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V souladu se strategií skupiny ŠKODA vyhlašuje vrcholové vedení Pars nova a.s. politiku kvality, environmentu
a bezpečnosti práce. K naplňování této politiky se společnost zavazuje dodržovat následující pravidla a principy:

1. VEDENí A ZAPOJENí ZAMĚSTNANCŮ
•

•

•
•
•

Zajišťovat dostatečné

lidské a finanční zdroje, specializované dovednosti, infrastrukturu a vhodné technologie
pro udržování a zvyšování kvality, pro prevenci znečištění, zajištění ochrany životního prostředl a bezpečnosti
práce.
Rozvíjet odbornou způsobilost zaměstnanců a motivovat je k využívání jejich znalostí, schopností
a dovedností pro zajištění bezpečnosti práce, kvality a spolehlivosti vyráběných produktů a současně přitom
chranit životního prostředí.
Zlepšovat pracovní a sociální prostředl, snižovat environmentální dopady, zdravotní a bezpečnostní rizika
a předcházet vzniku úrazů a poškození zdraví.
Pracovat odpovědně a bezchybně s důslednou samokontrolou vlastní práce.
Reagovat a řešit dotazy, podněty a stížnosti zaměstnanců vztahujících se k životnlmu prostředí, kvalitě
a bezpečnostní práce.

2. ZAMĚŘENí NA ZAINTERESOVANÉ STRANY
• Plánovat, zajišťovat a využívat zdroje ke splnění požadavků, potřeb a očekávání zákaznlků a dalších
zainteresovaných stran v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce.
• Monitorovat a vyhodnocovat míru spokojenosti zákaznlků s produkty a podkytovanými službami.
• Dosahovat stabilní kvality a spolehlivosti produktů současně se zlepšováním výkonnosti společnosti.
• Zvyšovat povědomí u cizlch osob pohybujících se ve společnosti o způsobu ochrany životního prostředí,
prevenci znečištěni a bezpečnosti práce, kontrolovat a usměrňovat chování cizích osob ve společnosti
a zaměstnanců Pars nova v areálech zákazníků a dodavatelů.
• Reagovat a řešit dotazy, stížnosti nebo podněty veřejnosti vztahujlcí se k chování společnosti vůči životnlmu
prostředí.

•
•

Plnit závazné povinnosti - zákonné požadavky a požadavky zainteresovaných stran (zákazníků, úřadů,
nájemců, dodavatelů služeb aj.)
Zapojit rozhodující dodavatele do procesu neustálého zlepšování.

3. PROCESNí A SYSTÉMOVÝ PŘíSTUP
•
•
•

•

Zavést, uplatnit a zlepšovat efektivní a účinný systém řízení kvality, environmentu a bezpečnosti práce.
Uplatňovat na všech úrovních společnosti politiku kvality, environmentu a bezpečnosti práce a upřesňovat ji.
Stanovovat konkrétní a měřitelné cíle adekvátní technologickým možnostem, finančním, provoznlm
a podnikatelským požadavkům, vedoucí k neustálému zlepšování systému řízení ve společnosti a také
ke zvýšení environmentání výkonnosti a úrovně bezpečnosti práce.
Sledovat požadavky právních předpisů a jejich vývoj a včas realizovat opatření zaručujícl jejich plnění,
kontrolovat plněni právních požadavků a plnění požadavků všech zainteresovaných stran.

4. ROZHODOVÁNí NA ZÁKLADĚ FAKTŮ A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNí
• Monitorovat, měřit a analyzovat kvalitativní parametry a znaky produktů a paramatry výkonnosti hlavních
procesů společnosti. Výsledky využívat ke stanovení konkrétních cílů a opatření pro zabezpečení zákazníkem
požadované kvality a spolehlivosti produktů.
• Monitorovat, měřit a postupně snižovat významné vlivy činnosti, výrobků a služeb na životní prostředí
a bezpečnost práce.
• Využívat relevantních příležitosti a prevence k předcházeni vzniku mimořádných situací a havárií, jejichž
důsledky by mohly mlt negativní vliv na životní porostředí a zdravl zaměsntnaců.
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