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POLITIKA SPOLEČNOSTI
COMPANY POLICY
Společnost AG TRANSPORT, s.r.o, jejíž hlavní činností je provozování silniční motorové nákladní dopravy
(vnitrostátní - mezinárodní), jeřábnické práce, vazačské práce a taktéž poskytování služeb v oblasti nadměrné
dopravy si je vědoma, že úspěch na trhu závisí na kvalitě plnění požadavků zákazníka a jeho spokojenosti.
AG TRANSPORT, s.r.o, whose main activity is the operation of road transport (domestic - international), crane and
rigging services including heavy haulage international transport is aware that success on the market depends on
the quality of customer requirements and satisfaction.
Vrcholové vedení si dalo závazek k plnění požadavků zainteresovaných stran a k neustálému zlepšování QMS.
Top management is committed to meeting participants requirements and to continuously improving QMS.
Společnost vyhlašuje tyto základní principy politiky kvality:
The company announces the following basic principles of quality policy:


Zákazník je hlavním hodnotitelem kvality našich činností, zavedením systému zabezpečování kvality dle
norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že výsledky
naší činnosti mají požadovanou kvalitu.
The customer is the main evaluator of the quality of our activities, and therefore by implementing a quality
assurance system according to the ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 standards we
provide customers with reasonable assurance that the results of our activities have the required quality.



Cílem všech našich činností je splnění předem dohodnutých i nevyjádřených požadavků zákazníka na
kvalitu našich služeb.
The goal of all our activities is to meet all customer requirements (even unexpressed ones) for the quality
of our services.



Vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší činnosti byly v souladu s platnými legislativními normami a
předpisy, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami.
We create conditions for the results of our activities to comply with applicable legislative standards and
regulations, hygiene, safety and environmental conditions.



Naším cílem je dosáhnout vysokého a respektovaného postavení v oblasti působení naší firmy.
Our goal is to achieve a highly valuable and respectable position in the field of our company.



Společnost zajišťuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a
analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
The company provides the necessary support to ensure the operation of all processes, their measurement,
monitoring and analysis in order to achieve the planned results and continuous improvement.
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Kvalita spoluvytváří dobré jméno firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu firmy. K jejímu zvyšování
budeme realizovat účinné a efektivní investice do modernizace zařízení a nejnovějších postupů.
Quality creates the good name of the company and is a necessary condition for the prosperity of the
company. To increase it, we will make efficient and effective investments in the modernization of equipment
and the latest procedures.



Velká pozornost je věnována dalšímu vzdělávání, zaměstnanci jsou jedním z hlavních faktorů ovlivňující
jakost. Všichni zaměstnanci jsou k jakosti vedeni a motivováni a soustavný výcvik, zlepšování znalostí a
dovedností jsou prostředkem pro zlepšování jakosti.
Extra attention is also paid to further educations as our employees are one of the main factors influencing
quality. All employees are guided and motivated to quality, and continuous training, improving knowledge
and skills are a means of improving quality.



Bezpečnost a nezávadnost krmiv je zajišťována plněním právních požadavků, systematickým přístupem
HACCP a nezávislou certifikací akreditovanou společností.
Feed safety and safety is ensured by compliance with legal requirements, a systematic HACCP approach
and independent certification by an accredited company.



Vedení společnosti se ztotožňuje s jednotlivými ustanoveními a požadavky směrnice GMP+ B4 Transport,
které jsou zárukou naplnění této politiky, a prosazuje jejich efektivní fungování.
The company's management identifies with the individual provisions and requirements of the GMP + B4
Transport directive, which are the guarantee of the fulfillment of this policy, and promotes their effective
functioning.



Vedení společnosti ověřuje funkčnost systému a poskytuje účinnou pomoc v oblastech, kde je tato potřeba
zjištěna. Veškeré činnosti jsou zaměřeny na úspěšné uplatňování výše uvedené politiky.
The company's management verifies the functionality of the system and provides effective assistance in
areas where this need is identified. All activities are aimed at the successful implementation of the above
policy.



