
Politika společnosti je stanovena s ohledem na její kontext a strategické zaměření a vychází z důrazu na pochopení potřeb a očekávání všech 
zainteresovaných stran, které je předpokladem úspěchu pro jejich naplnění.

•  Ve vztahu k hodnotám a rozvoji společnosti

U zákazníků chceme být spojováni s výrobky a službami, které dosahují trvale kvality, se spolehlivostí dodávání, s ochotou uspokojovat jejich 
potřeby a požadavky, se zájmem o budováním dlouhodobé spolupráce a vzájemné důvěry. Splněním těchto předpokladů chceme získat věrnost 
stávajících a zájem nových zákazníků. Investujeme do nových výrobních a pracovních zařízení, které zlepšují naše procesy, parametry výrobků 
a služeb. Zavazujeme se plnit příslušné specifikace, normy a právní předpisy vztahující se na naše výrobky a služby, neustále zlepšovat 
management kvality, stanovovat cíle kvality a vytvářet podmínky pro jejich naplnění.

Orgány společnosti vykonávají svou funkci s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a podle svého nejlepšího podnikatelského úsudku.

•  Ve vztahu k dodavatelům

Naším přednostním hlediskem je, abychom vybudovali takovou stálost vazeb, která podpoří udržitelnost systému při reagování na vnější změny 
podmínek tak, aby byla zajištěna stabilita společnosti a její trvalý rozvoj, založený na využívání moderních technologií jakými jsou automatizace, 
robotizace a digitalizace výrobních procesů, aplikaci moderních postupů obrábění a kompletace, podpory těchto procesů a moderních metod 
systému zajištění kvality.  Klademe důraz na zvyšování úrovně znalostí našich zaměstnanců a využívání nejnovějších poznatků při řízení lidských 
zdrojů, zvyšujeme nároky na odpovědnost jednotlivce za vytvoření vhodných podmínek pro další směřování společnosti a za vytváření firemní 
kultury. Udržování zavedeného systému řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci probíhá ve společnosti jako 
souvislý a nepřetržitý proces.

•  Ve vztahu k majitelům

•  Ve vztahu k zaměstnancům

•  Ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek je pro nás trvale závazným hlediskem 
a pro jeho naplnění činíme souhrn opatření, která mají předcházet ohrožení nebo poškození zdraví při pracovních činnostech.  Zavazujeme se 
k prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví identifikací rizik, odstraňováním nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP, a to při zásadě 
projednávání a spoluúčasti zaměstnanců. Vzděláváme, cvičíme a motivujeme zaměstnance, aby prováděli své pracovní činnosti bezpečně. 
Zavazujeme se plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků v oblasti BOZP, ke stanovení cílů BOZP, aby se udržel a neustále zlepšoval 
systém managementu BOZP.

Dodržování souboru právních norem (zákon, nařízení, vyhláška) a rozhodnutí státní správy a územní samosprávy je plně respektováno. 

Jsme společností, která se zabývá sériovým obráběním na CNC strojích a dále výrobou dílů elektrických a elektronických zařízení. Realizujeme 
zakázky podle specifikace zákazníka na základě dodané výkresové dokumentace. Dobré jméno společnosti Strojírna Vimperk spol. s r. o. se stalo 
již tradicí a je podloženo dlouholetou prací na budování společnosti a poctivým a partnerským přístupem ke svým zákazníkům.

•  Ve vztahu k zákazníkům

Zodpovědné chování a uvědomování si dopadů naší činnosti na životní prostředí a zvyšování povědomí zaměstnanců v oblasti životního 
prostředí je nedílnou součástí podnikatelského smýšlení. Zavazujeme se k plnění právních předpisů a závazných povinností v oblasti životního 
prostředí, ke stanovení environmentálních cílů zejména ve vztahu k našim významným environmentálním aspektům, k neustálému zlepšování 
systému environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti, ke snižování dopadů svých činností na životní prostředí 
včetně prevence znečištění.

Dodavatelé mají zásadní vliv na naše produkty a služby, a proto od nich požadujeme schopnost dodávat v kvalitě a přesně podle našich potřeb 
a specifikací. Zároveň jim chceme být spolehlivým partnerem a budovat obchodní spolupráci na principu partnerství. Při výběru dodavatelů 
přihlížíme k jejich přístupům k zajišťování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Uvědomujeme si, že spokojení zaměstnanci jsou jedním z nejdůležitějších faktorů pro výkon a dobré jméno společnosti. Zaměstnancům 
chceme poskytnout jistotu trvalého a perspektivního zaměstnání, podporujeme zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí, 
vytváříme atmosféru dbající zásad poctivého a slušného chování mezi lidmi, jasný systém spravedlivého odměňování, podporujeme týmovou 
práci, pocit sounáležitosti a konstruktivní dialog jako součást účasti zaměstnanců na životě společnosti. Našim cílem je, aby byly uspokojeny 
a naplněny jejich představy o vykonávané práci, jejím oceněním a svém postavením ve společnosti. Komunikujeme se zaměstnanci o důležitosti 
efektivního fungování systému managementu kvality, podporujeme jejich pozitivní postoj k ochraně životního prostředí, bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a k trvalém naplňování zásad politiky a cílů společnosti.

