
 
 

POLITIKA SPOLEČNOSTI 
(kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

SOLETANCHE Česká republika s.r.o. 
 

Organizace SOLETANCHE Česká republika s.r.o. vznikla jako česká 
společnost a uplatňuje se od roku 1992 na trhu v oblasti předmětů 
podnikání, tj. ,,Speciální zakládání staveb, sanace znečištění a další 
související stavební činnosti“ včetně poskytování služeb místních 
odborníků a profesí ve stavebnictví v realizaci zakázek podzemních 
stěn, injektáží a tryskových injektáží, mikropilot, zemních kotev, 
pilot, záporových stěn, zlepšováním zemin a to vždy při použití 
nejmodernějších technických prostředků a progresivních, ekologicky 
vyhovujících technologických postupů v souladu s požadavky 
zákazníků a platnou legislativou. 
 
Společnost SOLETANCHE Česká republika s.r.o. navázala na dobrou 
tradici svého jména v oboru speciálního zakládání staveb. Ve svém 
podnikání čerpá organizace SOLETANCHE Česká republika s.r.o. 
plnou podporu ze silného zázemí společnosti SOLETANCHE BACHY 
GROUP. Ta je v daném oboru předním mezinárodním 
představitelem, a to nejen svými výkony, ale obzvláště svou 
vysokou technickou úrovní, know-how a prověřenými metodami.  
 
Vedení organizace SOLETANCHE Česká republika s.r.o. si plně 
uvědomuje, že spokojenost zákazníků, plnění jejich požadavků a 
potřeb na maximální kvalitativní úrovni jsou základním předpokladem 
a zároveň i podmínkou úspěšného podnikání a udržení na trhu ve 
vysoce konkurenčním prostředí v oboru. K udržení si této pozice bylo 
vedením společnosti v souladu s firemní strategií a normami ČSN EN 
ISO 9001:2009 – kvalita, ČSN EN ISO 14001:2005 – EMS, ČSN OHSAS 
18001:2008 – SMBOZP, rozhodnuto vydat novou aktualizovanou 
politiku společnosti v rámci principů a zásad integrovaného systému 
managementu (kvality, EMS a SMBOZP): 

 
V oblasti systémů řízení 
• Analyzovat a zlepšovat identifikované procesy na základě 

výsledků získaných z měření a monitorování. 

• Vytvářet pozitivní firemní kulturu založenou na kvalifikovaných, 
motivovaných a loajálních zaměstnancích. 

• Společnost SOLETANCHE BACHY GROUP, jejíž součástí je i 
SOLETANCHE Česká republika s.r.o. vychází ve způsobech práce, 
zajišťování kvality a přístupech k životnímu prostředí z pravidel 
zakotvených v dokumentu „Charta společnosti SOLETANCHE 
BACHY GROUP“. 
Politika společnosti SOLETANCHE Česká republika s.r.o. přebírá 
základní principy této charty, které jsou formulovány jako ,,Zlatý 
trojúhelník vztahů (Náš zákazník, Naši akcionáři – vlastníci a 
Naši pracovníci) + Pět zlatých pravidel (Organizujte svůj čas 
efektivně, buďte včasní a spolehliví, Pěstujte týmového ducha 
spolupráce – poskytujícího právo na omyl, ale vyžadujícího 
naopak povinnost varovat před možnými nezdary, Vaším cílem 
musí být nulová úrazovost a minimalizovaný vliv na životní 
prostředí, Pamatujte, že úspěchem je až teprve čistý zisk, 
zinkasovaný v bance, Soustřeďte se na tvůrčí myšlení, tj. nové 
metody + noví zákazníci“. 

• Zdokonalovat integrovaný systém řízení v souladu se zásadami 
řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, řízení ochrany 

životního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a řízení 
bezpečnosti práce dle normy ČSN OHSAS 18001:2008. 

• Vytvářet a aktualizovat postupy, napomáhající dosahovat 
požadavky zákazníků, právních a jiných předpisů, a důsledně 
jejich plnění vyžadovat. 

• Dosahovat vysoké produktivity a rentability, minimalizovat 
náklady na poplatky způsobené dopadem našich činností na 
životní prostředí nebo poškozením zdraví našich zaměstnanců. 

• Předcházet havarijním nebo nežádoucím situacím účinnými 
preventivními a nápravnými opatřeními, výcvikem a 
dokumentovanými postupy. 

• Vyhledávat a eliminovat rizika vznikající na pracovištích, s těmito 
riziky seznamovat všechny zainteresované osoby a tím i 
spoluvytvářet bezpečné, zdraví nezávadné pracovní prostředí, a 
to včetně prevence vzniků úrazu a poškození zdraví pracovníků. 

 
V oblasti partnerství se zákazníky, dodavateli a veřejností 
• Vzhledem ke svým odborným zkušenostem v oblasti shora 

uvedených činností se specializací na shora uvedené služby, 
výrobu a dodávky včetně subdodavatelských aktivit získávat 
formou úspěšných výběrových řízení další obchodní možnosti – 
zakázky. 

• Plnit všechny vytýčené cíle v rámci nabízených služeb a realizace 
zakázek činností ve výrobě a výstavbě a Politiky společnosti, které 
jsou významnými ukazateli úspěšnosti o podílu na trhu v uvedené 
oblasti a vytvářet oboustranně výhodné vztahy se zákazníky, 
dodavateli, orgány státní správy a veřejností. 

• Hodnotit ekonomické efekty zakázek a vytvářet stále lepší 
podmínky pro uplatňování organizace na českém trhu včetně 
vyhledávání nových kontaktů, udržovat pravidelný dohled nad 
provedenými zakázkami, hodnotit po uplynutí tzv. zkušební doby 
spokojenost zákazníků, vyhledávat širší uplatnění naší společnosti 
v oblasti podnikání s ohledem na objem zakázek. 

• Dále zajistit kvalitní technické vybavení pro výkon činností 
z hlediska nových technologií, úspěšné firemní politiky a 
pochopení potřeb a požadavků zákazníků při dodržení kvality a 
schopnosti plnit stanovená kriteria. 

• Pro management organizace SOLETANCHE Česká republika s.r.o. 
je dlouhodobým cílem uplatnění svých činností i v ostatních 
evropských zemích v rámci skupiny Soletanche Bachy. 

• V oblasti ochrany životního prostředí se dále zaměřit zejména na 
snižování znečišťování horninového prostředí, vod a ovzduší při 
všech svých činnostech včetně třídění odpadů jejich 
přednostnímu předávání k využití. 

• V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nahlížet na tuto 
činnost jako na zákonem stanovenou povinnost každého 
pracovníka, která má celospolečenský význam. 
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