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POLITIKA IMS
Politika IMS má prioritně na zřeteli kvalitu výrobků, bezpečné a zdraví neohrožující pracovní
prostředí a pozitivní přístup k životnímu prostředí.

Principy Politiky IMS společnosti, ze kterých vychází a kterými se řídí, jsou:
 Kvalita výrobků, rozsah a kvalita našich služeb poskytovaných zákazníkům, úroveň jednání
s obchodními partnery je vizitkou ESB Rozvaděče, a.s.
 Hlavním kriteriem naší práce je spokojenost zákazníků. Musíme upevňovat důvěru zákazníků
v ESB Rozvaděče, a.s. nejen jako dodavatelé, ale i jako spolehlivý partner při řešení jejich
problémů.
 Systém managementu kvality je dokumentovaný souhrn činností, odpovědností a postupů pro
řízení kvality (příručka kvality, směrnice), znamená nejen technickou kontrolu výrobků, ale i
kontrolu všech činností a.s.
 Zavedením systému managementu kvality můžeme našemu zákazníkovi prokázat, že jsme
schopni kvalitně splnit jeho požadavky.
 Kompetentní a motivovaní pracovníci jsou nejlepší zárukou realizace politiky kvality.
 Dodržování právních a jiných požadavků, jejich sdělování a uplatňování po zaměstnancích a
osobách zdržujících se v areálu společnosti.
 Neustále se zlepšovat ve svém přístupu k životnímu prostředí a v prevenci jejího znečištění.
 Nabízet zákazníkům výrobky splňující parametry standardů kvality a ochrany životního
prostředí.
 Otevřenost ke komunikaci se zainteresovanými stranami ve všech otázkách týkající se chování
a dopadu společnosti na životní prostředí.
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří k prioritním úkolům společnosti a má stejnou
důležitost jako její obchodní cíle.
 Soustavná kvalifikovaná identifikace rizik a jejich řešení, uplatňování hledisek bezpečnosti práce
a ochrany zdraví ve všech rozhodovacích a výkonných činnostech tvoří nedílnou součást
podnikatelských aktivit.
 Efektivní a soustavné zlepšování pracovního prostředí, uplatňování preventivních opatření,
znalost a dodržování zásad a povinností bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou nedílnou
kvalifikace pracovníků na všech úrovních.
 Každý pracovník je odpovědný za ochranu zdraví a dodržování bezpečnosti na svém pracovišti.
 Vyžadovat od dodavatelů a obchodních partnerů zodpovědný přístup k bezpečnosti a ochraně
zdraví, sledovat a vyhodnocovat v tomto směru jejich činnost.
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