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POLITIKA  IMS  

Jednatel spole!nosti se rozhodl pro úsp"#né $ízení a zv%#ení v%konnosti a konkurenceschopnosti 
organizace zavést a uplat&ovat systém managementu kvality a environmentu jako trvalé zlep#ování 
!inností a proces' tak, aby to p$ineslo u(itek v#em zainteresovan%m stranám - zákazník'm, 
majitel'm, pracovník'm, dodavatel'm. Hlavním p$edm"tem !innosti spole!nosti EcoStep s.r.o. je 
prodej servis a prodej hygienického a sanitárního za$ízení. Spole!nost podniká v lokalit" Pod Klapicí 
107/18, 153 00 Praha 5 - Radotín. 
 
Vedení vyhla#uje pro jednotlivé oblasti následující politiku kvality a environementu: 
 
"ízení spole!nosti: 

! Systematické zvy#ování kvality dodávan%ch v%robk' a slu(eb. 
! Hospodárností na pracovi#ti a intenzivním vyu(íváním moderních metod práce a moderních 

technologií zvy#ovat produktivitu práce. 
! Neustálé vyhledávání rizik a p$íle(itostí a stanovování opat$ení pro $e#ení t"chto rizik. 
! Neustále zlep#ovat systém managementu. 
! Za!le&ování v#ech subjekt', kter%ch se podnikatelské aktivity t%kají, tzn. dodavatele, 

odb"ratele, náv#t"vníky, ve$ejnost, do systému managementu kvality a aktivn" s nimi 
spolupracovat. 

 
Zam#$ení na zákazníka:  

! spole!nost je závislá na zákaznících, proto je prvotním zájmem organizace orientace na 
zákazníka  

! spole!nost se zavazuje plnit po(adavky zákazník' a sna(it se p$ekonat jejich o!ekávání  
! spole!nost bude pr'b"(n" analyzovat a vyhodnocovat spokojenost zákazník'  

 
Zapojení  pracovník%:  

! vedení spole!nosti motivuje pracovníky k odvedení lep#í práce a zv%#ení v%konnosti  
! vedení spole!nosti bude podporovat a vyu(ívá schopnosti pracovník' ve prosp"ch organizace 

a v#ech zainteresovan%ch stran 
! vedení spole!nosti bude vytvá$et podmínky pro zkvalitn"ní kolektivní spolupráce p$i 

dosahování spole!n%ch cíl'  
! vedení se zavazuje k trvalému zapojování pracovník' do systému vzd"lávání  

 
 Dodavatelské vztahy:  

! spole!nost se zavazuje budovat vzájemn" v%hodné dodavatelské vztahy  
! spole!nost bude pravideln" hodnotit a vybírat dodavatele, kte$í jsou schopni plnit její 

po(adavky  
! vzájemn" v%hodné vztahy zvy#ují schopnost organizace a jejich dodavatel' vytvá$et u(itnou 

hodnotu pro v#echny zainteresované  
 
Environmentální politika: 

! jako samoz$ejmost d'sledn" napl&ovat platné právní p$edpisy a jiné po(adavky, které se 
vztahují k p$edm"tu !innosti a k ochran" (ivotního prost$edí, 

! zapojit se do procesu trvalého zlep#ování zaveden%ch proces' jak s ohledem na kvalitu, tak 
ohledem na ochranu (ivotního prost$edí, 

! objektivn" hodnotit environmentální profil a zlep#ovat stav (ivotního prost$edí zejména formou 
prevence zne!i#)ování, 

! p$edcházet vzniku havarijních situací 
 
 

V Praze dne: 5.5.2017       Zden"k Vokurka,  

         jednatel    


