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POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
INTEPLAST, S.A., mateřská společnost věnující se výrobě přesných plastových dílů technologií
vstřikování termoplastických materiálů, dílů s kovovými zálisky, montáži a dokončovacím operacím,
má systém kvality a životního prostředí integrovaný a certifikovaný společností AENOR, a to v
souladu s normami UNE-EN ISO 9001, IATF 16949, ISO 13485 a UNE-EN ISO ISO 14001 . Tento
systém kvality a životního prostředí je zaměřen na procesy, je řízen zásadami stálého zlepšování a je
navržen tak, aby splňoval specifické požadavky zákazníků a dalších zainteresovaných stran, jakož i
právní požadavky platné pro danou činnost.
Společnost INTEPLAST CZ byla vytvořena při zachování stejných principů a ve stejném duchu kvality
a služby zákazníkům. Právě z tohoto důvodu je také společnost INTEPLAST CZ pravidelně
certifikovana společností AENOR, podle norem EN ISO 9001 a IATF 16949
Dále byla certifikována společností T-Cert v souladu s normou EN ISO 14001
Pro obě společnosti skupiny INTEPLAST (dále jen INTEPLAST) jsou pro jejich podnikovou filozofii
zásadní tři pojmy: inovace, know how a kvalita ve všech jejich procesech a produktech.
Kvalita INTEPLASTu je výsledkem programu řízení kvality, který se zakládá na následujících
konceptech:
-

Přijmout výzvu stát se lídrem v našem sektoru, co se týká kvality, a také se jako lídr udržet.

-

Vybavit společnost technickými a lidskými prostředky a vybudovat systém, který zajistí
svým specifickým i normálním výrobkům kvalitu v jejich zamýšleném použití, a to v souladu
s ekonomickými cíli a rentabilitou společnosti.
-

Trvale se zlepšovat a zabraňovat jakémukoli znečištění prostředí způsobenému
nekontrolovaným odpadem.

KORPORÁTNÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST (KSO)
Společnost INTEPLAST si je vědoma dopadů své činnosti na zúčastněné strany (zákazníci,
zaměstnanci, akcionáři, místní komunity, životní prostředí a společnost obecně), a proto definuje
plány strategického řízení s přihlédnutím k pěti základním principům korporátní společenské
odpovědnosti podniků:
-

Dodržování nejen platných vnitrostátních právních předpisů, ale také, a to zejména,
současných mezinárodních norem.

-

Globální povaha této odpovědnosti, včetně všech oblastí podnikání, jakož i všech
zeměpisných oblastí, kde vykonává svou činnost.

-

Etický závazek s ohledem na svou činnost, založený na etickém, transparentním a sociálně
angažovaném počínání, za použití přísně odborných a technických kritérií. Tyto zásady se
odrážejí v etickém kodexu chování, jehož plnění je pro pracovníky INTEPLASTu závazné.
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-

Monitorování dopadů činnosti v sociální, environmentální a ekonomické oblasti.

-

Orientace na spokojenost a informování o očekáváních a potřebách zúčastněných stran.

Certifikace získané v různých obchodních oblastech společnosti zaručují pravidelné monitorování
výkonnosti těchto oblastí ve formě interních a externích auditů, a to zejména pokud jde o KSO,
v plnění legislativy a norem v různých odvětvích a dopad všech činností na životní prostředí.
Plán řízení výslovně zahrnuje závazek spokojenosti našich zákazníků a našich odborníků.
Etický kodex je shrnut v následujících bodech:
- dodržování pracovních a lidských práv uznaných ve Všeobecné deklaraci lidských práv.
Z tohoto důvodu INTEPLAST nevyužívá přímo ani nepřímo dětskou práci nebo práci osob
vykonávajících práci nuceně a zaručuje svobodu sdružování, přesvědčení a projevu svých
zaměstnanců, jakož i právo na kolektivní vyjednávání.
- Rovné příležitosti: netoleruje se žádná diskriminace na základě pohlaví, rasy, ideologie,
náboženství, sexuální orientace, věku, národnosti, zdravotního postižení nebo jakékoliv jiné
osobní, fyzické či sociální podmínky.
- Antikorupce a úplatkářství: žádný zaměstnanec nesmí přijmout nebo nabídnout úplatek,
nesmí nabídnout výhody ve prospěch třetích stran, které jsou ve službě jakékoliv organizace
(veřejné či soukromé) s cílem získat výhody nebo podnikatelský prospěch, bez ohledu na
jejich povahu, naopak musí prostřednictvím zavedených kanálů nahlásit takové korupční
jednání, o němž se dozvěděl.
ZÁVAZKY
Proto se společnost INTEPLAST zavazuje k následujícímu:
I. Vždy podporovat řízení systému jako společný úkol zasahující všechny úrovně společnosti a
všechny druhy činností.
II. Informovat, umožnit podílet se, motivovat a ohodnotit pracovní tým společnosti INTEPLAST
jako nepostradatelnou základnu pro politiku kvality a životní prostředí společnosti.
III. Pravidelně revidovat systém řízení za účelem stálého zlepšování jeho účinnosti a
výkonnosti.
IV. Stanovit a revidovat cíle, a to koherentně s aktuální politikou kvality a životního prostředí.
V. Komunikovat a usnadňovat pochopení této politiky veškerému personálu organizace.
VI. Revidovat politiku za účelem stálého udržení její adekvátnosti.
VII. Uskutečňovat výrobní proces všech výrobků společností INTEPLAST, S.A. a INTEPLAST CZ,
s.r.o., v souladu s požadavky zákazníka a platnými právními a závaznými předpisy a zároveň
progresivně zkoumat možnosti optimalizace a rozdílné kvality na trhu.
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VIII. Činit konkurenceschopnými a rentabilními technické i lidské zdroje, za něž nese
odpovědnost vedení společnosti, a to za účelem dosažení hospodářských cílů společnosti s
úplnou zárukou kvality a prestiže.
IX. Zvyšovat spokojenost našich zákazníků.
X. Závazek ve vztahu ke zdraví osob podle zákonných zdravotních požadavků.
XI. Dodržování aplikovatelných právních požadavků a dalších závazků přijatých ve vztahu k
zákazníkům a dalším zúčastněným stranám.
XII. Minimalizovat co nejvíce tvorbu nebezpečného odpadu, generovat pouze nevyhnutelné
minimum. V tomto směru bude také probíhat modernizace materiálních prostředků,
určených k nakládání s nebezpečným odpadem.
XIII. Pracovat na neustálém zlepšování třídění odpadů.
XIV. Pracovat na neustálém zlepšování enviromentu.
Tato politika představuje dokument, od kterého se odvozuje celý systém řízení kvality a životního
prostředí organizace INTEPLAST, a proto se reviduje vždy, když je potřeba tak, aby zůstal účinný.
Politika se sděluje všem osobám, které pracují v INTEPLASTu a také všem spolupracovníkům, kteří
pracují naším jménem. Je také k dispozici veřejnosti.
Systém kvality INTEPLASTu je odpovědností všech; má plnou podporu vedení organizace a jeho
uspokojivé naplnění se považuje za prioritní cíl.

