
 

              
POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA, POLITIKA BOZP A EnMS 

 

METAL TRADE COMAX, a.s., jako výrobce slitin neželezných kovů z odpadů neželezných kovů,  lakovaných pásů na 

kontinuálně pracující lakovací lince, výrobce profilů, zpracovatel a prodejce ocelových pasů, dodavatel výrobků pro 

automobilový, strojírenský, elektrotechnický a stavební průmysl si uvědomuje, že:                        

                       -      vysoká kvalita výrobků umožňuje úspěch na trzích, kam dodává své výrobky, 
- i přesto, že dodržuje stanovené limity, zatěžuje výrobou životní prostředí a spotřebovává značné množství 

energie, 
- ve výrobě mohou vznikat bezpečnostní rizika pro zaměstnance. 
 

METAL TRADE COMAX, a.s. považuje uvedené oblasti za stejně významnou součást činnosti společnosti, jako jsou 

hospodářské výsledky a sociální vymoženosti.  

 
Proto vedení společnosti vyhlašuje dokument „Politika kvality, politika EMS, politika BOZP a EnMS“ v němž jsou 

zakotveny následující závazky METAL TRADE COMAX,  a.s. k zabezpečení kvality, ochrany životního prostředí a k 

aktivní ochraně zdraví vlastních i cizích zaměstnanců a hospodaření s energií. 
 
▪ Věcí každého zaměstnance je zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí, dodržování zásad BOZP a snižování 

spotřeby energie. 
 

▪ Získávání zákazníků je náš cíl, který chceme dosáhnout spolehlivostí, přiměřeným poměr ceny a kvality, dodržováním 

potvrzených termínů dodání a pozitivní komunikací, sdělením zákazníkům, že při výrobě dbáme na ochranu životního 

prostředí a dodržujeme zásady BOZP. 
 

▪ Každý zaměstnanec bude bezvýhradně uplatňovat zásady ručení za kvalitu jím odváděné práce, dosažení nulového 

počtu závad, dodržování pravidel BOZP, dodržování pravidel ochrany životního prostředí a efektivního využívání 

energií. Dále bude bezvýhradně uplatňovat aktivní přínos ke stálému zlepšování kvality výrobků, procesů a služeb, 

snižování dopadu na životní prostředí, dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví a efektivního 

využívání energie ve všech činnostech společnosti. 
 

▪ Příčiny neshod v systémech kvality, bezpečnosti práce a ochrany zdraví, životního prostředí, hospodaření s 

energií jsou kvalifikovány a kvantifikovány a jsou přijímána systémová opatření nejen k jejich odstranění, ale zejména 

k odstranění příčin jejich vzniku a jejich opakování. 
 

▪ Neustálým zvyšováním kvalifikace všech zaměstnanců vytváříme podmínky pro zvyšování kvality výrobků a služeb, 

snižování dopadů na životní prostředí a snižování rizik BOZP na pracovištích snižování spotřeby energií. 
 

▪ Vedení společnosti jedná v souladu se strategií firmy a tímto dokumentem „Politika kvality, politika EMS, politika 

BOZP a EnMS“ a  je pro ostatní spoluzaměstnance příkladem. Vedení společnosti neustále zlepšuje výkonnost 

zavedených systémů, stanovováním jasných a dosažitelných cílů a cílových hodnot, zajišťuje pro jejich dosažení zdroje, 

podporuje své spolupracovníky při jejich uskutečňování. 

▪ Funkčnost systému managementu kvality, environmentálního systému řízení společnosti, systému BOZP a systému 

hospodaření s energií se pravidelně prověřuje a vyhodnocuje, rovněž tak plnění politiky a cílů kvality, environmentální 

politiky, cílů a programů EMS, politiky a cílů BOZP a EnMS. 

▪ Firma se zaměřuje na prevenci znečištění životního prostředí. Zejména eliminování vzniku odpadů zaváděním 

maloodpadových technologií. V případě nutného vzniku nerecyklovatelného odpadu je navrhována vhodná, ekologicky 

šetrná likvidace. 
 

▪ Investiční záměry společnosti jsou projednávány i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí, dopadů na BOZP, 

přínos pro zlepšení kvality výrobků, procesů či služeb efektivní využití energií. 
 

▪ Společnost zajišťuje ochranu přírodních zdrojů, zejména v oblasti spotřeby surovin, vody a jiných materiálů. Snižuje 

spotřebu energie, energetické náročnosti výroby. Spotřeby zdrojů jsou monitorovány, analyzovány a vyhodnocovány.  

▪ Společnost vede komunikaci s místní správou, veřejností, zákazníky, pracovníky a jejich zástupci. Pro poskytování 

informací jsou  využívány informační technologie, ale i osobní setkání se zainteresovanými stranami.  

▪ Při veškerých činnostech společnosti jsou respektovány a dodržovány všechny relevantní požadavky zainteresovaných 

stran, včetně specifických požadavků zákazníků, legislativních požadavků, nařízení a rozhodnutí úřadů. 

V souladu se svými právy a povinnostmi jsou všechny útvary METAL TRADE COMAX,  a.s. odpovědné za plnění závazků 

v tomto dokumentu uvedených. 

 

Velvary dne 1.1.2020                                                                                   Ing. Marián Manda CSc. 

                                                                                                                                       Ředitel společnosti 


