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Politika kvality a environmentu VAK SERVIS s.r.o. 

     
Základním předmětem podnikání společnosti je realizace komplexních dodávek staveb 

inženýrských sítí a zejména staveb vodovodního a kanalizačního charakteru. Hlavním a 
dlouhodobým cílem naší společnosti je, aby se její jméno stalo synonymem spolehlivého a 
svědomitého partnera, který plní své závazky individuálním přístupem k zákazníkovi.  

Politika kvality a environmentu společnosti VAK SERVIS s.r.o. vyplývá z výše 
uvedených činností a zvolené strategie vedení společnosti. Zachycuje a specifikuje důležité 
záměry managementu společnosti v oblasti kvality a ochrany životního prostředí. Pro 
naplňování Politiky se všichni zaměstnanci zavazují plnit v maximální možné míře 
požadavky zákazníka. 

 
Politika kvality 

1j) Přijímáme model systému kvality a řízení společnosti, kde se snažíme sledovat a 
vyhodnocovat realizační procesy. Velký důraz klademe na kvalitu prováděných prací a 
soulad s platnou legislativou v oblasti realizace vodohospodářských staveb a služeb. 
V případě odhalení závad nebo připomínek se snažíme zákazníkovi vyjít maximálně vstříc 
okamžitou nápravou. Snažíme se zakázky předávat bez nedostatků. 

 
2j) Jako stabilní a flexibilní firma svoji marketingovou aktivitu směřujeme k zajišťování stále 

nových klientů. Stejnou strategii uplatňujeme i u našich dodavatelů. Velký důraz klademe 
na výběr našich partnerů, dodavatelů, ale i zákazníků, abychom minimalizovali riziko 
neúspěšných obchodů. 

 
3j) Našim velkým a nevyčíslitelným majetkem jsou zaměstnanci společnosti, jejich kvalita a 

způsobilost vykonávat odborně svoji práci. Naší povinností je zajistit odpovídající zdroje 
pro zajištění odpovídajících znalostí, vzdělávání a kvalitního vybavení. Touto strategií 
chceme dosáhnout zvyšování úrovně poskytovaných služeb.  

 
Environmentální politika 

1e) Snažíme se dodržovat požadavky všech platných zákonů, vyhlášek a nařízení 
souvisejících s ochranou životního prostředí. 

 

2e) Hledáme příležitosti pro snížení negativního vlivu v oblastech znečišťování ovzduší, 
vody a půdy, spotřeby energií a nadměrného vytváření odpadů. Pravidelně udržujeme 
pořádek v areálu společnosti a na všech provozních staveništích a tím chceme 
minimalizovat negativní dopady vlastních činností na životní prostředí. 

 

3e) Zvyšujeme a prohlubujeme povědomí o ochraně životního prostředí mezi zaměstnanci a 
snažíme se vést s nimi konstruktivní dialog ohledně řešení ekologických otázek. 

 
Výše uvedenou politikou jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci a organizace pracující jménem 
společnosti VAK SERVIS s.r.o. a důsledky a povinnostmi, které z ní vyplývají.  
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