
 

 

 

 

PSM P4 

Politika ISM 

Společnost přijala jednotnou politiku integrovaného systému managementu, konkretizovanou v politice kvality,       

v environmentální politice, politice BOZP a politice EnMS. Politika je pravidelně přezkoumávána a aktualizována. 

 Tuto politiku vyhlašuje vedení s přesvědčením, že bude pochopena a přijata všemi zaměstnanci i našimi obchodními 

partnery. Naším cílem je dosáhnout a udržovat takovou pověst v kvalitě, která nám zajistí významné postavení na trhu.                    

Důkazem toho jsou přijatá opatření v oblasti procesu sledování a zvyšování kvality našich výrobků, která respektujeme pod 

značkou vlastního systému zabezpečení kvality QSAVE. Tato politika poskytuje rámec pro stanovování a přezkoumávání cílů 

a cílových hodnot v rámci celého integrovaného systému managementu. 

Ve firmě BEST, a.s., se zabýváme výrobou vibrolisovaného a vibrolitého betonového zboží a jeho prodejem, dále po-

skytováním poradenských služeb v oblasti uplatňování našich výrobků a souvisejícími činnostmi. 

Společnost se zavazuje uplatňovat níže uvedené zásady: 

Zákazník 

 Chceme dosáhnout nejvyšší možné spokojenosti zákazníka.  

 Pro spokojenost zákazníka musí každý zaměstnanec udělat vše, co je v jeho silách.  

 Každý, kdo přebírá náš výrobek nebo službu, je zákazník a patří mu to nejlepší.  

 Trvale zvyšovat kvalitu našich výrobků a služeb.  

Zaměstnanec 

 Vytvoříme náročné pracovní prostředí vyznačující se součinností mezi všemi spolupracovníky.  

 Věříme našim spolupracovníkům. Budeme podporovat efektivnost jejich aktivit při realizaci zakázek. 

 Každý zaměstnanec společnosti je odpovědným za snížení dopadu činností společnosti na životní prostředí a           

odpovědným za přijetí svého závazku, v návaznosti na závazek vedení společnosti, trvale snižovat energetickou         

náročnost.  

Dlouhodobá výnosnost 

 Zavedení kvalitního systému řízení je nástrojem k prosperitě a stabilizaci sociálních jistot každého zaměstnance. 

Dodavatelé 

 Budeme se chovat náročně vůči svým dodavatelům. Nekompromisní požadavky na kvalitu, stanovené vůči              

dodavatelům, budou vyváženy naší snahou umožnit vybraným dodavatelům perspektivu. 

 Podpoříme nákup energeticky úsporných produktů a služeb a návrhy činností vedoucí ke zlepšení energetické          

hospodárnosti. 

Dopady na životní prostředí 

 Hodnotíme dopady na životní prostředí u plánovaných výrobků již během jejich projektování a přípravy výroby. 

 V přístupech k životnímu prostředí respektujeme požadavky smluvních partnerů, odběratelů a reagujeme na           

konstruktivní kritiku a návrhy zainteresovaných stran. 

 Vlivy svých činností na životní prostředí zjišťujeme, hodnotíme a výsledky hodnocení využíváme při ochraně  

životního prostředí, k informování zaměstnanců a zainteresovaných stran. 

Řízení rizik a neshod 

 Nahlížíme na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako na zákonem stanovenou povinnost mající prioritu celospole-

čenského charakteru.  

 Snažíme se minimalizovat výskyt mimořádných událostí, tím že trvale identifikujeme a analyzujeme rizika ohrožení 

života a zdraví osob, technických zařízení a životního prostředí u stávajících, plánovaných i prováděných činností tj. 

odstraňujeme nebezpečí a snižujeme rizika v oblasti BOZP a zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní podmínky       

týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví. Zajišťujeme proces projednání oblasti BOZP s pracovníky a 

s jejich zástupci, a jejich spoluúčasti. 

 U našich dodavatelů prověřujeme jejich přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k této skutečnosti přihlíží-

me i při jejich výběru. 

Výcvik a vzdělávání zaměstnanců 

 Neustálým výcvikem a vzděláváním vedeme zaměstnance ke zvyšování vědomostí a k posilování jejich odpovědnosti 

v oblasti integrovaného systému managementu.  

Potřebné zdroje 

 Zajišťujeme veškeré informace a potřebné zdroje na uplatňování, udržování a neustálého zlepšování integrovaného 

systému řízení a financování aktivit v jeho působnosti. 

Soulad s právními předpisy a dalšími požadavky 

 Respektování právních předpisů ve všech oblastech integrovaného systému managamentu je samozřejmou povinností 

všech zaměstnanců společnosti a vyžadujeme to i od subdodavatelů.  
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