
Politika kvality a životního prostředí RenoArt s.r.o....    
 
 
Základem Politiky kvality a životního prostředí naší společnosti  RenoArt s.r.o. je vize vybudovat 
prosperující firmu, která bude v oblasti obnovy a restaurování památkových objektů neustále 
upevňovat své postavení na trhu s cílem maximálního plnění požadavků zákazníka.  
Jedním z kroků k podpoře této strategie je uplatňování a rozvíjení IMS podle normy ISO 9001:2009  a 
EMS podle normy ISO 14001:2005.. 
 
Vedení společnosti RenoArt s.r.o. při tvorbě politiky kvality a životního prostředí vychází z analýzy 
požadavků stávajících i budoucích zákazníků a vyhlašuje v zájmu udržení a zlepšení získaných pozic 
na trhu následující záměry: 
 

A. Etablovat se na trhu a p ůsobit v jeho rámci jako generální dodavatel prací 
 

B. Získávat zakázky realizované na více etap 
C. Zařadit se do databáze kvalitních dodavatel ů zákazníka a být poptáván na realizaci 

dalších prací 
 

D. Dosahovat vysoké úrovn ě kvality provád ěných prací p ři obnov ě památkového fondu 
(dodržovat platné právní p ředpisy a jiné požadavky v č. požadavk ů zákazníka) 

 
E. Pružn ě reagovat na pot řeby zákazník ů, uspokojovat jejich požadavky vysokou 

odborností a kvalitou práce a tím usilovat o jejich  věrnost 
 

F. Ve spolupráci s dodavateli a zákazníky vybudovat  vzájemn ě výhodné dodavatelsko – 
odb ěratelské vztahy jako jeden z p ředpoklad ů dosažení rozvoje spole čnosti 

 
G. Dbát na co nejvyšší kvalifikaci a prohlubování o dborné p řípravy pracovník ů 

spole čnosti 
 

H. Integrovat systém kvality a životního prost ředí do pov ědomí a činnosti všech 
zaměstnanc ů a stálých subdodavatel ů 

 
I. Podporovat iniciativu, osobní odpov ědnost a motivaci pracovník ů na neustálém 

zlepšování všech proces ů IMS 
 

J. Zavazujeme se trvale zlepšovat ochranu životního  prost ředí a environmentální profil-. 
 

K. Zavazujeme se provád ět prevenci zne čišťování životního prost ředí a předcházet 
havarijním stav ům 

 
L. Působit na obchodní partnery. Smluvn ě vyžadovat u dodavatel ů a nájemc ů vhodné 

chování v ůči životnímu prost ředí a dodržování politiky IMS 
 
Vedení společnosti RenoArt s.r.o. organizuje plné zapojení všech zaměstnanců, umožňuje jim využití 
jejich schopností v co největší prospěch společnosti a podporuje vytváření prostředí pro týmovou 
spolupráci při řešení problémů.  
 
Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 15. 6. 2009 
 
 

Ivan Nosek 
Ředitel společnosti RenoArt  s.r.o .  

 


