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Vrcholové vedení společnosti MEDIFINE a.s. vyhlašuje následující integrovanou po|itiku:

l. Našínejvyššíprioritou je spokojený zákazník, kteý se k nám vrací. Spokojený zákaznikje hlavním
předpokladem spokojenosti naší.Chceme správně předvídat pÍáni,požadavky a potřeby našich
zákazniki. Co jsme slíbili, chceme a musíme splnit.
2. Chceme dodávat a uvádět na trh moderní zdravotní prostředky, které jsou kvalitní, spolehlivé,

bezpečné,funkční,vyhovují prohlášenému úěelu použití. Zákazníkovi- uživateli poskytujeme
veškeré informace pro správné abezpečnépouživáni našich ýrobků.

3. Zajlšťujemesplnění zákonných požadavků,požadavkůsouvisejících norem ajiných požadavků v
oboru, a v produktech, ve kteých podnikáme. Tak' abychorniebyli lystaveni problémůmse státními
dozoroqými orgány. Společnost MEDIFINE a.s. je v souladu s platnou legislativou.
4. Chceme neustále zlepšovat všechny procesy věetně aplikace

noých progresivních technologií a

materiálů, surovin. Chceme zajistit kvalitu a spolehlivost u našich dodavatelů - partnerů.

5. Chceme zajistit profesionální a nejvyššímožnou odbornou úroveň všech činností,které
vykonáváme a pracovníků, kteří je vykonávají. KaŽdý zaměstnanec průběžně absolvuje příslušná

školeník udržování azvyšováníjeho odborné způsobilostiprojím vykonávané činnosti. Chceme mít
stabilní kolektiv zaměstnanců spokojených ve své práci - lyvíjíme a zdokonalujeme vhodný systém
motivace zaměstnanci, přiznávání mimořádných odměn' s vazbou na kvalitu a výkonnost jejich práce.
6. Umožňujeme přístup veřejnosti a zainteresovaných stran ke všem informacím o environmentálních

aspektech, dopadech a proÍilu organizace. Podporujeme výměnu informací a otevřený dialog se
zaměstnanci, dodavateli, zákazniky a spolupracujeme s orgány státní sprály' krajskými úřady a
zájmovými skupinami.
7 .

Y

rámci politiky stanovujeme a pravidelně přezkoumáváme

cíle, cílovéhodnoty a programy.

K trvalému plnění všech výše uvedených požadavkůjsme zavedli ve společnosti systémy
managementu podle norTny ISo 9001, ISo l4001 a ISo l3485' Vrcholové vedení se osobně
8.

angažuje v plnění požadavkůaudržování efektivnosti tohoto}ystému.

9. Povinností každého zaměstnance jp se s danou

každoročnícíle, které společnost navrhuje

k

politikou seznámit, pochopit jej i principy, znát
jejímu naplnění. Přiměřeně seznamujeme s politikou

or ganizace naše partn ery.

10. Tato politika je pravidelně přezkoumávána z hlediska kontinuity vhodnosti, v rámci ročního
přezkoumání systému managementu vedením.

Za vedeni společnosti MEDIFINE a.s.:

V Brně dne 13.

1.2014

V Brně dne 13. 1.2014

Martin Chládek' předseda představenstva

Lucie Balášová' představitel managementu

