
Politika kvality, Environmentální politika, Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
Politika Bezpečného podniku a Politika energetického managementu v OEZ s.r.o. je rele-
vantní pro všechny lokality OEZ s.r.o. a je v souladu s dlouhodobými záměry organizace. 
Naplněním našich vizí a cílů podporujeme vývoj, výrobu, obchod a poskytované služby 
v oblasti jističů a pojistek NN, nástrojů, forem a jednoúčelových strojů a zařízení.

Technický rozvoj zaměříme na průběžnou inovaci a modernizaci výrobního programu 
v souladu s technickými požadavky na výrobky dle příslušných norem a zákonů, v souladu 
s požadavky zákazníků a situací na trhu. Zahrneme hlediska požadavků kvality, životního 
prostředí, šetření energiemi, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci do všech fází životního 
cyklu našich výrobků od jejich vývoje, výroby a uvedení na trh až do jejich likvidace. 

Zabezpečíme implementaci předpisů evropského společenství, českého práva a přísluš-
ných předpisů Siemens. V celé oblasti kvality výrobků a služeb, životního prostředí, hospo-
daření s energií, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budeme plnit stanovené povinnosti 
dané evropským a českým právním řádem a příslušnými standardy Siemens.

Neustálým zlepšováním kvality výrobků a služeb, rychlou realizací zakázek dosáhneme 
maximální spokojenosti zákazníků. Náš závazek zahrnuje úsporné zacházení se surovina-
mi, chemickými látkami a energiemi. Snížíme jejich spotřebu. Poskytneme zaměstnancům, 
veřejnosti a zákazníkům informace, jak s nimi nakládat, aby nebylo ohroženo životní pro-
středí, jejich zdraví a bezpečnost při práci, a aby byla zvyšována energetická hospodárnost.

Dokončíme likvidaci starých ekologických zátěží na životním prostředí.

Budeme vyrábět v nejvyšší kvalitě s minimálním dopadem na životní prostředí, energe-
tickou náročnost, bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Snížíme nebo zamezíme vypouštění 
znečišťujících látek do složek životního prostředí (ovzduší, půda, voda). Snížíme objem pro-
dukovaných odpadů a jejich využitím a recyklací zpomalíme čerpání surovinových zdrojů. 
Odstraníme nebezpečí a snížíme rizika dle jejich specifi ckého charakteru včetně stanovení 
nových příležitostí v oblasti bezpečnosti práce. Dáme stejnou prioritu kvalitě výrobků a slu-
žeb, životnímu prostředí, šetření energiemi, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jako eko-
nomickým hlediskům. Využijeme údajů a informací získaných monitorováním spokojenosti 
zákazníků k vytváření konkurenčních výhod na trhu.

Identifi kujeme významné aspekty, zdroje, rizika a příležitosti, které mohou ovlivnit fi rem-
ní procesy, kvalitu výrobků, životní prostředí, energetické zdroje, bezpečnost a zdraví za-
městnanců. Plánováním a realizací příslušných opatření docílíme eliminaci, nebo zmírnění 
nežádoucího dopadu a/ nebo využijeme jejich potenciál ve prospěch společnosti.

 Zabezpečíme plnění požadavků stanovených Atomovým zákonem 263/2016 Sb. a vy-
hláškou SÚJB č. 408/2016 Sb.

Optimalizujeme nabídky produktů a služeb. Zohledníme kontext organizace při optimali-
zaci fi remních procesů s cílem být fl exibilní, rychlí a zdraví.   

Zkvalitněním technicko-obchodních služeb zákazníkům zajistíme rozšíření použití a prodej 
našich výrobků.

Budeme spolupracovat se zájmovými skupinami, orgány státní správy, svými partnery, zá-
kazníky, dodavateli materiálů, zboží a služeb. Budeme od nich vyžadovat, aby jejich přístup 
ke kvalitě výrobků a služeb, k životnímu prostředí, spotřebě a šetření energiemi, k bezpeč-
nosti a ochraně zdraví při práci byl v souladu s našimi zásadami. Účinnou a racionální rekla-
mou zajistíme trvalé zlepšování prezentace fi rmy, výrobků a služeb.   

Prosadíme zavádění a plnění systémů podle norem ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 45001 
ISO 50001 a Bezpečný podnik.

Zabezpečováním výrobkových certifi kátů od nezávislých zkušebních laboratoří a zkva-
litněním systému managementu kvality, životního prostředí, energetického managementu 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaručíme zákazníkovi trvalou funkčnost a spolehli-
vost výrobků a tím podpoříme image fi rmy.

Posílíme odpovědnost zaměstnanců za kvalitu výrobků, ochranu životního prostředí, vlast-
ního zdraví, šetření energiemi a budeme vyžadovat jejich spolupráci při zvyšování úrovně 
kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a snižování spotřeby energií. Se zá-
stupci zaměstnanců budeme projednávat záměry společnosti ve zvyšování úrovně systému 
kvality, ochrany životního prostředí, šetření energiemi, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a sociálních podmínek zaměstnanců. Zajistíme bezpečné a zdravé pracovní podmínky 
týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví při práci, které svým rozsahem od-
povídají velikosti a kontextu organizace. Identifi kujeme a vytvoříme podmínky pro zvyšování 
uspokojení zaměstnanců společnosti z vykonávané práce. Rozvojem jejich odborných zna-
lostí, zlepšováním pracovního prostředí a vhodnou motivací zvýšíme loajálnost zaměstnanců 
k fi rmě. Vytvoříme podmínky pro rozvoj zaměstnaneckého znalostního kapitálu. 

Pomocí zavedeného integrovaného systému podle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 
ISO 50001 a požadavků na Bezpečný podnik budeme sledovat náklady na kvalitu, klíčové 
ukazatele kvality, produkovaná znečištění, spotřeby energií, rizika bezpečnosti a ohrožení 
zdraví zaměstnanců a identifi kujeme příčiny jejich vzniku přímo ve výrobních technologiích. 
Jejich vhodnou volbou a způsobem jejich provozování uplatníme prevenci vzniku znečištění, 
spotřeby energií, rizik bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců přímo u zdroje. Snížíme 
negativní působení společnosti na životní prostředí, energetickou náročnost, zvýšíme bez-
pečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.
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