRA s.r.o. poskytuje služby v oblastech - zahradní a krajinářská tvorba, rekultivace a
sanace území
Vedení společnosti EKODENDRA s.r.o. je si vědomo, že jen dlouhodobě spokojený zákazník představuje
perspektivu a rozvoj společnosti. Snahou společnosti je, aby se mezi zaměstnanci rozvíjelo povědomí o
souvislostech mezi aktivitarni společnosti, kvalitou jejich práce, ochranou životního prostředí, dodržováním
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dodržování požadavků vyplývajících z noretlr ISO 9001, ISO l4001 a ISO 45001 paíří mezi prvořadé povinnosti
všech zaměstnanců společnosti, a proto se touto integrovanou politil<ou zavazuje k :

- neustálému zlepšování systému kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
- optimálně zajištovat avyužívaí potřebné zdrďle lidské, finanční a infrastrukturu
- udržovat dobrou image společnosti a prohlubovat celkovou povědomost o společnosti v rámci regionu
- vyžadovat zodpovědný přístup pracovníků na všech úrovních a v rozsahu funkce, kterou zastávají
- plnění požadavků všech platnýchzákonů, předpisů, nařízení a jiných požadavků, které souvisí s kvalitou

realizovaných služeb, ochranou životního prostředí aBOZP
- předcházení znečišt'ování jednotlivých složel< životního prostředí a spotřeby zdrojů vhodnou volbou

technologií, materiálu, výroblců a postupů šetrných k životnímu prostředí
- pravidelnérnu vyhodnocování environtnentá|ních a bezpečnostních rizik, stanovení jqich významnosti a

způsobu řízení
- zvyšování a prohlubování povědomí zaměstnanců o souvislostech mezi aktivitami společnosti a jejich

konkrétní pracovní činností s ohledern na kvalitu, ochranu životního prostředí aBOZP
- vyžadování aktivního přístupu ke kvalitě, ochraně životního prostředí a BOZP od svých obchodních

partnerů
- při zavádění nových technologií zohledňovat vliv a dopady naživotní prostředí aBOZP
- prevenci vzniku úrazů a poškozování zdraví a neustálému zlepšování
- konzultovat s pracovníky jejich připomínky ke stavu pracovišt' a celkové pohody v pracovním procesu a

zajištovat bezpečné a zdravé pracovní podmínky
- vytvářet a trvale udržovat povědomí pracovníků kodpovědnosti za vlastní zdraví a o možných rjzicích

jejich práce a zvyšovatjejich znalosti a dovednosti zvládat případné l<rizové situace
- rrytváření podmínek pro komunikaci a spolupráci uvnitř společnosti se zainteresovanými stranami a státní

správou

Vedení společnosti očekává od všech zaměstnanců ztoíožnéní se s principy uvedenými v Integrované politice,
naplnění této filozofie v každodenní praxi, píevzetí plné odpovědnosti za ochranu zdraví a dodržování bezpečnosti
na svém pracovišti, kvalitu vlastní práce a ochranu životního prostředí, aktivní předcházení vzniku chyb,
předkládání vlastních návrhů ke zlepšení funkčnosti systému a aktivní přístup ke zvyšování vlastní kvalifikace.

Tato Integrovaná politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Ýcholové vedení se zavazuje
pravidelně přezkoumávat Politiku íak, aby odpovídala aktuálním záměrům společnosti a její naplňování vedlo l<

neustálérnu zlepšování všech systénrů.

Politika je po schválení
pravidelně seznamování
stranátn.

a podepsání jednatelem společnosti dostupná všem zaměstnancům. Pracovníci jsou
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