Politika IMS spoleènosti JIMI CZ, a.s.
Vedení spoleènosti JIMI CZ, a.s. pøijalo v rámci zavedeného integrovaného systému managementu jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpeènosti práce v souladu s
normami ÈSN EN ISO 9001, ÈSN EN ISO 14001, ÈSN OHSAS 18001 a ÈSN ISO/IEC 27001 následující politiky pro jednotlivé oblasti:

Politika QMS
Zavádíme do života nové špièkové technologie a
formujeme pozitivní vztah èlovìka k technickému pokroku.
Poskytujeme komplexní služby od projektu pøes instalaci
až po servis. Chceme se zaøadit mezi nejvýznamnìjší
dodavatele eurozóny, tj. dodavatele zákaznicky
orientované, nejvíce inovativní, s nejlepšími provozními
výsledky.
Zisk naší spoleènosti rozdìlujeme pøedevším do fondu na
získávání know-how, zvyšování kvalifikace, modernizaci
technických prostøedkù a sociálního programu.
Zamìstnancùm poskytujeme pevnou sociální oporu a
pøíležitost plnì rozvinout své schopnosti. Dbáme na
týmovou práci, pøátelské vztahy a dostateènou motivaci
zamìstnancù. Vyžadujeme jejich loajalitu, kompetentnost
a odbornost.
Vztahy s dodavateli stavíme na pilíøích osobních vztahù,
pøátelství a dùvìry, se snahou minimalizovat vstupní
náklady a neshody. Upøednostòujeme èeské výrobce,
potažmo regionální dodavatele. Dbáme na minimalizaci
vstupních nákladù, úsporu materiálu, energie a lidských
zdrojù.
Podporujeme sponzorství projektu se zamìøením na
rozvoj regionu, vzdìlávání, kulturu, sport a charitu
potøebným lidem. Svou èinností pøispíváme ke zvyšování
životní úrovni celé spoleènosti.
Cenovou politikou smìøujeme k tvorbì pøimìøeného zisku,
který zajistí dostateènou stabilitu firmy na trhu a umožní
další rozvoj, tak aby firma mohla být svým zákazníkùm
silným a spolehlivým partnerem.
Zavazujeme se držet krok s technickým pokrokem a k
neustálému zvyšování jakosti, odborné úrovnì a firemní
kultury.

Politika EMS
Umožòujeme pøístup veøejnosti a zainteresovaných stran
ke všem informacím o environmentálních aspektech,
dopadech a profilu naší organizace. Podporujeme výmìnu
informací a otevøený dialog se zamìstnanci, dodavateli,
zákazníky a spolupracujeme s orgány státní správy,
krajskými úøady a zájmovými skupinami.
Plníme právní požadavky na ochranu životního prostøedí a
jiné požadavky, kterým naše organizace podléhá.
Dodržujeme závazné limity emisí do životního prostøedí a
usilujeme o jejich minimalizaci.
Zavazujeme se postupnì snižovat spotøebu energií a
surovin na základì vìdeckých a technických poznatkù,
zabezpeèujeme jejich ekologickou manipulaci,
skladování, zpracování a likvidaci obalu. Pøednostnì
používáme nové, ekologicky šetrné materiály, výrobky a
služby.
Dbáme o øádnou údržbu mechanizmù a zaøízení,
pøednostnì používáme ekologicky šetrné technologie.
Zabezpeèujeme provoz s ohledem na minimalizaci zátìže
životního prostøedí pøedevším v oblastech vod, pùdy,
ovzduší, hluku, prašnosti, exhalací, vibrací a odpadu.
V rámci environmentální politiky stanovujeme a pravidelnì
pøezkoumáváme environmentální cíle, cílové hodnoty a
programy EMS.
Zavazujeme se používat pouze materiály a výrobky, které
jsou bezpeèné z hlediska jejich zamýšleného používání.
Dbáme o ochranu zdraví zamìstnancù a ochranu vnìjších
subjektù souvisejících s prostøedím, ve kterém naše
organizace vykonává svoji èinnost.

