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POLITIKA KVALITY 
INTEGROVANÉHO MANAŽERSKÉHO SYSTÉMU 

 

Společnost Strojírny Bohdalice, a.s. se zabývá zpracováním uhlíkových i 
nerezavějících ocelí se zaměřením na nejširší spektrum průmyslových odvětví v 
tuzemsku i v zahraničí. Od roku 2003 jsme zahájili program "čistá energie", který 
zahrnuje vývoj a výrobu slunečních kolektorů a dalších zařízení pro oblast energetiky a 
ekologie.   

V souladu se strategickou vizí Strojíren Bohdalice, a.s. a v souladu s povahou, 
rozsahem a environmentálními dopady z činností společnosti, byla vedením společnosti 
stanovena tato Politika kvality integrovaného manažerského systému (dále jen Politika 
IMS), ve které se zavazujeme: 

1. Neustále zvyšovat úroveň kvality produkce i služeb s důrazem na trvalé 
uspokojování stanovených potřeb a požadavků zákazníka při dodržení zásad 
vedoucích k trvalému zlepšování životního prostředí. 

2. Přijímat a vyhlašovat cíle integrovaného manažerského systému, které 
odpovídají závazkům vyhlášených naší Politikou IMS. V závislosti na Politice IMS 
vyhodnocovat stanovené hodnoty přijatých cílů. 

3. Vybudováním integrovaného manažerského systému posílit postavení 
společnosti na zahraničním i tuzemském trhu jako hlavní předpoklad zvyšování 
obratu i zisku společnosti. 

4. Zvyšováním efektivnosti všech procesů a činností probíhajících ve společnosti, 
s ohledem na dopad na životní a pracovní prostředí, maximálně zhodnocovat 
majetek společnosti. 

5. Uvést hlavní procesy společnosti do zlepšovacího cyklu (plánuj – dělej – kontroluj 
- zlepšuj) využíváním nových progresivních technologií a vytvářením 
preventivních opatření proti znečišťování životního a pracovního prostředí. 

6. K dodržování související legislativy a požadavků vztahující se nejen 
k identifikovaným environmentálním aspektům se stanoveným dopadem, ale i 
k aspektům souvisejícím s bezpečností práce. 

7. Zlepšovat pracovní a životní prostředí ve společnosti zejména:  
- důsledným tříděním odpadů a snižováním jejich objemů k dané produkci 
- zabráněním možných úniků nebezpečných látek do podloží, vod a ovzduší a   
  omezovat tak negativní dopady na životní prostředí  
- snižováním spotřeby vstupních surovin a energií 

8. Vytvářet partnerské vztahy s dodavateli materiálů, služeb a kooperací a přenášet 
na ně principy ochrany životního prostředí, které naše společnost přijala. 

V Bohdalicích 1. 8. 2010 

        Ing. Dušan Ondrášek                     
předseda představenstva a generální ředitel 


