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Příkaz ředitele 
č. 18/2022-02-01 ze dne 1.2.2022 

 

Politika IMS 
Společnost Elmoz Czech, s.r.o. využívá integrovaný systém managementu kvality (QMS), životního prostředí 
(EMS), bezpečnosti zdraví a ochrany při práci (SMBOZP) dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 
45001 a ČSN EN ISO/IEC 27001. Vedení tento systém udržuje a rozvíjí, protože si uvědomuje důležitost plnění 
požadavků všech zainteresovaných stran (zákazníků, zaměstnanců, partnerů, dodavatelů, státní správy i 
veřejnosti) a zabezpečení trvale vysoké úrovně poskytovaných produktů. 
Zásady politiky IMS se vztahují na všechny útvary společnosti, všechny pracovníky a všechny poskytované 
produkty. Politiku IMS společnosti tvoří následující desatero: 
 
1.Prvořadou prioritou našich činností musí být spokojený zákazník. 
 
2. Kvalita poskytovaných služeb, sledování a minimalizace jejich negativního dopadu na životní prostředí stejně 
jako dodržování požadavků v oblasti BOZP a bezpečnosti informací a dodržování platných legislativních norem 
musí být samozřejmým pojmem, o kterém se nepochybuje. 
 
3. Z důvodu zvyšování prestiže a posilování dobré pověsti společnosti je nutné zajišťovat informovanost zákazníků, 
zaměstnanců a všech dalších zainteresovaných stran, které mohou mít na činnosti společnosti zájem o nabízených 
službách a o všech důležitých skutečnostech. 
 
4. Trvalým úsilím o snižování množství produkovaných odpadů a snižování emisí do ovzduší, půdy a vod realizuje 
Elmoz Czech, s.r.o. závazek k prevenci znečišťování. 
 
5. Při všech činnostech společnosti musí být dána přednost preventivním přístupům. Každé riziko ohrožení kvality, 
životního prostředí, bezpečnosti práce a zdraví nebo bezpečnosti informací jsou pracovníci povinni neprodleně 
řešit, popř. hlásit svému nadřízenému dle platných postupů. 
 
6. Elmoz Czech, s.r.o. se zavazuje zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky pro všechny zaměstnance a 
spolupracující subjekty, týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví. Tyto záležitosti jsou průběžně 
projednávány se zástupci zaměstnanců, kteří spolurozhodují o důležitých aspektech bezpečné práce. 
 
7. Postupy pro zajištění kvality, ochrany životního prostředí, zajišťování úkolů v oblasti BOZP a bezpečnosti 
informací musí být integrovány jako základní prvek managementu do všech jeho funkcí a podnikových činností, 
tak aby bylo možné vytvořit prostor pro neustálé zlepšování činností společnosti.  
 
8. Vysoké nároky na kvalitu, ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a bezpečnost informací musí být 
uplatňována i na dodavatelské společnosti. 
 
9. Společnost se zavazuje udržovat důvěrnost, integritu a přístup k informacím pouze oprávněným osobám. 
V rámci ochrany osobních údajů fyzických osob se zavazujeme chránit tyto údaje v souladu s GDPR a souvisejících 
právních předpisů tak, aby nemohlo dojít ke zneužívání osobních údajů ať už našich zaměstnanců, nebo klientů a 
dalších obchodních partnerů či spolupracujících osob. 
 
10. Vedení společnosti se zavazuje zabezpečit ke všem výše uvedeným závazkům a prohlášením vhodné zdroje 
v potřebné kvalitě, času a ceně.  
 
Schválil: Petr Ševid 
V Benešově dne: 1.2.2022 
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