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POLITIKA IMS
A
ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Politika IMS a Zásady bezpečnosti je závazný řídicí dokument společnosti ZAT a.s.
Všechna zde uvedená prohlášení jsou přenášena i do běžného života zaměstnanců společnosti ZAT a do její
firemní kultury.

POSLÁNÍ ZAT a.s.
ZAT dodává inteligentní systémy řízení pro široké spektrum oborů do celého světa.
Zaměřujeme se na obory s vysokými nároky na bezpečnost a spolehlivost a na technologie a služby vyžadující
inovativní a individuální řešení.
Našim zákazníkům pomáháme trvale zvyšovat efektivitu provozu jejich technologií.

NAPLNĚNÍ POSLÁNÍ
Analyzujeme potřeby a očekávání zainteresovaných stran tak, abychom mohli uspokojovat jejich současné i
budoucí požadavky a tím dosahovat jejich spokojenosti.
Průběžně zlepšujeme IMS, stanovujeme cíle rozvojových projektů a přezkoumáváme jejich dosahování.
Zajišťujeme trvalý soulad s právními předpisy ve všech našich činnostech. Identifikujeme rizika a předcházíme
jim, případně snižujeme jejich dopady.
Dodržujeme Zásady bezpečnosti v jednotlivých oborech (zejména jaderná energetika, zdravotnické
prostředky atd.), bezpečnosti technických prostředků, informační bezpečnosti, finanční bezpečnosti, ochrany
osob a majetku, ochrany životního prostředí.
Máme zavedené činnosti pro identifikaci a zabránění použití padělaných, podvodných nebo jinak podezřelých
položek na všech úrovních.

ROZSAH IMS
Jsme certifikováni dle norem ISO 9001, ISO 13485 (neplatí pro pracoviště Benešov), ISO 14001 a ISO 45001 a
pro dodávky pro jaderné elektrárny jsme ve shodě s normou ISO 19443. Požadavky těchto norem aplikujeme
v aktuálním znění na naše produkty a služby na pracovištích v rozsahu určeném pro:
Pracoviště Příbram a Plzeň
Vývoj, projekce, výroba, instalace a servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent se
zaměřením na energetiku, řízení průmyslových procesů a dopravních systémů, dodávky investičních celků,
zajišťování komplexních dodávek a systémové integrace.
Pracoviště Benešov
Vývoj softwarových aplikací, analýzy procesů, konzultační služby, softwarové nadstavby podnikových
systémů, integrace a propojení softwarových systémů, testování softwarových aplikací, provozování a servis
softwarových aplikací.
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ZÁSADY BEZPEČNOSTI
Oborová bezpečnost
(JADERNÁ ENERGETIKA, ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY)

Projektujeme, vyrábíme, zkoušíme a uvádíme do provozu zařízení bezpečným způsobem, při kterém si každý
pracovník uvědomuje rizika spojená s důsledky svých činností a eliminuje je tak, aby nedošlo k nežádoucím
událostem, jako je např. únik radioaktivních látek nebo ionizujícího záření. Používáme spolehlivé a prověřené
SW či HW prostředky a kvalifikovaný personál.
Kultura jaderné bezpečnosti (KJB)
Pro podporu Oborové bezpečnosti v oblasti dodávek pro jaderné elektrárny máme zavedený proces
Řízení Kultury jaderné bezpečnosti. Všichni zaměstnanci, kteří jsou jakýmkoliv způsobem zapojení do
realizace dodávek pro jaderné elektrárny, procházejí pravidelně speciálním školením. Tato školení
mají mimo jiné za cíl podpořit naši zásadu, že jaderná bezpečnost je pro nás nejvyšší prioritou.
Bezpečnost technických platforem
Při realizaci činností používáme spolehlivé technické prostředky, které jsou ve shodě s technickými normami
a jsou bezpečně provozovány. I zde dbáme na dodržování záda jaderné bezpečnosti. Po uvedení do provozu
monitorujeme životní cyklus dodaných zařízení a zákazníkům nabízíme kontroly a prohlídky k udržení
spolehlivosti dodaných zařízení.
Finanční bezpečnost
Chráníme finanční zdraví společnosti tím, že zajišťujeme dostatečné finanční zdroje pro chod společnosti a
financování projektů, předcházíme neefektivnímu čerpání finančních prostředků.
Informační bezpečnost
Chráníme interní informace a know-how, včetně informací zainteresovaných stran, zajišťujeme jejich
dostupnost, integritu a důvěryhodnost s využitím bezpečné a prověřované architektury IS a spolehlivých a
ověřených SW nástrojů. Řídíme ochranu informačních aktiv společnosti a rizika spojená s jejich užíváním.
Sledujeme bezpečnostní incidenty, stanovujeme a vyhodnocujeme bezpečnostní opatření. Ověřujeme
zajištění kontinuity našich činností
Ochrana osob a majetku
Chráníme majetek společnosti a zdraví našich zaměstnanců tím, že identifikujeme rizika našich činností a
přijímáme opatření k zamezení jejich výskytu nebo snížení jejich dopadů. Dodržujeme pořádek na
pracovištích společnosti i u zákazníka a chráníme majetek před poškozením
Ochrana životního prostředí
Řídíme environmentální profil naší společnosti tím, že minimalizujeme dopady našich produktů a činností na
životní prostředí, využíváme technologie a materiály šetrné k životnímu prostředí, předcházíme poškozování
životního prostředí ve prostorách společnosti i u zákazníka
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