
 

 

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

HPV ENGINEERING, s.r.o. 

 
Vysoká úroveň kvality poskytovaných výrobků a služeb je nejdůležitějším základem dlouhodobého rozvoje společnost HPV 
Engineering s.r.o. Základní myšlenkou je trvalé uspokojování požadavků nejen zákazníků.  
 
Naším cílem je zařadit se na trhu mezi nejlepší společnosti nabízející produkty se zřetelem na vysokou kvalitu produktu a 

poskytovaných služeb. 
 
Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti. Zaměstnanci jsou vybíráni na základě 
odborných, ale i vyšších morálních vlastností, přičemž základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv. 
 
Všichni dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací ve stanovených termínech. Jedním ze 
základních požadavků je, aby dodavatelé byli zároveň i partnery na stejné úrovni zajištění kvality. Dodavateli jsou hlavně 
výrobci nebo dovozci průmyslových součástí ze zemí EU. Certifikáty kvality a pověření k prodeji zboží na českém a 
zahraničním trhu jsou samozřejmostí. 
 
Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a 
ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR. 
 
Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, 
aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování. 
 
Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů. 
 
Společnost rovněž dbá o zajištění bezpečnosti informací, kdy je kladen důraz především na zachování důvěrnosti, integrity a 
dostupnosti informací naplňováním zavedených interních směrnic a postupů. Společnost identifikovala a neustále 
přezkoumává hodnoty informačních aktiv, prostřednictvím analýzy rizik (seznámení se s jejich zranitelnostmi a hrozbami), 
přičemž snižuje dotčená rizika na přijatelnou úroveň prostřednictvím návrhu, nasazení a údržby formálního systému řízení 
bezpečnosti informací. 
 
Společnost posiluje otevřený přístup a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami přijímáním 
podnětů a reakcí na ně. 
 
Společnost neustálým vzděláváním rozšiřuje mezi zaměstnanci povědomí o ochraně bezpečnosti informací a pravidelně 
zajišťuje školení v oblasti bezpečnosti informací pro zaměstnance společnosti a smluvní třetí strany. 
 
Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce firmy. Zlepšování kvality společnost chápe jako 
proces stálý a systematický. 
 

Zaměstnanci společnosti jsou odpovědni za plnění těchto zásad integrované politiky a jsou pravidelně školeni. 
 

Vedení společnosti HPV Engineering s.r.o. přijímá odpovědnost za bezpečnost informací v souvislosti se svou 
podnikatelskou činností, uznává potřebu zajišťování ochrany bezpečnosti informací jako jednu z nejvyšších priorit 

společnosti. Pod pojmem bezpečnost informací potom rozumí proces zajišťování ochrany informací na potřebné úrovni z 
hlediska jejich důvěrnosti, dostupnosti a integrity. 

 
Vedení společnosti HPV Engineering s.r.o. se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny 

potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování. 
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