
Politika kvality a bezpečnosti informací 
společností TrustSoft s.r.o. 
a TrustSoft Cloud s.r.o 
Společnost TrustSoft poskytuje služby v oblasti IT od roku 2012, kdy hlavním zaměřením byla 
oblast bodyshopu IT specialistů. Díky mnohaleté zkušenosti s tvorbou aplikací z předchozích let se 
společnosti podařilo shromáždit a vychovat řadu kvalitních IT odborníků, kteří v oblasti 
informačních technologií v České republice nemají mnoho konkurentů. Společnost TrustSoft je 
vlastněna ryze českým kapitálem. Její roční obrat, stále se rozrůstající počet zaměstnanců, 
smluvních partnerů a zákazníků, ji řadí mezi stabilní společnosti na českém a slovenském trhu. 
Rozsah systému v naší společnosti v sobě zahrnuje celou naši společnost, její veškeré interní i 
externí aspekty a zainteresované strany.  Působnost naší společnosti je celosvětová. Mezi naše 
důležité zákazníky patří společnosti z různých odvětví zejména pak poskytovatelé internetového 
obsahu, zpracování a ukládání dat. 

1. Kvalita 
Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem 
našich všech pracovníků. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o 
naší budoucnosti. 

2. Respektování zákazníka 
Naše produkty a služby dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi 
zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na 
všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání. 

3. Hospodárnost a efektivita, dodavatelské vztahy 
S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, 
která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.  

4. Spolupracovníci 
Vážíme se tvořivých a profesionálně zdatných spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat 
ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet 
předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti našich zákazníků. U klíčových pracovníků 
podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti 
řízení, komunikace a týmové práce. Společnost jako samostatný dokument vydala Etický kodex. 

5. Bezpečnost informací 
Účelem implementace systému bezpečnosti informací je zajištění tzv. Business Continuity v naší 
společnosti, minimalizace škodných rizik formou prevence vzniku bezpečnostních incidentů a 



formou redukce jejich dopadů dovnitř společnosti, ve směru k našim zákazníkům a 
zainteresovaným třetím stranám, dále ochrana informačních aktiv společnosti proti všem interním, 
externím, cíleným nebo náhodným bezpečnostním incidentům a redukce dopadů při jejich 
případném vzniku na únosnou mez, ochrana informací proti neautorizovanému přístupu, zajištění 
důvěrnosti informací, důsledná péče o integritu informací, důsledná péče o dostupnost informací 
v business procesech, přijetí a důsledná aplikace opatření vyplývající z legislativy, která se vztahuje 
na chod společnosti, vytvoření Business kontinuity plánu a poté trvalá údržba a testování na 
aktuálnost rozhodujících podmínek, zajištění pravidelných školení o bezpečnosti informací pro 
všechny zaměstnance, reportování všech aktuálních, popřípadě i předpokládaných bezpečnostních 
incidentů odpovědné osobě s následnou pečlivou analýzou. 
    
Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality 
a bezpečnosti informací a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje 
díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům, a to vše v kontextu organizace. Při 
plánování a realizaci změn v naší společnosti je zajištěna integrita. Naše společnost trvale plní 
příslušné požadavky zákonů a předpisů a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. 
Z Politiky vycházejí roční cíle naší společnosti. Vedení společnosti se zavazuje ke splnění všech 
aplikovaných požadavků týkajících se norem ISO 27001 a ISO 9001. Politika kvality a bezpečnosti 
informací je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání.  
Politika integrovaného systému je ve společnosti vydána jako samostatný dokument a jsou s ní 
seznámeni všichni zaměstnanci. Politika je dostupná pro všechny zainteresované strany na našich 
webových stránkách www.trustsoft.eu.                                                                                               
                                                        Jan Kortus, Otakar Seďa a Lukáš Pour – jednatelé 
 


