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Politika integrovaného systému řízení ve společnosti 

Union Grid s.r.o. 

Společnost Union Grid byla založena s cílem poskytovat svým zákazníkům služby na profesionální 

úrovni při dodržení zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví a dodržení zákonných požadavků pro 

ochranu životního prostředí.  

Pro naplnění stanoveného cíle má společnost Union Grid zavedený integrovaný systém řízení, dle 

norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018, pro následující činnosti: 

 Elektromontážní práce při výstavbě a rekonstrukci sítí vysokého napětí a velmi vysokého napětí. 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

 Inženýrská činnost ve výstavbě a poskytování služeb koordinátora BOZP. 

 Projektová činnost ve výstavbě. 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

Integrovaný systém řízení společnost Union Grid uplatňuje v rámci sídla a provozoven společnosti a 

rovněž v objektech a prostorech při vlastní stavebně-montážní činnosti. 

Politika integrovaného řízení ve společnosti Union Grid je založena na trvalém zvyšování kvality našich 

služeb při zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, prevenci 

znečišťování, a tím získání schopnosti konkurovat již zavedeným společnostem na trhu.  

Cíle politiky integrovaného systému řízení jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti a byly 

přijaty vedením společnosti jako strategické cíle pro následující období. Lze je shrnout následovně: 

 Dodržování kvality provedených prací v souladu s předpisy a požadavky předkládaných našimi 

zákazníky. Vybraná závazná nařízení jsou předávána vedoucím zaměstnancům ve formě jejich 

pověření k činnosti.  

 Dodržování všech závazných povinností, jiných příslušných požadavků a vnitřních předpisů 

souvisejících s managementem kvality, bezpečností a ochranou zdraví při práci a ochranou 

životního prostředí. Jejich závaznost pro zaměstnance vyplývá z popisu pracovní činnosti.  

 Dodržování zásad ochrany životního prostředí, prevence znečišťování a šetrného nakládání 

s odpady vznikajícími naší činností. Tyto zásady jsou zajišťovány pomocí zákonných ustanovení 

jednotlivých smluv o dílo a vnitropodnikovými předpisy vztahujícími se k EMS. 

 Zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky, odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika 

bezpečnosti práce, prevencí předcházet možným úrazům a působit na naše subdodavatele i 

všechny osoby dotčené stavbou, pro udržení vysoké úrovně v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Projednávat důležité skutečnosti týkající se BOZP se zaměstnanci a podporovat jejich 

aktivní spoluúčast. 

Zaměstnanci jsou pravidelně školeni z příslušných předpisů a norem, v rámci prevence pracovních 

úrazů a snižování rizik probíhají pravidelné i namátkové kontroly pracovišť, osobních ochranných 

pracovních pomůcek, bezpečnostních opatření a pracovních postupů. Velká péče je věnována 

výběru našich subdodavatelů. Subdodavatelé jsou zavázáni v rámci smluv k dodržování předpisů, 

přičemž jsou prováděny pravidelné kontroly jejich dodržování a subdodavatelé jsou pravidelně 

hodnoceni.  

 Vyhledávat nové příležitosti pro neustálé zlepšování integrovaného systému řízení. 


