POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU
AŽD Praha s.r.o. - Výrobní závod Brno
Výrobní závod Brno (dále jen „VZB“) jako jedna z organizačních jednotek společnosti AŽD Praha s.r.o.
je významným výrobcem elektronických systémů v oblastech:
ü
ü

zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky,
elektronové mikroskopie.

Vrcholové vedení VZB si uvědomuje, že veškeré aktivity VZB mohou ovlivnit:
ü
ü
ü

kvalitu produktů (výrobků, činností a služeb) poskytovaných zákazníkům,
životní prostředí včetně podmínek při získávání přírodních zdrojů,
rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců VZB.

Vrcholové vedení VZB se proto v rámci své Politiky
integrovaného managementu zavazuje:
Závazné povinnosti
dodržovat závazné povinnosti související s podnikatelskou činností, ochranou životního prostředí a
s bezpečnostní a ochranou zdraví při práci
Spokojenost zákazníka
dosáhnout spokojenosti zákazníka a to formou:
ü
ü
ü
ü

pravidelného monitorování jakosti našich produktů i produktů dodávaných našimi dodavateli,
pravidelného monitorování spokojenosti zákazníka se zaměřením na kvalitnější uspokojování
jeho požadavků a potřeb,
využívání zpětné vazby informací od zákazníků při vývoji a inovaci nových výrobků,
neustálého zvyšování efektivnosti integrovaného systému managementu.

Zajištění zdrojů
vytvářet podmínky pro čerpání dostatečných zdrojů k zajištění technické způsobilosti výrobních
prostředků
zajistit dosahování optimálních pracovních výsledků vytvořením kvalitního pracovního prostředí,
rozvíjením interní infrastruktury a udržováním dobrých mezilidských vztahů
zajistit vysokou úroveň kvalifikace zaměstnanců v rámci jejich odborného výcviku
přijmout opatření, která zabrání používat tzv. konfliktní minerály, získané nelegálními činnostmi
v oblasti Velkých jezer ve střední Africe (Demokratická republika Kongo a jiné vybrané státy), ve
výrobcích VZB. Tato opatření jsou uvedena v „Prohlášení k používání konfliktních minerálů“.
Technický rozvoj
aktivně se podílet na vývoji produktů s cílem zvýšit celkovou technickou úroveň dodávaných zařízení
Progresivita a zlepšování
k neustálému zlepšování svých činností, produktů a služeb s cílem:
ü
ü
ü
ü

minimalizace neshod,
postupného snižování v používání nebezpečných látek a přípravků,
postupného snižování produkce odpadů,
minimalizace rizik pro vznik úrazů našich zaměstnanců.

Životní prostředí
usilovat o ochranu životního prostředí a to odstraněním nebo minimalizací negativních vlivů svých
výrobků, činností a služeb na životní prostředí a zdraví obyvatel,
k neustálému zlepšování a k prevenci znečišťování životního prostředí formou efektivního využívání
stávajících technologií a zavádění nových technologií a zařízení šetrných k životnímu prostředí.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
usilovat o odstranění nebo minimalizaci rizik, která vyplývají pro pracovníky společnosti z jejich
činností
k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a k neustálému zlepšování v oblasti BOZP formou
systémů kontrol, opatřeních k nápravě a preventivních opatření
poskytovat informace pro zaměstnance pro povědomí odpovědnosti za ochranu vlastního zdraví
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