
 
 

 

_____________Josef Škrkoň  -  Techplast, a.s.  _________________________________________ 

Politika  integrovaného systému řízení: 
Kvalita  -  Environment  -  Bezpečnost – Hospodaření s energií 

 
„Politika jakosti  =  Spokojený zákazník“         „Politika environmentu  =  Zdravý život na Zemi“        „Politika bezpečnosti  =  Bezpečný podnik“ 

„Politika hospodaření s energií = snižování energetické náročnosti“ 
 

Akciová společnost Josef Škrkoň - Techplast, a.s. vyhlašuje politiku integrovaného systému řízení 

v návaznosti na výrobní program  - Vstřikování termoplastů  -  Montáž sestavy  -  Řízení externího návrhu a 

vývoje forem.  

V oblasti kvality se soustředíme na zajištění plnění požadavků zákazníků - pro zlepšování výkonnosti  a 

efektivnosti procesů, pro zajištění neustálého zlepšování . 

V oblasti environmentu budeme dbát na předcházení znečišťování  a zajištění prevence. V oblasti 

bezpečnosti chceme předcházet pracovním úrazům a vzniku nebezpečí. V oblasti hospodaření s energií 

budeme rozvíjet program úspor a efektivity používaných energií. 

Důležitým prvkem v těchto oblastech je také zlepšování a zvyšování povědomí jak u zákazníků a 

pracovníků, tak i v regionu.  

 

Závazné prvky pro naplnění politiky integrovaného systému: 

 
1.  Kvalita výrobků a služeb = Spokojenost zákazníků = Konkurenceschopnost a spolehlivost. 
 

2.  Plnění legislativních požadavků ve všech oblastech Integrovaného systému řízení. 
 

3.  Řízení environmentálních aspektů EMS a rizik BOZP  - vyhledávání, monitorování a snižování 

všech rizik. 
 

4. Závazek pro snižování emisí skleníkových plynů - snižování hodnot zatěžování životního prostředí 

v oblastech Odpadového hospodářství, Ovzduší, Vodního hospodářství, Nebezpečných chemických 

látek, Energií, podpora obnovitelných zdrojů. 
 

5.  Řízení vstupních surovin a energií - jejich snižování objemové a nákladové - dodavatelé. 
 

6.  Péče o  pracovníky - odborná způsobilost , odborný růst, spokojenost. 
 

7.  Péče o pracovní prostředí - čistota - podmínky. 
 

8.  Společenská odpovědnost v regionu – ekologické a bezpečné výrobky - zaměstnanost - povědomí. 
 

9. Společenská odpovědnost v globálním světě – lidská práva, etika, mezinárodní standardy, 

transparentnost, právní stát. 
 

10. Etický kodex zaměstnance – pravidla pro zaměstnance, politika proti úplatkářství a korupci, 

politika eskalování etiky. 
 

11.  Bezpečnost - ochrana osobních údajů a informací – zajištění proti únikům a zneužití – dostupnost-

integrita-důvěrnost.   
 

12. Bezpečnost - ochrana a zajištění proti kybernetickým a jiným teroristickým útokům – ochrana 

pracovníků v případě vzniku epidemií. 

Akciová společnost se zavazuje rozvíjet všechny procesy dle stanovených cílů a cílových hodnot.   

„Zavazujeme se , že budeme rozvíjet systémy řízení pro naplnění jejich efektivity, pro plnění    očekávaných 

požadavků našich zákazníků, pro plnění dalšího rozvoje a.s., pro plnění požadavků dalších zainteresovaných 

stran.“ 

Tato „Integrovaná politika“ je závazná pro všechny pracovníky akciové společnosti. 

 
v České Třebové  6.4.2021                                                                                                           Vydání č. 9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


