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INTEGROVANÁ POLITIKA FIRMY  

Průběžně zlepšujeme svůj systém řízení. V roce 2020 jsme získali certifikát systému managementu kvality 

podle normy ISO 9001. V období let 2021 a 2022 jsme se rozhodli završit dosavadní úsilí vytvořením 

integrovaného systému řízení (Integrated Management System – IMS). Toto úsilí bylo završeno 

úspěšnou certifikací environmentu podle ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ISO 

45001. V roce 2023 chystáme ověření systému managementu společenské odpovědnosti podle ISO 26000. 

Cílem je být mezinárodně uznávanou moderní firmou – to znamená být kvalitním, bezpečným a sociálně 

odpovědným dodavatelem i zákazníkem, zaměstnavatelem i partnerem regionální veřejné správy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Integrovaný systém řízení (IMS) se vztahuje na všechny i na aktivity. Ve vztahu k předmětu činnosti firmy 

je budován v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 45001 a ČSN ISO 26000. 

IMS je realizován s uceleným a navazujícím systémem řídicí dokumentace. 

2. Cílem IMS je zvýšení kvality výrobků, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a společenské odpovědnosti. IMS slouží pro veškeré firemní činnosti, a to i pro ty, které v žádné normě 

ISO nejsou jmenovitě uvedeny.  

3. Integrovaný management systém je budován tak, že obsahuje společné jádro (popsané v části A až D 

Příručky IMS) a jako propojené subsystémy podle uvedených norem (popsané v části E této příručky). 

4. Pro každý z uvedených standardů vydáváme samostatnou Politiku a kapitolu v Příručce IMS. Dalšími 

integrovanými dokumenty jsou roční Cíle IMS, Registr podnikatelských rizik, registry právních a jiných 

požadavků i registry aspektů – obojí za environment a BOZP – a jiné dokumenty. Vše je završeno 

přezkoumáním systému managementu IMS vedením. 

5. Ověření všech uvedených standardů provádíme pravidelnými interními audity.  

6. Nedílnou součástí integrovaného systému řízení je komunikace vedení firmy s mateřskou firmou, se 

zaměstnanci, klienty, dodavateli, poradci a certifikačními orgány, se státní správou i regionální veřejností. 
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Managing Director Central Europe (MDCE) 
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