ZVU STROJÍRNY, a.s. - Politika IMS pro oblast kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví
ZVU STROJÍRNY, a.s. jako společnost patřící do skupiny SAFICHEM GROUP realizuje dodávky kusových zařízení i investičních celků pro oblast energetiky, chemie a potravinářského průmyslu. Jejím záměrem je dodávat produkty
vysoké technologické úrovně v souladu s požadavky legislativy a zákazníků. Pro naplnění těchto záměrů, ve snaze upevnit postavení společnosti jako kvalifikovaného a konkurenceschopného výrobce, stanovuje vedení společnosti
následující body Politiky integrovaného systému managementu (IMS).
Politika pro oblast kvality - ISO 9001

Politika pro oblast životního prostředí - ISO 14001

Politika bezpečnosti práce a ochrany zdraví - ISO 45001

•

Společnost chce nabízet zákazníkům výrobky, které jsou srovnatelné po
všech stránkách s konkurenčními, a které budou odpovídat svými parametry
a užitnými vlastnostmi očekáváním a potřebám našich potencionálních
zákazníků. Společnost při realizací produktů může čerpat ze své
dlouhodobé zkušenosti ze strojírenské výroby, která ji v oblasti pro
chemický a potravinářský průmysl a energetiku řadí mezi významné
evropské výrobce s celosvětovou působností.

•

Společnost dodržuje platná ustanovení všech právních předpisů, zákonů,
nařízení, vyhlášek a jiných požadavků na ochranu životního prostředí,
vztahujících se k jí realizované činnosti. Společnost se zavazuje identifikovat
environmentální aspekty a definovat jejich význam, pravidelně hodnotit jejich
závažnost s cílem přijímat opatření vedoucí k jejich postupnému snížení nebo
úplnému odstranění.

•

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci patří k prioritním úkolům
společnosti a má stejnou důležitost jako její obchodní cíle. Zahrnuje všechny
osoby řízené společností (obchodní a smluvní partnery, externí
spolupracovníky, návštěvníky společnosti), kterých se podnikatelská činnost
společnosti týká.

•

Pro udržení a rozšíření dodávek našich výrobků pro zahraniční partnery se
společnost zavazuje získat oprávnění nutná pro dodávky zařízení v dané
zemi, popř. nutné výrobkové certifikace. V rámci nabídkového řízení se
společnost zavazuje aktivně zjišťovat přání zákazníků a pružně na ně
reagovat, a to i v oblasti zpracování nabídek na poptávky atypické výroby
vhodné pro společnost (i za podmínek osvojení nových způsobů výroby
včet. inovace stávajícího strojního vybavení). Společnost se zavazuje plnit
požadavky vyplývající z obecně platných předpisů včetně požadavků a
předpisů zákazníka. Při jednání se zákazníky chce společnost důsledně
dodržovat standardy firemní kultury společnosti - naším cílem je spokojený
zákazník.

•

Společnost se zavazuje využívat dostupné technické a organizační prostředky
k tomu, aby systematicky vyhodnocovala možné negativní vlivy (ať již v rámci
realizace své činnosti nebo dodávaných produktů) na životní prostředí a na
základě toho aktivně předcházet vzniku poškození životního prostředí.

•

Společnost provádí identifikaci rizik, která následně vyhodnocuje a řídí,
zároveň promítá uplatňování hledisek bezpečnosti práce a ochrany zdraví do
všech rozhodovacích a výkonných činností tvořících nedílnou součást
podnikatelských aktivit. Přijímá opatření ke snížení rizik a zamezení možného
vzniku provozních nehod, havárií, pracovních úrazů a nemocí z povolání.

•

Společnost pravidelně prověřuje, monitoruje a na základě toho pravidelně
vyhodnocuje vybudovaný systém environmetálního managementu s cílem
zabezpečení jeho kontinuity a trvalého zlepšování. K tomuto účelu společnost
stanovuje měřitelné cíle, definuje odpovědnosti, určuje kompetence a vytváří
zdroje k jejich realizaci.

•

Snahou společnosti je efektivní a soustavné zlepšování pracovního prostředí,
uplatňování preventivních opatření (předcházení úrazům a poškození zdraví,
spoluúčast pracovníků při identifikaci rizik a přijímání opatření). Znalost a
dodržování zásad a povinností bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou
nedílnou součástí kvalifikace pracovníků na všech úrovních.

•

V oblastech s vlastním vývojem chce společnost důsledně sledovat moderní
trendy tak, aby nejen držela krok s konkurencí, ale aby některé její výrobky
určovaly standard pro technickou úroveň a kvalitu v dané oblasti.

