
 
               POLITIKA   
INTEGROVANÉHO SYSTÉMU   
                 ŘÍZENÍ 

 
Politika systému řízení společnosti vychází z koncepce kvality společnosti. 

Hlavním záměrem společnosti je naplnit svojí vizi, to znamená, aby byla spolehlivým, 
pružným a úsporným dodavatelem provádějícím dodávky, montáže, obchodní, 
inženýrskou a projektovou činnost a řadu dalších souvisejících služeb s minimálním 
zatížením životního prostředí a dodržováním zásad BOZP. Aby bylo tohoto záměru 
společnosti dosaženo, musíme se neustále věnovat zlepšování integrovaného 
systému řízení s respektováním zájmů zákazníků a zaměstnanců.  

V souladu s touto politikou rozvíjet systémy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  
ISO 45001:2018 a optimalizovat jejich provázanost. 
 
Společnost MONTÁŽE ČAKOVICE, s.r.o.  se v rámci své Politiky ISŘ zavazuje: 
1.  Vytvářet podmínky pro dodržování platných ustanovení obecně závazných 

norem, tj. zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s předmětem naší činnosti. 
V souvislosti s tím i pravidelně sledovat legislativní změny a to i v návaznosti na 
používané systémy. 

2. Orientovat se na uspokojování potřeb zákazníků a zajišťovat vysokou spolehlivost 
dodávaného zařízení. Poskytovat výcvik, vzdělávání pracovníků zákazníka a 
informovanosti zákazníka o nově se vyvíjejících technologiích v návaznosti na již 
námi dodané produkty. 

3. Trvale snižovat náklady a růstem produktivity práce zajistit konkurence schopnost 
námi dodávaných zařízení. 

4. Preventivními opatřeními zajistit bezpečný a spolehlivý provoz výrobních zařízení 
s minimalizací rizika havárií a jejich dopadů. S tím související pravidelná školení 
zaměstnanců v návaznosti na již zavedené systémy QM, EMS a BOZP,  

5. Provádět výběr dodavatelů s ohledem na dosažení vize společnosti. Dále 
zvyšovat povědomí všech zaměstnanců společnosti o integrovaném systému s 
cílem dodržování zásady "Udělej vše potřebné ve správnou chvíli, rychle a hned 
napoprvé". 

6. Pozornost je věnována environmentálním aspektům spojeným se zbožím a 
službami, které organizace sama poskytuje např. návrh-vývoj, výrobní procesy-
distribuce, odpadové hospodářství, procesy získávání surovin z přírodních zdrojů.  

7. Podporovat principy neustálého zlepšování ve všech oblastech řízení s cílem 
maximálně uspokojit požadavky zákazníků, minimalizovat dopady na životní 
prostředí, dosahovat vysoký stupeň bezpečnosti a ochrany životního prostředí  

 
Záměry organizace stanovené politikou integrovaného systému řízení přijaté 
vedením společnosti jsou závazné pro všechny pracovníky, kteří provádějí práce 
ovlivňující shodu s požadavky uvedených systémů.  
 
V Praze dne: 17.01.2019            
 
 
                                      Ing. Miroslav Pospíšil    
                                                  jednatel   
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