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POLITIKA SPOLEČNOSTI 

Cílem politiky ISM je plnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků, minimalizace vlivů na životní 
prostředí, dodržování požadavků zákonů a dalších předpisů, dodržení technických a jakostních 
parametrů dodávaných produktů a služeb, rozšiřování sortimentu služeb a zboží, udržení 
konkurenceschopných cen, zajištění maximální operativnosti v dodávkách služeb a zboží a trvalé 
zlepšování všech činností společnosti v oblasti: 
 

Systémů řízení dopravy a zpracování dopravních dat 
 
Vedení společnosti vyhlašuje tyto strategické záměry: 

▪ Na základě informací z průzkumu spokojenosti zákazníků trvale zlepšovat péči o zákazníka, 
vytvářet a podporovat pozitivní image společnosti. 

▪ Racionalizovat a zdokonalovat systém ISM, optimalizovat produktové portfolio a zdokonalovat 
systém projektového řízení pro kbvalitnízajištění zajištění činnosti a dalšího rozvoje společnosti. 

▪ Neustále zlepšovat péči o životní prostředí s důrazem na prevenci. Sledovat průběžně právní 
předpisy v oblasti životního prostředí a zajistit jejich dodržování i u svých dodavatelů na společných 
pracovištích. 

▪ Šetrně nakládat s přírodními zdroji a to zejména surovinami, energetickými zdroji a vodou za účelem 
snižování odpadů a emisí do vody a ovzduší. 

▪ Spolupracovat s příslušnými úřady a zájmovými skupinami tak, aby byla respektována státní a 
regionální environmentální politika. 
 

K podpoře této politiky kvality se vedení společnosti zavazuje: 

▪ Politiku ročně upřesňovat do měřitelných cílů a vytvářet podmínky k jejich splnění. 

▪ Plánovat a zajišťovat nezbytné personální i finanční zdroje pro splnění této politiky a cílů. 

▪ Vytvářet podmínky pro motivaci odborně kvalifikovaného pracovního kolektivu. 

▪ Chránit a zlepšovat životní prostředí používáním šetrných materiálů a technologií k ŽP. 
 

Od zaměstnanců vedení společnosti očekává: 

▪ Důsledné a přesné dodržování postupů, stanovených dokumentací systému. 

▪ Vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce. 

▪ Samokontrolu výsledků vlastní činnosti. 

▪ Předcházení chybám a znečišťování životního prostředí. 

▪ Vyhledávání námětů ke zlepšení kvality vlastní práce i ochrany životního prostředí. 
 
Vedení společnosti si plně uvědomuje svou odpovědnost za kvalitu produktů a ochranu životního 
prostředí. 
 
 
V Praze dne 2.2.2021 
 
 
 
.……………………………………….. 
Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD.  
jednatel společnosti 
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