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POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ČSN EN ISO 9001:2016 (kvalita), ČSN EN ISO 14001:2016 (ochrana
životního prostředí), ČSN OHSAS 45001:2018 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
Firma ASCO zajišťuje komplexní služby v oblasti výpočetní techniky a informačních systémů zejména pro malé
a střední firmy. Naším cílem je nejen prodat zákazníkovi odpovídající výpočetní techniku, ale zabezpečit mu její
instalaci a provoz po všech stránkách (systémové, programové, technické, rozvojové) tak, aby nepotřeboval pro
tuto oblast vlastní odborné síly.
Základem politiky kvality je důsledné naplňování vize a poslání naši společnosti, při využívání všech sil a
prostředků pro splnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků a ostatních zainteresovaných stran v oblastech
činnosti firmy, zejména s ohledem na profesionalitu, kvalitu, termíny a cenovou politiku.
Dlouhodobým cílem je zajišťovat vysoce kvalitní výrobky pro své zákazníky s ohledem na vnitřní kontext
organizace (fungování nastavených interních procesů nákupu, prováděných realizačních procesů, zajišťování
neustálého odborného vzdělávání zaměstnanců) a na vnější kontext (dodržování legislativních norem, udržovat
dobré vztahy se stávajícími zákazníky, udržovat dobrou vzájemnou spolupráci s dodavateli). Prostředkem ke
splnění cílů společnosti je udržovat zavedený integrovaný systém. Proto se společnost snaží plnit závazky, které
si stanovila z jednotlivých oblasti:
Prostředkem ke splnění cílů společnosti je udržovat zavedený integrovaný systém. Proto se společnost snaží plnit
závazky, které si stanovila z jednotlivých oblastí:
 Dodávat zákazníkům službu v kvalitě, termínech a v souladu s jeho požadavky, a tím kvalifikovaně
uspokojovat jeho potřeby.
 Neustále zlepšovat dosaženou kvalitu procesů a činností, a k tomu motivovat a vzdělávat své pracovníky.
 Dlouhodobou a systematickou péčí o kvalitu, environment a systém bezpečnosti práce vést systém k
neustálému zlepšování, zabezpečení funkčnosti a efektivnosti.
 Zajišťovat odpovídající zdroje (lidské, prostředí pro fungování procesů, infrastrukturní) pro systém
kvality a vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění této politiky.
 Důsledně dodržovat všechny příslušné právní předpisy a další související závazné požadavky.
 Odborným vzděláváním zvyšovat kvalifikaci pracovníků.
 Dosažení minimální úrovně neshod a reklamací.
 Všichni zaměstnanci společnosti plní požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí a
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup.
 Společnost se zavazuje v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a
emisí a rovněž kontrolou materiálových vstupů s cílem zabránit plýtvání surovinami a energiemi.
 Všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování a odstraňování nebezpečí, posuzování a řízení rizik
ve společnosti.
 Společnost se zavazuje zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních
úrazů a poškozování zdraví.
 Společnost se zavazuje k ochraně životního prostředí, používat nejlepší dostupné technologie při
nakládání s odpady a dále využívat odpad, který vyhovuje z hlediska rozborů pro využití na povrchu
terénu.
 Společnost se zavazuje, že bude v oblasti BOZP zvát k projednání a spoluúčasti pracovníky a jejich
zástupce
 Společnost se zavazuje dodržovat všechny požadavky standardu společenské odpovědnosti a zavazuje
organizaci, aby dodržovala vnitrostátní právní předpisy, další platné zákony a další relevantní požadavky
vzhledem k SA 8000.
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