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Seznámení subdodavatelů a jiných právních subjektů s dodržováním  

integrovaného systému managementu dle ISO 9001 a ISO 14001 
 

 
1. Prostudoval(a) jsem Integrovanou politiku a dokumentované informace, které mi byly 

předloženy, a souhlasím s tím, že: 
Pro společnost Starmosty s.r.o. jsou hlavními prioritami ochrana životního prostředí a kvalita 
poskytovaných služeb v oblasti komplexní realizace dopravních staveb se specializací na mostní 
konstrukce. 
 
Svou činností nebudu tuto skutečnost ohrožovat, ale neustále zlepšovat. 
 

 Svou činností nebo připomínkou napomůžu k řešení případných negativních vlivů na životní 
prostředí, a na kvalitu poskytovaných služeb ve výše zmíněných oblastech. 

 Budu se řídit zásadami prevence v zajištění bezpečnosti a hygieny práce a pracovního a 
životního prostředí 

 Integrovaný systém managementu je ve společnosti zaveden, aby se předešlo nedostatkům 
v ochraně životního prostředí a v kvalitě u výše uvedených poskytovaných služeb, 
k zamezení vzniku pracovních úrazů a dodržování bezpečnosti práce. 

 Jsem si vědom(a) toho, že musím pracovat podle předepsaných dokumentovaných informací, 
se kterými jsem byl(a) seznámen(a). 

 S ohledem na pracovní povinnosti, které plynou ze smluvního vztahu mezi mnou a 
společností Starmosty s.r.o. se při dodržování zásad uvedených v Integrované politice 
společnosti budu řídit všemi jejími ustanoveními a platnou legislativou. 

 
Všechny své podřízené zaměstnance a smluvní partnery budu vést k plnění požadavků, které jsou 
vyžadovány systémem řízení a pracovníkům společnosti Starmosty s.r.o. budu podávat pravdivé 
informace, které jsou nutné pro správnou funkci zavedeného systému. Zároveň se zavazuji k tomu, 
že budu informovat vedení společnosti Starmosty s.r.o., v případě, že bychom já nebo moji 
podřízení použili při práci nebezpečnou chemickou látku nebo bychom vyprodukovali nebezpečný 
odpad, popř. porušili podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, především v rámci 
prevence rizik. 
 
2. Prohlašuji, že rozumím tomu, co ode mne vyžaduje systém integrovaného managementu ISO 

9001 a ISO 14001 společnosti Starmosty s.r.o.. Svou práci uzpůsobím podle svých schopností tak, 
aby její výsledky vedly k neustálému zlepšování ochrany životního prostředí, kvality produktu a 
dodržování zásad bezpečnosti práce u námi poskytovaných služeb. 

 
3. Svým podpisem stvrzuji pravdivost a opodstatněnost výše uvedených formulací a zavazuji se, že 

já i moji podřízení (smluvní partneři) je budeme ve své práci naplňovat a dodržovat. 
 
4. Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s riziky vyplývajícími z 

registru environmentálních aspektů a s těmito seznámím své případné spolupracovníky. 
 
 
 
Za subdodavatele společnosti Starmosty s.r.o. 
 
 
 
V ______________________ dne: 
 
 
 
 
Razítko a podpis:  
 
 


