
5.3 Politika IMS 
Motto: „Pověst celé společnosti 

vytváří jednotlivci.“ 
 

 

Vedení společnosti vyhlašuje následující politiku pro orientaci, myšlení a 
konání v příštím období 

 

Naše mise 
Jsme rodinnou firmou s více než stoletou tradicí a mnoha spokojenými zákazníky. 
Jdeme dál touto cestou. 
 

Naše vize 
• Práce nás baví 

• Jsme špičkou v oboru 

• Jsme profesionálové 
 

Zavazujeme se při návrhu, výrobě a montáži 
• dopravníků sypkých hmot 

• technologických linek a strojních zařízení 

• ocelových konstrukcí 

• zařízení vodohospodářských děl 
plnit požadavky systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 a trvale 
zlepšovat efektivitu a účinnost systémů řízení kvality, řízení životního prostředí a 
řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
 
Zavazujeme se plnit požadavky zákazníka, přispívat k ochraně životního prostředí a 
k jeho trvalému zlepšování. Veškerou činností dbát na ochranu životního prostředí a 
minimalizovat dopady na jeho znečisťování. 
 

Dále se zavazujeme k naplňování předpisů, norem, zákonů a jiných 
požadavků 

• zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky k prevenci vzniku nehod, 
skoro nehod a nežádoucích událostí, k prevenci vzniku úrazů a poškození 
zdraví při práci-k tomu se zavazujeme odstraňovat nebezpečné situace a 
snižovat rizika BOZP;  

• k provádění výcviku a vzdělávání všech zaměstnanců, k realizování všech 
činností zodpovědným způsobem; 

• projednávat se zaměstnanci a s jejich zástupci veškeré záležitosti týkající se 
systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Politika je závazná pro všechny zaměstnance. 
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