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Věc: Politika integrovaného systému managementu 

 
Pro zajištění tvorby systému managementu kvality (QMS), systému environmentálního 
managementu (EMS) a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(OHSAS), jejich udržování, rozvoj a trvalé zlepšování ve společnosti je stanovena následu-
jící politika: 

- základní orientací společnosti je dosáhnout toho, aby se stala vyhledávaným obchod-
ním partnerem a dodavatelem v oblasti výroby, prodeje, oprav a servisu vázacích pro-
středků a komponentů, přivazovací, manipulační, zvedací a uchopovací techniky; výro-
by, montáže a prodeje nerezového lankového systému a zkoušení výrobků, u kterého 
bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti, 

- vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, 
ČSN EN ISO řady 14000 a ČSN ISO řady 45000, to je s principy účinného zavádění a 
neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu, životní prostře-
dí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve společnosti, 

- vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje 
pro zavedení, rozvoj a zlepšování ISM, 

- trvalým cílem je neustálé zlepšování naši činnosti a zabezpečování kvality námi posky-
tovaných produktů, včetně prevence znečišťování a prevence vzniku úrazů, 

- rozvíjet neustálou aktivní spolupráci s našimi dodavateli při objasňování vzájemných 
požadavků a jejich realizaci, 

- společnost bude vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společ-
nosti v oblastech její činnosti, 

- společnost bude plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků platné pro ob-
last životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci s důrazem na preven-
tivní přístup k této problematice, 

- zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabrá-
nit plýtvání surovinami a energiemi, 

- důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zajištěny bezpečné a zdravé 
pracovní podmínky, bude minimalizován vznik pracovních úrazů a poškození zdraví, 
budou odstraňována nebezpečí a snižována rizika, 

- společnost bude projednávat se zaměstnanci jejich spoluúčast v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

 
 
Tímto rozhodnutím se ruší účinnost rozhodnutí ředitele společnosti č. 03/2017. 
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