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PĜíloha þ. 5

Politika spoleþnosti na období 2018-2021
Prohlášení spoleþnosti :
Pro splnČní vytýþeného cíle a zabezpeþení politiky spoleþnosti
pĜijímá vedení spoleþnosti tyto závazky :
Ve vztahu ke spoleþnosti:
• rozvíjet a zlepšovat zavedený systém
• klást dĤraz na odpovČdné jednání zamČstnancĤ
• podporovat a rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými úseky spoleþnosti
• ovČĜovat spokojenost zákazníkĤ, porovnávat úroveĖ poskytovaných služeb s úrovní služeb
dodávaných konkurenþními firmami
• být vyhledávaným spolehlivým partnerem a dodavatelem, který vytváĜí pocit jistoty nejen
u zákazníkĤ, ale i u všech zamČstnancĤ spoleþnosti
• usilovat v oblasti materiálového a technického zabezpeþení o dosažení špiþkové úrovnČ
Ve vztahu k zákazníkĤm:
• udržet stávající zákazníky a získat nové a znát jejich skuteþné potĜeby a požadavky
• poskytovat vysokou a stabilní kvalitu služeb - flexibilita a solidnost obchodního a
technického personálu
• zvyšovat míru spokojenosti zákazníkĤ plnČním termínĤ a zajištČním a požadované kvality
dodávaného výrobku, nabízet zákazníkĤm modernČjší a technicky dokonalejší Ĝešení
Ve vztahu k zamČstnancĤm:
• zvyšovat úroveĖ jejich kvalifikace, motivovat k dosažení lepších výsledkĤ
• podporovat jejich aktivity pĜi zdokonalování všech procesĤ ve spoleþnosti vedoucích ke
zvyšování kvality
Ve vztahu ke dodavatelĤm:
• budovat kvalitní spolupráci s dodavateli zpĤsobem, jenž pĜispívá k dobrým dlouhodobým
obchodním vztahĤm
• poskytovat dodavatelĤm zpČtnou vazbu
Ve vztahu k životnímu prostĜedí:
• Neustále zlepšovat životní prostĜedí používáním pĜedevším moderní, ovČĜené,
ekologicky šetrné technologie a snadno odbouratelných a tím k pĜírodČ šetrných
prostĜedkĤ ve výrobním procesu.
• V maximální míĜe zajišĢovat ochranu pĜírodních zdrojĤ, zejména v oblasti spotĜeby
energií, pohonných hmot a materiálĤ
• V odpadovém hospodáĜství budeme klást dĤraz na prevenci vzniku odpadĤ, tĜídČní
odpadĤ a minimalizaci vzniku nebezpeþných odpadĤ
• Zajistit, aby osoby provádČjící úkony, které mohou zpĤsobit významné environmentální
dopady identifikované organizací, byly zpĤsobilé na základČ odpovídajícího vzdČlání,
výcviku nebo zkušeností
• PravidelnČ vzdČlávat všechny zamČstnance v oblasti ŽP s poukázáním na dĤležitost
shody s environmentální politikou, poskytovat informace o environmentálních
pĜínosech zlepšeného osobního chování atd.

PSM

PěÍRUýKA SYSTÉMU
MANAGEMENTU

íslo zmny:

9

Strana íslo:

33

• Dodržovat legislativní a právní pĜedpisy a jiné požadavky, ke kterým se spoleþnost
zavázala a které považujeme za základ pro kontinuální proces neustálého zlepšováni
ochrany životního prostĜedí
• Environmentální politiku a zásady EMS budeme sdČlovat všem osobám pracujícím pro
spoleþnost nebo z povČĜení spoleþnosti a budeme je uplatĖovat i u dodavatelĤ produktĤ
a služeb a kooperujících organizaci.
Ve vztahu k bezpeþnosti a ochranČ zdraví pĜi práci:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

DĤslednČ dodržovat povinnosti vyplývající z právních a jiných požadavkĤ souvisejících s
bezpeþností a ochranou zdraví pĜi práci.
VČnovat trvalou pozornost problematice identifikace a vyhodnocení rizik, zjišĢovat jejich
pĜíþiny a zdroje.
VytváĜet podmínky pro bezpeþné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostĜedí a
pĜijímat opatĜení k prevenci rizik za úþelem jejich odstranČní nebo alespoĖ omezení.
DĤslednou prevencí pĜedcházet haváriím, nehodám a situacím, jejichž dĤsledky by mohly
mít negativní dopad na bezpeþnost a zdraví zamČstnancĤ nebo veĜejnosti.
Používat bezpeþných pracovních postupĤ a technických zaĜízení s vysokou mírou ochrany
zamČstnancĤ, majetku spoleþnosti a jiných zainteresovaných subjektĤ.
Motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a odpovČdnost pracovníkĤ pro
dodržování podmínek BOZP.
Neustále zlepšovat procesy a þinnosti systémĤ managementu, zlepšovat profil podniku z
pohledu BOZP.
Trvale zlepšovat realizované þinnosti a pracovní podmínky našich zamČstnancĤ i strojní
vybavení tak, aby byl minimalizován jejich negativní dopad na životní i pracovní
prostĜedí a BOZP.
Nakupovat pouze takové strojní vybavení, u kterého je zajištČna bezpeþnost a ochrana
zdraví pĜi práci prioritou (napĜ. v oblasti snížení hluku, vibrací, exhalací, zvýšení
bezpeþnosti obsluhy a ochrany pĜed vznikem bezpeþnostních rizik).

Vedení spoleþnosti od všech zamČstnancĤ oþekává :
• znalost, odpovČdnost a spolupráci pĜi plnČní politiky a cílĤ kvality , aktivní podporu pĜi
rozvoji a zlepšování systému
• pozornost a vstĜícnost pĜi jednání se zákazníky a dodavateli
Neustálé zlepšování:
• aktivnČ zapojovat všechny dosavadní i nové zamČstnance do procesu neustálého
zlepšování
• zmČny v organizaci a Ĝízení jsou smČĜovány ke zlepšení kvality produkce spoleþnosti,
zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický

V JarošovČ 19. 12. 2017
Radislav Vymyslický v.r.

