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Zajištění kvalitní realizace a inovativní přístup kprováděným činnostem je prioritou naší
společnosti. Cílem je co největší spokojenost zákazníka s ohledem na minimalizaci negativních
dopadů pro životní prostředí a v neposlední řadě s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci. V souladu s touto filosofií se vedení společnosti a stejně tak všichni zaměstnanci zavazují,
že budou dodržovat všechny legislativní požadavky plynoucí z mezinárodních norem ČSN EN ISO
9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018. Vedení společnosti se zavazuje
k neustálému zlepšování ISŘ a přijímá odpovědnost za efektivnost systému. Zavazuje se zajistit,
aby politika a cíle ISŘ byly v souladu s kontextem a strategickým zaměřením společnosti, aby
systém ISŘ dosahoval plánovaných výsledků. Vedení společnosti proto vyhlašuje, s platností od
dnešního dne, jako jediný dokument, zpracovaný na základě vize:

POLITIKU INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ
NA OBDOBÍ 2020-2025
1. ve vztahu ke kvalitě prováděných činností se vedení společnosti zavazuje:
 vytvořit potřebné zdroje a organizační podmínky pro účelné fungování integrovaného
systému řízení
 zajistit vhodnými prostředky trvalou informovanost
 určovat a řešit rizika i příležitosti
 integrovat požadavky systému do podnikových procesů
 vyžadovat aktivní přístup zaměstnanců ke kvalitě a podporovat všechny aktivity vedoucí
ke zdokonalení procesů ve společnosti
 určovat a plnit požadavky zákazníků i legislativní předpisy a požadavky
 dbát na neustále zvyšování spokojenosti zákazníků osobním přístupem, vysokou
odborností všech pracovníků, poskytnutím komplexních služeb, kvalitně provedenou
prací v přiměřené dodací lhůtě a za přijatelnou cenu
 rozvíjet vztahy vedení firmy a pracovníků a neustále podporovat odborný růst
pracovníků a zlepšovat informovanost všech dotčených starn
2. ve vztahu k životnímu prostředí se vedení společnosti zavazuje:
 dbát na prevenci znečisťování a poškozování životního prostředí
 zabraňovat a předcházet poškozování životního prostředí
 dodržovat legislativu a jiné požadavky týkající se této oblasti
 neustále zvyšovat povědomí všech pracovníků






minimalizovat odpadyaa snižovat spotřeby zdrojů
podněcovat dodavatele a obchodních partnery k ochraně životního prostředí
zavádět nové výrobní postupy a technologie šetrnější k životnímu prostředí
efektivně využívat materiály a energie

3. ve vztahu k BOZP se vedení společnosti zavazuje dbát na :
 uplatňování a soustavný rozvoj prevence vzniku úrazů a poškození zdraví
 zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP
 rozvoj preventivních opatření
 zajištění BOZP jako věci veřejného zájmu a součást
součásti sociálního systému péče o
pracovníky
 pravidelné proškolování a výcvik pracovníků a zvyšování úrovně havarijní připravenosti
 zvyšování povědomí vlastních pracovníků i praco
pracovníků
vníků externích organizací o
bezpečnosti práce
 plnění požadavků právních předpisů, platných zákonů, nařízení, požadavků orgánů státní
správy a dalších požadavků, které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP s důrazem na
preventivní přístup k této problema
problematice
 soustavné vyhledávání, hodnocení
hodnocení, minimalizaci rizik a informovat
ormovat pracovníky o
nalezených rizicích
 zabezpečení potřebných zdrojů na financování aktivit v oblasti BOZP
 trvalou podporu a motivovanost všech pracovníků k posilování odpovědnosti za vlastní
bezpečnost, ochranu zdraví a majetk
majetku
V Brně dne 6.1.2020

Jiří Šimek, jednatel společnosti

