
 
 

INTEGROVANÁ POLITIKA 
 
Integrací požadavků norem EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 20000, ISO 27001, 
požadavků legislativy ČR a požadavků zákazníků do systému řízení společnosti dosahuje vedení 
společnosti VEBA takové formy systému řízení, která definovaným komplexem opatření a 
stanovenými postupy zajišťuje uspokojování potřeb a plnění požadavků definovaných 
zainteresovaných stran. 
 

Vedení společnosti si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu platné legislativy 
ČR i mezinárodních závazků ČR za zajištění bezpečnosti a ochrany. Pro naplnění této odpovědnosti se 
vedení společnosti zavazuje vytvářet a rozvíjet odpovídající podmínky a dostatečné lidské a finanční 
zdroje, účinné řídicí struktury a kontrolní mechanismy. Bezpečnost chápeme jako nedílnou součást 
všech činností a Bezpečností rozumíme stav, v němž jsou rizika omezena na přijatelnou a rozumně 
dosažitelnou úroveň. 
 

Za absolutní prioritu považujeme naprosté uspokojení požadavků, potřeb a očekávání zákazníků, které 
chceme docílit poskytováním kvalitních výrobků a služeb. Využíváme metody a postupy, které jsou 
šetrné k životnímu prostředí a bezpečné pro naše zaměstnance i okolí. Přitom vycházíme zejména z 
preventivních přístupů. 
 

V rámci integrovaného systému řízení považujeme za zákazníka nejen odběratele svých produktů, ale 
obecně každého, kdo je ovlivněn výsledky či důsledky procesů probíhajících při činnosti společnosti. 
Potřeby takto definovaného zákazníka jsou pak definovány zejména právními požadavky na ochranu 
životního prostředí, jejichž dodržování je pro nás samozřejmostí. Snažíme se snižovat jak možné 
negativní dopady na životní prostředí způsobené našimi činnostmi, tak i míru rizik 
 

Abychom toho dosáhli, vybudovali jsme integrovaný systém řízení, zajišťující management kvality a 
management ochrany životního prostředí. Uvědomujeme si význam, který má tento systém pro 
efektivní a úspěšné fungování naší společnosti. Vycházíme z principu neustálého zlepšování a 
zavazujeme se udržovat, rozvíjet a dále zlepšovat náš integrovaný systém řízení tak, aby byl zárukou 
zlepšování kvality našich produktů a našeho environmentálního profilu. Zavazujeme se k tomu 
vytvářet a poskytovat potřebné zdroje a vytvářet vhodné technické zázemí. 
Flexibilně reagujeme na změny právních předpisů, nové odborné poznatky, technický vývoj, změny 
očekávání a potřeb našich zákazníků a dalších požadavků týkajících se oblasti našeho působení. 
Dodržujeme požadavky ČSN na naše výrobky a služby. 
Důraz přitom klademe na soustavný růst kvalifikace pracovníků, která představuje významný faktor 
ovlivňující kvalitu poskytovaných služeb a na jejich motivaci jako důležitý zdroj rozvoje společnosti. 
 

Vedení společnosti se zavazuje vytvářet podmínky pro naplňování této Integrované politiky. 
Integrovaná politika je realizována prostřednictvím Integrovaných cílů. 
S Integrovanou politikou jsou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti a je přístupná 
zainteresovaným stranám. 
 

K realizaci Integrované politiky jsou stanoveny, naplánovány a poskytovány potřebné zdroje. 
Naplňování Integrované politiky prostřednictvím cílů je vyhodnocováno vedením společnosti. 
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