•

Společnost se zavazuje užívat a postupně rozšiřovat moderní, ekologicky
šetrné a bezpečné technologie a materiály s přihlédnutím k jejich ekonomické
únosnosti pro dosažení stanovených environmentálních cílů, a to jak při
konstruování našich produktů, tak i vlastním procesu jejich výroby a návazném
provozu.

•

Každý pracovník je odpovědný za ochranu zdraví a dodržování bezpečnosti na
svém pracovišti. K posílení tohoto vědomí a zvyšování odpovědnosti
společnost využívá systém vzdělávání a školení pracovníků, ve kterých klade
důraz na jejich kladný přístup k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

•

Společnost se zavazuje zabezpečit a optimalizovat nabídku náhradních dílů
pro naše realizované dodávky včetně nabídky služeb zaměřených na
posouzení aktuálního stavu námi dodaných výrobků a návrhu jejich
rekonstrukce v rámci akviziční činnosti.

•

Společnost klade důraz na aktivní využívání systému vzdělávání a výcviku
svých zaměstnanců směrovaného ke zvyšování jejich uvědomění a znalostí v
oblasti ochrany životního prostředí s důrazem na prevenci vzniku
environmentálních incidentů.

•

Otázky naplnění BOZP se zavazuje komunikovat s širokým okolím, zástupci
zaměstnanců a s příslušnými subjekty, které mohou být dotčeny činností ZVUS
a poskytovat nezbytné informace o příslušných zdrojích rizik, jejich hodnocení
a možnosti, jak se před nimi chránit.

•

Společnost chce upevňovat a zdokonalovat systém kvality společnosti
jako nedílnou součást řízení, včetně ekonomické oblasti tak, aby došlo
k optimalizaci všech činností a nákladů s cílem zajištění
konkurenceschopných cen u našich výrobků.

•

Z hlediska ochrany životního prostředí společnost otevřeně komunikuje
s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i s našimi zákazníky
a dodavateli, poskytuje jim informace k pochopení politiky společnosti, přijatých
cílů a přijímá jejich podněty.

•

Od našich obchodních partnerů, dodavatelů a nájemců vyžaduje společnost
zodpovědný přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví včetně poskytování
potřebných informací k posouzení možných dopadů z jejich činnosti v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví.

Vedení společnosti se zavazuje vytvářet podmínky, v rámci uplatňování IMS, k dosažení nezvratných změn vnitřních zvyklostí a kultury společnosti s cílem vybudovaný systém neustále zlepšovat ve snaze dosahování trvalé spokojenosti našich
zákazníků. Pravidelně přezkoumávat vhodnost Politiky a ročně ji upřesňovat vydáváním Cílů IMS a rozhodnutí směřujících k naplňování zásad QMS, EMS, BOZP. Průběžně identifikovat a vyhodnocovat všechna rizika související s našimi činnostmi a
pomocí přijímaných opatření se je snažit účelně řídit. Vytvářet a zabezpečit zdroje pro plnění Politiky, hledat nové motivační faktory pro zapojení všech zaměstnanců při jejím uplatňování, zlepšovat úroveň vnitropodnikové kultury a pracovního prostředí
přispívající ke zvyšování výkonosti pracovníků, monitorovat a měřit procesy IMS a na základě těchto výstupů přijímat opatření směřující k eliminaci rizik a neustálému zlepšování IMS.
Od zaměstnanců společnosti vedení očekává důsledné a přesné dodržování postupů stanovených legislativou a jednotlivými řídícími dokumenty společnosti. Vysokou odpovědnost za výsledky vlastní činnosti, snahu o předcházení vzniku neshody ať
už v předvýrobních oblastech nebo při vlastní výrobě v souladu se zásadami IMS. Aktivní spolupráci na zabezpečení činnosti společnosti podáváním vlastních námětů ke zlepšení. Rozpracování cílů IMS do úkolů pro jimi řízený proces a zpracování
opatření k jejich plnění, vysokou kvalitu vlastní práce a odpovědnost za ni, předcházení chybám samokontrolou postupů a výsledků práce, zodpovědné chování k životnímu prostředí a k vlastnímu zdraví, dodržování zásad BOZP, zapojení do procesu
zlepšování formou předkládání námětů ke zlepšení činnosti společnosti a jejích jednotlivých realizačních procesů.
V Hradci Králové 3. února 2020

Pavel Částka
generální ředitel společnosti

