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Úvod
Tyto cíle jsou zpracovány na základě politiky a závazků, vyplývajících z tohoto dokumentu, s ohledem na potřeby
zajištění zdrojů pro dosažení uvedených cílů v oblasti pracovníků a jejich výcviku, vzdělání a odbornosti, zajištění
technologického vybavení společnosti a zajištění vhodné infrastruktury a pracovního prostředí nutného ke kvalitně
odvedeným službám.
Odpovědnost za hodnocení má ředitel společnosti, stejně jako za předložení dat, údajů a informací o plnění cílů.
Proto jsou vydány tyto cíle:

Cíl
1. Snížení rizika úniku nebezpečných látek
Měřítko cíle:
- dosažení 100% identifikovatelnosti všech odpadů vznikajících ve společnosti a na stavbách
- splnění programu cíle.
Finanční náklady: 500 000,Program cíle:
1.1 Vybavení pracovních čet havarijními soupravami pro případ úniku nebezpečných
látek…splněno
1.2 Vyřešení odpadového hospodářství v areálu firmy a především na stavbách…splněno
1.3 Zajištění pořádku ve skladech. Likvidace nadbytečných a zbytkových zásob…splněno
1.4 Úpravy areálu, komunikace. Vybudování zpevněných ploch.
Odpovědný: výkonný ředitel
Termín: 2011-2012
1.5 Vytvoření centrálního místa údržby pro mechanizaci firmy ze stávajících garáží v areálu
Stavebnin, izolace van, skladování odpadů a olejů…částečně realizováno
Odpovědný: výkonný ředitel
Termín: 2011-2012

Cíl
2. Obecné zvýšení bezpečnosti pracovníků a zlepšení infrastruktury
Měřítko cíle:
- snížení nákladů na PHM, vzhledem k obratu nebo počtu aut
Finanční náklady: 6 000 000,Program cíle:
2.1 Vybavení všech pracovníků odpovídajícími ochrannými pomůckami. …splněno
2.2 Realizace bezpečných pracovišť na dílně, zabezpečením všech strojů a zařízení, řádné
identifikace pracovišť. …splněno
2.3 Zakoupení nových dodávkových vozidel (2-3 kusy) pro obnovu vozového parku a snížení
emisního zatížení provozu. …splněno
2.4 Rekonstrukce areálu, vybudování nadstavby Stavebnin, přestěhování kancelářských prostor a
objektu stavebnin pomocí dotačního programu,
Odpovědný: výkonný ředitel
Termín: 2012-2013

Cíl
3. Snížení ekologické náročnosti vlastních výrobků a provozu, udržení látek TOC pod
limitem malého zdroje znečištění.
Měřítko cíle:
- Max.500 litrů barev a rozpouštědel ročně
- Snížení nákladů na PHM
Program cíle:
3.1 Zajištění takového způsobu povrchových úprav kovových konstrukcí, které vyhoví současnému limitu
pro TOC látky, výběr dodavatele barev, odpovědnost Zejda, Bastl, termín do konce roku
2009…předáno na subdodavatele
3.2 Uvedení BENCALOR pro pohonné hmoty vlastních vozidel do zkušebního a skutečného provozu,
legalizace provozu., Tříletý, Mikovič, Hlaváč, rok 2011-2012
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Cíl
4. Zlepšení podmínek BOZP na zámečnické dílně. Snížení rizika úrazu a zajištění zvýšení
kapacity zámečnické výroby.
Měřítko cíle:
- Realizováno x nerealizováno
- Udržení nulového stavu úrazů na dílně
Program cíle:
4.1 Vystěhování zámečnické dílny, odstranění nefunkčních strojů a zařízení, vymalování..splněno
4.2 Výstavba nové haly, zámečnické dílny v areálu Jemnické Stavby..2011-2013, odpovídá Tříletý,
Bastl
4.3 Revize kategorizace práce zámečnické výroby..2012, Tříletý, Ambros

Cíl
5. Uplatnění zkušeností alternativních zdrojů v realizaci staveb, se zaměřením na
bioplynové stanice, servis fotovoltaických elektráren a další alternativní energie
Měřítko cíle:
- Počet zakázek pro roky 2011 až 2015, vzrůstající podíl v návaznosti na stavební práce
Program cíle:
5.1 Vytvoření reklamních prezentací, obchodní aktivity po potencionálních zájemcích, zajisti Bastl,
Tříletý, 2011-2013
5.2 Spolupráce s dalšími partnery (ERDING), zajisti Tříletý

Cíl
6. Zvýšení efektivity stavebních prací se zaměřením na prevenci vad a nedodělků,
jakosti staveb a komplexnosti nabídky stavebních technologií a prací
Měřítko cíle:
- Reklamace a nedodělky do 5 případů ročně (s ohledem na obrat)
Program cíle:
6.1 Zapojení pracovníků firmy do odborné přípravy v rámci dotačních titulů, zajistí Lovicar,Tříletý, Šteco,
Zejda, 2010-2012
6.2 Zvýšení náročnosti technické kontroly na prováděných stavbách, zakoupení nových měřidel, zajistí
Bastl, 2010-2013
6.3 Zapojení do programu schválených dodavatelů stavebních prací, zajistí Bastl, 2010-2011 splněno

