INTEGROVANÁ POLITIKA KVALITY, EKOLOGIE A BOZP
V současné době se společnost TKP geo s.r.o. řadí mezi největší firmy ve svém oboru v České
republice, co do počtu zaměstnanců a ročního obratu v praktické i obchodní činnosti. Vzhledem k
technickému a vysoce kvalifikovanému personálnímu obsazení jsme schopni:
o poskytnout komplexní služby v oboru geodézie, inženýrské geodézie a fotogrammetrie na
území celé České republiky i v zahraničí, projekce pozemkových úprav a provádění leteckých
prací za pomoci dronů na území celé České republiky;
o poskytnout komplexní služby v oboru GeoIT&GIS, mapové a datové služby na území celé
České republiky i v zahraničí.
Naše zákazníky chápeme jako základ naší existence. Chceme úspěšně obstát v konkurenčních
podmínkách podnikání, a tak máme eminentní snahu o rozvoj společnosti a zvyšování efektivnosti
systému řízení vedoucí k zajištění spokojenosti zákazníků, zaměstnanců společnosti a dalších
zainteresovaných stran.
Realizaci této vize naplňujeme zejména prostřednictvím uplatňování principů řízení kvality,
environmentu a BOZP dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018
s ohledem na neustálé zlepšování stanovených procesů směřující k upevnění a posilování významné
pozice společnosti na trhu, a to prostřednictvím:
o systematického zkoumání požadavků trhu, očekávání zákazníků a jiných zainteresovaných
stran, dodržováním platné legislativy a jiných požadavků, využíváním nejmodernější
technologie, zvyšováním znalostního kapitálu společnosti, podpory projektů a programů
v oblasti vývoje a zdokonalováním hlavních i podpůrných procesů, které jsou pravidelně
přezkoumávány;
o periodického hodnocení profilu společnosti z hlediska ekonomických, environmentálních a
bezpečnostních výsledků a přijímání opatření k jejich neustálému zlepšování, využívání
technologií a ovlivňování vlastní produkce s přihlédnutím na požadavky kvality, ochrany
životního prostředí a bezpečnosti práce a ochrany zdraví s vazbou na snižování negativních
dopadů, především v rovině preventivních opatření;
o pravidelného vyhodnocování environmentálních rizik a nebezpečí v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, stanovování jejich významnosti, příčin a způsobu řízení;
o důsledné prevence, pomocí které předcházíme haváriím, nehodám a situacím, jejichž
důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a bezpečnost a zdraví
zaměstnanců společnosti nebo veřejnosti;
Vedení společnosti se tímto zavazuje k účinnému uplatňování této „Politiky kvality, ekologie a
BOZP“, pro kterou jsou ve společnosti definovány cíle a programy, s jejichž realizací se zaměstnanci
naší společnosti plně ztotožňují.
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