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Vedení Gleeds Česká republika s.r.o. se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně 
jakosti své práce a služeb k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a 
naplňování požadavků právních předpisů. 
Pražská kancelář byla založena v roce 1991 a v současné době má za sebou účast na širokém spektru projektů 
zahrnujících průmyslovou výstavbu, výstavbu kancelářských, obchodních a obytných budov, hotelů apod. Snažili 
jsme se doplnit odbornosti, které již v naší zemi existovaly, přenosem odborných znalostí prostřednictvím 
zahraničních specialistů v pobočce, a dále také doplňujícím školením.  
Naším cílem je skloubit zkušenosti z oblasti financování s procesem realizace investiční výstavby tak, aby 
výsledkem byl projekt realizovaný v požadované kvalitě, ve stanoveném termínu a v rámci odsouhlaseného 
rozpočtu. Naše metody řízení projektů jsou speciálně přizpůsobeny efektivnímu plánování, kontrole, sledování a 
poskytování informací o všech záležitostech spojených s daným projektem. 
V současné době pracují v naší pražské kanceláři čeští specialisté, kvalifikovaní ve všech zmíněných oblastech. 
Činnost pražské kanceláře je plně podporována centrálou firmy v Londýně, ale také ostatními pobočkami z dalších 
zemí, aby byla schopna pokrýt ostatní speciální služby, které mohou být případně vyžadovány. Jsme schopni 
pracovat v češtině, angličtině a němčině. 
Finanční objem stavebních prací, na jejichž řízení se Gleeds jako stavební konzultanti podílejí, přesahuje hodnotu 
150 miliónů USD. Výsledkem je skutečnost, že pražská pobočka je dostatečně kvalifikována poradit klientovi 
v celé řadě problémů týkajících se nemovitostí a investiční výstavby v České republice, a dále kvalifikovaně řídit 
proces realizace projektu od původních záměrů až po kolaudaci. 
Vedení přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Uznává 
potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit organizace.  
K posílení ochrany životního prostředí se vedení rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění 
kterékoliv složky životního prostředí zavedením integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a 
ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008. Trvale patří k prioritám organizace ochrana životního 
prostředí a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své pracovníky.  
 
Pro jejich splnění přijímá vedení organizace Gleeds Česká republika s.r.o. tyto zásady:  

- základním cílem společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním 
partnerem a dodavatelem v oblasti stavební výroby, dopravy, lesního hospodářství a dalších poskytovaných 
služeb, u kterých bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti, 

- vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami normy ČSN EN ISO 9001:2016, požadavky normy ČSN 
EN ISO 14001:2016 a specifikacemi normy ČSN OHSAS 18001:2008, to je s principy účinného zavádění 
a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících jakost produktu, životního prostředí a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci ve společnosti, 

- vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj 
a zlepšování systému jakosti, systému životního prostředí a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- trvalým cílem je neustálé zlepšování naší činnosti a zabezpečování jakosti námi poskytovaných produktů, 
- významnou spoluúčast na tvorbě jakosti poskytovaných produktů, dodržování systému životního prostředí 

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají naši subdodavatelé, proto s nimi budeme rozvíjet stálou 
aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných produktů, 

- vedení společnosti bude vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti 
v oblastech staveb. 

- všichni zaměstnanci společnosti budou plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice, 

- společnost se zavazuje v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí, 
a rovněž kontrolou materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání 
surovinami a energiemi, 

- všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti, 
- společnost se zavazuje, že svým neustálým zlepšováním systému BOZP bude snižovat riziko nemocí, 

havárií a nehod na pracovištích, 
- důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních 

úrazů a nemocí z povolání. 
Všichni pracovníci organizace jsou odpovědni za plnění těchto zásad politiky integrovaného systému a jsou 

pravidelně školeni. 
 
V Praze dne 12.6.2017 
           Ing. Vladimír Bílý, CSc. 
               jednatel společnosti 


