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český  výrobce 
 

INTEGROVANÁ POLITIKA QMS, EMS, MS BOZP  
V souladu s kontextem organizace a ve vazbě na firemní strategii jsme stanovili hlavní zásady 
integrovaného řízení KOMASu, spol. s r.o. Dodržování těchto zásad všemi členy našeho firemního 
pracovního týmu bude zárukou dosažení excelentních výsledků a úspěšné budoucnosti.  

ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA. Při všech svých aktivitách se řídíme požadavky zákazníků a dalších 
zainteresovaných stran. Neustále se zaměřujeme na zvyšování kvality výrobků, procesů a spokojenosti 
zákazníka.  

VEDENÍ. Podporujeme své zaměstnance v profesním i osobním rozvoji. V souladu se zásadami 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytváříme vhodné prostředí pro spokojenost pracovníků, 
odvádění konkurenceschopné kvality a výkonu.  

ANGAŽOVANOST LIDÍ. Základem dobře fungující firmy jsou kompetentní, zmocnění a angažovaní lidé. 
Každý náš pracovník odpovídá za kvalitu, bezpečnost a neustálé zdokonalování své práce, ochranu 
životního prostředí, majetku a informací. Usilujeme o generování přidané hodnoty a úrovně 
výkonnosti prostřednictvím neustálého rozvoje a systematických inovací s využitím kreativity všech 
pracovníků. Toto naše úsilí podporujeme silnou týmovou spoluprací napříč úseky a pracovními 
funkcemi na základě principu interního zákazníka a optimálního pracovního prostředí.  

PROCESNÍ PŘÍSTUP A ZLEPŠOVÁNÍ. Zavazujeme se k neustálému zlepšování svých produktů, 
efektivnosti a účinnosti všech našich procesů tak, aby byla zvyšována podnikatelská úspěšnost. Dbáme 
na prevenci znečišťování životního prostředí a na šetrné využívání přírodních zdrojů, používání 
ekologicky šetrných materiálů a technologií. Dbáme na zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků. Respektujeme a naplňujeme veškeré požadavky vyplývající ze zákonů, nařízení a předpisů. 
Standardní součástí našich firemních procesů a strukturovaného řízení projektů je identifikace a řízení 
rizik i příležitostí. 

ROZHODOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA FAKTECH. Usilujeme o to, aby všechna strategická i operativní 
rozhodnutí byla založena na relevantních faktech, na přesných informacích v reálném čase. 
Potřebujete mít snadný přístup ke klíčovým údajům, které pomáhají předvídat budoucí trendy a 
potřeby podnikání, a které jsou potřebným předpokladem úspěchu.  

MANAGEMENT VZTAHŮ. Vytváříme se smluvními partnery i s veřejností vzájemně prospěšné a 
vyvážené vztahy. Rozhodujícím prvkem naší externí i interní komunikace je poskytování objektivních 
informací.  

Zavazujeme se vytvářet podmínky pro naplnění naší politiky IMS, navazujících cílů a programů. Od 
všech pracovníků očekáváme plnou podporu při jejich naplňování. Uplatňování a neustálé zlepšování 
integrovaného systému řízení managementu s důrazem na kvalitu produktu, životní prostředí, 
bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci přinese naplnění naší vize. Výstupem bude přidaná 
hodnota pro všechny zainteresované strany. 
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