Integrovaná politika společnosti SUDOP PRAHA a. s.
(politika kvality, environmentu, bezpečnosti ochrany zdraví a bezpečnosti informací)
Vedení společnosti proto vyhlašuje následující integrovanou
environmentu, bezpečnosti ochrany zdraví a bezpečnosti informací:

politiku

kvality,

SUDOP PRAHA a. s. podniká v základních oborech svého podnikatelského oprávnění projektové, inženýrské a konzultační činnosti. Základním záměrem je podílet se na přípravě
velkých projektů dopravní, telekomunikační a energetické infrastruktury.
1. Prvotním smyslem činnosti je uspokojení potřeb zákazníka - ve valné většině
reprezentujícího zájmy státu, regionů, obcí a průmyslových podniků.
2. Hlavním výrobním produktem společnosti je "projekt". Proces tvorby projektu, který je
vytvářen systémovou spoluprací, musí být řízený a ve všech stupních kontrolovatelný.
3. Tvorba projektu musí odrážet splnění základních požadavků:
- účelné, efektivní, ekonomické a životní prostředí respektující řešení
- vysoká úroveň kvality díla a poskytovaných služeb
- originalita řešení, přijatelnost a dlouhodobá udržitelnost návrhu
- dodržování aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a dalších jiných příslušných
platných předpisů a požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí a bezpečností a
ochranou zdraví při práci
- dodržení požadované bezpečnosti informací.
4. Rozsah služeb musí být komplexní a musí být poskytován po celé období přípravy a
realizace. Případné nezbytné přijaté kooperace musí být na úrovni srovnatelné se zásadami
integrované politiky společnosti.
5. Péče o zákazníka a jeho projekt musí pokračovat i po ukončení výstavby a uplynutí
záručních lhůt. Vyhodnocení zkušeností z ukončených projektů se musí stát základem pro
zlepšení práce na dalších akcích společností. Samozřejmostí je přijímání názorů a
připomínek zákazníků, orgánů státní správy, odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných
stran v oblasti ochrany životního prostředí i bezpečnosti a ochrany zdraví, vstřícné reagování
na ně a využívání jich jako cenného zdroje informací a podnětů pro zlepšování.
6. Zásady integrované politiky musí být respektovány na všech úrovních přípravy projektu.
Za každou dílčí část musí být zpracovatel této části osobně zodpovědný. Kontrola je
nedílnou součástí tvorby projektu a musí být realizována průběžně v souladu s postupem
prací. Korektnost jednání se zákazníkem i ostatními zainteresovanými stranami patří
k základním atributům integrované politiky.
7. Úroveň kvality díla je dána úrovní kvality jeho dílčích součástí. Společnost bude
poskytovat zdroje na pořízení technických prostředků pro zvýšení úrovně kvality produkce a
organizovat zdokonalovací výcvik. Bude usilovat o to, aby se zvýšil počet zaměstnanců, kteří
vykonají zkoušku odborné způsobilosti a dosáhnou autorizace. Společnost bude vzdělávat
zaměstnance ve znalostech právních předpisů v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci a v oblasti bezpečnosti informací, které se vztahují k jejich
činnostem a orientovat vzdělávání na posílení vědomí vztahu k životnímu prostředí,
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v oblasti bezpečnosti informací.
8. Jedním z cílů integrované politiky společnosti je získání a udržení certifikátů systému
managementu kvality, environmentu, bezpečnosti ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
informací.

Úkolem vedení společnosti se proto stává:
- zabezpečit jednotné postupy a pravidla pro práci na projektech, periodicky je vyhodnocovat
a navrhovat úpravy směřující ke zkvalitnění a zefektivnění práce.
- stanovovat cíle a programy pro neustálé zlepšování systému řízení ochrany životního
prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti informací, u těchto cílů a
programů pravidelně vyhodnocovat účinnost realizování.
- definovat environmentální aspekty činností společnosti a na základě toho trvale usilovat
o prevenci skutečného i potenciálního nepříznivého ovlivňování životního prostředí
působením společnosti.
- zajistit identifikování nebezpečí, pravidelné hodnocení a klasifikaci úrovně všech rizik
v oblasti ochrany zdraví a efektivním řízením těchto rizik za využití proaktivního přístupu
usilovat o minimalizaci jejich závažnosti a tím i neustálé zlepšování systému řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- sledovat technickou úroveň řešení projektů a porovnávat ji s technickými profesními trendy,
posuzovat technická řešení i z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a šetrnosti k životnímu
prostředí s cílem účinné prevence negativních dopadů a minimální zátěže životního
prostředí. Za těmito účely pečovat o odbornou informovanost a technický růst pracovníků
společnosti.
- zabezpečit vysokou úroveň kvality výsledného produktu (projektu), která je vedle technické
zdatnosti a odborné způsobilosti pracovníků podmíněna i úrovní technického vybavení
pracovišť. Moderní hardwarové a softwarové vybavení a jejich periodická modernizace je
klíčem ke zhotovení úspěšného a konkurence schopného projektu i s ohledem na zajištění
bezpečnosti informací.
- zpracovat projekt s vysokou úrovní kvality, se musí dostat do podvědomí všech pracovníků.
Zpracovatelé projektů – zaměstnanci společnosti – jsou tím nejdůležitějším faktorem, který
úroveň kvality projektu ovlivňuje. Vedení společnosti musí proto usilovat o to, aby personální
a mzdová politika byla vedena směrem, který zainteresovává každého pracovníka a motivuje
ho ke zhotovení finálního výrobku – projektu s vysokou úrovní kvality.
- pravidelně přezkoumávat tuto integrovanou politiku a zajistit její dostupnost a sdělování
všem zainteresovaným stranám a zaměstnancům
- v oblasti bezpečnosti informací chránit informační aktiva společnosti proti všem vnitřním,
vnějším, úmyslným i náhodným hrozbám; v pravidlech stanovit a přezkoumávat kritéria,
kterými jsou hodnocena rizika; zajistit kontinuitu podnikatelských činností společnosti;
minimalizovat nebezpečí škod vzniklých v důsledku neoprávněného zacházení
s informacemi; implementovat preventivní opatření proti bezpečnostním incidentům a tím
snižovat jejich potenciální dopad.
Komplexní multiprofesní projekt je produkt, který je pro zákazníka vysoce atraktivní.
Společnost, při širokém spektru svých činností, není schopna pokrýt vlastními pracovníky
všechny profese. Aby zákazník mohl obdržet nabízený komplexní projekt, musí společnost
spolupracovat s externími dodavateli. Zásadou integrované politiky i v této oblasti však musí
být důraz na vysokou úroveň kvality a termínovou spolehlivost a zodpovědný přístup těchto
dodavatelů k životnímu prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví a bezpečnosti informací.
Pečlivý výběr a hodnocení jejich práce musí být trvalou součástí činnosti vedoucích
pracovníků.
V Praze dne: 1. 4. 2011
Ing. Tomáš Slavíček
generální ředitel

