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Integrovaná politika
ČSN EN ISO 90001:2016/ ČSN EN ISO 14001:2016

Vedení společnosti vyhlašuje tuto politiku kvality a environmentu s vědomím, že kvalita jako
limitující kritérium podnikatelské úspěšnosti má rozhodující význam pro dosažení ekonomické
prosperity a rozvoje společnosti a ochrana životního prostředí je nedílnou součástí každodenní praxe
v naší společnosti.
V návaznosti na podnikatelské záměry společnosti proto stanovujeme pro výrobu a dodávku
svařenců montážních skupin, strojů a zařízení následující cíle:
- poskytovat zákazníkovi výrobky a služby požadované kvality ve stanovených dodacích
termínech a za oboustranně přijatelné ceny
- vytvořit pro zaměstnance nezbytné předpoklady a podmínky pro kvalitativní angažovanou
práci,
- poskytující osobní uspokojení i záruku sociálních jistot
- co nejlépe obstát v hospodářské soutěži, být trvale konkurenceschopní, dosáhnout stabilního
- postavení společnosti na tuzemském i zahraničním trhu
- při výrobě zvážit veškeré environmentální aspekty a snažit se být co nejšetrnější k životnímu
prostředí.
Pro dosažení našich záměrů a cílů deklarujeme tyto zásady:
1. Orientace na zákazníka
Sledovat požadavky zákazníka, průběžně, tj. již od prvního kontaktu se zákazníkem,
systematicky přezkoumávat jeho požadavky a převádět je do svých technických podkladů
pro realizaci konečného produktu
- požadavky a přání zákazníků jsou pro nás prvořadé, jejich splnění je vědomou povinností
všech zaměstnanců společnosti
- dosahovat maximální spokojenosti zákazníků, naším cílem je spokojený a vracející se
zákazník
- monitorujeme proto spokojenost našich zákazníků a hledáme cesty vedoucí ke zkvalitnění
všech procesů a aktivit týkajících se zákazníka
2. Přístup k informacím
Umožnit přístup veřejnosti a zainteresovaných stran ke všem informacím o
environmentálních aspektech, dopadech a profilu organizace. Podporovat výměnu informací
a otevřený dialog se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a spolupracovat s orgány státní
správy, krajskými úřady a zájmovými skupinami.
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3. Právní a jiné požadavky
Být v souladu s požadavky právních předpisů a jiných požadavků, které se vztahují
k environmentálním aspektům. Dodržovat závazné limity emisí do životního prostředí
a usilovat o jejich minimalizaci.
4. Vstupy materiálů a energií
Postupně snižovat spotřebu energií a surovin na základě vědeckých a technických
poznatků, zabezpečit jejich ekologickou manipulaci, skladování, zpracování a likvidace
obalů. Přednostně používat nové, ekologicky šetrné materiály, výrobky a služby.
5. Technologie a provoz
Dbát o řádnou údržbu technologických celků a zařízení, zavádět a přednostně používat
ekologicky šetrné technologie. Zabezpečit provoz s ohledem na minimalizaci zátěže
životního prostředí především v oblastech ochrany vod, půdy, ovzduší, hluku, prašnosti,
exhalací, vibrací a odpadu.
Vysokého stupně ochrany životního prostředí je dosahováno předcházením
znečišťování, a pokud to není možné, tak omezováním emisí a jejich dopadů na životní
prostředí použitím nejlepších dostupných technik.
6. Odpovědnost a závazek
V rámci integrované politiky stanovovat a pravidelně přezkoumávat cíle, cílové hodnoty
a programy.
- Průběžně prohlubovat a zlepšovat, zefektivňovat a zvyšovat účinnost pracovníků firmy
environmentálního systému řízení v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO
14001:2016.
- Zabezpečovat potřebné zdroje pro realizaci a trvalé zlepšování efektivnosti a účinnosti
environmentálního systému řízení.
- Zabezpečovat včasné pochopení současných a budoucích požadavků zákazníků při
respektování všech environmentálních cílů, právních nařízení a jiných požadavků.
7. Ochrana zdraví a bezpečnost
Používat pouze materiály a výrobky, které jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného
používání. Dbát o ochranu zdraví zaměstnanců a ochranu vnějších subjektů
souvisejících s prostředím, ve kterém organizace vykonává svoji činnost.
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8. Vzdělání a motivace zaměstnanců
Vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance na všech stupních řízení a informovat je o
výsledcích jejich práce. Předávat zkušenosti uvnitř organizace a mezi dodavatele a
spolupracující organizace. Zajistit potřebnou kvalifikaci a odborné znalosti pracovníků, řídit
a motivovat pracovníky ke zlepšování integrovaného systému managementu kvality a
environmentu, komunikace, pracovních vztahů, preventivních a inovačních podnětů.
- posilujeme vědomí odpovědnosti a důležitosti kvalitní práce každého zaměstnance pro
získání a udržení dobré pověsti a ekonomické úspěšnosti společnosti
- podporujeme veškeré iniciativy a pracovní aktivity vedoucí ke zlepšení kvality
- rozvíjíme vzdělání a výcvik zaměstnanců z hlediska zvyšování jejich odbornosti, v
postupech a metodách řízení a zabezpečování kvality
9. Prevence a zlepšování
Neustále se zdokonalovat v rámci programů a environmentálního profilu organizace v
souladu s úrovní technického poznání tak, aby se zabránilo poškození životního
prostředí.

