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Vedení společnosti buduje dynamickou společnost specializující se na přepravu zboží po
ose, zasilatelství a spedici především v rámci České republiky. Tímto deklarujeme náš závazek
formou této politiky ISM.
1)

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI
•
•

2)

Jsme společností, orientující se silně na zákazníka,
cílem všech naších činností je vždy splnění všech požadavků zákazníka na kvalitní přepravu.

VZTAH KE SPOLEČNOSTI, TRHU
•
•
•

3)

Naším cílem je dosáhnou vedoucího postavení v oblasti přepravy mezi srovnatelnou konkurencí v ČR,
všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými,
bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR,
společnost dbát o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM
•
•
•
•

4)

Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu jakosti, bezpečnosti přepravy potravin a krmiv pro
prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému managementu,
kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti. Naši pracovníci jsou
vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností,
pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení
nositeli výkonnosti naší společnosti,
na podporu zlepšení mezilidských vztahů uvnitř společnosti podporujeme sociálně a společensky
motivovaný systém. Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost ke
společnosti. Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.

VZTAH K DODAVATELŮM
•
•

5)

Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací - chceme mít
jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele,
požadujeme mít ze svých dodavatelů partnery, kteří na stejné úrovni dokáží zajistit takovou kvalitu
služeb, jakou od nich očekáváme.

VZTAH K INTEGROVANÉMU SYSTÉMU MANAGEMENTU
•

•

6)

Naší snahou je dosáhnou souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, s požadavky HACCP
v souladu s věstníkem Mze 1/ 2001 a vyhláškou 147/ 1998 Sb. v platném znění, s požadavky normy
GMP+B4.1 a tím plnit požadavky daných systémů,
vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost daných systémů.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ A PROCESNÍ PŘÍSTUP
•
•
•

7)

Touto schválenou a vyhlášenou politikou se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedené systémy,
Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti našich služeb a ke zvýšení bezpečnosti
přepravovaných potravin a krmiv. Zlepšování chápeme jako proces stálý a systematický,
Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření,
monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

BEZPEČNOST PRODUKTU
•

Bezpečnost přepravovaného produktu je na prvním místě, vedení společnosti tímto deklaruje závazek
týkající se kompenzace vzniklých vícenákladů s řízením odstranění a vyřešení neshody v rámci snížení
kvality přepravovaného produktu (zvláště u přepravy potravin a krmiv). Zavazujeme se provádět řádně
čištění ložného prostoru dle aktuální kategorizace přepravovaného produktu a zavazujeme se
nepřepravovat GMP rizikový materiál a vytěžovat v režimu GMP jen ty dopravce, kteří jsou cerfifikováni
dle GMP+B4.1.

V Pelhřimově, 01.07.2009
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