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POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ 
 
Prioritou společnosti SANIZO, spol.  s r.o. je dosažení vysoké 
kvality poskytovaných služeb př i  současném uplatňování preven-
ce zneč išťování životního prostředí a omezování rizik bezpeč-
nosti práce.  
 
Za tímto účelem se společnost zavazuje : 
 
1. V oblasti spolupráce se zákazníkem 
 udržet a rozvíjet povědomí veřejnosti o solidnosti firmy, kvalitě nabíze-

ného produktu a celkovým vystupováním zaměstnanců a vedení firmy 
vůči zákazníkům; 

 trvale věnovat pozornost osobnímu jednání zaměstnanců firmy se zá-
kazníky jak při sjednávání zakázek tak i při jejích realizaci; 

 aktivně spolupracovat se zainteresovanými stranami a reagovat na jejich 
současné i budoucí požadavky; 

 

2. V oblasti výrobní a dodavatelské činnosti 
 zaměřit rozvoj výrobní základy na zvyšování úrovně služeb, zavádění no-

vých produktů a inovačních technologií; 

 zlepšováním procesů a činností docílit zlepšování environmentálního 
profilu a zlepšení ochrany zdraví zaměstnanců; 

 náležitou a v praxi ověřenou jakost dodávek požadovat i od svých doda-
vatelů, s cílem dosáhnout využívání výhradně kvalitních materiálů pro 
následnou výrobu. 

 
3. V oblasti práce s lidskými zdroji 
 zvyšováním intelektuálního potenciálu v oblasti řízení lidských zdrojů 

zabezpečit potřebné znalosti a schopnosti zaměstnanců na všech úrov-
ních; 

 zvyšovat povědomí zaměstnanců o osobní odpovědnost za kvalitu vý-
robků a služeb, environmentální povědomí s cílem zamezení znečišťo-
vání životního prostředí a prevence v oblasti rizik bezpečnosti práce; 
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4. V oblasti řízení kvality, EMS a BOZP 
 posilovat principy procesního přístupu se zaměřením na prevenci, který 

ve spojení s týmovou prací je základem pro zlepšování integrovaného 
systému managementu; 

 rozvíjet systém zaměřený na měřitelné výkony; 
 zabezpečit realizaci požadavků technických norem, právních předpisů a 

jiných požadavků v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce; 
 

5. Na úrovni vedení společnosti 
Vedení společnosti se zavazuje k trvalému zlepšování integrovaného sys-
tému managementu, a to na základě: 
 pravidelného prověřování úrovně svých produktů a procesů; 
 stanovení opatření u neshodných produktů, negativních dopadů do ži-

votního prostředí a BOZP; 
 pravidelného informování obchodních partnerů a zainteresovaných stran 

o své politice; 
 přezkoumávání vhodnosti politiky; 
 stanovení měřitelných cílů a cílových hodnot; 
 analyzování údajů a hodnocení souladu činnosti společnosti s legislativ-

ními a ostatními požadavky; 
 zabezpečení zdrojů pro udržování a rozvoj integrovaného systému ma-

nagementu. 
 

 
V Uherském Brodě dne 10. 1. 2010 
 
        ……………………………… 
        Antonín Straka, jednatel spol. 


