SPOLEČNÁ POLITIKA
KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI INFORMACÍ
Vrcholové vedení společnosti tímto deklaruje své rozhodnutí trvale vytvářet a udržovat
v akciové společnosti Technické sítě Brno integrovaný systém řízení kvality, ochrany životního
prostředí a bezpečnosti informací v souladu s požadavky mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001
a ISO 27001 (dále jen „IMS“), jehož cílem je zvyšování výkonnosti organizace, zlepšování prevence
znečisťování životního prostředí a zajištění ochrany veškerých informací, které se ve společnosti
zpracovávají a vznikají.
Pro udržování IMS přijímá vedení společnosti jako svou politiku tyto zásady a závazky:
•

V rámci své činnosti dodržovat požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001.

•

Pravidelně stanovovat cíle a programy IMS na jednotlivá období, zajistit jejich
komunikaci v rámci společnosti a provádět vyhodnocování jejich plnění.

•

Kvalitu produktů a služeb považovat za prvořadý zájem společnosti, pravidelně ji
monitorovat a vyhodnocovat.

•

Trvale věnovat pozornost zákazníkům společnosti. Prioritou je snaha rozumět
současným a budoucím potřebám zákazníků, plnit jejich přání a požadavky a
předvídat jejich očekávání.

•

Uplatňovat vysoké požadavky na kvalitu subdodávek, ochranu životního prostředí a
bezpečnost informací ve vztazích s dodavateli.

•

Vytvářet a udržovat pracovní prostředí a vhodné podmínky pro plné zapojení a
využívání schopností všech zaměstnanců ve prospěch společnosti.

•

Usilovat o komplexní rozvoj svých zaměstnanců, zvyšování jejich kvalifikace a vědomí
vlivu jejich práce na kvalitu produktů, dopad na životní prostředí a informační
bezpečnost.

•

Uplatňovat princip neustálého zlepšování IMS a zvyšování jeho efektivnosti, usilovat
o neustálé zlepšování jednotlivých procesů a činností.

•

Důsledně dodržovat požadavky obecně závazných právních předpisů, včetně
legislativy upravující problematiku ochrany osobních údajů a zajištění kybernetické
bezpečnosti, a další požadavky v oblasti řízení kvality, životního prostředí a

NEŘÍZENÝ VÝTISK
ISO_ON_08_v2_Politika_IMS

bezpečnosti informací, kterým společnost podléhá. Na realizaci zásad Společné
politiky zajišťovat potřebné zdroje a prostředky.
•

Hledat možnosti ke snižování spotřeby přírodních zdrojů a snižování úniků
znečišťujících látek do životního prostředí, včetně produkce odpadů.

•

Zabezpečit pro veřejnost, zákazníky, subdodavatele a vedení statutárního města Brna
vhodným způsobem dostupnost této Společné politiky.

Od zaměstnanců vedení společnosti očekává:
•

Převzetí osobní odpovědnosti za osvojení a trvalé dodržování zásad této Společné
politiky při zabezpečování jim svěřených procesů a plnění pracovních úkolů a
povinností.

•

Aktivní účast a svědomitý přístup k neustálému zlepšování systémů řízení kvality,
ochrany životního prostředí a bezpečnosti informací ve společnosti.

Představenstvo společnosti schválilo dne 18.1.2019

místopředseda představenstva v.r.

předseda představenstva v.r.
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