•  Ve vztahu ke státní správě a samosprávě

Ve vztahu k životnímu prostředí

1. 10. 2020

•  Ve vztahu k veřejnosti

Budujeme a udržujeme vztahy důvěry a vzájemného porozumění s veřejností zveřejňováním úplných a pravdivých informací o společnosti 
a jejích činnostech. Udržujeme dobré vztahy se svým blízkým okolím a trvale podporujeme kulturní, sportovní a sociální projekty.
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robotizace a digitalizace výrobních procesů, aplikaci moderních postupů obrábění a kompletace, podpory těchto procesů a moderních metod 
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a naplněny jejich představy o vykonávané práci, jejím oceněním a svém postavením ve společnosti. Komunikujeme se zaměstnanci o důležitosti 
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•  Ve vztahu k zaměstnancům

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek je pro nás trvale závazným hlediskem 
a pro jeho naplnění činíme souhrn opatření, která mají předcházet ohrožení nebo poškození zdraví při pracovních činnostech.  Zavazujeme se 
k prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví identifikací rizik, odstraňováním nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP, a to při zásadě 
projednávání a spoluúčasti zaměstnanců. Vzděláváme, cvičíme a motivujeme zaměstnance, aby prováděli své pracovní činnosti bezpečně. 
Zavazujeme se plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků v oblasti BOZP, ke stanovení cílů BOZP, aby se udržel a neustále zlepšoval 
systém managementu BOZP.

Ve vztahu k životnímu prostředí

•  Ve vztahu k veřejnosti

Dodavatelé mají zásadní vliv na naše produkty a služby, a proto od nich požadujeme schopnost dodávat v kvalitě a přesně podle našich potřeb 
a specifikací. Zároveň jim chceme být spolehlivým partnerem a budovat obchodní spolupráci na principu partnerství. Při výběru dodavatelů 
přihlížíme k jejich přístupům k zajišťování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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Unsere Mitarbeiter

Wir beachten ausnahmslos die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Anordnungen) und der Beschlüsse der 
staatlichen Behörden und der Behörden der lokalen Selbstverwaltung. 

Öffentlichkeit

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass zufriedene Mitarbeiter einer der wichtigsten Faktoren für die Leistung und den guten Ruf des 
Unternehmens sind. Wir möchten den Mitarbeitern die Sicherheit einer dauerhaften und vielversprechenden Beschäftigung bieten. Wir 
unterstützen die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsumfelds, wir schaffen eine Atmosphäre des ehrlichen und anständigen 
Verhaltens unter den Mitarbeitern. Mit unserem System fairer Vergütung unterstützen wir die Teamarbeit, das Zusammengehörigkeitsgefühl und 
einen konstruktiven Dialog im Rahmen der Beteiligung unserer Mitarbeiter am Leben der Gesellschaft. Unser Ziel ist es, ihre Erwartungen in 
Bezug auf die geleistete Arbeit, die Wertschätzung, die sie erfahren und ihre Position in der Gesellschaft zu erfüllen. Wir kommunizieren den 
Mitarbeitern die Bedeutung eines effizienten Qualitätsmanagementsystems, unterstützen ihre positive Einstellung zum Umweltschutz, zum 
Arbeits- und zum Gesundheitsschutz und die kontinuierliche Erfüllung der Grundsätze und Ziele der Gesellschaft.

Staatliche Behörden und Selbstverwaltung

Wir handeln verantwortungsvoll und sind uns der Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt bewusst. Wir vermitteln unseren Mitarbeitern 
Kenntnisse im Umweltschutzbereich, die untrennbarer Bestandteil unseres unternehmerischen Handelns sind. Wir verpflichten uns, gesetzliche 
Vorschriften und verbindliche Verpflichtungen des Umweltschutzes einzuhalten, Umweltziele festzulegen, insbesondere in Bezug auf unsere 
wesentlichen Umweltaspekte. Wir verbessern kontinuierlich unser Umweltmanagementsystem, steigern die Umweltleistung und verringern die 
Auswirkungen unserer Tätigkeiten auf die Umwelt, einschließlich Vermeidung der Umweltverschmutzung.

