
 

 
 

 

Politika integrovaného systému řízení 
 
 

➢ Základní orientací naší společnosti je dosáhnout toho, abychom se stali vyhledávaným 

obchodním partnerem a dodavatelem produktů a služeb ve svém oboru, u kterého bude 

vytvořen pocit jistoty, jak pro zákazníka, tak i pro pracovníky společnosti. 

➢ Vedení naší společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 

45001, tj. s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů 

ovlivňujících kvalitu produktu a služby, životní prostředí a BOZP. Vedení společnosti se také 

plně ztotožňuje s normami zavedenými v rámci celé skupiny TSC Group (mezi něž patří 

Criminal Compliance Program) a vytváří podmínky pro naplňování těchto norem. 

➢ Vedení naší společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje 

pro zavedení, rozvoj a zlepšování integrovaného systému managementu. Společnost si 

stanovuje cíle kvality, cíle v oblasti životního prostředí a BOZP, a to pro udržení a neustálé 

zlepšování integrovaného systému managementu. 

➢ Naši pracovníci plní požadavky právních a jiných předpisů platných pro oblast ekologie a 

BOZP s důrazem na preventivní přístup k této problematice. Vytváříme odpovídající 

podmínky pro vzdělávání zaměstnanců ve svém oboru podnikání. 

➢ Významnou spoluúčast na tvorbě kvality poskytovaných produktů a služeb, dodržování 

principů ochrany životního prostředí a BOZP mají naši dodavatelé, proto s nimi rozvíjíme 

stálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných produktů a 

služeb. 

➢ Zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů bráníme 

plýtvání surovinami a energiemi. V rámci technických i ekonomických možností naši 

pracovníci minimalizují vznik odpadů. 

➢ Vedení naší společnosti se zavazuje zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se 

prevence pracovních úrazů a poškození zdraví, odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika v 

oblasti BOZP. Vedení společnosti také přijalo závazek týkající se projednání s pracovníky a s 

jejich zástupci, a jejich spoluúčasti. 

➢ Důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů naši pracovníci minimalizují vznik 

pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

 

V Ostravě dne 01.06.2022 

 

       ……………………………………………………………… 

                    Bc. Iva Hlatká, jednatelka 


