SDOK01 - POLITIKA ISM
SPOLEČNOSTI STROM PRAHA a. s.
STROM PRAHA a. s. je společnost zabývající se prodejem a servisem zemědělské techniky. Společnost uplatňuje
integrovaný systém řízení (ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN EN ISO 50 001:2012) tak, aby
zajistila maximálně požadavk y na kvalitu, ochranu životního prostředí a energetickou úspornost provozu. Výsledk y
kvalitní práce, postavené na několikaleté zkušenosti, jsou tím nejlepším potvrzením schopnosti úspěšně podnikat
v dynamicky se rozvíjejících tržních podmínkách v České republice. Dlouhodobá finanční stabilita a majetkové
zajištění ryze české společnosti je zárukou pro současné i budoucí investory, partnery a zákazník y.
Jedním z hlavních zájmů a priorit vedení společnosti je zvyšovat efektivnost integrovaného systému řízení a to
především prostřednictvím stanovených cílů, plánů, kontrolních mechanismů a cestou zvyšování povědomí našich
zaměstnanců o tomto systému.

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
KOMPLEXNÍ KVALITNÍ SLUŽBY S OHLEDEM NA OCHRANU ŽP
A ENERGETICKOU EFEKTIVITU V OBLASTECH:
 prodej zemědělské, komunální a zahradní techniky
 nákup prodej náhradních dílů
 servisní činnosti (včetně pneuservisu)
s hlavním zaměřením na značku John Deere

OBLAST ŘÍZENÍ:
 udržení úspěšnosti
společnosti, posilování tradice
a dobrého jména značk y,
 otevřená a vstřícná
komunikace,
 posk ytování zdrojů pro
všechny
složky systémů ISM,
 dlouhodobá finanční stabilita.

OBLAST INTERNÍCH
PROCESŮ:







vysoká kvalita sortimentu
zboží a prováděných služeb,
negativních dopadů vlastních
činností na ŽP,
evidence a hodnocení
spotřeby a využití energie,
podporování nákupu
energeticky úsporných
produktů a služeb,
snižování energetické
náročnosti provozu,
dodržování platné legislativy
vztahující se k jednotlivým
složkám ISM.

OBLAST
ZAMĚSTNANCŮ:
 pozitivní přístup, vysoká
profesionalita, odborná
úroveň, spolehlivost a
serióznost,
 odborně kompetentní tým,
 týmová práce, profesní
rozvoj, růst a osobní
jistota.

OBLAST
ZAINTERESOVNÝCH
STRAN:
 plné pochopení a uspokojení
požadavků, potřeb a
očekávání zákazníků,
 spokojenost zákazníků,
 aktivní přístup obchodních
partnerů ke kvalitě produkce,
ochraně ŽP a energetické
náročnosti,
 kvalitní a prověření
dodavatelé v rámci
outsourcingu, služeb a
kooperací.

Vedení společnosti a všichni její zaměstnanci jsou odpovědní za splnění této politiky a to ve všech jejích aspektech.
Svými pracovními aktivitami musí všichni zaměstnanci prosazovat předem specifikované cíle
a trvale se angažovat pro jejich zlepšování.
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