
 

 

Vedení společnosti NDCON s.r.o. na základě ustanovených 

norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 18001:2008  

vyhlašuje 

 

POLITIKU INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY, 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE  

 
která je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech 

 

Zákazníci: 

 Zajistit dlouhodobou spolupráci se stávajícími zákazníky, budovat dlouhodobě výhodné 
partnerské vztahy 

 Zajistit produkty v dohodnutém termínu a požadované kvalitě 
 Zvýšit počet klíčových zákazníků 
 Zvyšováním efektivity procesů poskytovat konkurenční výhody zákazníkům 

 

Dodavatelé: 

 Budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy 
 Provádět transparentní výběr spolehlivých a kvalitních dodavatelů 

 

Majitelé: 

 Zpětně investovat do rozvoje firmy 
 Vyhledávat cesty vedoucí k rentabilitě vynaložených investic 

 

Zaměstnanci: 

 Podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce 
 Poskytovat zaměstnancům vhodné pracovní prostředí, pracovní prostředky a rozvojový 

program pro dosahování plánovaných výsledků 
 Chránit jejich zdraví a účinnou prevencí předcházet úrazům a nehodám 
 Neustále zlepšovat systém BOZP 
 Využívat systém vzdělávání na ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce a ochranu 

zdraví při práci 
 Snižování rizika úrazu na pracovišti 
 Prosazovat a užívat prostředky šetrné k životnímu prostředí 
 Podporovat školení ohledně dodržování právních a jiných požadavků k ochraně životního 

prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

 

Infrastruktura 

 Pravidelně přezkoumávat QMS vedením společnosti (vyhodnocováním efektivnosti procesů, 
zvažování rizik a příležitostí) 

 Aktivně podporovat zavádění nových postupů, které budou přínosem pro zákazníky 



 

 

Vnější prostředí 

 Aktivně spolupracovat se státními orgány a organizacemi a orgány samosprávy, které působí 
na činnost společnosti a plnit požadavky platných zákonů, norem a nařízení ve všech 
oblastech 

 Aktivně snižovat negativní vliv na životní prostředí, nejen v rozsahu stanoveném platnou 
legistativou 

 Snižování produkce odpadů, zabránit plýtvání energiemi 
 Předcházet znečišťování životního prostředí 

 

 

Vedení společnosti se zavazuje dodržovat výše uvedené zásady, plnit požadavky zákonů a právních 
předpisů a neustále udržovat, zlepšovat a rozvíjet systém managementu kvality, životního 
prostředí a bezpečnosti práce. 

 

V Praze dne 09.01.2020 

 

 

 

      Ing. Robert Michek, jednatel 


