
Politika ISŘ  

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. je dlouholetým českým výrobcem a dodavatelem 

hydraulických tlumících systémů pro kolejovou dopravu a složitých komponent do 

pneumatických a transportních zařízení. K produkci využíváme moderní výrobní technologie a 

zařízení. Prostřednictvím automatizace, robotizace a digitalizace firemních procesů jsme 

aktivně zapojeni do výzvy Průmysl 4.0.  

Důsledně sledujeme vývojové trendy v našem oboru a veškeré své činnosti, vyráběné 

produkty, procesy a poskytované služby realizujeme s cílem:  

 Udržovat férové vztahy se všemi zástupci zainteresovaných stran. 

 Směřovat svoji činnost k maximálnímu uspokojování potřeb obchodních partnerů, 

vlastníků, zaměstnanců, oborových expertů i místní komunity.  

 Trvale zlepšovat vyráběnou produkci, dodávat ji zákazníkům včas a požadované 

kvalitě. 

 Minimalizovat dopady svých podnikatelských aktivit na životní prostředí. 

 

Svou činnost realizujeme v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, normami 

a ostatními požadavky.  

Analyzujeme rizika, příležitosti, řídíme dopady, které v souvislosti s naší činností vznikají a 

přijímáme k nim vhodná opatření. 

V duchu filozofie Učící se organizace rozvíjíme kvalifikaci našich zaměstnanců, pravidelně je 

školíme v oblasti kvality práce, péče o životní prostředí a aktivně je zapojujeme do rozvoje 

společnosti.  

Integrovaný systém řízení, který je ve společnosti zaveden, splňuje požadavky norem  

ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Vedení společnosti se zavazuje tuto 

politiku v pravidelných intervalech přezkoumávat a aktualizovat tak, aby neustále odpovídala 

záměrům společnosti a povaze i rozsahu její činnosti. 

 

V Oslavanech dne 12.6.2020 

 

 
PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. 

CEO 



IMS Policy 

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY 

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. is a traditional Czech manufacturer and supplier of 

hydraulic damping systems for rail vehicles and complex components for pneumatic and 

transport equipment. 

We use modern production technologies and equipment for manufacturing. We are actively 

involved in the Industry 4.0 challenges and environment of automation, robotization and 

digitization of business processes. 

We consistently monitor development trends in our field and implement our own activities, 

manufactured products, processes and services with the aim of: 

 Maintaining fair relationships with all represented stakeholders. 

 directing our activities to the maximum satisfaction of the needs of business partners, 

owners, employees, industry experts and the local community. 

 Continuously improving the manufactured products, deliver it on time and in the 

required quality. 

 Minimizing the impact of our business activities on the environment. 

 

We carry out our activities in accordance with valid generally binding regulations, standards 

and other requirements. 

We analyse risks, opportunities, manage the impacts that arise in connection with our activities 

and take appropriate measures. 

In the spirit of the Learning Organization philosophy, we improve the qualifications of our 

employees, train in the field of quality of work, care for the environment and actively participate 

in the development of the company. 

The Integrated management system, which is implemented in the company, meets the 

requirements of ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 standards. The company's management 

undertakes to check and update this policy regularly, so that it constantly corresponds to the 

company's aims and scope of its activities. 

 

Oslavany, 12.6.2020 

 

 
PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. 

CEO 


