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Politika integrovaného systému řízení  
spole čnosti PRAMACOM-HT, spol. s r.o.  

 
Preambule 

 
     Vedení společnosti deklaruje, že se rozhodlo za účelem dosažení a prosazení vyšší 
kvality v oblasti nákupu, prodeje a poskytování služeb, a to zejména při realizaci dodávek 
speciální techniky, přijmout a realizovat opatření, která povedou k vybudování ISŘ1  
a trvalému zlepšování kvality a ochrany životního prostředí dle norem ČSN EN ISO 
9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČOS 051622, 2. vydání. Za tím účelem definuje 
organizační strukturu společnosti, která je schopna dosažení cílových úkolů a v nejvyšší 
kvalitě a s ohledem k šetrnému přístupu k životnímu prostředí je trvale udržovat. 
 
Politiku ISŘ v rámci řízené organizace chápeme jako souhrn organizačních a řídících 
opatření, norem, standardů a pravidel, jejichž východiskem je ohodnocení kvality  
a ochrany životního prostředí jako jednu z aktivit organizace, zhodnocení všech druhů 
činností v rámci technických, technologických, organizačních, personálních a dalších 
opatření jako nedílné součásti systému řízení organizace a koncepce jejího rozvoje. Tato 
politika je uplatňována ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám. 
 
Výsledkem navržené, projednané a schválené politiky integrovaného systému řízení je 
stanovení programu a obsahu kvality a ochrany životního prostředí, který je popsán v 
„Příručce ISŘ společnosti PRAMACOM-HT, spol. s r.o.”. Příručka ISŘ je chápána jako 
základní dokument koncepčního charakteru, která určuje metody a podmínky reálného 
řešení kvality a šetrného přístupu k životnímu prostředí a je projednána a schválená ve 
vedení společnosti. Stanovení cílů, programů a cílových hodnot a jejich pravidelné 
hodnocení je základní metodou efektivního řízení a dosažení trvalého zlepšování ISŘ. 
Jednatelé firmy se dále zavazují, že k uplatnění této politiky integrovaného systému řízení 
vytvoří všechny potřebné podmínky. 
 
Vedení spole čnosti PRAMACOM-HT, spol. s r.o. se ve smyslu výše 
uvedených zásad zaru čuje a deklaruje že: 
 

1) připraví všechny pracovníky společnosti na prosazování vysoké kvality a to jejich 

proškolením a důslednou kontrolní činností, 

2) má potřebnou dokumentaci, která je stanovena normami k dodržení vysoké 

kvality a zajištění ochrany životního prostředí a že tato dokumentace je trvale 

udržována a v případě potřeby co nejrychleji novelizována, 

3) zajišťuje vysoký stupeň dokumentační činnosti a to zejména ve vztahu 

k zákazníkovi a to jak při akvizici, tak při samotném prodeji a řešení záručních  

a pozáručních vad, 

                                                
1 ISŘ – Integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČOS 051626 
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4) trvale udržuje kontakt se zákazníky a u strategických zákazníků trvale provádí 

vyhodnocování jejich potřeb a spokojenosti, 

5) ve své činnosti trvale postupuje s platnou českou legislativou, českými normami  

a technickými pokyny zahraničních dodavatelů, 

6) k zajištění vysoké kvality je stanovena osobní odpovědnost za klíčové  

a podpůrné procesy, 

7) stav procesu jakosti a ochrany životního prostředí je trvale a pravidelně 

vyhodnocován a při zjištěné odchylce se přijímá rychlá a účinná náprava, 

8) pravidelně hodnotí obchodní případy jako celek a vyvozuje osobní odpovědnost 

za hrubé porušení kvality a ochrany životního prostředí, 

9) trvale zvyšuje efektivitu integrovaného systému řízení, 

10) zabezpečuje plnění relevantních zákonných požadavků a předpisů vztahující se 

k bezpečnosti a kvalitě výrobků a k ochraně životního prostředí  

a k tomu vede všechny svoje zaměstnance, 

11) chrání životní prostředí a přírodní zdroje, 

12) minimalizuje negativní dopad případných havárií, 

13) prosazuje a užívá realizační prostředky, šetrné k životnímu prostředí, 

14) vyžaduje plnění právních požadavků ve vztahu k ochraně životního prostředí od 

dodavatelů zboží a služeb, 

15) předchází znečištění životního prostředí, 

16) dodržuje právní a jiné požadavky, 

17) k prosazování environmentálních zásad využívá systém vzdělávání a motivace 

svých zaměstnanců na trvalém zlepšování integrovaného systému řízení a 

environmentálního profilu společnosti. 

 
 
 
 

V Přerově, dne 1.9.2011 
 
 
 
 

Mgr. Jiří Oulehla 
        jednatel společnosti 