Die Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz und die Schaffung sicherer und gesunder 
Arbeitsbedingungen stellt eine kontinuierliche verbindliche Verpflichtung dar. Um dies zu erreichen, ergreifen wir eine Reihe von Maßnahmen, die 
Gefährdungen oder Gesundheitsschäden während der Arbeit vorbeugen sollen.  Wir verpflichten uns zur Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Gesundheitsschäden, indem wir Risiken identifizieren, Gefahren beseitigen und Gesundheits- und Sicherheitsrisiken auf der Grundlage des 
Verhandlungsprinzips und der Beteiligung der Mitarbeiter verringern. Wir schulen, üben und motivieren unsere Mitarbeiter zur sicheren Erfüllung 
ihrer Aufgaben. Wir verpflichten uns, die Anforderungen der rechtlichen Vorschriften und die sonstigen Bestimmungen im Arbeitsschutzbereich zu 
erfüllen. Wir legen Gesundheits- und Sicherheitsziele fest, die der Gewährleistung und kontinuierlichen Verbesserung des 
Arbeitsschutzmanagementsystems dienen.

Unsere Beziehungen zur Öffentlichkeit basieren auf gegenseitigem Vertrauen und Verständnis. Wir pflegen diese Beziehungen, indem wir 
vollständige und wahrheitsgetreue Informationen über das Unternehmen und seine Aktivitäten veröffentlichen. Wir pflegen gute Beziehungen zu 
unserem unmittelbaren Umfeld und unterstützen kontinuierlich Kultur- und Sportprojekte sowie soziale Projekte.

Eigentümer

Umwelt

Sicherheit, Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Die Organe der Gesellschaft üben ihre Funktion mit der erforderlichen kaufmännischen Sorgfalt und Loyalität und nach bestem 
unternehmerischen Ermessen aus.

Unsere Kunden

Unsere Lieferanten

Wir möchten, dass uns unsere Kunde mit Produkten und Dienstleistungen in gleichbleibender Qualität, mit Liefertreue, der Bereitschaft zur 
Erfüllung ihrer Bedürfnisse und Anforderungen, dem Interesse am Aufbau einer langfristigen Zusammenarbeit und des gegenseitigen Vertrauens 
verbinden. Wir erfüllen diese Voraussetzungen, um bestehenden Kunden zu binden und das Interesse neuer Kunden zu wecken. Wir investieren 
in neue Produktions- und Fertigungsanlagen, die unsere Prozesse, Produktparameter und Dienstleistungen verbessern. Wir verpflichten uns, die 
für unsere Produkte und Dienstleistungen geltenden Spezifikationen, Standards, Normen und gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und das 
Qualitätsmanagement kontinuierlich zu verbessern. Wir legen Qualitätsziele fest und schaffen die Bedingungen für deren Erfüllung.

Die Lieferanten haben entscheidenden Einfluss auf unsere Produkte und Dienstleistungen, und deshalb verlangen wir von ihnen, dass sie in der 
Lage sind, unsere Qualitätsanforderungen und Spezifikationen zu erfüllen. Gleichzeitig möchten wir ein zuverlässiger Partner für sie sein und eine 
geschäftliche Zusammenarbeit auf partnerschaftlicher Basis aufbauen. Bei der Auswahl der Lieferanten berücksichtigen wir ihre Aufstellung in 
den Bereichen Qualitätssicherung, Umweltschutz und Arbeitsschutz.

Die Politik der Gesellschaft wird in Bezug auf deren Kontext und deren strategische Ausrichtung festgelegt. Sie basiert auf dem Verständnis der 
Bedürfnisse und Erwartungen aller interessierten Parteien, die wir erfolgreich erfüllen.

Werte und die Entwicklung der Gesellschaft

Unsere Priorität ist es, stabile Beziehungen aufzubauen, um nachhaltig auf externe Änderungen der Bedingungen reagieren zu können, damit 
die Stabilität der Gesellschaft und ihre langfriste Entwicklung gesichert werden, basierend auf dem Einsatz moderner Technologien wie 
Automatisierung, Robotisierung und Digitalisierung von Fertigungsprozessen, Anwendung moderner Bearbeitungs- und Montageverfahren und 
modernen Methoden des Qualitätssicherungssystems.  Wir legen höchsten Wert auf die Entwicklung des Wissensstands unserer Mitarbeiter und 
auf die Nutzung der neuesten Erkenntnisse im Personalmanagement. Wir stellen hohe Anforderungen an die eigenverantwortliche Bildung der 
Mitarbeiter und schaffen günstige Bedingungen für die weitere Ausrichtung des Unternehmens und die Unternehmenskultur. Wir stellen in einem 
kontinuierlichen Prozess das eingeführte Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitsschutzmanagementsystems sicher.

