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POLITIKA ISR a.s.
• Vztah k zákazníkovi:
Jsme spolecnosti maximálne se orientující na zákazníka. Cílem všech našich cinností a aktivit je vždy splnení všech
stávajících i budoucích požadavku zákazníku na kvalitní dodávky výrobku a služeb.Úcinným uplatnováním a
prezkoumáváním QMS, vcetne stanovování konkrétních cílu jakosti, vytváríme podmínky pro trvalý rust stabilní
kvality a efektivity produkce a služeb spolecnosti. Vyhodnocování zpetné vazby od zákazník je základním vstupem
pro plánovací procesy a.s.

• Vztah k ochrane životního prostredí:
Všechny cinnosti naší spolecnosti jsou vždy dusledne posuzovány s ohledem na jejich vliv na životní prostredí.
IDavním cílem je minimalizace negativních vlivu na životní prostredí zejména zajištením úcinné prevence,
snižování energetické a surovinové nárocnosti všech cinností a snižování produkce odpadu. Prioritním prístupem
bude vždy úcinná prevence a rychlé a správné reakce prímo v naší spolecnosti, tak i u našich významných
dodavatelu.

• Vztah k bezpecnosti a ochrane zdraví pri práci:
Pri všech cinnostech naší spolecnosti jsou plne respektovány všechny zásady BOZP. Všechny identifíkovaná rizika
neustále sledujeme, hodnotíme a prezkoumáváme. Vedení spolecnosti se zavazuje minimalizovat pri všech
cinnostech rizika ohrožující jak vlastní, tak i ostatní pracovníky, vcetne verejnosti. Zavazuje se k prevenci vzniku
pracovních úrazu, nehod, události a havarijních situací zajištením vhodných pracovních podmínek, vybavením
pracovníku potrebnými prostredky OOP a používání vyhovujících technických zarízení. O rizicích, plynoucích z
výkonu naší cinnosti budeme informovat nejen naše zamestnance ale i investory

• Vztah k zamestnancum:
Každý náš zamestnanec, jako základní nositel výkonnosti naší spolecnosti., jehož kvalitní a odpovedná práce je
zárukou úspechu spolecnosti., si je plne vedom významu jakosti, enviromentu a zajištení BOZP pro prosperitu
spolecnosti a zná svou odpovednost a postavení v ISR. Naše spolecnost venuje maximální úsilí zapracování,
kontinuálnímu vzdelávání, zvyšování kvalifikace, odborné zpusobilosti a angažovanosti všech svých zamestnancu.

• Vztah k dodavatelum:
Naše spolecnost chce mít jen spolehlivé a kvalitní dodavatele, kterí jsou schopni dodávat presne podle našich
potreb a specifikací. Všichni naši dodavatelé jsou pravidelne hodnoceni, jsou seznámeni s touto politikou a je s
nimi trvale jednáno pro splnení našich požadavku a respektování této politiky.

• Vztah ke spolecnosti:
Vedení spolecnosti se zavazuje vykonávat všechny procesy a cinnosti v souladu s platnými legislativními,
zdravotními, hygienickými, bezpecnostními, ekologickými a jinými podmínkami, urcené platnou legislativou CR a
EU.

• Systémový a procesní prístup:
Vedení spolecnosti se zavazuje k pravidelnému overování funkcnosti ISR dle výsledku pravidelného a
komplexního monitoringu a k jeho nestálému zefektivnování a zlepšování. Spolecnost zajištuje nutnou podporu
pro uplatnování této politiky, aby bylo dosahováno plánovaných výsledku a neustálého zlepšování.

• Neustálé zlepšování:
Touto schválenou a vyhlášenou politikou se zavazujeme neustále zefektivnovat zavedený IS v • Všechny zmeny v
organizaci a rízení jsou smerovány ke zlepšení kvality a efektivnosti produkce spolecno ., ochrane životního
prostredí a zajištení BOZP. Zlepšování chápeme jako stálý a systematický proces.
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