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Vedení společnosti Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r. o., která se zabývá strojírenskou výrobou, servisem 
strojů a speciálních železničních kolejových vozidel, vyhlašuje pro udržování vysoké kvality svých produktů, činností, 
údržby a pro stále kvalitnější vnímání společnosti u zákazníků tuto Politiku systému managementu, který zahrnuje 
požadavky normy ISO 9001 a požadavky Přílohy II Prováděcího nařízení komise (EU) 2019/779. 
 
 
Využitím dlouholetých zkušeností v oboru našim zákazníkům nabízíme produkty a služby, které splní, případně zcela 
převýší jejich očekávání při dodržení stanovených podmínek. 
 
 
Vedení společnosti se zavazuje: 

- Bezpečnost a striktní plnění bezpečnosti práce pro ochranu života, životního prostředí a věcí při zacházení 
s technickými výrobky a činnosti oprav kolejových vozidel je prioritou naší společnosti, která si uvědomuje nejen 
vliv na evropskou bezpečnost, při pohybu kolejových vozidel. 

- Poskytovat všem obchodním partnerům produkty, které uspokojí jejich potřeby, očekávání a vytvářet produkty, 
které jsou uznávané a přijímané jako symbol vysoké kvality a profesionality. 

- Provádět všechny své činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými předpisy či jinými 
požadavky. 

- Řízení rizik a příležitostí v systému údržby s cílem eliminovat ohrožení a hledání oblastí pro zlepšení, efektivnost 
a bezpečnost. 

- Podporujeme aktivní komunikaci a spolupráci s vlastníky, železničními podniky, manažery infrastruktury a 
ostatními subjekty. 

- Poskytovat potřebné finanční zdroje na rozvoj pracovních týmů, jednotlivců včetně zajištění jejich pracovního 
prostředí s ohledem na striktní plnění podmínek bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí. 

- Rozvíjet zainteresovanost zaměstnanců společnosti na plnění dílčích i strategických cílů. 
- Neustále podněcovat zvyšování povědomí zaměstnanců a smluvních partnerů v oblasti ochrany životního 

prostředí s cílem zabránit negativním vlivům na jednotlivé složky životního prostředí. 
 
 
Od svých zaměstnanců očekává: 

- Dodržování předpisů a postupů společnosti, bezpečné práce a ochrany životního prostředí. 
- Budování týmové spolupráce a odpovědnost za veškeré činnosti, které v rámci plnění svěřených úkolů provádějí. 
- Aktivní přístup pro rozvoj vlastních dovedností a schopností. 
- Sebereflexi při řešení vzniklých problémů a inovativní návrhy pro zlepšení jakékoliv činnosti společnosti. 

 
 
Politika systému managementu společnosti Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r. o. je závazná pro všechny naše 
zaměstnance. 
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