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POLITIKA FIRMY 

1) Chceme uhájit a posilovat svoji pozici významného dodavatele v oblasti elektrických 
přístrojů a rozvaděčů na českém trhu tím, že budeme dodavatelem co nejvíce 
orientovaným na zákazníka, s nízkými výrobními náklady a vysokou úrovní služeb. 

2) Zavedení a zlepšování integrovaného systému kvality, životního prostředí a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 a ISO 45001 do 
činností všech útvarů tvoří nedílnou součást řízení firmy a poskytuje zákazníkovi 
přiměřenou jistotu kvality realizovaných zakázek s odpovídajícími vlastnostmi. 

3) Kultura naší firmy, vnitřní i vnější vztahy, jsou založeny na serióznosti a informovanosti. 

4) Kvalitní práce je stěžejním kritériem pro hodnocení i motivaci všech pracovníků. Každý 
vedoucí pracovník je na svém úseku odpovědný za zlepšování integrovaného systému 
managementu firmy. 

5) Kvalita našich výrobků a služeb musí uspokojovat potřeby zákazníka lépe než 
srovnatelné výrobky a služby konkurence.  

6) Kvalita našich výrobků závisí také na kvalitě nakupovaných materiálů a dílů. Požadujeme 
od našich dodavatelů nejvyšší možnou kvalitu a minimální dopad jejich výrobků a služeb 
na životní prostředí a bezpečnost práce, což průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme. 

7) Pozitivní vztah k životnímu prostředí a bezpečnosti práce je nedílnou součástí řízení 
firmy. Má stejnou úroveň důležitosti jako zodpovědnost pracovníků, spokojenost 
zákazníka a zisk. 

8) Cílevědomé zajišťování bezpečných a zdravých pracovních podmínek, prevence 
znečištění a prevence vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví, plnění příslušných 
legislativních požadavků a ostatních aplikovatelných požadavků z oblasti životního 
prostředí a bezpečnosti práce, řízení cílů pro neustálé zlepšování je nezastupitelným 
úkolem vedoucích pracovníků.  

9) Vedení firmy vytváří pozitivní prostředí k plnému zapojení všech spolupracovníků firmy 
do zlepšování integrovaného systému managementu. 

10) Vnímáme ochranu informací našich zákazníků i vlastních informací jako ucelenou 
a řízenou soustavu vyvážených opatření, jejichž cílem je přiměřeně chránit všechna 
důležitá aktiva. Základním úkolem je zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti dat. 

11) Vedení firmy projednalo se zaměstnanci výše uvedené zásady Politiky firmy a možnosti 
jejich spoluúčasti. 
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