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Integrovaná politika společnosti 
 
Politika Dopravoprojektu Brno a.s. (dále jen „společnost“) v oblasti integrovaného systému 
managementu (dále jen „ISM“) je postavena na závazku všech pracovníků a subdodavatelů 
společnosti dosahovat co nejlepšího plnění požadavků zákazníků, plnění legislativních požadavků a 
na neustálém zdokonalování a zvyšování efektivnosti procesu projektování a veškerých dalších 
poskytovaných služeb. 
 
ISM je vytvořen a udržován pro všechny hlavní činnosti společnosti. Zahrnuje projektovou, 
inženýrskou a konzultační činnost ve výstavbě, výkon technických dozorů staveb, zeměměřickou 
činnost, činnost v oblasti poskytování služeb BOZP, tj. činnost koordinátora a zpracování plánů BOZP 
a geologické práce.  
 
Každý pracovník zná svoje povinnosti, odpovědnosti a pravomoci v rámci procesů společnosti a 
pracovní náplni, a má tak svůj podíl na úrovni kvality konečného díla a poskytovaných služeb. 
 
Všichni pracovníci společnosti jsou povinni dodržovat vysokou úroveň profesionálního chování a etiky 
bez ohledu na to, na jaké úrovni řízení či na jaké pracovní pozici ve společnosti jsou zařazeni - viz 
etický kodex společnosti. 
 
Závazkem společnosti je také minimalizace nepříznivých dopadů z vlastních činnosti na životní 
prostředí a prevence takových dopadů při realizaci a užívání společností projektovaných staveb. 
 
Vedení společnosti přijalo závazek k neustálému zlepšování ISM a při realizaci činností klade důraz 
na prevenci znečištění životního prostředí, prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví, na poskytování 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, snižování rizik a projednání BOZP se 
zástupcem zaměstnanců pro oblast BOZP a ochranu osobních údajů fyzických osob. 
 
Upřednostňujeme takové kooperanty, kteří uplatňují podobnou politiku a cíle na ochranu životního 
prostředí, bezpečnosti a ochranu zdraví při práci a bezpečnost informací jako naše společnost. 
 
Vedení společnosti si je vědomo, že výkonná, funkční a stabilizovaná HW a SW infrastruktura je 
nutnou podmínkou pro úspěšné plnění požadavků zákazníků a zajištění bezpečnosti informací. 
 
Vedení společnosti zajišťuje školení pro pracovníky společnosti, aby bylo dosahováno požadované 
úrovně kvality produktů a aby byly činnosti v souladu s požadavky právních předpisů a jinými 
požadavky, včetně činností, které se vztahují k environmentálním aspektům a rizikům v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Integrovaná politika společnosti je sdělována tak, aby byla pochopena všemi pracovníky společnosti, 
a je pravidelně každoročně přezkoumávána z hlediska vhodnosti.  
 
V návaznosti na politiku společnosti jsou každoročně stanoveny a za minulé období vyhodnoceny cíle 
kvality, cíle a programy v environmentální oblasti, v oblasti ochrany zdraví při práci a v oblasti 
bezpečnosti informací.  
 
Vedení společnost zajišťuje, aby ISM, který obsahuje systém managementu kvality, systém 
environmentálního managementu a systému managementu a ochrany zdraví při práci, byl zaveden, 
udržován a neustále zlepšován podle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 
45001:2018. 
 
Politika společnosti zveřejněna a je dostupná zainteresovaným stranám. 
 
V Brně dne: 30. 9. 2019 
 
 
 
       Ing. Aleš Trnečka, MBA 
          předseda představenstva a ředitel společnosti 


