
 

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI OKSYSTEM A.S.  

1.1 ZÁKLADNÍ STRATEGIE SPOLEČNOSTI  

Společnost stanovila následující strategické cíle:  

 Rozvíjet a upevňovat pozici společnosti jako významného řešitele a dodavatele informačních 
systémů veřejné správy v ČR. V informačních systémech včas zapracovávat nové požadavky 
z hlediska legislativy a připomínek uživatelů, účelně uplatňovat nové technologie, zdokonalovat 
funkčnost, stabilitu a udržovatelnost projektů. Prohlubovat účast společnosti na formulaci koncepce 
rozvoje informačních technologií a zvyšovat podíl na řešení informačních systémů veřejné správy.  

 Mít spolehlivé aplikační programové produkty pro opakované použití, získat s nimi významný podíl na 
trhu a dobrou referenci, snažit se o jejich propojení s komplexními systémy.  

 Uplatňovat znalosti a praktické zkušenosti v metodologii, organizaci a řízení kvality při vývoji a 
nasazení rozsáhlých informačních systémů. Rozvíjet partnerské vztahy s vedoucími světovými 
firmami (distribuce a prodej aplikačních ERP/CRM systémů, business intelligence, produktů pro 
informační bezpečnost, nástrojů pro zadání, analýzu, vývoj, testování, instalace a provoz operačních 
a databázových systémů, využití internetu/intranetu, poskytování technické podpory a školení). 
Uplatňovat metodologii, nástroje a školení jak ve vlastním řešení, tak i jako službu pro zákazníky.  

 Provést výraznější diverzifikaci činnosti mimo oblast veřejné správy a podporovat uplatnění 
společnosti v zahraničí, s ohledem na členství ČR v EU.  

SYSTÉM ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI  

Integrovaný systém řízení a jeho vnitřní kontrolní mechanismy podporují prosperitu společnosti, která se 
tímto zavazuje průběžně identifikovat a zlepšovat všechny procesy a s nimi spojené služby, hodnotit jejich 
kvalitu, dopad na bezpečnost informací a životní prostředí. Procesně orientovaný přístup je základem 
zvyšování efektivity řízení společnosti. V rámci dosažení a zajištění strategických cílů společnosti byl 
definován Kontext společnosti. 

KVALITA  

Řízení a zajišťování kvality všech činností je jeden z hlavních nástrojů pro naplnění strategie společnosti. 
Zajistit vysokou kvalitu je základním cílem u všech vykonávaných činností a spokojenost zákazníka je 
prvořadým kritériem pro hodnocení výsledné vnímané kvality produktu.  

BEZPEČNOST INFORMACÍ  

Cílem společnosti v oblasti informační bezpečnosti je poskytovat služby na vysoké profesionální úrovni, při 
stanovené míře zabezpečení a dostupnosti tak, aby byla zajištěna maximální spokojenost našich zákazníků.  
Politika informační bezpečnosti společnosti vychází ze základních pravidel, jejichž smyslem je:  

 Zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací v celém jejich životním cyklu a ve všech jejich 
podobách.  

 Implementovat, provozovat a dále zlepšovat informační bezpečnost na základě normy 
ISO/IEC 27001 a v souladu se zákonnými a regulatorními požadavky a smluvními závazky.  

 Vytvořit a aplikovat metodiku pro hodnocení rizik, která zaručuje opakovatelnost, správné ohodnocení 
aktiv a stanoví možné dopady na jednotlivá aktiva. Součástí metodiky managementu rizik je 
stanovení neakceptovatelné míry rizika.  

 Vychovávat k dodržování pravidel informační bezpečnosti všechny zaměstnance společnosti, jejichž 
činnosti mají vliv na bezpečnost informací. Tato výchova je významnou součásti personální politiky 
společnosti.  

 Vyžadovat součinnost všech zaměstnanců společnosti při plnění této politiky a navazujících směrnic, 
při oznamování bezpečnostních incidentů, zejména úmyslného ohrožení bezpečnosti informací, 
nalezených systémových disproporcí, slabých míst a hrozeb pro informační bezpečnost.  

 Podporovat a finančně zabezpečit bezpečnost informací uvnitř organizace, k čemuž se vedení touto 
politikou zavazuje.  



   

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Ochrana životního prostředí patří k základním prioritám a předpokladům úspěšného rozvoje společnosti 
a vytvoření jejího pozitivního obrazu u všech zainteresovaných stran (klientů, veřejnosti, zaměstnanců 
a dalších skupin).  

LEGISLATIVA, PREVENCE  

Společnost důsledně dodržuje všechny právně závazné předpisy platné v České republice, jejichž aktuální 
evidenci udržuje vedení v registru legislativy, a veškeré smluvní požadavky zákazníků. Využívá nejnovější 
poznatky v oblastech našich aktivit, informační bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Tím mimo jiné 
i předchází stavům, jejichž důsledky by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, zdraví zaměstnanců, 
majetek, bezpečnost informací a postavení společnosti.  

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ  

Efektivní a účinný systém řízení společnosti je založen na neustálém zlepšování jejího environmentálního 
profilu, kvality všech obchodních a dodavatelských činností, informační bezpečnosti a všech navazujících 
procesů.  

VEDENÍ SPOLEČNOSTI  

Vedoucí pracovníci jdou příkladem při dodržování a zlepšování integrovaného systému řízení kvality, 
bezpečnosti informací a ochrany životního prostředí a informují své zaměstnance, veřejnost a další 
zainteresované strany o naplňování těchto politik, cílů a hodnot.  
 
 
 
Schváleno dne 8. 1. 2016  

 

 

Ing. Martin Procházka, ředitel 

             

 

 

 

 

 

 

 

 


