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Společnost KLEMENT Construction a.s. je součástí holdingového uspořádání společností KLEMENT. Společnost působí jako 
generální dodavatel komplexních technologických celků pro energetiku ve všech fázích projektu – know-how, projekce, 
inženýring, příprava projektu, vlastní realizace, údržba. Realizuje projekty v oborech: stavby pro energetiku, technologické 
celky, průmyslové objekty a technologie a inženýrské stavby.   
Společnost si plně uvědomuje, že včasnost, kvalita, minimální negativní dopad na životní prostředí, prevence vzniků úrazů 
a bezpečnost práce všech zaměstnanců při provádění všech podnikatelských aktivit společnosti jsou podmínkou úspěšného 
působení společnosti na trhu. Tyto principy jsou základem vytvořeného integrovaného systému řízení (IMS) a vyhlášené 
Integrované politiky firmy, která vyjadřuje závazek  k udržování a neustálému zlepšování celkové výkonnosti společnosti 
v oblasti kvality (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).  
V této souvislosti se vedení společnosti KLEMENT Construction a.s. zavazuje implementovat, udržovat a neustále zlepšovat 
Integrovaný Systém Managementu (IMS) dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001 a 

 vyhlašuje tuto politiku IMS: 

1. Výsledkem našeho snažení je spokojený a vracející se zákazník. Vytváříme a rozvíjíme vhodné podmínky k lepší 
komunikaci se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, uživateli staveb, veřejností, orgány státní správy a dalšími 
zainteresovanými stranami. 

2. Společnost má zavedeno procesní řízení, činnost firmy je rozčleněna do vzájemně propojených a na sebe 
navazujících procesů. Jejich řízení je společné, aby bylo dosaženo maximální efektivnosti a účinnosti při plnění 
stanovených cílů. 

3. Vrcholový management vytváří ve firmě prostředí vhodné k aktivní účasti všech zaměstnanců na tvorbě a plnění cílů. 
Analyzuje získané údaje a informace a na základě nich provádí strategická rozhodnutí. 

4. Zaměstnanci na všech úrovních jsou zapojení do udržování a zlepšování IMS s důrazem na jejich profesionalitu, 
serióznost a vzájemnou spolupráci. Znalý a spokojený zaměstnanec je nepostradatelný pro rozvoj společnosti. Všichni 
pracovníci jsou si vědomi odpovědnosti za kvalitu všech svých produktů, za udržování a zlepšování stavu životního 
prostředí, za dodržování zásad společenské odpovědnosti a zlepšování pracovních podmínek a dále za zvyšování 
úrovně bezpečnosti práce a požární ochrany a zajištění činností ve všech těchto oblastech 

5. Pravidelným vzděláváním zvyšujeme a prohlubujeme povědomí zaměstnanců o vlastní odpovědnosti ve vztahu 
ke kvalitě provedené práce, k ochraně životního prostředí a ochraně zdraví. 

6. Zavazujeme se dodržovat platná ustanovení právních a jiných obecně závazných předpisů, které se týkají všech 
prováděných činností a poskytovaných služeb a to v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a BOZP.   

7. Identifikujeme a snižujeme možná rizika negativních vlivů na okolní prostředí v rámci všech činností, a to jak výrobních 
a tak servisních a cíleně jim předcházíme. 

8. Klademe důraz na prevenci vzniku možného ohrožení zdraví nebo života zaměstnanců a ostatních spolupracujících 
osob, jejich úrazů a celkovou minimalizaci dopadů všech realizovaných činností na zdraví. 

9. Používáme nejmodernější, technicky ověřené a schválené, ekologicky šetrné a bezpečné výrobní technologie, 
materiály a pracovní postupy. Zlepšujeme pracovní podmínky zaměstnanců. 

10. Vedení společnosti chce veškerou svou činností přispět k udržení a zlepšení životního prostředí a zachovat přírodní 
zdroje pro následující pokolení. Environmentální politika společnosti, která je součástí politiky Integrovaného systému 
managementu, vychází z poznatků úvodního přezkoumání stavu životního prostředí, z technologie vlastní stavební a 
strojní výroby, souvisejících činností při tvorbě produktů a služeb, identifikace environmentálních aspektů a hodnocení 
environmentálních dopadů. 

11. Vyžadujeme od dodavatelů dodržování zásad ochrany životního prostředí a BOZP. Při výběru upřednostňujeme ty 
z nich, kteří systematicky minimalizují rizika a dopady svých činností v těchto oblastech. 

12. Udržujeme a trvale zlepšujeme úroveň IMS v souladu se zásadami systémových norem a tím zlepšujeme prestiž 
u zákazníků, konkurenceschopnost a výkonnost firmy. 

 
V Hliňanech, dne: 10. 2. 2023 

 
 
      ……………………………………………………… 
            Igor Beňo 
       Ředitel společnosti 


