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Politika kvality a bezpečnosti informací 

Politiku kvality a bezpečnosti informací stanovuje vedení společnosti T-CZ, a. s. 
Politika je vyhodnocována a revidována každý rok v rámci ročního přezkoumání 
systému vedením.  

 
Vedení společnosti  T-CZ a.s. přijalo a uplatňuje následující Politiku kvality a 
bezpečnosti informací: 

 V oblasti zákazníků 
Poznávání a analyzování současných i budoucích potřeb našich zákazníků.  
Dosahování vyváženého poměru mezi parametry našich výrobků a cenou.  
Udržení pozice na trhu v oblasti radiolokace a rozšiřování působnosti v oblasti 
radiokomunikace. 

 V oblasti zaměstnanců 
Využívání schopností, znalostí a dovedností zaměstnanců organizace pro řízení 
procesů a pro vykonávání pracovních činností.  
Rozvíjení povědomí a úrovně odborné způsobilosti zaměstnanců.  
Hodnocení výkonnosti, uznávání osobního přístupu a přínosu zaměstnanců. 
Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost 
k firmě.  

 V oblasti řízení společnosti 
Definování podmínek pro účinné a efektivní provádění procesů v organizaci.  
Uplatňování a neustálé zlepšování procesů pro plnění požadavků zákazníků.  
Plánování a zajišťování dostupnosti zdrojů potřebných pro provádění procesů.  

  V oblasti neustálého zlepšování  
Provádění důsledné analýzy monitorovaných údajů a získávaných informací, 
včasné přijímání opatření. 
Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce firmy. 
Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický. 

 V oblasti bezpečnosti informací  
Zajistit bezpečnost, důvěrnost, integritu a dostupnost informací a aktiv 
společnosti i obchodních partnerů a zákazníků.  
Zajišťovat systematické vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců v 
oblasti bezpečnosti informací. 
Provádět stálou identifikaci bezpečnostních incidentů a přijímat účinná opatření 
pro zlepšování bezpečnosti informací; pravidelně monitorovat a vyhodnocovat 
bezpečnostní rizika.  
Zpracovávat soubory opatření pro zachování kontinuity pro případy závažného 
výpadku v oblasti informací, tato opatření pravidelně přezkušovat a ověřovat; 
zabezpečit včasnou dostupnost informací.  
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