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Společnost RATAELA s.r.o. působí na trhu od roku 2016. Hlavním oborem činnosti je provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování a realizace speciálních a výškových prací. 

Společnost má zaveden integrovaný systém managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 
9001:2016, ČSN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018. 

Vedení společnosti RATAELA s.r.o. tímto vydává Politiku integrovaného systému managementu, která je 
založena na těchto základních principech:  

1) VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI A K PRODUKTU 

 Cílem našich činností je vždy splnění všech požadavků zákazníka na kvalitní dodávky prací, při 
minimalizaci možných dopadů na životního prostředí a minimalizaci pracovních rizik vyplývajících 
z námi prováděných činností. 

 Naše produkty a služby poskytujeme v souladu s právními požadavky, co nejkvalitněji a nejrychleji 
k plnému uspokojení zákazníků. 

2) VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM 

 Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality a odpovědném přístupu k ochraně životního 
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zná svoji odpovědnost a postavení 
v integrovaném systému managementu. 

 Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti. 

 Pravidelný výcvik a vzdělávání zaměstnanců jsou chápány jako jedna z cest vedoucích k zajištění 
vysoké kvality realizovaných prací, ochrany životního prostředí a k odpovědnosti za vlastní 
bezpečnost a ochranu zdraví jiných osob na pracovišti, za zajištění ochrany majetku společnosti a k 
dodržování těchto podmínek na externích pracovištích společnosti. 

 Všichni naši zaměstnanci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a 
podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti. 

3) VZTAH K EXTERNÍM POSKYTOVATELŮM 

 Všichni naši externí poskytovatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. 

 Spolupracujeme jenom se spolehlivými a prověřenými externími poskytovateli - z tohoto důvodu je 
hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili všechna naše očekávání. 

4) VZTAH K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Nejvýznamnějšími environmentálními aspekty vyplývajícími z činnosti společnosti jsou produkce 
stavebních odpadů. Naše environmentální aspekty sledujeme v rámci registru environmentálních 
aspektů, hodnotíme jejich závažnost a realizujeme opatření ke snížení jejich dopadů.  

 Vedení společnosti se zavazuje k aplikaci a naplňování základních principů trvalé udržitelnosti 
v oblasti environmentu. Naším cílem je minimalizovat spotřebu energií a surovin a trvale snižovat 
zatížení životního prostředí prostřednictvím snižování produkce odpadů, jejich důsledného třídění a 
zajištění jejich ekologické likvidace.  

 Zavazujeme se k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečišťování a dodržování všech 
závazných povinností, ke kterým se společnost zavázala a které se na ni vztahují v souvislosti 
s ochranou životního prostředí. 

 Pravidelně vyhodnocujeme environmentální profil společnosti a přijímáme opatření k jeho zlepšování. 

5) VZTAH K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 Nejvýznamnějšími pracovními riziky spojenými s našimi činnostmi jsou rizika spojená s realizací 
staveb, speciálních a výškových prací.  

 Zavazujeme se k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP. Identifikovaná pracovní 
rizika neustále sledujeme v rámci registru pracovních rizik, hodnotíme jejich závažnost a přijímáme 
opatření k odstranění či eliminaci těchto rizik.  

 Zavazujeme se zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a 
poškození zdraví. 

 Zavazujeme se k plnění veškerých právních a jiných požadavků, které se vztahují k oblasti BOZP. 
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 Zavazujeme se k projednávání oblasti BOZP s pracovníky a k zajištění jejich spoluúčasti 
prostřednictvím zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP.  

 Pravidelně vyhodnocujeme náš bezpečnostní profil a přijímáme opatření k jeho zlepšování.  

6) SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP 

 V rámci pravidelného přezkoumávání ISM vedením pravidelně prověřujeme a vyhodnocujeme stav 
integrovaného systému managementu ve společnosti. Na základě výsledků stanovujeme a přijímáme 
cíle, cílové hodnoty a programy v oblasti kvality, environmentu a BOZP a neustále zlepšujeme systém 
integrovaného managementu pro zajištění zvyšování jeho výkonnosti. 

 Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, 
monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování 
Veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů. 

7) NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ 

 Touto schválenou a vyhlášenou Politikou ISM tj. kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci se zavazujeme neustále zlepšovat zavedený systém integrovaného managementu. 

 Zlepšování kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí chápeme jako 
stálý a systematický proces. 

V Chomutově dne 31. srpna 2019 

 

 

………………………………………. 

 

Václav KLÁN 

Jednatel společnosti RATAELA s.r.o. 

 


