
 

 

 

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU 

  

 

Ke splnění strategických záměrů společnosti Spálovský, a.s. vyhlašuje vedení společnosti Politiku Integrovaného 

systému managementu (dále jen „Politika ISM“), kterou současně veřejně deklaruje závazek plnění požadavků 

systému managementu kvality (QMS) dle ČSN ISO 9001, systému enviromentálního managementu (EMS) dle ČSN 

EN ISO 14001, systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001 a systému managementu kvality z 

hlediska jaderné bezpečnosti (NSMS) dle ČSN ISO 19443. Politika ISM odpovídá účelům a zamýšleným 

výstupům procesů společnosti a poskytuje rámec pro nastavení integrovaných cílů. 

 

1. Řízení kvality, BOZP, ochrana životního prostředí. Vytváření bezpečných pracovních podmínek a jejich trvalé 

zlepšování včetně prevence, patří k nejvyšším prioritám společnosti Spálovský, a.s. Kvalitou rozumíme včasné 

a úplné uspokojování potřeb a očekávání zákazníků, které zabezpečíme zejména v předvýrobních etapách a 

ve výrobě.  

 

2. Hodnoty. Tvůrcem hodnot jsou pracovníci, kteří plně zodpovídají a ručí na svém úseku za kvalitu našich 

výrobků a služeb. Dodržují hodnoty společnosti, rozvíjejí a vzdělávají se pro potřeby zákazníků. Management 

společnosti k tomu vytvoří komunikační prostor a odpovídající motivační podmínky. Ty zahrnují mzdu i 

pobídkové složky včetně benefitů a to tak, aby byla udržena maximální loajalita ke společnosti ze strany 

zaměstnanců. 

 

3. Zlepšování. Společně budeme zdokonalovat naše výrobky a zlepšovat všechny procesy. Cílem je  zajistit 

neustálé zlepšování managementu kvality v souladu s kontextem společnosti. 

 

4. Investice. Budeme investovat prostředky do infrastruktury a modernizace technologií za účelem přínosů  

do kvality výroby, celkového zvýšení efektivity činností společnosti, zlepšování životního prostředí a snižování 

rizik bezpečnosti práce. 

 

5. Životní prostřední. Snížíme negativní vlivy činnosti společnosti na životní prostředí, budeme minimalizovat 

znečištění odpady a emisemi, budeme snižovat spotřebu energetických zdrojů. 

 

6. Bezpečnost zdraví a ochrana při práci. Budeme podporovat prevenci vzniku mimořádných událostí a snižování 

rizik na pracovištích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protože si vážíme zdraví našich 

pracovníků i uživatelů výrobků. Upřednostníme předcházení neshodám a vadám před řešením příčin jejich 

vzniku a následkům. Zavazujeme se k projednávání otázek BOZP s pracovníky nebo jejich zástupcem. 

  



 

 

 

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU 

 

 

7. Komunikace. Vstřícností přibližujeme naše aktivity zákazníkům, komunikujeme s veřejností a sdělovacími 

prostředky, využíváme podněty od zainteresovaných stran, spolupracujeme s dodavateli na zlepšení užitných 

hodnot výrobků. 

 

8. Legislativa. Plníme předpisy legislativy zejména s ohledem na životní prostředí, bezpečnost práce, vyrábíme 

spolehlivé a bezpečné výrobky.  

 

9. Jaderná bezpečnost. Ceníme si důvěry našich zákazníků při společné práci na dodávkách pro jadernou 

energetiku, respektujeme všechny požadavky jak technické a legislativní, tak na bezpečnost, rozvíjíme svůj 

systém managementu k udržení a zlepšování náročných kvalifikačních podmínek. Dodržení principu jaderné 

bezpečnosti je zásadní prioritou jak pro vedení, tak pro pracovníky společnosti při zajišťování zakázek 

určených do jaderných zařízení.  

 

 

 

 

Ve Zdounkách, 1. dubna 2020                                                               Ing. Miroslav Dudík 

           Předseda představenstva 