 

Unser Unternehmen ist auf die Serienproduktion mit CNC-Maschinen und die Fertigung von Teilen für elektrische und elektronische Geräte 
spezialisiert. Wir führen unsere Aufträge gemäß den Spezifikationen, Zeichnungen und Unterlagen der Kunden aus. Der gute Ruf der 
Gesellschaft Strojírna Vimperk spol. s r. o. hat eine lange Tradition und basiert auf dem langjährigen erfolgreichen Aufbau der Gesellschaft und 
ehrlichen und partnerschaftlichen Beziehungen zu unseren Kunden.

Binding statement of the management of Strojírna Vimperk spol. s r.o. on the Policy:
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Reg. No. 48245801
Strojírna Vimperk spol. s r.o., Špidrova 110, 385 01 Vimperk

Care for occupational safety and health and creating safe and healthy working conditions are permanently binding aspects for us, and to fulfil 
them, we adopt a set of measures to prevent threats or damage to health during work activities.  We are committed to the prevention of 
occupational accidents and damage to health by identifying risks, eliminating hazards and reducing OHS risks, based on the principle of 
negotiation and employee participation. We educate, train and motivate employees to perform their work activities safely. We are committed to 
meeting the requirements of legal regulations and other requirements in the field of OHS, to set OHS objectives in order to maintain and 
continuously improve the OHS management system.

In relation to occupational health and safety

In relation to the public

Adherence to the set of legal norms (laws, regulations, decrees) and decisions of state administration and territorial self-government units is fully 
respected. 

We build and maintain relationships of trust and mutual understanding with the public by publishing complete and truthful information about the 
company and its activities. We maintain good relations with our immediate surroundings and constantly support cultural, sporting and social 
projects.

Responsible behaviour and awareness of the environmental impact of our activities and raising our employees' awareness in the field of the 
environment are integral parts of our business thinking. We are committed to complying with legal regulations and binding obligations in the field of 
the environment, to setting environmental goals, especially in relation to our major environmental aspects, to continuously improving the 
environmental management system to increase environmental performance, to reducing the environmental impact of our activities, including 
pollution prevention.

In relation to the environment
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Our company deals with batch machining on CNC machines and with the production of parts for electrical and electronic equipment. We carry out 
orders in accordance with customer specifications based on supplied drawings. The good name of Strojírna Vimperk spol. s r.o. has already 
become a tradition and is based on many years of work to build a company with an honest and partnership-based approach to its customers.

 
The company's policy is determined with regard to its context and strategic focus and is based on the emphasis to understand the needs and 

expectations of all stakeholders, which is a prerequisite for meeting them successfully.

Our priority is to build stable ties that will support the sustainability of our system in responding to external changes in conditions so as to ensure 
the stability of our company and its continuous development, based on the application of modern technologies such as automation, robotics and 
digitization of production processes, application of modern machining and assembly procedures, support for these processes and modern 
methods of the quality assurance system.  We emphasize increasing the level of knowledge of our employees and using the latest knowledge in 
human resource management, we increase demands on the responsibility of individuals for creating suitable conditions for the further direction of 
the company and for creating its corporate culture. Maintaining the established system of quality, environmental and occupational health and 
safety management is a continuous, uninterrupted process in the company.

In relation to customers

In relation to corporate values and development

In relation to suppliers

Vis-a-vis customers, we want to be associated with products and services that offer consistent quality, reliable delivery, willingness to meet their 
needs and requirements, and with interest in building long-term cooperation and mutual trust. By fulfilling these preconditions, we want to gain the 
loyalty of existing and the interest of new customers. We invest in new production and work equipment that improves our processes, product 
parameters and services. We are committed to complying with the relevant specifications, standards and legal regulations applicable to our 
products and services, to continuously improving quality management, to setting quality objectives and to creating conditions for their fulfilment.

The bodies of the company perform their functions with the care of a proper manager, with the necessary loyalty and according to their best 
business judgement.

In relation to employees

In relation to owners

We recognize that satisfied employees are one of the most important factors for the company's performance and reputation. We want to provide 
employees with the security of permanent and promising employment, support the improvement of working conditions and the working 
environment, create an atmosphere of honest and decent behaviour among people, along with a clear system of fair remuneration, support 
teamwork, a sense of belonging and constructive dialogue as part of employee participation in the company's life. Our goal is to satisfy and fulfil 
their ideas about the work performed, its appraisal and their position in the company. We communicate with employees about the importance of the 
effective functioning of the quality management system, support their positive attitude towards environmental protection, occupational health and 
safety protection and the continuous fulfilment of the company's policy principles and goals.

In relation to state administration and self-government

Suppliers have a major influence on our products and services, which is why we demand from them the ability to supply top-quality products 
exactly matching our needs and specifications. At the same time, we want to be a reliable partner for them and build business cooperation on the 
principle of partnership. When selecting suppliers, we take into account their approach to quality assurance, environmental protection and 
occupational health and safety.
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