
ERC Emise Redukce Concepty s.r.o. 

POLITIKA IMS 

dle ČSN EN ISO 9001. ČSN EN ISO 1.W01 a ČSN OHSAS 18001 

Politika společnosti ERC Emise Redukce Concepty s.r.o .• vycMzl z plánováni vývoje firmy a je 
za.mělena na to, abychom poskytovali kvalitnl slu~by. pllzp\Jsobovali se pr~ně požadavk~m 
trhu ke spokojenosti nasich zákaznlk~ a plnili legislativni požadavky vz1ahujicl se k 
poskytovaným sl~m. ochraně životniho prostledi a bezpečnosti a ochraně zdrav! pli práci. 
Systém managementu je závazný pro celou společnost. Požadavky výše uvedených norem 
jsou vz1aženy na hlavni realizačnl procesy - Projektování a dodávky technologických celků pro 
snižováni emisi ze spalovacích zdrojů a servisní činnost; Obchod s aditivy pro snižování emisi. 
Činnost společnosti se odehrává v sídle společnosti a v lokalitách realizace zakázek. 
Pol~iku !MS (kvality, ochrany živolniho prostl'edl a BOZP) společnosti formuloval jednatel 
společnosti v následujících bodech: 

Spokojenost zákazníka: 

1. Poskytovat komplexní služby našim zákazníkům v nejvyššl kVal~ě 
2. Pfizpúso~ se požadavkům zákaznlkO 
3. Zabezpečit přisun nejnovéjšich informaci o daných technologii a materi á:l~ch 
4. Poradit s lešenlm jednotlivých daných problémů 

Zlepšování nabízených produktů a služeb: 

1. Zlepšovat vnitřní procesy společnosti s ohledem na zlepšováni služeb 
2. Stabilizovat nabidky poskytovaných služeb 
3. Pln~ všechny nám známé po~adavky na poskytované služby 
4. Klást důraz na preventivni plistup 
5. Vzdělávat zaměstnance. zvyšovat jejich odbornost a zodpovědnost 

Zavazujeme se dodržovat ustanoveni všech platných právních pFedpisú, jakož i jiných 
požadavků, ke kterým se společnost zavázala, souvisejleíeh s ochranou životniho prostředi , 
bezpečnosti a ochrany zdravl pfi práci, polární ochrany a s kvalitou služeb. 
Zavazujeme se preventivnim prístupem podílet na ziepšováni vlivu společnosti na životní 
prostředi, předcházet havarijním situacim, omezovat nebezpeči vzniku úrazů a poškozeni 
zdravi zaměstnanců. 
Při všech svých aktivitách zvažujeme intemr a extemf aspekty našich činností a řfd ime 
vyhodnocená rizika. 

Vedeni společnosti se zavazuje podporoval tuto politiku, dbát o optimálnl zajišťování a 
využíváni potlebných zdrojů a vytválet potfebné podmlnky pro trvalé udržování a zlepšováni 
systému Integrovaného managementu dle požadavKů norem CSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 
14001, ČSN OHSAS 18001. 

Tato Politika je veřejně přfstupný dokument. závazný pro všechny zaměstnance, 
zainteresované strany a organizace pracuji cl pro společnost a jménem společnosti. 

V Praze dne 1. eervna 2018 

........ . C.~ 
Ing. Martin Tomek 

jednatel společnosti 


