
 

INTEGROVANÁ POLITIKA SPOLEČNOSTI 
K. B. K. fire s.r.o. 

 

K. B. K. fire s.r.o. se zabývá zajišťováním komplexních služeb v oblasti požární bezpečnosti staveb v 
České a Slovenské republice od zpracování projektových dokumentací, přes realizaci požárně 
bezpečnostních zařízení a opatření, přípravy staveb ke kolaudaci ve spolupráci s dotčenými orgány 
státní správy až po zpracování provozní dokumentace a zajišťování preventivní požární ochrany a 
bezpečnosti práce. 
Integrovaná politika je vyhlášena na podporu uplatňování systému managementu kvality (QMS) 
v souladu s normou ISO 9001, systému environmentální managementu (EMS) dle ISO 14001, systému 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) dle OHSAS 18001, a v neposlední řadě také systému 
společenské odpovědnosti dle ISO 01 0391, jako funkční nástroj řízení firmy K.B.K. fire s.r.o.  
Politika vyjadřuje stanovisko vrcholového vedení, že řízení kvality, životního prostředí, bezpečnosti 
práce a společenské odpovědnosti je neoddělitelnou součástí řízení. 
Politika stanovuje základní principy a cíle k dosažení vysoké kvality provedeného díla a zajištění 
spokojenosti zákazníků: 
 
v Kvalitu chápeme jako plné uspokojení požadavků, potřeb a očekávání zákazníků. 

v Zabezpečování vysoké kvality naší práce nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Minimalizace negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí je pro nás samozřejmostí, stejně 
jako prevence vzniku úrazů a poškození zdraví. 

v Udržujeme otevřenou komunikaci a dlouhodobou spolupráci se všemi zainteresovanými stranami 
(zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé, ……). 

v Chceme být první volba zákazníka, chceme nadchnout své zákazníky kvalitou naší práce a trvale 
chceme patřit k nejlepším a nejvyhledávanějším firmám. 

v Každý zaměstnanec je zodpovědný za kvalitu své práce. Zná svá práva a povinnosti, je si vědom své 
odpovědnosti vůči firmě K.B.K. fire s.r.o., ostatním lidem a životnímu prostředí. 

v Naším cílem je dílo předávané bez vad, v souladu s právními a jinými požadavky, zároveň chceme 
snížit počet reklamací na námi realizovaných zakázkách. Dalším cílem je provést dílo bez poškození 
zdraví osob a životního prostředí. 

v Neustále zlepšujeme řízení, výkonnost společnosti, zlepšování integrovaného systému, s cílem 
vytvořit prostředí takové společnosti, která prohlubuje povědomí svých zaměstnanců jak o životním 
prostředí, tak o dodržování zásad v oblasti bezpečnosti práce. Hlavními aspekty je prevence proti 
nehodám, nemocem z povolání, nebezpečí poškození zdraví plynoucí z pracovní činnosti, škodám na 
životním prostředí a hmotným škodám. 

Politika je závazná pro všechny zaměstnance firmy. 
 

Hlavní motto: „Rychle, kvalitně, bezpečně a s rozvahou.“ 

 

V Ostravě dne 19. 1. 2018.                                                                                       Ing. Martin Bebčák 

jednatel společnosti K.B.K. fire s.r.o.   
 


