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Jsme společnost, která spadá do holdingu japonské skupiny Daido Metal Co., Ltd. a patříme k největším výrobcům kluzných 
ložisek na světě. 
Vedení společnosti si uvědomuje rostoucí požadavky zákazníků na dodávky výrobků a z toho vyplývající potřebu neustálého 
zlepšování všech procesů ovlivňujících kvalitu v celé společnosti. Pro naplnění těchto požadavků máme zaveden integrovaný 
systém managementu a vedením společnosti je vyhlášená tato 
 

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU 
MANAGEMENTU 

v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce 
 

která je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech: 
 

Vlastníci 
 

- naplňovat Základní politiku a QC politiku mateřské společnosti pro aktuální rok 
 

Zákazníci 
 

- budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy 
- dodávat objednané množství v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě 
 

Dodavatelé 
 

- budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy 
- aktivně spolupracovat na rozvoji systému managementu kvality dodavatelů  
- provádět transparentní výběrová řízení 
 

Zaměstnanci 
 

- zajišťovat vhodné prostředí pro permanentní rozvoj znalostí zaměstnanců, aby byli kompetentní plnit všechny  
  požadavky této integrované politiky 
- chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika v oblasti BOZP 
- projednávat s pracovníky a s jejich zástupci záležitosti týkající se managementu BOZP a zajistit jejich spoluúčast 
 

Technologie a infrastruktura 
 

- aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky i naši organizaci 
- optimalizovat logistické toky materiálů a výrobků v organizaci  
- identifikovat a pravidelně přezkoumávat environmentální aspekty svých činností, které mají nebo mohou mít   
  významné dopady na životní prostředí.  
- upřednostňovat využívání takových materiálů, technologií a postupů, které přispějí k minimalizaci, odstranění  
  nebo zmírnění vlivu na životní a pracovní prostředí 
- zajišťovat bezpečné a zdravé pracovní podmínky 

 

Státní správa, kontrolní orgány, organizace a instituce  
 

- plnit požadavky právních předpisů a jiné požadavky ve všech oblastech integrovaného systému managementu, kterým       
  společnost podléhá, nebo se k nim přihlásila 
   

Vedení společnosti se zavazuje 
  

- dodržovat výše uvedené zásady 
- zajišťovat potřebné zdroje pro udržování a neustálého zlepšování integrovaného systému managementu 
 

Toto rozhodnutí nahrazuje R-2017-17 ze dne 8.12.2017 


