Politika IMS organizace Bláha ús, s.r.o.
Vizí jednatele organizace je provádět práce v oblasti zámečnictví, úložných a výstavních systémů na
profesionální úrovni, zavádět nové technologie, vytvářet profesionální tým zaměstnanců a růst stability
organizace, aktivně komunikovat s dodavateli a se zákazníkem a vyrábět produkty v dokonalé kvalitě.

V návaznosti na vizi vyhlašuje jednatel organizace tuto politiku v oblasti QMS:
Zákazníci:
Účast na konferencí archivářů, muzeí atd.
Zkvalitnit a doplnit www stránky.
Rozeslat nové propagační materiály.
Více využívat placenou inzerci na internetu.
Zaměstnanci:
Dodržování normy ČSN EN 9001 a 14001
Dodržování pořádku na pracovišti a na venkovních prostranstvích firmy
Neustálé zlepšování pracovního prostředí a okolí.
Rozšiřovat pracovní prostředí.
Jednatel:
Požadavek zlepšování produktivity práce.
Nové stroje + technologie výroby.
Nové dopravní prostředky.
Zkvalitnění výroby – vitríny.
Dodavatelé:
Neustálé sledování a hodnocení zakázek - vyhodnocení;
Hledání nových a výhodnějších subdodavatelů materiálu
Vyžadovat od subdodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty atd. na jednotlivé druhy materiálů.
Firma:
Přístavba přístřešků na hutní materiál – zvětšení skladovacích prostor.
Dodělat terénní úpravy v areálu firmy – parkovací místa.
Rekonstrukce kanceláře a venkovní sezení pro zaměstnance.
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V návaznosti na vizi vyhlašuje jednatel organizace tuto politiku v oblasti EMS:
Otevřený přístup
Organizace umožní přístup veřejnosti a zainteresovaných stran ke všem informacím o environmentálních
aspektech, dopadech a profilu organizace. Budeme podporovat výměnu informací a otevřený dialog se
zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a spolupracovat s orgány státní správy, krajskými úřady a zájmovými
skupinami.
Legislativa
Vedení organizace se zavazuje plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a
ostatní požadavky, kterým organizace podléhá. Organizace bude dodržovat závazné limity emisí do
životního prostředí a usilovat o jejich minimalizaci.
Vstupní materiály
Organizace se zavazuje postupně snižovat spotřebu energií a surovin na základě vědeckých a technických
poznatků, zabezpečit jejich ekologickou manipulaci, skladování, zpracování a likvidaci obalů. Přednostně
používat nové, ekologicky šetrné materiály a služby.
Technologie a provoz
Organizace se zavazuje dbát o řádnou údržbu mechanizmů a zařízení, přednostně používat ekologicky šetrné
technologie. Zabezpečit provoz na staveništích s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí
především v oblastech vod, půdy, ovzduší, radiace, hluku, prašnosti, exhalací, vibrací a stavebního odpadu.
Odpovědnost
Jednatel se zavazuje, že v rámci environmentální politiky bude stanovovat a pravidelně přezkoumávat
environmentální cíle, cílové hodnoty a environmentální programy.
Ochrana zdraví a bezpečnost
Organizace se zavazuje používat pouze materiály a výrobky, které jsou bezpečné z hlediska jejich
zamýšleného používání. Dbát o ochranu zdraví zaměstnanců a ochranu vnějších subjektů souvisejících s
prostředím, ve kterém organizace vykonává svoji činnost.
Vzdělávání zaměstnanců
Organizace se zavazuje vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance na všech stupních řízení a informovat je o
environmentálních dopadech jejich práce. Předávat environmentální zkušenosti uvnitř organizace a mezi
dodavatele a spolupracující organizace.
Prevence a zlepšování
Vedení organizace se zavazuje k neustálému zdokonalování v rámci environmentálních programů a
environmentálního profilu organizace v souladu s úrovní technického poznání tak, aby se zabránilo
nevratnému poškození životního prostředí.

Ve Vraném dne 4.1.2019

Ing. Zdeněk Bláha - jednatel
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