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Politika Integrovaného systému managementu společnosti GEODÉZIE – TOPOS a.s. 
(dokument určen ke zveřejnění na webových stránkách www.topos.cz) 

 
 
[QMS] Ve všem, co děláme, od počátku do konce, zajišťujeme vysokou úroveň kvality. Jako dodavatelé 
geodetických, inženýrských, informačních a leteckých služeb neustále zlepšuje kvalitu svých služeb a 
výrobků, včetně dodacích lhůt a pozáručního servisu. Naše zkušenosti uplatňujeme s cílem splnit či 
dokonce překonat požadavky a očekávání zákazníka. Společnost se zavazuje k dodržování této Politiky, 
podpoře této Politiky napříč Společností, k zajištění shody se všemi požadavky, udržitelnosti a účinnosti 
systému řízení kvality Společnosti v souladu s ČSN EN ISO 9001:2016.   
 
[ENV] Ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek a jejich trvalé 
zlepšování patří, včetně prevence a trvalého snižování znečišťování, k nejvyšším prioritám GEODÉZIE – 
TOPOS a.s. 
 
[SEC] Vedení Společnosti si je vědomo, jak důležitou roli hrají informace v současném světě při podnikání, 
v pracovním i v soukromém životě. Podporuje proto budování a neustálé rozvíjení systému řízení 
bezpečnosti informací, aby tím společnost chránila svá informační aktiva a aby svým zákazníkům i 
partnerům poskytla odpovídající míru jistoty. 
 
[BOZP] Vedení společnosti považuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci za klíčovou hodnotu, která musí 
být zvažována při jakékoliv činnosti a při každém rozhodnutí společnosti. Vedení Společnosti se zavazuje 
vytvořit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví a 
podmínky pro neustále zlepšování svých činností s cílem zlepšovat ochranu zaměstnanců a působit 
preventivně v oblasti BOZP. 
 
Politika Integrovaného systému managementu společnosti je podrobně rozvedena v dokumentaci 
Integrovaného systému managementu, která je v elektronické podobě k dispozici na vyžádání oprávněné 
strany. 

 

 

 

 

V Dobrušce dne 3. 9. 2019      GEODÉZIE – TOPOS a.s. 
        Ing. Václav Mišák 
         předseda představenstva  
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Geodézie-Topos, a.s. 
Pulická 377; 518 01Dobruška 
zapsáno v obchodním rejstříku 
vedeného u KS Hradec Králové 
oddíl B, vložka 1721 
certifikát ISO 9001, 14001, 45001 a 27001   
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