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P O L I T I K A   IMS 

 

Posláním naší společnosti je vyvíjet, vyrábět, dodávat a poskytovat služby pro naše čerpací 
soustrojí v odpovídající kvalitě a ceně, tak abychom maximálně uspokojili potřeby našich 
zákazníků. Cílem je úspěšná a prosperující firma, která díky spokojeným zákazníkům generuje 
přiměřený zisk pro další růst a rozvoj.  

 

Vyhlášenou politiku společnosti realizujeme na základě těchto principů: 

 

▪ kvalita je základní myšlenkou společnosti, kterou stále prohlubuje vedení ve spolupráci s ostatními zaměstnanci; 

▪ důsledné dodržování postupů dané dokumentací integrovaného systému managementu ze strany všech zaměstnanců 

společnosti a neustálé zlepšování a zvyšování efektivity integrovaného systému managementu; 

▪ naší trvalou snahou je zvyšování kvality produktů a poskytovaných služeb a prevence znečišťování životního prostředí; 

▪ středobodem úsilí všech pracovníků společnosti jsou zákazníci, plnění jejich potřeb a podnětů; 

▪ investice do vývoje nových produktů, technologií a strojních zařízení ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu včetně 

minimalizace spotřeby zdrojů; 

▪ vytvářet podmínky a uvolňovat zdroje pro zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců společnosti; 

▪ rozvíjet motivační systém vedoucí k stabilnímu týmu profesionálních zaměstnanců loajálních společnosti a projednávat se 

zaměstnanci jejich spoluúčast v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

▪ společnost bude plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků, závazných povinností platných pro oblast ochrany 

životního prostředí a oblast bezpečnosti a ochranu zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice; 

▪ meziročně zvyšovat obchodní objemy a plnit firemní cíle; 

▪ 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, ochranu 

životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve společnosti; 

▪ 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. 

 

 

                                                                                

                    Libor Ponížil 

 Ve Všechovicích, 24.7.2020             jednatel společnosti                                                      


