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Na základě ustanovení norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO 14001:2016, tímto vedení organizace vyhlašuje
aktualizovanou Politiku IMS zahrnující oblast kvality a environmentu s následujícími závazky:
1.

Základním strategickým záměrem organizace je návrh a výroba strojů a zařízení pro potravinářský, chemický a
farmaceutický průmysl se specializací na nerezové materiály, speciální slitiny a povrchové úpravy, vytvoření
portfolia stabilních zákazníků a obchodních partnerů a orientace na náročné zákazníky při zachování efektivity a
rentability svých procesů.

2.

Organizace udržuje dobré vztahy se svými zákazníky, obchodními partnery, zaměstnanci a dalšími
zainteresovanými stranami snahou o splnění jejich požadavků, profesionálním přístupem a důrazem na kvalitu a
včasné dodání produktů a služeb.

3.

Vedení organizace se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN
ISO 3834-2:2006 a ČSN EN ISO/IEC 80079-34:2012, to je s principy účinného zavádění a neustálého zlepšování
řízení procesů ovlivňujících kvalitu a shodu produktů a služeb, životní prostředí a bezpečnost.

4.

Organizace neustále zlepšuje podmínky práce svých zaměstnanců z hlediska vyspělosti technických zdrojů a
infrastruktury, ergonomie, čistoty, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stará se o odborné vzdělávání
zaměstnanců a zlepšování pozitivního sociálního klimatu na pracovišti.

5.

Vedení organizace poskytuje potřebné finanční, technické a lidské zdroje pro zavedení, rozvoj a neustálé
zlepšování integrovaného systému řízení.

6.

Významný vliv na kvalitu výsledných produktů a služeb a ochranu životního prostředí mají dodavatelé materiálu a
externí poskytovatelé procesů a služeb, proto s nimi organizace rozvíjí stálou aktivní spolupráci při specifikaci
vzájemných požadavků na dodávané produkty, služby a procesy.

7.

Vedení organizace provádí pravidelné přezkoumání efektivity a výkonnosti integrovaného systému managementu
a stanovuje cíle IMS zaměřené na využití příležitostí ke zlepšení, snížení rizik a prevenci nežádoucích stavů.

8.

Zaměstnanci organizace plní legislativní a jiné požadavky pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní
přístup k této problematice.

9.

V rámci technických i ekonomických možností zaměstnanci minimalizují vznik odpadů.

10. Organizace zabraňuje plýtvání surovinami a energiemi přísnou kontrolou efektivity materiálových, energetických i
lidských vstupů a technologických postupů. Organizace se specializuje na výrobu kvalitních zařízení s dlouhým
životním cyklem a možností plné recyklace a tím minimalizuje dopad své činnosti na životní prostředí.
11. Důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů se zaměstnanci snaží minimalizovat vznik pracovních úrazů a
nemocí z povolání.
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