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Politika jakosti a environmentu CZECH PAN s.r.o.
Czech Pan s.r.o. usiluje o to stát se předním výrobcem sendvičových samonosných panelů pro
suchou výstavbu, a to v celoevropském měřítku. Czech Pan s.r.o. disponuje ekologickou technologií,
která je šetrná k životnímu prostředí a měla by být též zárukou vysoké jakosti finálních výrobků. Přesto
i na kvalitě a chování každého pracovníka organizace závisí, jak v náročném konkurenčním prostředí
obstojíme. K tomu má přispět i respektování následujících zásad:

1. Dodržování platné české legislativy

a soulad s jinými požadavky musí být
samozřejmý pojem, o kterém se nepochybuje.
2. Prioritou našeho podnikání musí být spokojený zákazník a minimální vliv na
životní prostředí.
3. Za účelem spokojenosti zákazníka musí být integrována do všech činností
prevence předcházení jeho požadavků.
4. Ve všech podnikových činnostech musí být dána přednost preventivním
přístupům. Každé riziko ohrožení jakosti a životního prostředí jsou pracovníci
povinni neprodleně řešit, popř. hlásit svému nadřízenému.
5. Jakost výrobků a ochrana životního prostředí musí být integrována jako
základní prvek managementu do všech jeho funkcí a podnikových činností.
6. Vysoké nároky na jakost a ekologii musí být uplatňovány na dodavatelské
organizace a zároveň budou tyto organizace námi podněcovány k uplatňování
takových přístupů, které budou v souladu se systémem řízení jakosti a
environmentu.
7. Snižování množství výrobního odpadu musí být naším trvalým úkolem.
8. Za účelem bezpečné manipulace, užívání a likvidace našich výrobků je nutné
zajišťovat dobrou informovanost zákazníků o námi dodávaných výrobcích.
9. Při změnách, inovacích a zavádění nových výrobních technologií či výrobků
musíme vytvářet a posuzovat možné varianty z hlediska jejích dopadů na jakost
i životní prostředí a k realizaci vybírat jen ty nejpříznivější.
10. Stejně tak je nutné vyhodnocovat povahu a rozsah dopadů činnosti organizace
na jakost jejích výrobků a služeb i na životní prostředí a na tomto základě
provádět příslušná zlepšovací opatření.
11. Zajištění jakosti a ochrany životního prostředí musí být předním cílem všech
zaměstnanců organizace.
12. Naším trvalým úkolem je neustálé zlepšování systému managementu a
prevence znečišťování životního prostředí.
Zabezpečení výše uvedených záměrů jsou v organizaci Czech Pan s.r.o. budovány a udržovány
systémy podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001. Vedení organizace zodpovídá za to, že jakost
a ekologie je nedílnou součástí podnikových záměrů, plánů a rozhodovacích procesů. Pro realizaci
této politiky jakosti a environmentu se zavazuje vytvářet a poskytovat potřebné podmínky a zdroje.

Výše uvedená politika jakosti a environmentu je závazná pro všechny
zaměstnance Czech Pan s.r.o..

Ve Varnsdorfu dne 20.1.2006

Ing. Václav Moravec

