POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Politika je strategickým dokumentem vedení, který směřuje k střednědobému naplňování jeho vizí.
Politika společnosti vychází především z požadavků a očekávání zákazníků, pracovníků firmy,
vlastníků, dodavatelů a také veřejného sektoru. Politika vytváří rámec pro stanovení a následné
přezkoumání (cílů, jež v ročních horizontech konkretizují kroky k jejímu naplňování. Politika je
řízeným dokumentem. Prostřednictvím vývěsek a školení je sdělována a vysvětlována všem
zaměstnancům organizace. V rámci přezkoumání firmy je pravidelně posuzována aktuálnost a trvalá
vhodnost Politiky.

Svoji environmentální politiku stanovila společnost PEVI, s.r.o. prostřednictvím svého vedení, jako
svůj prostředek k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování. Environmentální politika
společnosti obsahuje závazek společnosti k plnění relevantních legislativních a jiných požadavků,
jimž společnost podléhá v návaznosti na jednotlivé environmentální aspekty společnosti a poskytuje
rámec pro stanovování a přezkoumání environmentálních cílů a cílových hodnot.

Rozvoj společnosti je závislý na udržení a rozšíření vztahů k zákazníkům, proto základní podmínkou
konkurenceschopnosti je soustavné zvyšování kvality a citlivý přístup k životnímu prostředí.

Společný úspěch spočívá na výkonech a iniciativě všech pracovníků a na využívání všech
prostředků, které má organizace k dispozici.
Na základě výše uvedené strategie společnosti v oblasti kvality a životního prostředí je zpracována
politika kvality s výhledem na 3-6 let.
POLITIKA KVALITY





Firma zajistí stabilní kvalitu všech produktů za podmínek vyhovujících oběma smluvním
stranám.
Technické vybavení firmy potřebné k realizaci zakázek bude udržováno na potřebné úrovni a
v dobrém technickém stavu.
Kvalita výrobků je ověřována systémem kontrol, firma udržuje styky se zákazníky v průběhu
realizace zakázek.
Pomocí zavedeného systému managementu kvality zajistíme udržování a stálé zlepšování
prodejny, provozu a podpůrných činností.
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ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA









Naše společnost je si vědoma toho, že každý člověk je spolu s ostatními organismy
neoddělitelnou součástí přírody a že svou činností ovlivňuje životní prostředí.
Činnosti naší společnosti chceme realizovat v souladu se zákonnými normami a jinými
požadavky
Chceme se chovat šetrně k životnímu prostředí, aby provozování našich činností mělo co
nejmenší dopady na životní prostředí, abychom tak ochránili vlastní zaměstnance a okolí.
Naši pracovníci budou průběžně školeni a vedeni tak k šetrnému přístupu k ŽP
Chceme se chovat tak, by i budoucí generace měla zachovanou možnost uspokojovat své
základní životní potřeby, aby se nesnížila rozmanitost přírody a byla zachována přirozená
funkce ekosystému.
Rozhodli jsme se proto zavést v naší společnosti systém environmentálního managementu,
tzn. systém týkající se životního prostředí a směřující k zajištění vyšší úrovně ochrany
životního prostředí.
Podle předem stanovených dokumentovaných postupů v souladu s provozními a havarijními
plány, budeme předcházet možnosti vzniku negativních dopadů na ŽP a v případě, že se tak
stane, budeme připraveni přijímat potřebná opatření k jejich odstranění a eliminovat škody.
Jako závazek k neustálému zlepšování prohlašujeme, že budeme využívat nejmodernějších
technologií při rozšiřování provozu a při náhradách stávajícího zařízení, abychom tak zajistili
nízkou spotřebu energií.

Společnost svojí environmentální politiku výše definovala s tím, že tato politika je sdělována všem
osobám, které pracují pro společnost nebo v její prospěch a prostřednictvím stanovených pravidel
pro vnitřní a externí komunikaci. V neposlední řadě společnosti zpřístupnila a sděluje veřejnosti tuto
svoji environmentální politiku prostřednictvím svých webových stránek. Politika je schválena vedením
společnosti.

Dne: 5. 5. 2014
Marcela Vindušková
Jednatel společnosti
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