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OBLAST PLATNOSTI POLITIKY KVALITY SPOLEČNOSTI
ALVIAN MOST s.r.o.
OBLAST PLATNOSTI
Politika kvality společnosti ALVIAN MOST s.r.o. (dále jen Politika společnosti) je
závazná pro všechny pracovníky společnosti a vyžaduje jejich efektivní spolupráci.
Politika společnosti je veřejný dokument. Vrcholové vedení společnosti ALVIAN MOST s.r.o. v
ní prezentuje zainteresovaným stranám svůj přístup ke QMS - ISO 9001 dle ČSN EN ISO
9001:2016. Chápe svůj vztah k životnímu prostředí a jako jednu ze svých priorit. Zavazuje se
dodržovat veškeré platné právní předpisy v oblasti OŽP a jiné požadavky, kterým společnost
podléhá. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nahlíží na tuto činnost jako na
zákonem stanovenou povinnost každého pracovníka, která má celospolečenský význam.
Politika společnosti ALVIAN MOST s.r.o. je vydána jako samostatný řízený záznam.
Politika společnosti je v rámci procesu přezkoumání QMS vedením společnosti podrobována
revizím z hlediska její aktuálnosti zejména z pohledu:
-

změn právních požadavků;
měnících se očekávání a požadavků zainteresovaných stran;
změn produktů nebo procesů (činností) a s tím souvisejících environmentálních
aspektů, jejich dopadů;
vědeckého a technického pokroku;
zkušeností získaných z mimořádných a nežádoucích událostí (havárií) včetně oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
tržních preferencí společnosti ALVIAN MOST s.r.o.

NAPLŇOVÁNÍ POLITIKY KVALITY /- ALVIAN MOST s.r.o.
Ověřování pochopení a plnění Politiky společnosti je prováděno systémem
interních auditů, jejichž výsledky jsou pravidelně analyzovány za účelem trvalého zlepšování
výsledků společnosti.
Za naplňování Politiky společnosti odpovídá vedení společnosti ALVIAN MOST
s.r.o..
Odpovědnost za formulaci závazků Politiky společnosti má vedení organizace. Kontrolu
a plnění Politiky společnosti provádí PM a PV pro QMS-ISO9001 pan Jan OTTIS, generální
manažer a prokurista organizace. Vedoucí zaměstnanci společnosti ALVIAN MOST s.r.o. jsou
povinni zajistit, aby se zněním Politiky společnosti byli seznámeni všichni podřízení
zaměstnanci. Za plnění Politiky společnosti odpovídají všichni pracovníci v souladu se svým
pracovním zařazením a uloženým úkolům.
Závazky společnosti uvedené v Politice kvality organizace ALVIAN MOST s.r.o. jsou
pravidelně zohledňovány při stanovování cílů a cílových hodnot.
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PREZENTACE POLITIKY KVALITY /- ALVIAN MOST s.r.o.
S principy Politiky společnosti a s jejím uplatňováním jsou seznamováni:
pracovníci a ostatní osoby řízené organizací ALVIAN MOST s.r.o.
•
•

předáním dokumentu Politika kvality;
v rámci výcviku;
zainteresované strany;
při prezentacích společnosti včetně www. Stránek;
• v reklamních materiálech;
• v rámci korespodence;

