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 SV metal spol. s r.o. usiluje o udržení stávajících a získání nových zákazníků co nejrychlejším 

uspokojováním jejich potřeb kvalitními službami a výrobky. K dosažení udržitelné úrovně 

konkurenceschopnosti a pozice na trhu určilo vedení společnosti SV metal spol s r.o. za klíčové 

faktory úspěchu kvalitu a povědomí o životním prostředí. 

 Pro naplnění této vize realizuje účinný a jednoduchý systém řízení integrovaného systému 

manažmentu. 

 Pro úspěšné udržování a zlepšování integrovaného systému manažmentu je stanovena 

následující politika kvality a environmentální politika: 

 Politika jakosti: 

1. Veškeré naše snažení zaměřujeme na poskytování služeb a zboží v oboru zpracování tenkých 

plechů jehož kvalita je v souladu s požadavky zákazníků a závaznými právními předpisy. 

 

2. Protože naše služba a dodávané výrobky mohou být kvalitní jen tak, jako produkty, které do 

ní vstupují, klademe důraz na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit 

naše požadavky na poskytované služby a dodávané zboží. 

 

3. Usilujeme o dosažení stabilních jakostních parametrů našich služeb a dodávaných výrobků a 

tím o vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společnosti bylo synonymem 

spolehlivosti, jakosti a rychlosti. 

4. Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál v podobě vzdělaných a zkušených 

pracovníků. Společnost si váží tohoto bohatství a všestranně podporuje zvyšování odborné 

způsobilosti pracovníků plánovaným vzděláváním. 

5. Usilujeme o maximální pružnost při poskytování služeb a dodávání zboží. 

6. Z důvodů neustálého zdokonalování systému řízení jakosti, jak po stránce formální, tak i po 

stránce věcné, dále pak z důvodů reagování na nové vnitřní i vnější okolnosti, systém 

ověřujeme pravidelnými prověrkami. 

 Při naplňování environmentální politiky se zaměřujeme na plnění těchto zásad: 

7. Společnost se snaží maximálně o to, aby veškeré její administrativní, výrobní i stavební 

činnosti byly nastaveny, řízeny a vykonávány tak, aby jejich případné negativní dopady na 

životní prostředí byly sníženy na co nejnižší úroveň 

8. Zajišťujeme chod společnosti v souladu s platnou legislativou vztahující se na ŽP 

9. Považujeme péči o životní prostředí za součást řízení firmy a provádíme kontrolní činnost  

zjišťující dodržování vymezených zásad. 

10. Preferujeme technologická zařízení a postupy, která efektivněji využívají a minimalizují 

spotřebu energií a surovin, trvale snižují zatížení životního prostředí a minimalizují výskyt 

havarijních stavů. 

11.  Zaměstnanci jsou povinni dodržovat postupy minimalizující vznik havarijního stavu 
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12.  Snižujeme vznik odpadů a znečištění – zajišťujeme bezpečné nakládání s nimi, včetně jejich 

likvidace, minimalizujeme škodlivé emise, hluk - chápeme ochranu životního prostředí jako oblast 

neustálého zlepšování, kde prevence je mnohem výhodnější než dodatečná řešení. 

13. Se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, státními úřady a veřejností uplatňujme princip otevřené 

komunikace, založený na předávání pravdivých a ověřených informací, které se týkají ochrany 

životního prostředí   

14. Pravidelné vzdělávání  zaměstnance v ochraně  životního prostředí a BOZP chápeme jako jednu 

z cest vedoucích k minimalizaci rizik spojených s ohrožením životního prostředí. Uvědomujeme 

si, že každé školení nebo seminář, který zvyšuje odbornost našich zaměstnanců (vč. interních 

školení), snižuje riziko mimořádných událostí.   

 

 

 

 

 

 


