
 
 

Prohlášení vedení společnosti 
 

 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI 
 
Společnost KUNST, spol. s r. o., generální dodavatel vodohospodářských investičních 

celků považuje za svůj hlavní cíl poskytování kvalitních služeb svým zákazníkům 
 

Svůj záměr dosažení a zajištění kvality v souladu s požadavky dle normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001 a ISO 3834-2 prezentuje vedení společnosti tímto prohlášením: 

 
- základem strategie společnosti je efektivní rozvoj podnikatelských aktivit, sloužící k trvalému 

kvalifikovanému uspokojování současných i budoucích potřeb zákazníků a zaměstnanců společnosti 
- společnost se neustále snaží o zkvalitnění svých služeb, za což nese odpovědnost každý 

zaměstnanec společnosti; 
- neustálé zlepšování efektivnosti integrovaného systém řízení, kontrola a prevence znečišťování 

životního prostředí, vzniku úrazů a poškození zdraví, zajištění bezpečných a zdravých pracovních 
podmínek, analýza rizik a příležitostí, budování vzájemně výhodných dodavatelských vztahů, jsou 
nedílnou součástí strategie vedení společnosti a prvořadou povinností všech zaměstnanců firmy; 

- ke zlepšování efektivnosti integrovaného systému řízení jsou vedením společnosti stanovovány Cíle 
společnosti; 

- pozitivní vztah k životnímu prostředí je součástí všeobecné obchodní politiky společnosti. Má stejnou 
úroveň důležitosti jako jiné firemní cíle což jsou kvalita, bezpečnost práce, odpovědnost pracovníků, 
spokojenost zákazníka a zisk; 

- společnost provádí všechny své činnosti s ohledem na své zaměstnance a spolupracující osoby, 
komunikuje s nimi a zapojuje je do naplňování systému managementu ochrany a bezpečnosti zdraví 
při práci 

- integrovaný systém managementu dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 3834-2, plnění všech 
právních a jiných požadavků poskytuje zákazníkovi přiměřenou jistotu kvality poskytovaných služeb a 
produktů s odpovídajícími vlastnostmi; 

- spokojenost zákazníků s poskytovanými službami je neustále ověřována. Tato zpětná vazba vede k 
dalšímu zlepšování poskytovaných služeb; 

- do integrovaného systému jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zahrnuti 
dodavatelé a hlavní externí spolupracovníci, od kterých společnost vyžaduje prokázání jakosti svých 
výrobků a služeb, dodržování požadavků na ochranu životního prostředí, nakládání s odpady a 
dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

 
Toto Prohlášení vedení společnosti je závazné pro všechny zaměstnance společnosti a jeho účinnost je 
dána dnem vyhlášení. Vedení společnosti projednalo se zaměstnanci výše uvedené zásady Politiky 
společnosti a možnosti jejich spoluúčasti. 
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        Společnost je držitelem certifikátů 
         ISO 9001:2015, ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018, ČSN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN ISO 3834-2:2006 


