
POLITIKA ŘÍZENÍ SOLETANCHE Česká republika s.r.o. 

NAŠE VIZE: Vizí společnosti SOLETANCHE Česká 

republika s.r.o. je, v souladu s dlouhou a úspěšnou 

tradicí, upevnit svou pozici na trhu v oblasti 

komplexních řešení zabezpečení speciálního zakládaní 

staveb a být respektovaným a odborně erudovaným 

partnerem při řešení založení staveb.  

NAŠE STRATEGIE zahrnuje neustálé zlepšování 

spolupráce s partnery, klienty a dodavateli, zvyšování 

výkonnosti díky inovacím a vzdělávání zaměstnanců i 

klientů, neustálé zlepšování ve všech oblastech naší 

činnosti, efektivní řízení a spolupráce v řešitelských 

týmech. Společnost Česká republika s.r.o. se zavazuje k 

dodržování právních a jiných požadavků a všech 

požadavků v oblastech kvality, bezpečnosti, péče 

o životní prostředí, prevence znečištění nebo havárie 

na pracovišti a realizovaných stavbách. SOLETANCHE 

Česká republika s.r.o. je schopná zajistit všechny 

materiální a technické požadavky na veškeré práce 

speciálního zakládání nebo práce s nimi související. 

POLITIKA ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI podporuje dlouhodobé 

zvyšování výkonnosti, dosahování cílů, neustálé 

zlepšování a plnění všech právních a jiných požadavků. 

SOLETANCHE Česká republika s.r.o. disponuje vlastní 

stavební základnou s dílnou a vlastními kompletními 

sestavami prováděcích mechanismů, které lze 

libovolně doplnit z parku mateřské firmy. 

ZÁKLADNÍMI PILÍŘI naší společnosti byla a budou 

špičková řešení, kvalitní realizace, aktivní spolupráce 

s partnery a s klienty respektující jejich požadavky a 

očekávání, důraz na bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců, spolupracovníků, klientů i dodavatelů, 

snaha o dodržování zásad udržitelného rozvoje, 

respekt k životnímu prostředí a důraz na vysokou 

odbornost a kvalitu. Pracovníci SOLETANCHE Česká 

republika s.r.o.  čerpají jak z vlastních bohatých znalostí 

a zkušeností, tak z všestranné podpory mateřské firmy 

SOLETANCHE BACHY. Ta je v daném oboru předním 

mezinárodním představitelem, a to nejen svými 

ročními obraty, ale obzvláště svou vysokou technickou 

úrovní, know-how a mnoha prověřenými metodami. 

 

 

Politika v oblasti kvality  

• zaměření na klienta 

• vysoká kvalita služeb, odbornost zaměstnanců, 

vzdělávání zaměstnanců, klientů i dodavatelů 

• korektní vztahy, přístup k informacím, rozhodování 

na základě faktů 

• monitorování kvality a vyhodnocování spokojenosti 

zákazníků  

Politika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

• prevence a ochrana zaměstnanců a všech 

zúčastněných stran 

• řízení bezpečnostních rizik, jejich odstranění nebo 

minimalizace 

• pravidelné a opakované proškolování zaměstnanců 

v oblasti BOZP 

• monitorování účinnosti systému BOZP 

Politika v oblasti ochrany životního prostředí 

• prosazování technologií šetrných k životnímu 

prostředí 

• řízení environmentálních aspektů 

• prevence vzniku havarijních situací 

• respektování nejpřísnějších požadavků na ochranu 

životního prostředí  

• pravidelné vzdělávání a motivování zaměstnanců 

k aktivní péči o životní prostředí 
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