
 

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

  
 

 

 

Kvalita, bezpečnost práce a péče o životní prostředí se stala jedním z prioritních programů a cílů 

společnosti. K dosažení tohoto cíle seznamuje vedení společnosti zaměstnance s touto vizí: 

 

„Pracujeme tak, aby byl zákazník spokojen, aby byly plněny environmentální 

požadavky a abychom zaměstnancům vytvářeli příjemné a neohrožující 

pracovní podmínky“ 
 

V návaznosti na tuto vizi stanovuje vedení organizace tuto politiku integrovaného systému. 

 

 Fungujícím integrovaným systémem řízení dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN 

ISO 45001 a jeho neustálým zlepšováním sledujeme rovněž podstatné zlepšení kvality v procesech     

a komunikaci, jakož i výkonnosti v ochraně životního prostředí a zajištění BOZP v celé organizaci, 

k čemuž vrcholové vedení organizace pravidelně stanovuje cíle.  

 Při našich činnostech plníme veškeré právní požadavky, stejně jako i jiné požadavky včetně požadavků 

zákazníků, které se na nás vztahují, nebo které se zavážeme plnit. 

 Rozumíme současným i budoucím potřebám našich zákazníků a snažíme se předvídat jejich 

očekávání.  

 Vrcholový management vytváří a udržují stabilizovaný kolektiv a optimální vnitřní prostředí.  

 Správně motivovaní, plně zapojení a odborně a zdravotně zdatní zaměstnanci a dodavatelé věnují své 

schopnosti ve prospěch organizace a jsou zárukou kvality našich produktů i environmentálního přístupu 

a péče o bezpečnost na pracovištích.            

 Dodáváme produkty na špičkové úrovni, proto veškeré činnosti a související zdroje chápeme a řídíme 

jako procesy, které jsou vzájemně propojené do efektivního a účinného integrovaného systému řízení. 

 Preventivně předcházíme havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit 

životní prostředí nebo bezpečnost na pracovišti. 

 Sledujeme stav BOZP na pracovištích, kde usilujeme o odstranění nebezpečí a snižování rizik. U nás    

i našich dodavatelů chceme dosáhnout co nejnižší pracovní úrazovosti. 

 Podstatné otázky v oblasti BOZP projednáváme s pracovníky a zapojujeme je do souvisejícího 

rozhodování. 

 Hodnocením a výběrem našich dodavatelů a rozvojem spolupráce s nimi na základě vzájemně 

prospěšných vztahů zajišťujeme vysokou kvalitu dodávek a tím i vysokou kvalitu našich produktů. 

Vyžadováním aktivního přístupu k ochraně životního prostředí a BOZP u svých smluvních partnerů 

zajišťujeme „nepřímo“ zlepšování životního prostředí a BOZP v našem dodavatelsko-odběratelském 

řetězci. 

 Komunikujeme se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracujeme se státní správou; 

v otázkách životního prostředí a BOZP jsme otevřenou organizací. 

 Děkujeme všem, co nám pomáhají uskutečňovat tuto vizi a plnit stanovené cíle. Vašeho přístupu si 

vážíme 

 

 

V Jeseníku 1.7.2022      Ing. Petr Labounek v.r. 

                      jednatel společnosti 

 