Za prokazatelné seznámení zaměstnanců ALVIAN MOST s.r.o. s Politikou kvality
společnosti zodpovídá PM a PV pro QMS-ISO 9001 pan Jan OTTIS, generální manažer a
prokurista organizace (viz. Roční ŠKOLENÍ QMS ISO 9001 ve společnosti ALVIAN MOST
s.r.o.).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POLITIKA KVALITY SPOLEČNOSTI ALVIAN MOST s.r.o.
ČSN EN ISO 9001:2016
Cílem společnosti ALVIAN MOST s.r.o. je dobře fungující systém managementu kvality dle
ČSN EN ISO 9001:2016, jeho neustálé zlepšování a trvale posilování důvěry a spokojenosti zákazníka.
Vedení společnosti ALVIAN MOST s.r.o. vědomo si svého postavení na trhu v oblasti
předmětů podnikání, tj. silniční a nákladní dopravy včetně pronájmu automobilů a jeřábů s obsluhou
“ a dalších obchodních činností s působností po celé České republice a v zemích ,,EU“ považuje za své
hlavní priority kromě vysoké kvality svých služeb v silniční a nákladní dopravě při použití
nejmodernějších technických a technologických prostředků v rámci dopravy a pronájmu automobilů a
jeřábů s obsluhou i ochranu životního prostředí a dále bezpečnost a ochranu zdraví při práci v oblasti
služeb autodopravy a vytváření produktů.
K dosažení tohoto cíle seznamuje vedení společnosti ALVIAN MOST s.r.o. zaměstnance
s touto vizí:
Fungujícím systémem managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a jeho neustálým
zlepšováním, sledujeme i podstatné zlepšení kvality v procesech a komunikaci v celé společnosti
ALVIAN MOST s.r.o. a dále ve vztahu k zákazníkům.
V našich činnostech plníme veškeré požadavky platných technických norem, zákonů a právních
požadavků.
Rozumíme současným i budoucím potřebám našich zákazníků a snažíme se předvídat jejich očekávání.
Vrcholový management ALVIAN MOST s.r.o. vytváří a udržuje stabilizovaný kolektiv a optimální vnitřní
prostředí.
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Správně motivovaní, plně zapojení a odborně zdatní zaměstnanci věnují své schopnosti ve prospěch
firmy a jsou zárukou kvality našich produktů v oblasti silniční a nákladní dopravy včetně pronájmu
automobilů a jeřábů s obsluhou.
Realizujeme v rámci silniční nákladní dopravy a dalších služeb produkty na maximální kvalitativní
úrovni, a proto veškeré činnosti a související zdroje chápeme jako procesy, které jsou vzájemně
propojené do efektivního a účinného systému.
Dokonalejší uspokojování potřeb zákazníka docilujeme i zavedením zpětné vazby informací od
zákazníka, rozborů konkurence a hodnocením všech procesů na základě objektivních skutečností.
Hodnocením a výběrem našich dodavatelů a rozborem spolupráce s nimi, na základě vzájemně
prospěšných vztahů, zajišťujeme vysokou kvalitu našich služeb a produktů.
Neustále zlepšujeme kvalitu poskytovaných služeb, environmentální profil snižováním dopadů svých
činností na životní prostředí a dále zvyšujeme celkovou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Při naplňování právních předpisů a jiných požadavků a vlastních závazků využíváme přednostně
prevenčních přístupů.
Zvyšujeme uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách kvality služeb, ochrany životního
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců plánovaným vzděláváním.
Provádíme pravidelné audity Systému Managementu Kvality /- QMS ISO 9001 a následně pečlivě
vyhodnocujeme kvalitu prováděných služeb v rámci automobilové a nákladní dopravy včetně pronájmu
automobilů a jeřábů s obsluhou. Analyzujeme postupy nejmodernějších technických prostředků a
progresivních, ekologicky vyhovujících technologických postupů v souladu s požadavky zákazníků a
platnou legislativou a dále environmentálního profilu a výkonnosti BOZP, aby byla zajištěna shoda s
touto politikou.

V Litvínově, dne 26.03.2018

JAN OTTIS

generální manažer společnosti ALVIAN MOST s.r.o.
………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Všichni zaměstnanci ALVIAN MOST s.r.o. jsou povinni dodržovat veškeré
povinnosti a závazky uvedené v této Příloze PŘÍRUČKY KVALITY QMS
ISO 9001 /- č.4B -Oblast platnosti Politiky Kvality / ALVIAN
MOST-06b a dále NÁVAZNĚ v PŘÍRUČCE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU
ŘÍZENÍ.
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Dále jsou povinni dodržovat závazky vyplývající ze smluvního vztahu
včetně oblasti Systému Managementu Kvality a Řízení QMS ISO 9001 a
jeho dalších činností. Úplné znění této Přílohy č.4B dostávají pracovníci
k seznámení podle rozdělovníku.

Odpovídají:
vedení společnosti /- management ALVIAN MOST s.r.o.
prokurista a generální manažer společnosti ALVIAN MOST s.r.o.
Schválil:
Jan OTTIS
generální manažer
prokurista společnosti ALVIAN MOST s.r.o.
ALVIAN MOST s.r.o.
……………………………….……………………

Datum: 26.03.2018
Sídlo organizace:
ALVIAN MOST s.r.o., Areál CHEMOPETROL a.s., d.s. 18, 436 70 LITVÍNOV
Ředitelství, administrativa a technická základna organizace:
ALVIAN MOST s.r.o., Areál CHEMOPETROL a.s., d.s. 18, 436 70 LITVÍNOV
Identifikační číslo: 25047761
DIČ: CZ25047761

Zpracoval:
Jan JANEČEK

systémy managementu a řízení; výrobkové normy;
Manažer QMS, EMS, SM BOZP-OHSAS;
Dokumentace, Poradenství, Audity
……………………………….……………………

