
 

 

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

norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 

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 
 Neustále monitorovat a snižovat pracovní rizika při všech činnostech na pracovištích 
 Neustále zlepšovat systému BOZP a stav pracovního prostředí a pracovních podmínek 
 Věnovat pozornost bezpečnosti informací 

 

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 7.1.2021 

 

 

 

      Ing. Robert Michek, jednatel 



 

Vedení společnosti NDCON s.r.o. vyhlašuje 

Cíle společnosti pro rok 2021 

Motto: kvalita – flexibilita – efektivnost 

Vedením firmy NDCON s.r.o. byly stanoveny pro rok 2021 tyto integrované cíle: 

Obchodně marketingová prezentace společnosti na trhu (1/2021) 

Cíl/cílová hodnota:   využití nových možností zviditelnění firmy na trhu, moderní webové 

aplikace a prezentační materiály  

Prostředky:   finanční prostředky na provoz aplikací jsou stanoveny ve výši

 35 000,- Kč 

Odpovědnost za splnění cíle:  Ing. Robert Michek 

Termín splnění cíle:   do 31.11.2021 

Využití a aplikace systému „digitální kancelář“ (2/2021) 

Cíl/cílová hodnota:  hardwarové a softwarové vybavení pro rozšíření možností práce 

z domova („home office“) 

Prostředky:  mzdové v rámci pracovní náplně, nákup HW a SW vybavení 

ve finančním limitu do 200 000,- Kč 

Odpovědnost za splnění cíle:  Ing. Robert Michek 

Termín splnění cíle:   do 31.12.2021 

Zlepšování poskytovaných služeb, využití nových perspektivních technologií 

 s lepšími parametry (3/2021) 

Cíl/cílová hodnota:  nákup nového plotru, dron 

Prostředky:     nákup vybavení ve finančním limitu do 400 000,- Kč 

Odpovědnost za splnění cíle:  Ing. Robert Michek 

Termín splnění cíle:   do 31.12.2021 



 

Vzdělávání pracovníků (4/2021) 

Cíl/cílová hodnota:  získání nových a obhájení stávajících „autorizací“ dle standardů 

ČKAIT, MŽP, MŠMT. Získání relevantních profesních zkušeností (nejen 

na školeních ale i v terénu), účast na odborných školeních, 

seminářích, aktivní podpora při sebevzdělávání pracovníků (online 

kurzy, webmináře). 

Prostředky:    mzdové v rámci pracovní náplně, dle aktuální potřeby ve finančním 

limitu do 150 000,- Kč 

Odpovědnost za splnění cíle:  Ing. Robert Michek 

Termín splnění cíle:   do 31.12.2021 

Zlepšení pracovního prostředí (5/2021) 

Cíl/cílová hodnota:  nákup nového vybavení kanceláří, zřízení odpočinkových zón, 

stmelování kolektivu při volnočasových aktivitách pomocí 

teambuildingu, všeobecná informovanost s plány firmy, umožnění 

práce z domova, rozšíření benefitů pro zaměstnance, aktivní podpora 

pohybových i relaxačních aktivit  

Prostředky:    finanční prostředky na pořízení 100 000,- Kč 

Odpovědnost za splnění cíle: Ing. Robert Michek 

Termín splnění cíl:   do 31.12.2021 

Zvýšení bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti (6/2021) 

Cíl/cílová hodnota:  udržovat a rozvíjet zavedený systém managementu BOZP, zachovat 

nulový počet pracovních úrazů díky preventivnímu působení 

(pravidelné školení zaměstnanců), vytvořit bezpečné a zdravé 

pracovní prostředí zajištěním např. dostatečné množství ochranných 

a dezinfekčních pomůcek, úprav kancelářských prostor, modernizace 

elektronického vybavení, pořízení nejvhodnějších typů OPP 

Prostředky:    finanční prostředky na pořízení 300 000,- Kč 

Odpovědnost za splnění cíle:  Ing. Robert Michek 

Termín splnění cíl:   do 31.12.2021 



 

Omezení ekologických dopadů činnosti společnosti (7/2021) 

Cíl/cílová hodnota:  udržovat a případně zdokonalovat podmínky pro ekologické chování 

zaměstnanců zejména v oblasti třídění odpadů (třídění více druhů 

odpadů, recyklace odpadů, šetrné odstraňování elektrozařízení), 

snižování spotřeby PHM a množství emisí (využívání dopravních 

prostředků veřejné hromadné dopravy, vlaky) a dalších energií 

řádným ekologickým a ekonomickým chováním (neplýtvání s vodou a 

energií, omezování zbytečných tisků, kopírování – digitální kancelář), 

sjednocení služební cest několika zaměstnanců,  

Prostředky:    finanční prostředky na pořízení 180 000,- Kč 

Odpovědnost za splnění cíle: Ing. Robert Michek 

Termín splnění cíl:   do 31.12.20201 

 
 
 

V Praze dne 7.1.2021 
 

Ing. Robert Michek 
představitel společnosti pro QA 

NDCon s.r.o. 


