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Naším záměrem je být prosperující, spolehlivou společností na trhu telekomunikací,
slaboproudých a silnoproudých systémů a kabeláží, udržet si konkurenceschopnost firmy a
nezávislost na jednom odběrateli. Jsme si vědomi, že naplnění našeho záměru je možné, pouze
při zavedení takového systému managementu, jež povede k vysoké výkonnosti organizace a
uspokojení požadavků zainteresovaných stran. Pro dosažení našeho záměru deklarujeme
následující „Politiku“:

Opatření pro řešení rizik a příležitostí
Společnost identifikujte své slabé a silné stránky a dále případná rizika, která mohou mít i
významný vliv na chod společnosti. Společnost tak analyzuje možná nebezpečí, která by mohla
narušit systém. Díky této připravenosti je společnost schopna nejen rizika eliminovat, ale včasně
na ně reagovat a efektivně vyřešit a to s minimálním dopadem na funkčnost celého systému.

Odpovědnost za vady
Poskytujeme produkty a služby nejvyšších kvalit, splňujících požadavky zákazníků, jakož i
požadavky právních a technických předpisů z oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce.
Jsme odpovědni svým zaměstnancům a veřejnosti za to, že naše produkty a činnosti nezpůsobí
újmu na zdraví nebo škody na životním prostředí.

Životní prostředí – prevence rizik
Našim přístupem k péči o ochranu zdraví a životního prostředí je předcházení znečištění a vzniku
mimořádných událostí vyvolaných našimi činnostmi nebo produkty.
Při všech činnostech společnosti plníme ustanovení platných národních legislativních předpisů i
mezinárodních smluv, ke kterým se Česká republika zavázala, a také ostatních požadavků na
ochranu životního prostředí
Zavedli jsme a zdokonalujeme postupy pro permanentní identifikaci, vyhodnocování a řízení rizik
z oblasti zabezpečování kvality, péče o životní prostředí a bezpečnosti práce. Veškeré informace o
environmentálním profilu naší společnosti jsou veřejně dostupné.

Vztah k zaměstnancům a veřejnosti
Podporujeme všestranný kvalifikační rozvoj zaměstnanců a jejich motivaci vedoucí k zajištění
spokojenosti zákazníků a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany
životního prostředí.
Komunikujeme a spolupracujeme s veřejnoprávními a správními orgány působícími v oblasti
ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce. Nejsme uzavřeni vůči občanským a zájmovým
organizacím.

Vztah k dodavatelům
Při kvalifikování a výběru dodavatelů zvažujeme i jejích přístup k ochraně životního prostředí a
bezpečnosti práce. Ve smluvních dokumentech s dodavateli budeme důsledně uplatňovat principy
a postupy obsažené v našem integrovaném systému managementu.

Integrace a neustálé zlepšování
Našim trvalým cílem je zvyšování jakosti služeb a produktů, úrovně péče o životní prostředí a
ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky zákazníků a očekáváním veřejnosti.
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Integrujeme dílčí systémy QMS, EMS a BOZP. Integrovaný systém managementu rozvíjíme a
zlepšujeme jeho efektivnost.
Plnění závazků z této Politiky je předmětem přezkoumání vedením. Toto přezkoumání je chápáno
i jako příležitost k identifikaci potřeb změn a neustálého zlepšování.

Vedení společnosti se plně staví za realizaci této politiky a zavazuje se k její podpoře, a vytváření
odpovídajících personálních a finančních zdrojů a roční upřesňování do konkrétních Cílů a
cílových hodnot a programů.
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