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Politika integrovaného systému řízení
Společnost vyhlásila dne 1. 11. 2016 základní principy politiky integrovaného systému řízení
Oblast systému managementu kvality (SMK):
Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou kvalitu (při optimální produktivitě a rentabilitě naší práce, pružnosti reakce na
požadavky objednatelů a snižování vlastních výrobních nákladů) můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou kvality, která
se týká veškerých aktivit naší společnosti a jejích zaměstnanců. Každý jednotlivec musí přispívat svým dílem k uskutečňování
cílů politiky kvality společnosti. Proto je úkolem každého pracovníka, počínaje pracovníky na dílnách a řídícím
managementem konče, vykonávat bezvadnou práci. Všichni zaměstnanci musí pracovat tak, aby jeho zákazníci, jak interní
tak i externí, byli spokojenými zákazníky. Uspokojování potřeb našich objednatelů a předcházení očekávání zákazníků je
trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad kvality naší společnosti.

Zákazník je hlavním hodnotitelem a motivem kvality našich činností, zavedením systému zabezpečování kvality dle
ČSN ISO 9001:2016 mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že výsledky naší činnosti mají požadovanou kvalitu


Vedení společnosti se zavazuje řídit společnost a SMK tak, aby byl naplněn požadavek trvalého zlepšování SMK a
zvyšování spokojenosti zákazníka



Vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší činnosti byly v souladu s platnými technickými a legislativními
normami a předpisy



Kvalita spoluvytváří dobré jméno společnosti a je nutnou podmínkou pro její prosperitu



Každý pracovník nese odpovědnost za výsledky své práce, kterou se snaží vykonávat nejlépe, jak dovede, aby byl
uspokojen koncový hodnotitel, tedy zákazník



Zabezpečování kvality nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. Ochrana životního prostředí a přírodních
zdrojů je pro nás samozřejmostí

Oblast systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP):
Společnost se zavazuje:


Trvale zlepšovat systém managementu BOZP, plnit příslušné právní předpisy BOZP a další požadavky, které jsou na
společnost kladeny nebo k jejichž plnění se přihlásila



Identifikovat a řídit své chování a jeho vlivy na bezpečnost práce



Stanovovat cíle a programy pro neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti práce



Používat bezpečnější technologie s minimem výskytu rizik



Uplatňovat vysoké nároky na bezpečnost práce u subdodavatelů a upřednostňovat subdodavatele se stejnými cíli



Snižovat náklady vzniklé v důsledku úrazu, havárií a nehod



Prohlubovat povědomí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a otevřeně komunikovat s veřejností a orgány
státní správy, s vydělávacími a jinými institucemi ve vztahu k BOZP.

Politika kvality je v organizaci vydána jako samostatný dokument a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci.

