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Politika  IMS spoleènosti JIMI CZ, a.s.

JIMI CZ, a.s. je organizace s dlouholetou tradicí v oblasti bezpeènostních, komunikaèních a informaèních technologií. 

Vedení organizace nese odpovìdnost a podporuje zavedený, procesnì orientovaný systém integrovaného managementu splòující požadavky 
norem ÈSN EN ISO 9001:2016, ÈSN EN ISO 14001:2016, ÈSN EN ISO/IEC 27001:2017 a ÈSN ISO 45001:2018. Vedení organizace svoje 
zámìry v rámci provozovaného systému integrovaného managementu vyjadøuje touto politikou:

Ve smìru k zákazníkùm
> pøi dodávání produktù zákazníkùm plnit jejich požadavky, zvyšovat spokojenost zákazníka;
> poskytovat svým zákazníkùm produkty v maximální kvalitì a s minimálními riziky ve vztahu k životnímu prostøedí, bezpeènosti práce 
a bezpeènosti informací.

Ve smìru k vlastní organizaci
> chránit životní prostøedí a zdokonalovat systém prevence zneèištìní životního prostøedí, zdokonalovat systém prevence vzniku úrazù a 
poškození zdraví pracovníkù a zajistit bezpeèná a zdravá pracovištì;
> plnit požadavky norem ÈSN EN ISO 9001:2016, ÈSN EN ISO 14001:2016, ÈSN EN ISO/IEC 27001:2017 a ÈSN ISO 45001:2018, 
podporovat procesní pøístup;
> plnit požadavky pøíslušných právních pøedpisù a jiné požadavky, které se vztahují k realizovaným èinnostem a produktùm a jejich 
environmentálním dopadùm, rizikùm BOZP a rizikùm bezpeènosti informací;
> plnit požadavky dokumentace IMS;
> zvyšovat efektivnost systému integrovaného managementu a zlepšovat procesy ovlivòujících kvalitu produktù, vztah k životnímu 
prostøedí a bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci a bezpeènosti informací pøi zohlednìní nebezpeèí a pøíležitostí a následných rizik;
> využívat svých cílù, cílových hodnot a programù pro zajištìní neustálého zlepšování, zvýšení výkonnosti, minimalizaci dopadù na 
životní prostøedí a odstraòování a minimalizaci nebezpeèí a rizik;
> poskytovat zdroje na financování aktivit v oblasti systému integrovaného managementu;
> dbát o øádnou údržbu infrastruktury, používat bezpeèné a ekologicky šetrné technologie, 

Ve smìru k vlastníkùm 
> zajiš�ovat prosperitu organizace pomocí zavedeného systému integrovaného managementu a preventivních a kontrolních nástrojù; 
> efektivnì využívat vlastní zdroje, snižovat spotøebu energií, pohonných hmot a dalších zdrojù.

Ve smìru k pracovníkùm
> smìrovat a podporovat osoby, aby pøispívaly k efektivnosti systému integrovaného managementu;
> podporovat ostatní relevantní manažerské role k prokázání jejich vedoucí role v oblastech, za které odpovídají;
> zapojit pracovníky a jejich zástupce do øešení problematiky BOZP formou projednání a spoluúèasti;
> zvyšovat kompetence pracovníkù soustavným výcvikem tak, aby byly všechny jimi provádìné èinnosti na vysoké úrovni; 
> cílevìdomou personální politikou rozvíjet postoje a chování pracovníkù založené na vzájemné spolupráci a profesionalitì;
> zajiš�ovat pøístup pracovníkù k potøebným informacím.

Od pracovníkù vedení organizace vyžaduje:
> zodpovìdný pøístup k plnìní požadavkù zákazníka, požadavkù na kvalitu a bezpeènost poskytovaných produktù, ochranu životního 
prostøedí, bezpeènost práce a bezpeènost informací;
> aktivní spolupráci pøi zlepšování zavedeného systému integrovaného managementu.

Ve smìru k okolí
> minimalizovat vliv svých èinností s negativním dopadem na životní prostøedí, bezpeènost a vznik úrazù.

Ve smìru k orgánùm veøejné a státní správy
> spolupracovat s orgány veøejné a státní správy pøi zvyšování úrovnì organizace a prevence vzniku a možných následkù incidentù a 
havárií využíváním všech forem komunikace a výmìny zkušeností.

Ve smìru k dodavatelùm
> upøednostòovat stabilní, provìøené a bezpeèné dodavatele produktù a dalších služeb;
> pøi výbìru dodavatelù zohledòovat požadavky zákazníka s ohledem na zajištìní požadované kvality produktù, ochranu životního 
prostøedí, bezpeènost informací a bezpeènost práce.

Ve Vyškovì dne 4. 4. 2022
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Ing. Jiøí Vinter, pøedseda pøedstavenstva
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