Vzdìláváme, cvièíme a motivujeme zamìstnance na všech
stupních øízení a informujeme je o environmentálních
dopadech naší práce. Pøedáváme environmentální zkušenosti
uvnitø organizace a mezi dodavatele a spolupracující
organizace.
Neustále zdokonalujeme environmentální profil naší
organizace v souladu s úrovní technického poznání tak,
abychom zabránili nevratnému poškození životního prostøedí.

Politika BOZP
Systém managementu BOZP zamìøujeme do všech útvarù a
èinností organizace a tvoøí nedílnou souèást øízení
organizace. Plníme požadavky právních pøedpisù platné pro
oblast bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. Zavazujeme se
neustále snižovat rizikovost práce, vyhledávat možná rizika
èinnosti, stanovovat opatøení k jejich minimalizaci a vést
zamìstnance k tomu, aby je znali, upozoròovali nì a pracovali
bezpeènì. Uvìdomujeme si, že fungující systém
managementu BOZP, certifikovaný dle specifikace OHSAS
18001, zvyšuje dùvìru zákazníkù k našim produktùm.
Zajišujeme, aby veškeré èinnosti v organizaci byly
doprovázeny dùslednou ochranou zdraví zamìstnancù.
Pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem
zajišujeme povìdomí vlastních zamìstnancù i zamìstnancù
externích organizací o bezpeènosti práce a zvyšujeme tak
úroveò havarijní pøipravenosti.
Vytváøíme potøebné organizaèní, personální a finanèní zdroje
pro zavedení, udržování a rozvoj systému managementu
BOZP v organizaci. Zabraòujeme vzniku nežádoucí události a
nehody na pracovištích zpøísnìním kontroly materiálových
vstupù i samotných technologických postupù.
Ztotožòujeme se plnì s požadavky normy ÈSN OHSAS
18001, tj. s principy úèinného zavádìní a neustálého
zdokonalování øízení všech procesù ovlivòujících systém
managementu BOZP v celé organizaci. Zavazujeme se
zlepšovat efektivnost systému managementu BOZP
dùsledným provádìním interních auditù a následným
stanovováním opatøení k nápravì a preventivních opatøení.
Poskytujeme zamìstnancùm organizace dùvìru, že
požadavky na BOZP jsou plnìny a udržují se, a že dochází k
neustálému zlepšování systému managementu BOZP.

Politika ISMS
Politika bezpeènosti informací definuje základní strategii, cíle
a zásady týkající se informaèní bezpeènosti spoleènosti,
urèuje základní bezpeènostní pravidla pro provoz, používání a
údržbu informaèních a komunikaèních technologií s cílem
zajistit požadovanou úroveò ochrany informací a minimalizaci
škod vzniklých v dùsledku možných bezpeènostních
incidentù.
Trvale vytváøíme podmínky k zajišování všech zdrojù
potøebných k zavedení, udržování a soustavnému zlepšování
systému managementu bezpeènosti informací u celé
organizace.
Uplatòujeme politiku založenou na principech dùvìrnosti,
dostupnosti a úplnosti informací, na požadavcích právních a
normativních pøedpisù, na požadavcích zainteresovaných
stran a zajišujeme plnìní tìchto aplikovatelných požadavkù.
Pravidelnì hodnotíme plnìní cílù a cílových hodnot
vycházejících z analýzy rizik a této politiky.
Soustavným prosazováním programu zvyšování
informovanosti a právního povìdomí svých zamìstnancù

udržujeme vysokou úroveò informaèní bezpeènosti
spoleènosti.
Pøesvìdèivým a pevným uplatòováním zásad informaèní
bezpeènosti vùèi smluvním partnerùm a tøetím stranám
prezentujeme profesionální pøístup a postavení naší
organizace na souèasném trhu.
Zavedeným systémem managementu bezpeènosti informací
poskytujeme zákazníkùm a smluvním partnerùm, ale i svým
zamìstnancùm potøebnou míru jistoty pøi nakládání s jejich
informacemi a daty.
Ve Vyškovì 16.11.2009
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místopøedseda pøedstavenstva
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