
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Politika integrovaného systému managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci společnosti K-PROTOS, a.s. 

 

Vedení společnosti K-PROTOS, a.s. přijalo níže uvedenou Politiku integrovaného systému managementu kvality, 

environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Politiku společnosti) k řízení svých činností 

v oblasti výroby kovových nosných konstrukcí, výroby potrubních rozvodů, dále výroby strojního obrábění a dalších 

výrobních činností, produktů, údržby a oprav technologických celků a poskytování služeb dle sortimentu a 

určeného rozsahu integrovaného systému kvality a řízení organizace K-PROTOS, a.s. ve všech fázích strojírenství a 

procesů od přípravy, realizace, existence až do skončení záruky realizovaného objektu nebo služby. Pro 

jednoznačnější organizaci práce a stanovení podmínek a odpovědností při realizaci shora uvedených činností 

společnost zavedla integrovaný systém managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, který bude udržovat a neustále zlepšovat. 

K dosažení tohoto cíle seznamuje vedení společnosti zaměstnance s touto vizí: 

- Fungujícím systémem managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a jeho neustálým zlepšováním, 

sledujeme i podstatné zlepšení kvality v procesech a komunikaci v celé společnosti K-PROTOS, a.s. a ve vztahu 

k zákazníkům. 

- V našich činnostech plníme veškeré požadavky platných technických norem, zákonů a právních požadavků. 

- Rozumíme současným i budoucím potřebám našich zákazníků a snažíme se předvídat jejich očekávání. 

- Vrcholový management společnosti K-PROTOS, a.s. vytváří a udržuje stabilizovaný kolektiv a optimální vnitřní 

prostředí. 

- Správně motivovaní, plně zapojení a odborně zdatní zaměstnanci věnují své schopnosti ve prospěch firmy a 

jsou zárukou kvality našich výrobků. 

-  Vyrábíme výrobky špičkové kvality, a proto veškeré činnosti a související zdroje chápeme jako procesy, které 

jsou vzájemně propojené do efektivního a účinného systému. 

- Dokonalejší uspokojování potřeb zákazníka docilujeme i zavedením zpětné vazby informací od zákazníka, 

rozborů konkurence a hodnocením všech procesů na základě objektivních skutečností. 

- Hodnocení a výběrem našich dodavatelů a rozborem spolupráce s nimi, na základě vzájemně prospěšných 

vztahů, zajišťujeme vysokou kvalitu našich výrobků. 

- Neustále zlepšujeme kvalitu poskytovaných služeb, environmentální profil snižováním dopadů svých činností 

na životní prostředí a dále zvyšujeme celkovou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při naplňování 

právních předpisů a jiných požadavků a vlastních závazků využíváme přednostně prevenčních přístupů. 

- Vedení společnosti K-PROTOS, a.s. garantuje definování environmentálních aspektů činností v rámci prevence 

skutečného i potenciálního znečišťování a zatěžování životního prostředí a dále stanovuje rizika BOZP z těchto 

činností vyplývajících. Na základě toho trvale usiluje o odstranění nebo minimalizaci bezpečnostních rizik 

vyplývajících z pracovních činností, a to včetně prevence vzniků úrazu a poškození zdraví pracovníků.  

- Zvyšujeme uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách kvality služeb, ochrany životního prostředí a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců plánovaným vzděláváním.  

- Provádíme pravidelné audity Systému Managementu Kvality, dále audity Realizace postupu výroby jakosti 

svařování a Zajištění jakosti svařování a následně pečlivě vyhodnocujeme kvalitu služeb, postupy výroby a jakosti 

svařování a dále environmentálního profilu a výkonnosti BOZP, aby byla zajištěna shoda s touto politikou. 

 

V Kralupech nad Vltavou dne 1.6.2018 
              Ing. Jan Listík  

statutární zástupce společnosti 


