Mars Svratka a.s., Libušina 194, 59202 Svratka
POLITIKA ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI
Tradice výroby ve firmě MARS Svratka, a.s. sahá až do konce 19. století, kdy živnostník Jan
Berounský založil rodinný podnik vyrábějící kovové zboží a petrolejové lampy pod značkou
MARS. V současné době i my klademe velký důraz na přetrvávání tradičních hodnot,
zejména na vysokou úroveň řemeslného zpracování a solidnost v obchodních vztazích.
Trvalý rozvoj chápeme jako neustálý proces, v jehož průběhu se objevují stále nové
perspektivy a cíle. Vyvíjíme se prostřednictvím učení a nabýváním zkušeností. Stále
zlepšujeme metody výroby a zvyšujeme kvalitu našich produktů. V organizaci je uplatňována
jednoduchá (plošná) struktura řízení a navázána spolupráce s dalšími kovovýrobami v
regionu.
Organizace se dynamicky rozvíjí a od svého vzniku neustále zvyšuje objem prováděných
zakázek. Styk s veřejnými orgány a státní správou zajišťuje jednatel společnosti.
Naším prvořadým cílem je spokojenost zákazníka, snažíme se tedy nabídnout rychlá a dobře
zvládnutelná řešení požadavků za použití kvalitních základních surovin a vhodných
technologických postupů. Samozřejmostí jsou včasné dodávky a konkurence schopné ceny
jsou samozřejmostí.
V naší společnosti jsme zavedli managerský systém řízený podle požadavků normy ISO
28000, který se zavazujeme soustavně zlepšovat. Řízením a monitorováním klíčových
procesů společnost zajišťuje, že naše služby a zboží si udržují stabilně vysokou kvalitu, kterou
naši zákazníci očekávají. Soustřeďujeme své úsilí zejména tam, kde můžeme ovlivnit kvalitu
našich služeb a zboží s důrazem na bezpečnost dodavatelského řetězce.
Vedení společnosti Mars Svratka a.s. se zavazuje:
• neustále udržovat a zlepšovat efektivnost systému managementu bezpečnosti v
souladu s požadavky normy ISO 28000,
• zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a zboží,
• vypracovávat, pravidelně přehodnocovat a naplňovat cíle, úkoly a programy
managementu bezpečnosti s přihlédnutím k požadavkům zúčastněných stran a na
možné bezpečnostní hrozby a rizika,
• monitorovat a vyhodnocovat bezpečnostní hrozby a rizika s cílem eliminace jejich
možného vlivu na společnost,
• trvale zvyšovat odbornou kvalifikaci našich zaměstnanců v oblasti profesionální a v
oblasti kvality poskytovaných služeb, životního prostředí, bezpečnosti při práci a
managementu bezpečnosti,
• komunikovat se státní správou, samosprávou a všemi zúčastněnými stranami a
vyměňovat si zkušenosti ve sféře managementu bezpečnosti,
• při managementu bezpečnosti uplatňovat preventivní opatření a tímto předcházet
možným bezpečnostním ohrožením,
• provádět činnosti v souladu s právními normami, předpisy a dalšími požadavky, které
jsme se zavázali plnit.
Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti Mars Svratka a.s. Vedení
společnosti se zavazuje, že bude vytvářet potřebné zdroje, poskytování všestranné
podpory a bude zajišťovat pracovníkům vzdělávací aktivity potřebné k realizaci této
politiky.
Politika bezpečnosti je ve společnosti vydána jako samostatný dokument a jsou s ní
seznámeni všichni zaměstnanci.
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