C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Ševčíka 840/10
636 00 Brno - Židenice

POLITIKA IMS

F/v00
Výtisk č.: 1

C SYSTEM CZ a.s. je organizace s dlouholetou tradicí v oblasti komplexního řešení informačních a
komunikačních systémů zákazníků na celém území České republiky. V návaznosti na dlouhodobou
strategii vedení organizace podporuje zavedený, procesně orientovaný systém integrovaného
managementu.
Vedení organizace svoje záměry v rámci provozovaného systému integrovaného managementu
vyjadřuje touto politikou:
Organizace C SYSTEM CZ a.s. se aktivně podílí, při svých činnostech, na zajištění kvality, pozitivním
vytváření a ovlivňování životního prostředí, při zohlednění bezpečnosti při práci. Zodpovědný přístup ke
kvalitě, ochraně a tvorbě životního prostředí a bezpečnosti při práci řadí mezi hlavní priority organizace.
Společnost C SYSTEM CZ a.s. chce být moderní společností s vysokou výrobní kulturou, která přináší
na trh uznávané a kvalitní výrobky.
Společnost C SYSTEM CZ a.s. chce být společností, ve které funguje certifikovaný a udržovaný
integrovaný systém managementu a u kterého je neustále sledována jeho efektivnost a zlepšování.
Společnost C SYSTEM CZ a.s. směřuje k vybudování společnosti existující na pevně vybudované
organizační a výrobní struktuře a fungující na základě kvalifikovaného a profesionálního personálu.
Závazek vedení organizace:
►

Plně se ztotožňuje s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, tj. s principy účinného zavádění a
neustálého zvyšování efektivnosti systému integrovaného managementu a zlepšování všech procesů
ovlivňujících kvalitu produktů, vztah k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci při
zohlednění nebezpečí a příležitostí a následných rizik;

►

Vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržování a rozvoj
integrovaného systému managementu.

►

Zavazuje se využívat svých cílů, cílových hodnot a programů pro zajištění neustálého zlepšování a
zvýšení výkonnosti.

►

Zavazuje se plnit příslušné právní a jiné požadavky, které se vztahují k realizovaným činnostem,
procesům a produktům.
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