Havel Composites CZ s.r.o.,
Svésedlice 67, 783 54 Přáslavice, Česká republika

Politika jakosti a environmetu
Vize
společnosti

Vybudovat stabilní, progresivní a adaptibilní společnost schopnou identifikovat, pochopit a
realizovat potřeby zákazníků v oblasti obchodu, výroby směsí pro laminování a pružně reagovat
na příležitosti a potřeby trhu.

Mise
společnosti

Naše společnost se snaží být vedoucí na trhu kompozitních materiálů v rámci České republiky a
nabízet zákazníkům široké portfolio služeb v obchodní
oblasti v co nejkratší době a v co
nejlepších cenách.

Hodnoty
společnosti






rychlost, flexibilita,
životní prostředí
kreativita, růst
etika podnikání

kvalita,

spolehlivost

Trvale chceme být konkurenceschopní a dosáhnout významné postavení na tuzemském i
zahraničním trhu. Trvalé zlepšování kvality naší práce a nabízených materiálů je správnou cestou –
metodou k zajištění konkurenceschopnosti v náročných podmínkách.
Zásady k dosažení politiky kvality:
 Vedení společnosti se zavazuje aktivně podporovat neustálou orientaci na naplnění potřeb
zákazníků. Všichni pracovníci společnosti se zavazují, že distribuce produktů a materiálů bude
prováděna včas a v dohodnuté kvalitě
 Dosahovat vyšší kvality v oblastech technologických parametrů, nižších provozních nákladů a vyšší
efektivitou pracovních postupů
 Našim krédem je to, že vztah nekončí jen dodáním produktů či materiálů, ale pokračuje
poskytováním služeb servisu technické podpory a vzděláváním zákazníka v oblastech používání
 Důsledným controllingem a vhodným výběrem dodavatelů nabídnout zákazníkovi
konkurenceschopnou – přijatelnou cenu
 Sledováním situace na trhu získat informace využitelné k inovacím výrobků

Kvalita

Ochrana životního prostředí tvoří současně s trvalým dosahováním kvality, bezpečnosti práce a ochrany
zdraví nejvyšší priority společnosti. Aktivní přístup k ochraně životního prostředí a snaha o nepřetržité
snižování negativních vlivů na životní prostředí je nezbytnou podmínkou úspěšného podnikání.
Pro naplnění výše stanovených strategických záměrů vedení společnosti stanovuje tyto zásady:
 Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, včetně havarijních situací, prostřednictvím
preventivních opatření a systematicky předcházet znečišťování životního prostředí. Preferovat
produkty příznivější k životnímu prostředí, pokud je to technicky a ekonomicky možné.
 O aktivitách dotýkajících se oblasti ochrany životního prostředí informovat veřejnost, veřejnoprávní
orgány , zaměstnance a všechny osoby pracující ve prospěch naší společnosti.

Ochrana
životního
prostředí

Pracovníci společnosti budou zajišťovat dodržování právních a jiných požadavků vztahujících se jak
k poskytovaným produktům, tak především v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
Ve společnosti budou vytvářeny a podporovány podmínky pro zlepšování systému integrovaného
managementu plněním politiky a cílů, zajišťováním dostupnosti nezbytných zdrojů a prováděním
pravidelného přezkoumávání systému.

Odpovědné
podnikání

Schválil:

Miroslav Havel, jednatel

Ve Svésedlicích dne 18.12. 2017
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