
 

 
 

 

 

 

 

 

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ 
 
  
Na základě rozhodnutí vedení je ve firmě SYSTHERM s.r.o. zavedený a dokumentovaný integrovaný systém řízení 
(kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016, environmentu podle ČSN EN ISO 14001:2016 a bezpečnosti podle ČSN 
ISO 45001:2018).  Tímto rozhodnutím vyhlašuje generální ředitel politiku integrovaného systému řízení, se kterou 
budou všichni zaměstnanci seznámeni tak, aby byla pochopena a důsledně dodržována. 
 
  
Vedení společnosti vyhlašuje strategické záměry: 

➢ Obnovovat zastaralé technologie, mechanismy, stroje a zařízení, a tím zajistit zvýšení kvality poskytovaných 
produktů a služeb, omezit negativní dopady na životní prostředí, zvýšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 
zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců. 

➢ Systematicky získávat informace o kvalitě poskytovaných služeb a požadavcích zákazníků, týmovou 
spoluprací realizovat návrhy, očekávání a potřeby zákazníků. 

 
Vedení společnosti se zavazuje k: 
➢ Neustálému systematickému vyhledávání nebezpečí, hodnocení rizik, přijímání opatření pro snižování rizik a 

proti vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví zaměstnanců, hledání motivačních prvků tak, aby se principy 
kvality, ochrany životního prostředí a zásad bezpečné a zdravotně nezávadné práce staly běžnou součástí 
každodenní práce. 

➢ Používání stanovených technologických postupů, kalibrovaných měřidel a provádění kontrol odvedené práce 
ještě před jejím předáním zákazníkovi. 

➢ Plnění požadavků všech právních a ostatních předpisů v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a snaze o neustálé zlepšování ve všech oblastech integrovaného 
systémů řízení. 

➢ Zvyšování produktivity a kvality práce, snižování negativních dopadů na životní prostředí a zdraví zaměstnanců 
nahrazováním zastaralých technologií, strojního zařízení a nářadí. 

➢ Seznamování všech zainteresovaných stran se zavedeným integrovaným systémem řízení. 

 

Od zaměstnanců se očekává: 
➢ Dodržování postupů a pravidel zavedeného integrovaného systému řízení odváděním kvalitní práce za 

dodržení všech požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a ochranu životního prostředí. 

➢ Zvyšování své kvalifikace a odborných znalostí ve své profesi. 

➢ Aktivní spolupráce při aplikaci, zlepšování a udržování zavedeného integrovaného systému řízení v oblastech 
kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí. 

➢ Vstřícný přístup k zákazníkům na všech úrovních, loajálnost a svědomitost. 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 15.1.2020        Jan Kazda 

                Generální ředitel firmy 


