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  POLITIKA SPOLEČNOSTI 

ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI  HTP s.r.o.  PRO OBLAST INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

ZÁKAZNÍK Zvyšovat spokojenost našich zákazníků a stavět je na první místo všech našich 

činností, porozumět a vyhovět jejich současným i budoucím potřebám a přáním. 

KVALITA Vyrábět výrobky v souladu se systémem řízení dle standardů EN ISO 9001 a EN 

ISO 3834-2. Neustále zdokonalovat systém prevence neshod a stavět ho do 

popředí před provádění nápravných opatření. Pravidelně přezkoumávat plnění 

požadavků systému řízení, přezkoumávat cíle společnosti, cílové hodnoty a 

stanovené programy. Řídit, měřit a monitorovat procesy, hodnotit jejich efektivnost 

s cílem jejich neustálého zlepšování. Splňovat taktéž požadavky výroby 

bezpečnostních dílů a výrobků s kritickými a speciálními znaky, s nimiž budou 

pravidelně všichni zaměstnanci seznamováni a školeni pro jejich výrobu. 

VÝROBKY Vyrábět, inovovat a dodávat výrobky, které si udrží významnou pozici v oboru a 

které svou kvalitou a cenou přesvědčí a nadchnou naše zákazníky. Nadále 

rozšiřovat nabídku našich služeb a zajišťovat soustavný rozvoj technologické úrovně 

dle požadavků všech zákazníků. 

ZAMĚSTNANCI Trvale zabezpečovat rozvoj kvalifikace a dovedností zaměstnanců, dbát o jejich 

spokojenost, zdraví a bezpečnost. Motivovat zaměstnance ke zvyšování 

odpovědnosti za kvalitu a k minimalizaci výskytu neshod, k odpovědnosti k ochraně 

životního prostředí, k minimalizaci environmentálních dopadů a havárií, k 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k snižování rizika onemocnění, nehod a 

nežádoucích událostí na pracovišti. Přehledně uspořádat vztahy uvnitř společnosti a 

budovat důstojné pracovní a životní prostředí. 

ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ Zavést a ve všech procesech postupovat dle standardů EN ISO 14001. Využívat 

technologie, postupy, výrobky a materiály, které neohrožují zaměstnance a životní 

prostředí a které jsou bezpečné a ekologicky šetrné. V závislosti na produkci 

snižovat spotřebu energií a surovin, na základě vědeckých a technických poznatků 

zabezpečit jejich ekologickou manipulaci, skladování a zpracování. Zajistit likvidaci 

obalů a dodržovat závazné limity emisí do životního prostředí. Usilovat o jejich 

minimalizaci. 

LEGISLATIVA Plnit právní a jiné požadavky, např. technické a bezpečnostní požadavky na 

výrobky, požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požadavky na 

ochranu životního prostředí. 

Vedení společností se zavazuje, že bude vytvářet podmínky pro naplňování vize a politiky společnosti. 

Současně také očekává od všech zaměstnanců a osob pracujících ve společnosti 

pochopení a uplatňování této politiky. 


