
POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU 
KVALITA – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

ARAKO spol. s r.o. je významným dodavatelem průmyslových armatur pro jaderné i tepelné elektrárny, petrochemii 
a ostatní průmyslová odvětví. Naším cílem je plnění požadavků a očekávání našich zákazníků, poskytování 
kvalitních produktů a služeb při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a při zvyšování úrovně 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V souladu s tímto cílem, strategií společnosti a dlouhodobými záměry 
stanovilo vedení společnosti pro realizaci politiky tyto zásady:  

� Vyrábíme a dodáváme průmyslové armatury s důrazem na jejich vysokou technickou úroveň, kvalitu, 
spolehlivost, bezpečnost obsluhy a provozování, BOZP, ochranu životního prostředí, zajištění požadavků 
jaderné bezpečnosti a v souladu s platnými právními předpisy a jinými požadavky; 

� Jsme komplexním dodavatelem efektivních řešení, která zahrnují návrh, výrobu, dodání a servis průmyslových 
armatur pro jaderné a tepelné elektrárny, chemický a petrochemický průmysl; 

� Rozšiřujeme nabídku průmyslových armatur a zvyšujeme jejich užitnou hodnotu; 

� Zkvalitňujeme a rozšiřujeme služby v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí a BOZP a jsme 
spolehlivým obchodním partnerem; 

� Investujeme do nových technologií a vývoje průmyslových armatur; 

� Efektivně využíváme přírodních zdrojů, snižujeme energetickou náročnost naší výroby a množství 
produkovaných odpadů; 

� Motivujeme zaměstnance, systematicky zvyšujeme jejich kvalifikaci v oblasti kvality, prevence rizik, ochrany 
životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění požadavků jaderné bezpečnosti; 

� Prosazujeme dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy s dodavateli, kteří svým přístupem ke kvalitě, 
ochraně životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci přispívají k plnění našich záměrů; 

� Odstraňujeme nebezpečí a snižujeme rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

� Zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní podmínky, které se týkají prevence pracovních úrazů a poškození 
zdraví; 

� Zlepšujeme interní komunikaci a zabezpečujeme projednávání požadavků s pracovníky včetně jejich 
spoluúčasti; 

� Uplatňujeme důsledně prevenci rizik, zamezujeme znečišťování a tím předcházíme možnému vzniku havárií a 
jiných mimořádných situací, které by mohly mít negativní dopad na životní prostředí, bezpečnost a zdraví; 

� Zlepšujeme neustále integrovaný systému managementu a zvyšujeme jeho efektivnost a výkonnost. 

Pro podporu a realizaci politiky se vedení spole čnosti zavazuje 

� Aktivně prosazovat stanovenou Politiku integrovaného systému managementu, vytvářet potřebné podmínky a 
přidělovat dostatek zdrojů, které umožní plnění stanovených zásad a neustálé zlepšování integrovaného 
systému managementu; 

� Zajistit, aby při výrobě zařízení pro jaderné elektrárny nebyla ohrožena jaderná bezpečnost jinými prioritami. 

Vedení spole čnosti o čekává od zam ěstnanc ů 

� Plnění stanovených zásad Politiky integrovaného systému managementu v rámci svých kompetencí a aktivně 
přispívat k naplňování cílů na ně navazujících; 

� Iniciativní přístup k udržování a neustálému zlepšování integrovaného systému managementu; 
� Samostatnost, osobní angažovanost a spoluvytváření dobrého jména naší společnosti. 

Politika IMS projednána a schválena vedením společnosti dne 15. 06. 2020 
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