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INTEGROVANÁ POLITIKA SMK A EMS
ORGANIZACE EXCOR-ZERUST, s.r.o.

Vedení společnosti EXCOR-ZERUST, s.r.o. si je vědomo, že prosperita společnosti je závislá na
kvalitě výrobků a služeb, spokojenosti zákazníků a přístupu ke stavu životního prostředí. Proto se
rozhodlo důsledně aplikovat zásady integrovaného systému managementu kvality a environmentu, tím
zlepšit kvalitu výsledků práce a zvýšit spokojenost jak zákazníků, tak zaměstnanců společnosti.
Organizace vytváří všeobecné povědomí o tom, že veškeré procesy, činnosti a produkty mohou vést
k zásahům do životního prostředí.

Motto:

Žádaný a kvalitní výrobek – Spokojený zákazník
Spokojený zákazník – Úspěšný podnik
Úspěšný podnik - Zdravý podnik – Zdravé životní prostředí

V této souvislosti se vedení společnosti EXCOR – ZERUST, s.r.o. zavazuje:
1. Průběžně sledovat trendy ve vývoji a poptávce po antikorozních obalových materiálech,
změnách v distribučních kanálech a pružně reagovat odpovídající nabídkou.
2. Přizpůsobovat organizační strukturu společnosti tak, aby firma byla schopna flexibilně a
bezchybně reagovat na potřeby a požadavky zákazníků při současném plnění všech
zákonných požadavků a v souladu s environmentálními aspekty organizace.
3. Zajistit takovou finanční stabilitu firmy, aby bylo umožněno plnění požadavků zákazníků i
zaměstnanců.
4. Systematickým výběrem dodavatelů, založeným na principu dlouhodobé vzájemně výhodné
partnerské spolupráce a zaměřeným především na kvalitu a ekonomičnost výroby zajistit,
aby pro naše produkty byly použity pouze dodávky v požadované kvalitě.
5. Zdokonalit provoz a logistiku firmy tak, aby ve spojení s nárůstem kvalifikace, zkušeností a
informovanosti zaměstnanců byly požadavky a očekávání zákazníků na kvalitu i ochranu
životního prostředí splněny v maximální možné míře.
6. Usilovat o odstranění nebo minimalizaci negativních vlivů svých činností, produktů a služeb
na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel okolí sídla společnosti a realizovaných
akcí.
7. Udržovat a trvale zlepšovat systém řízení SMK a EMS dle norem ISO 9001 a 14001.
Tato Integrovaná politika poskytuje rámec pro stanovení cílů kvality a EMS a je pravidelně
přezkoumávána z hlediska aktuálnosti.

V Napajedlích dne 01. 01. 2006
Zdenka Nešporová
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