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Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. jako posĘtovatel služeb městské hromadné
dopravy, servisu a lakování vozidel chce být každodenním dobrym a spolehlĺvým paľtnerem
občanůa návštěvnftů města Hradce Králové a svých obchodních partneľů.

POLITIKA KVALITY

l.
2.

Plnit sjednané kvalitativní, věcné a ekonomické parametry veřejné služby.
Efektivně přizpůsobovat podnikové zdroje s péčířádného hospodáře směľem k plnění cílůveřejné

3.

Udľžovatdobľou image společnosti a prohlubovat celkovou povědomost o MHD mezi obyvateli a
návštěvníĘměsta.
Zjištbvat aanalyzovat většinovépotřeby veřejnosti, objektivně posuzovat stížnostioběanů a správně
je komunikovat.
Monitorovat pľeference a spokojenost cestujícícha zákazniků exteľníhoseľvisu.
Zlepšovat kvalitu a životnost infrastruktury podniku.
Rozvíjet prozátkaznické chování zaměstnanců.
Vytvářet motivujícípracovní prostředí.

4.
5.
6.
.
8.
7

služby.

PoLITIKA ENVIRoNMENTÁLNĺHo MANAGEMENTU

1.

2.
3.
4.

Yyutívat moderní technologie a mateľiály šetľnék životnímu prostředí.
Trvale snižovat negativní vlivy městské hľomadné dopravy na Životní pľostředí využíváním
alternativních zdrojů pohonu vozidel.
Rozšiřovat a peěovat o zeleň v areálech Dopravního podniku města Hradce Kľálové' a.s.
Pŕedchě.zet vzniku mimořádných situací s možným negativním vlivem na životnípľostředí
důslednou prevencí se zaměřením na znalosti a dovednosti jejich mládáni odpovědnými zaměstnanci
spoleěnosti.

POLITIKA BOZP

l.
2.
3.
4.

Podpoľovat preventivní programy ochrany zdraví, zejména u profesí vystavených zvýšenému
pracovn ímu zatíżení(řidiči' di spečeři, mechan ici).
Starat se o bezpeěnostzćtkazníkű ve všech oblastech nabizených služeb.
Trvale udržovat povědomí zaměstnanců o možných rizicích jejich pľáce a nyšovat jejich znalosti a
dovednosti zyládat krizové situace.
Předcházet vzniku mimořádných situací s možným ohroženímbezpeěnosti zaměstnanců ěi
zźlkazniktl důslednou prevencí se zaměřením na znalosti a dovednostijejich n|ádání odpovědnými
zaměstnanci společnosti.

SPoLEČNÉCÍLE PRo vŠBcrłvyoBLAsTI INTEGRoVANÉHo sysľÉvuruzBNÍ

1.

2.

Plnit poŽadavĘ všech příslušných obecně zánazných pľávních předpisů, naÍízenía dalšíchpředpisů,
kteým spoleěnost podléhá.
Standardizovat a trvale zlepšovat kvalitu poskýovaných sluŽeb, péčio životníprostředí a ochĺanu
zdľavípři práci'
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