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POLITIKA 
 
 

PD Plast, spol. s r.o. 
 
Společnost chce zákazníkům poskytovat plastové výlisky a služby s tím spojené. Ve všech činnostech realizace 
výrobků a služeb zákazníkům se vedení zavazuje prosazovat a vytvářet podmínky pro uplatňování těchto zásad: 

1. Prosperita společnosti 

▪ Činnosti nepřinášející hodnotu pro společnost a zákazníka nebo způsobující ztráty omezujeme. 

▪ Výrobky zhotovujeme v souladu s požadavky zákazníka a při nákladech dovolujících tvorbu zisku. 

2. Partneři (zákazníci, dodavatelé, obec, stát, veřejnost) 

▪ Veškeré činnosti směřujeme k pochopení a uspokojení potřeb a očekávání zákazníků. 

▪ Zákazníkům nabízíme takovou hodnotu výrobků a služeb, která udrží naši konkurenceschopnost. 

▪ Při všech činnostech zvažujeme a zajišťujeme plnění platných právních požadavků. 

▪ Plníme požadavky standardů systému managementu kvality a životního prostředí, a relevantních 
zainteresovaných stran. 

▪ Dodržujeme morální a mravní etiku (korektní jednání je předpokladem dobrých vztahů s partnery). 

3. Kvalita 

▪ Systém managementu neustále rozvíjíme a zefektivňujeme. 

▪ Vhodnou prevencí se snažíme dosáhnout nulového výskytu chyb ve všech činnostech společnosti. 

▪ Nekvalitní výrobky nikdy nezpracováváme, musí se zjistit a natrvalo odstranit příčina problému. 

4. Prostředí 

▪ Předpovídáním a vhodnou přípravou omezíme dopady možných rizik (mimořádných situací) a to 
zejména v oblastech kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce. 

▪ Chráníme životní prostředí a vhodnou prevencí bráníme znečištění životního prostředí, 

▪ Pracovní prostředí musí přispívat k maximální výkonnosti pracovníků při zajištění odpovídající kvality, 
bezpečnosti a zdraví. 

5. Pracovníci 

▪ Každý pracovník zná dodavatele a zákazníka své práce, každý je povinen svůj úkol plnit přesně (kvalitně), 
včas a při tom dodržuje zásady bezpečné práce a omezuje dopady na životní prostředí. 

▪ Spokojení, kladně motivovaní, informovaní a vyškolení pracovníci jsou základním předpokladem pro 
vynikající výrobky a služby. 

6. Zlepšování 

▪ Neustálým zlepšováním všech činností, procesů a výrobků, týmovou prací a vzájemnou podporou všech 
pracovníků chceme dosáhnout toho, aby: 

o se vracel spokojený zákazník, a ne vadný výrobek, 

o se snižovaly dopady na životní prostředí. 

▪ Část vytvořených finančních zdrojů bude vedení společnosti využívat v programech ochrany a 
zlepšování životního a pracovního prostředí. 
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