
   
              „POLITIKA společnosti DIMER, spol. s r.o.“  

 
Společnost DIMER, spol. s r.o. ve snaze úspěšně konkurovat tuzemským i 
zahraničním dodavatelům a výrobcům těsnění využívá procesní přístup při uplatňování a 
zlepšování systému managementu kvality a environmentu ve shodě s požadavky norem 
EN ISO 9001 a EN ISO 14001 tak, aby tento přístup vyhovoval všem zainteresovaným 
stranám (zákazník, dodavatel, zaměstnanci) a byl v souladu s představami vedení a 
vlastníků firmy o dalším vývoji společnosti. Systémy managementu kvality (QMS) a životního 
prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení společnosti. 
   
Vedení společnosti vidí v udržování systému managementu kvality a environmentu a 
neustálém zlepšování efektivnosti systému jedno ze strategických rozhodnutí, bez kterého 
společnost nemůže dlouhodobě obstát v současných tržních podmínkách. V návaznosti byla 
proto stanovena politika společnosti, vyjádřena v následujících bodech: 
 

• Dodávat zákazníkům těsnění, jiné výrobky a služby v kvalitě a termínech, které 
plně uspokojí nebo předčí požadavky a očekávání zákazníka. 

• Zabezpečovat vysokou a stabilní úroveň těsnění i ostatních výrobků a služeb 
s cílem maximálního uplatnění se na trhu v současnosti i do budoucna. 

• Dodávat a vyrábět těsnění vyhovující obecně platným předpisům a 
ekologickým podmínkám. 

• Zapojit každého zaměstnance společnosti do procesu neustálého zlepšování 
integrovaného systému managementu a to především tím, že bude dodržovat 
platné organizační normy ve společnosti, obecně platné postupy a svým 
aktivním přístupem ve firmě vyhledávat nové možnosti jak jednotlivé procesy 
zlepšovat. 

• Společnost se zavazuje podporovat školení a vzdělávání pracovníků, jejich 
tvůrčí podmínky. 

• Certifikovaný integrovaný systém je spojnicí mezi našimi odběrateli a 
dodavateli. 

• Společnost se zavazuje neustále zlepšovat svůj environmentální profil při 
zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit. 

• Společnost trvale dodržuje příslušné právní a jiné požadavky. 
• Společnost předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a 

postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti 
zavádějí nebo již mají systém zaveden. 

• Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti integrovaného systému 
managementu jsou především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení 
závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů v oblasti EMS a 
QMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů 

 
Závazek vedení společnosti: 
 

• Jsme přístupni přijímat a akceptovat podnětné návrhy od zaměstnanců, vedoucí ke 
zvyšování efektivnosti integrovaného systému managementu. 

• Zajistíme a uvolníme potřebné zdroje pro uplatnění a rozvoj integrovaného systému 
managementu a pro zlepšování jeho efektivnosti. 
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