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Společnost LM Construction, s.r.o. používá integrovaný systém managementu (ISM) kvality (QMS),
životního prostředí (environmentálního managementu EMS) a bezpečnosti zdraví a ochrany při práci
(BOZP) dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 a SCC.
LM Construction, s.r.o. je stavebně technologickou firmou se specializací na čerpací stanice. Mezi
hlavní činnosti patří:
•
•
•
•

výstavba nových čerpacích stanic pohonných hmot a jejich souvisejících částí na území České
a Slovenské republiky,
zajišťování komplexních rekonstrukcí čerpacích stanic,
poskytování servisní služby provozované 365 dní v roce a 24 hodin denně za podpory
helpdesku,
provádění revizí a kontrol čerpacích stanic.

Vedení LM Construction, s.r.o. přijalo následující Politiku ISM jako závazek ve vztahu k plnění
požadavků všech zainteresovaných stran (zákazníků, pracovníků, partnerů, dodavatelů, státní správy i
veřejnosti) a zabezpečení trvale vysoké úrovně poskytovaných produktů.
1. Kvalita realizovaných projektů, jejich dopad na životní prostředí i plnění požadavků BOZP jsou
věcí každého pracovníka.
2. Dodržování platné legislativy aplikovatelné na činnost LM Construction, s.r.o. a její uplatňování
v každodenním životě společnosti i ostatních závazných povinností je pro vedení společnosti
závazkem i samozřejmostí.
3. LM Construction s.r.o. respektuje princip trvale udržitelného rozvoje přijetím závazku k prevenci
znečišťování, úsilím o snižování množství produkovaných odpadů, efektivním hospodařením
s energiemi, vodou, nakupovanými materiálovými vstupy a ostatními zdroji, používáním šetrných
materiálů, výrobků a progresivních technologií ohleduplných k životnímu prostředí.
4. LM Construction s.r.o. předchází aktivním přístupem v BOZP vzniku úrazů, nemocem z povolání
a poškození zdraví.
5. LM Construction s.r.o. komunikuje se všemi zainteresovanými stranami, které mohou mít na
činnosti společnosti zájem o všech důležitých skutečnostech.
6. Všichni pracovníci mají v rámci své funkce vymezeny úkoly, znají svoji odpovědnost a mají
dostatečnou pravomoc k jejich uskutečňování.
7. Všichni pracovníci vědí, jak jejich činnost přispívá ke kvalitě realizovaných staveb, jak ovlivňuje
životní prostředí a jaké požadavky BOZP mají plnit pro bezpečnost svou i ostatních.
8. Zlepšování je trvalý proces, který společnost realizuje eliminací chyb a ztrát, realizací včasných
preventivních opatření, systematickým sledováním a trvalým zlepšováním procesů. Za prioritu
považujeme preventivní péči, která má přednost před následnými opatřeními.
9. Pravidelné hodnocení činnosti společnosti na poradách a souhrnně přezkoumáváním celého ISM
poskytuje náměty na trvalé zlepšování.
10. Vedení společnosti vyžaduje od svých obchodních partnerů aktivní přístup k ochraně životního
prostředí a plnění požadavků BOZP.
Zásady Politiky ISM jsou platné dnem vyhlášení, vztahují na všechny pracovníky a všechny
poskytované produkty. Vedoucí pracovníci jsou zodpovědní za její prezentaci všem svým podřízeným
a dalším zainteresovaným stranám - podle povahy a možností realizovaných projektů.
V Praze dne 1.6.2017
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