
POLITIKA IMS  SPOLEČNOSTI 

Společnost Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. (ÚAM Brno) je vědeckou organizací, která se zabývá 
vývojem a výzkumem v oboru mechaniky tuhých a poddajných těles. Společnost se zabývá poskytováním 
služeb spojených s přípravou, komplexním posouzením mezních stavů konstrukcí, napěťovou analýzou a 
zkoušením napěťově-deformačních stavů energetických technologických konstrukcí a jiných tlakových a 
netlakových zařízení. Společnost od svého majitele obdržela oprávnění pro poskytování služeb v oblasti 
vývoje a výzkumu v oboru mechaniky a v oblasti výpočtových postupů při praktické aplikaci zkoušení včetně 
provádění specifického zkoušení ve vlastní akreditované laboratoři v souladu se specifickými požadavky 
zákazníka pro ČEZ, a. s. Hlavním cílem společnosti ÚAM Brno je naplňovat obdržené oprávnění k plné 
spokojenosti zákazníka a usilovat o pravidelné prodloužení tohoto oprávnění. 
S cílem plně uspokojovat požadavky našich zákazníků, udržet a zvyšovat jakost našich služeb, vyhlašujeme 
tuto politiku IMS s přesvědčením, že bude přijata našimi zaměstnanci, zákazníky, obchodními partnery a 
ostatními zainteresovanými stranami. Při své činnosti se vedoucí pracovníci zavazují udržovat a neustále 
prosazovat v rámci celé společnosti ÚAM Brno zásady práce dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016 
a ČSN EN ISO 14001:2016. Tato politika IMS vychází z celkové strategie společnosti a patří mezi její hlavní 
priority. 
 
Vedení společnosti ÚAM Brno se zavazuje: 
a) Uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání našich zákazníků. 
b) Vyčlenit vhodné a dostatečné zdroje pro naplnění této politiky IMS.  
c) Vytvářet potřebné tvůrčí pracovní prostředí pro úspěšnou realizaci strategických záměrů 

společnosti. 
d) Uplatňovat systém kvality na všech úrovních řízení, se zapojením a plným využitím schopností 

všech zaměstnanců pro naplňování stanovených záměrů a cílů.  
e) Vzdělávat a motivovat zaměstnance k trvalému získávání potřebných znalostí v oblasti systému 

kvality a k prosazování závazků stanovených v této politice kvality.  
f) Rozvíjet metody výpočtu a hodnocení, měřící systémy, software a výpočetní systémy na úrovni 

zaručující splnění strategických záměrů společnosti. 
g) Poskytovat služby, které budou splňovat všechny legislativní požadavky, včetně požadavků 

souvisejících s ochranou životního prostředí a které odpovídají současnému stavu požadavků 
v tomto oboru. 

h) Přijímat preventivní opatření při uplatňování účinných zpětných vazeb, využívání objektivních 
informací a včasném analyzování příčin stávajících i možných nežádoucích stavů a jejich důsledků . 

i) Podporovat zavádění systému kvality u svých dodavatelů s cílem neustálého udržování a zlepšování 
systému kvality a jimi dodávaných výrobků a služeb. 

j) Postupně snižovat spotřebu energií a vstupních materiálů na základě vědeckých a technických 
poznatků. Zabezpečit jejich ekologické skladování, zpracování a likvidaci odpadů. Přednostně 
uplatňovat nové, ekologicky šetrné materiály, výrobky a služby.  

k) Vyhodnocovat plnění politiky IMS, cílů a environmentálních programů  v souladu  

- s úrovní technického poznání tak, aby zabránilo nevratnému poškození životního prostředí, 

- s potřebami a očekáváním našich zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti s cílem neustálého 
zlepšování systému kvality společnosti. 

 
Pro naplňování této politiky IMS je systém managementu kvality a environmentu zaváděn, udržován a 
neustále zlepšován, se zaměřením na účinné a efektivní plnění veškerých jakostních parametrů realizovaných 
zakázek ve všech fázích, včetně plnění legislativních požadavků, požadavků na bezpečnost, ekologii a 
spolehlivost díla. 
 
V Brně dne 24. 6. 2022 
 
Za vedení společnosti ÚAM Brno 
 
 Ing. Lubomír Junek, Ph.D.                                                              Ing. Libor Vlček, Ph.D. 
   Předseda rady jednatelů                                                             Místopředseda rady jednatelů 


