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POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU 
 

 

        Společnost Meritage, spol. s r.o. vznikla v únoru roku 2004 a zabývá se prodejem, výrobou a 
servisem speciálních strojů a systémů k tisku, ke značení, dekoraci a k úpravě povrchů. Dále výrobou 
a prodejem příslušenství a spotřebního materiálu k těmto strojům a potiskem, značením, dekorací a 
montáží průmyslových a spotřebních předmětů na českém a slovenském trhu. Jako výhradní zástupce 
renomovaných zahraničních společností poskytuje profesionální zákaznický servis. 

        Cílem vedení společnosti je budovat prosperující společnost s operativní reakcí na požadavky 
trhu a zejména potřeby zákazníků. Prostředkem je zejména růst spokojenosti zákazníků s produkty 
poskytovanými ve stávajících procesech při udržení úrovně obratu, zkvalitnění nabídky v oblasti 

servisu řídicích systémů strojů a postupná nabídka seminářů, mítinků a odborné komunikace 
problémů se zákazníky a konečné vybudování komplexní podpory a odborného zázemí. Vrcholové 
vedení povede společnost k prosperitě, neustále se zlepšující technické úrovni a kvalitě, která naše 
zákazníky vždy uspokojí a současně bude odolná proti výkyvům trhu. 

           Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivitu integrovaného systému 
managementu a zavazuje se k prevenci znečišťování životního prostředí. K tomu jsme získali účast, 
úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců a spolupracujících dodavatelů, rozvíjíme neustále jejich 
schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim jdeme příkladem.  

Organizace vnímá ochranu informací svých klientů i informací vlastních jako ucelenou a 
řízenou soustavu vyvážených opatření, jejichž cílem je přiměřeně chránit všechna důležitá aktiva. 
Prioritní je zejména ochrana osobních a firemních dat zákazníků a obchodních partnerů. Základním 
úkolem je zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti dat. 
           Vrcholové vedení považuje dodržování požadavků právních předpisů a jiných 
environmentálních požadavků za základ pro kontinuální proces neustálého zlepšování ochrany 
životního prostředí a zavazuje se k jejich plnění.  

V maximální míře budeme zajišťovat ochranu přírodních zdrojů, zejména v oblasti spotřeby 
nebezpečných chemických látek a přípravků. 
V odpadovém hospodářství budeme klást důraz na prevenci vzniku odpadů, zejména množství vzniku 
nebezpečných odpadů typu obalů znečištěných nebezpečnými chemickými látkami. 
Budeme snižovat rizika v oblasti informační bezpečnosti a vyžadovat po svých zaměstnancích a 
dodavatelích zabezpečení ochrany všech chráněných informací. 
 

Politiku integrovaného systému managementu a její zásady budeme sdělovat všem osobám 
pracujícím pro nebo jménem organizace a budeme je uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb a 
externích zdrojů. Politiku integrovaného systému managementu budeme vhodnými způsoby 
stanovenými v dokumentaci sdělovat veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy a zákazníkům. 

 

 

 
 

 

V Kladně dne 20.9.2022 

 

 
                                                                                    Ing. Borek Novotný, jednatel 


