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Úvod 
Nová tvář s letitými zkušenostmi. Tak by se dala charakterizovat společnost Rilancio, která se specializuje na oblast 
technické správy komerčních a průmyslových nemovitostí. Díky sehranému týmu zkušených odborníků pod 
taktovkou známého jména Ryvola firma nabízí komplexní služby v duchu hesla „kvalita vítězí nad kvantitou“.  
Filozofií naší společnosti je „value for money“, což znamená poskytování vysoké kvality za správně nastavenou 
cenu. Kvalita, ekologie, bezpečnost a transparentnost je pro nás na prvním místě. K naplnění naší filozofie 
stanovujeme uvedené cíle: 
 
Vedení firmy 
Vedení firmy se zavazuje zajistit podmínky a prostředky pro uskutečňování, 
udržování a zlepšování systému kvality, životního prostředí, facility managementu a 
bezpečnosti práce v souladu s kontextem organizace, tj. zajištění spokojenosti 
zaměstnanců a zisku, který umožní rozvoj a bezpečí pracovníků a firmy. Konkrétně 
se jedná o zajištění personálních, ekonomických, bezpečnostních, ekologických a 
technických zdrojů. 
 

Jedná se zejména o podmínky a prostředky pro:  

• rozšiřování a zvyšování kvalifikace perspektivních zaměstnanců; 

• týmovou práci a spolupráci; 

• interní komunikaci; 

• kvalitní technologické, bezpečnostní, ekologické a technické zázemí; 

• vhodné a důstojné pracovní prostředí; 

• zajištění ekologie a bezpečnosti práce; 

• dodržování platných zákonů a předpisů týkajících se kvality, životního 
prostředí, bezpečnosti práce a facility managementu; 

• zavazujeme se předcházet úrazům, poranění a pracovních onemocnění a 
zavazujeme se k neustálému zlepšování řízení BOZP a výkonnosti v oblasti 
životního prostředí, BOZP a facility managementu; 

• naším cílem je co možná nejefektivnější využívání používaných energií, 
používání prostředků chránící bezpečnost práce, životní prostředí a facility 
management; 

• při výběru dodavatelských firem a obchodních partnerů přihlížíme k jejich 
přístupu a kvalitě odvedené práce, chování k životnímu prostředí a 
bezpečnosti práce.  

 

Zaměření na zákazníka 

Cílem firmy je, aby služby: 

• splňovaly požadavky definované zákazníkem; odpovídaly obecně platným předpisům a požadavkům; 

• splňovaly očekávání zákazníka z hlediska užití, bezpečnosti a spolehlivosti;  

• vedení společnosti a všichni její ́zaměstnanci se zavazují, že systém řízení BOZP, který vytvořili, přijali a 
řídí se jím, budou sdělovat i všem ostatním zainteresovaným stranám a osobám, které mají přistup na 
pracoviště̌ společnosti, včetně̌ subdodavatelů, návštěvníků a vytvoří jim k tomu co nejlepší ́podmínky;  

• chceme neustále zlepšovat svůj systém kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a facility 
management; 

• zavazujeme se ke kompletní identifikaci rizik BOZP, která existují při provádění činností vyskytujících se v 
souvislosti realizace veškerých procesů, k odstraňování rizik anebo k jeho regulování na přijatelnou míru; 

• zavazujeme se plnit platné legislativní a jiné závazné předpisy.  
 

Zaměstnanci  

Pro zabezpečování kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a facility 
managementu očekává vedení firmy od zaměstnanců i externích spolupracovníků: 

• spolupráci a týmovou práci; kontrolu vlastní činnosti tak, aby předávali vždy 
jen kvalitní služby; plnění pracovních povinností;  

• dodržování technologické a pracovní kázně; dodržování bezpečnosti práce; 
chránili životní prostředí; pečovali o pořádek a čistotu na pracovišti; 
nezakrývání a neutajování chyb;  

• rozšiřování a zvyšování kvalifikace. 
 

 

V Praze dne 1.10.2022, vyd. 7                                                                                 Michal Ryvola 


