POLITIKA společnosti
CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Komárovské nábřeží 465/10, 61700 Brno
Společnost je držitelem certifikátu integrovaného systému řízení kvality podle požadavků normy
ČSN EN ISO 9001, řízení ochrany životního prostředí podle požadavků normy ČSN EN ISO 14001,
řízení kontrolního systému biokontaminace – RABC podle požadavků normy ČSN EN 14 065,
kontinuálního monitoringu kvality podle požadavků normy RAL-GZ 992/1/2/4 a systému
managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001. Jednou ze základních priorit
Společnosti je ochrana životního prostředí a úspor energií, při zachování kvality všech nabízených
druhů služeb svým zákazníkům a v těchto trendech se neustále zlepšovat.
Společnost respektuje, dodržuje a prosazuje právní předpisy České republiky týkající se životního
prostředí, pravidelně hodnotí své vlivy na životní prostředí a preventivními opatřeními zajišťuje
podmínky pro bezpečný a spolehlivý provoz.
Společnost uplatňuje řízení ochrany osobních údajů prostřednictvím ustanovených bezpečnostních
cílů a principů – GDPR.
Společnost stále zvyšuje kvalitu svých služeb a zároveň reaguje na podněty vnitřního a vnějšího
charakteru, zavedením kontrolního systému biokontaminace, sledováním moderních trendů a
investicemi do nových technologií.
Společnost:
 se zavazuje k co nejnižší energetické náročnosti při provozu budov, ve výrobních procesech
a v dopravě.
 usiluje o využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie.
 opakovaně stanoví, plní a vyhodnocuje střednědobé a dlouhodobé cíle a cílové hodnoty
v oblasti QMS, EMS, EnMS, RABC a RAL.
 se zavazuje být plně v souladu s příslušnými právními požadavky v oblasti užití a spotřeby
energie a energetické účinnosti, QMS, EMS, RABC a RAL.
 podporuje nákup materiálů a služeb s co nejnižší energetickou náročností
 dokumentuje a komunikuje na všech stupních organizace
 systém pravidelně přezkoumává, aktualizuje a zajišťuje jeho neustálé zlepšování
 se zavazuje k zajištění dostupnosti informací a zdrojů nezbytných k dosažení cílů a cílových
hodnot
Každý zaměstnanec společnosti CHRIŠTOF, spol. s r.o. musí přispět k plnění těchto závazků:
- vzděláváním a zlepšováním svých znalostí potřebných k ochraně životního prostředí a
kvalitě provedené práce;
- dodržováním stanovených technologických postupů a provozních řádů;
- dodržováním určených dezinfekčních plánů a hygienických postupů;
- šetrným hospodařením s energetickými zdroji, vodou a svěřenými pracovními prostředky;
- udržováním pořádku na pracovištích;
- obezřetnou opatrností při pracovních činnostech, tak, aby neohrozil zdraví svých
spolupracovníků a neohrozil životní prostředí;
- osobním zásahem v případě ohrožení zdraví a života spolupracovníků, poškození životního
prostředí nebo odvrácení škody na majetku Společnosti;
- dodržovat principy a bezpečností cíle GDPR
Každý zaměstnanec se může kdykoliv obrátit na vedení Společnosti se svými postřehy nebo
zjištěnými nedostatky v oblasti kvality práce, ochrany životního prostředí, bezpečnosti, hygieny
práce a EnMS na pracovištích.
Jan Chrištof, jednatel společnosti
V Brně dne: 28.12.2020