Kvalitu našich služeb porovnáváme s názory zákazníků, poznatky systematicky využíváme pro trvalé
zlepšování kvality.
We compare the quality of our services with the opinions of our customers, and we systematically use our
knowledge to continuously improve quality.
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ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA
ENVIROMENTAL POLICY
Enviromentální politika definuje závazek vedení společnosti a hlavní nástroje určené k minimalizaci dopadů činnosti
společnosti na životní prostředí
The Environmental Policy defines the obligation of the company´s management and the main tools designed
minimize impacts of the company´s operations on the environment.


Trvale plnit veškeré legislativní a právní požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a realizovat účinný
systém kontrol k ověřování souladu s právními předpisy.
To continuously comply with any and all legal requirements in the area of environmental protection and
implement an efficient system of reviews to verify compliance with legal regulations.



Důsledně uplatňovat hledisko prevence a trvale udržitelného rozvoje na základě nejnovějších vědeckých a
technických poznatků (hospodárná opatření v oblasti spotřeby energií, vzniku a využití odpadů atd.).
To be consistent in adopting the perspective of prevention and sustainable development on the basis of the
latest scientific and technical knowledge (economical measures in the areas of energy consumption, waste
generation and recovery, etc.).



Zabezpečit provoz a údržbu jeřábové a přepravní techniky s ohledem na minimalizaci zátěže životního
prostředí.
To secure operation and maintenance of the company´s crane and transportation machinery with the aim
to minimize environmental burdens.



Motivovat a vést pracovníky k šetrnosti k životnímu prostředí, a to nejen v rámci plnění jejich pracovních
povinností ve společnosti, ale i mimo ni.
To motivate and encourage employees to be friendly to the environment not only when performing their job
duties at the company, but also outside of the company.



S využitím norem ISO řady 14000 realizovat systém enviromentálního managementu, který je základem
pro plnění závazků Enviromentální politiky a trvalé zlepšování environmentálního profilu společnosti.
Making use of the ISO 14000 family, to implement an environmental management system which is a basis
for compliance with the obligations under the Environmental Policy and for continuous improvements of the
company´s environmental profile.



Vedení organiazce přijalo závazek k neustálému zlepšování systému environmentálního management.
The management of the organization has made a commitment to continuous improvement of the
environmental management system.
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POLITIKA BOZP
HEALTH AND SAFETY POLICY
Politika BOZP definuje závazky vedení společnosti, které jsou nezbytným předpokladem pro vytvoření bezpečných
a zdravých pracovních podmínek na všech pracovištích společnosti.
The Health and Safety Policy defines the obligations of the company’s management that are an indispensable
prerequisite for continuous improvements of the safety health protection at the company.


Trvale plnit všechny relevantní požadavky právních předpisů a jiné požadavky v oblasti BOZP, realizovat
účinný systém kontrol ověřování souladu s těmito požadavky a zajišťovat rychlou nápravu zjištěných
nedostatků.
To continuously comply with any and all legal requirements in the area of health and safety at work and
implement an efficient system of reviews to verify compliance with legal regulations.



V rámci prevence pracovních úrazů a poškození zdraví na všech pracovištích soustavně vyhledávat a
odstraňovat nebezpečí a snižovat související rizika.
As part of prevention of injuries and damage to health, to consistently search for risks of possible danger
to life and health of employees and to adopt measures to minimize them.



Vzdělávat a motivovat pracovníky k posilování vlastní odpovědnosti za zajištění BOZP, jako nedílné
součásti jejich pracovních povinností. Zapojovat pracovníky do projednávání otázek BOZP a podporovat
jejich spoluúčast.
To continuously educate and encourage employees to enhance their own responsibility for securing health
and safety at work as an integral part of their job duties.



Poskytovat dostatečné zdroje na financování potřeb v oblasti BOZP.
To provide sufficient sources for the financing of the needs in the area of health and safety at work.



Podle normy ČSN ISO 45001 realizovat a neustále zlepšovat systém managementu BOZP, který je
základem pro plnění závazků politiky BOZP.
According to ČSN ISO 45001 standard, to implement the system of management of health and safety at
work which is the basis for meeting the obligations under the Health and Safety Policy and to continuously
improve the indicators of performance efficiency in the area of health and safety at work.



Vedení organizace přijalo závazek týkající se projednání s pracovníky a s jejich zástupci a jejich
spoluúčast otázkách BOZP.
Management has made a commitment to discuss with employees and their representatives their
participation in health and safety areas and questions.
Uherské Hradiště, 3.1.2022
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