
  

INTEGRATED POLICY OF QUALITY, ENVIRONMENT AND  
OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY (OHS) AND INFORMATION 

SECURITY 
  

The long-term strategic intent of the organization PLAKOR CZECH, s. r. o. is to flawless meet the 

requirements and expectations of customers in complying with legislative and other regulations. Our 

organization puts maximum emphasis on understanding the customer's requirements to ensure all their needs  

and these needs are filled at the highest possible level. We hope that all customers have confidence in us and 

like to turn to on us with their requirements . 

 The quality of our products and processes implemented is demonstrated except of others by creating, 

maintaining and improving the integrated management system (IMS) according  to ČSN EN ISO 9001, IATF 

16949, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, VDA 6.3 and Formel Q. 

In order to improve the ISM, we have decided that in 2022 we will be certified in accordance with the 

requirements of TISAX to ensure better protection of our company's information systems. 

 We recognize that employees create values of the organization, therefore we place great emphasis on 

professional development. In addition to staff with many years of experience in the industry we also employ 

workers who are at the beginning of his professional career. With this we want to combine experience with 

new trends. Out of our employees we educate professionals, we organize technical seminars for them, we send 

them on certified courses and training. 

 The company management puts great emphasis on compliance with the quality management system, 

environment, health and safety for all employees and regulatory compliance. Fulfilling the long-term and short-

term goals of quality, environment and occupational health and safety gives us great expectations. Planning 

and compliance with the financial resources of the organization is essential to have created additional 

resources for the continued development of the organization. 

 We pay attention to the maximum use of the latest technology, and therefore, all production 

processes are monitored by reliable information systems. In particular, we focus on the prevention of 

environmental pollution and even beyond these requirements and to work safely and minimize risks. 

We are committed to the implementation of an integrated policy of quality, environment and occupational 

health and safety as part of a long-term strategy. 

 With respect to the nature of our production, management of organization attaches great importance 

to the commitment of continuous improvement of all processes in accordance with the above standards and to 

maximize the reduction and prevention of pollution of the environment, prevention of accidents , injury and 

improving of performance in OHS. 
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INTEGROVANÁ POLITIKA JAKOSTI, ENVIRONMENTU, BOZP A 

BEZPEČNOSTI INFORMACÍ 

Dlouhodobým strategickým záměrem organizace PLAKOR CZECH, s. r. o. je bezchybné splnění požadavků 

a očekávání zákazníků při dodržování legislativních a jiných předpisů. Naše organizace klade důraz na maximální 

pochopení požadavků zákazníka, aby zajistila všechny jejich potřeby, a tyto potřeby naplňovala na nejvyšší možné 

úrovni. Přejeme si, aby všichni zákazníci v nás měli důvěru a rádi se na nás obraceli se svými požadavky.  

Kvalitu našich výrobků a prováděných procesů prokazujeme mimo jiné vytvářením, udržováním  

a zlepšováním integrovaného systému řízení (IMS) dle norem ČSN EN ISO 9001, IATF 16949, ČSN EN ISO 14001, 

ČSN ISO 45001, VDA 6.3 a Formel Q.  

Z důvodu zlepšování ISM jsme se rozhodli, že v roce 2022 budeme certifikováni v souladu s požadavky 

TISAX pro zajištění lepší ochrany informačních systémů naší společnosti. 

 Uvědomujeme si, že zaměstnanci vytvářejí hodnoty organizace, proto klademe velký důraz na jejich 

odborný rozvoj. Vedle zaměstnanců s dlouholetou praxí v našem oboru zaměstnáváme také pracovníky,  

kteří jsou na začátku své profesní kariéry. Tím chceme dosáhnout skloubení zkušeností s novými trendy.  Z našich 

zaměstnanců vychováváme odborníky, organizujeme pro ně odborné semináře, posíláme je na certifikované 

kurzy a školení.  

 Vedení organizace klade velký důraz na dodržování systému řízení jakosti, environmentu, BOZP a 

bezpečnosti informací se všemi zaměstnanci a na dodržování legislativních předpisů. Naplňování dlouhodobých 

a krátkodobých cílů jakosti, environmentu a BOZP nám k tomu dává velké předpoklady. Plánování a dodržování 

finančních zdrojů organizace je předpokladem k tomu, aby byly vytvářeny další zdroje pro trvalý rozvoj 

organizace. 

Dbáme na maximální využívaní nejmodernějších technologií, a proto jsou veškeré výrobní procesy 

monitorovány spolehlivými informačními systémy. Obzvláště pak klademe důraz na předcházení znečištění 

životního prostředí a to i nad rámec těchto požadavků a na bezpečnost práce a minimalizaci rizik. 

 Zavazujeme se k naplňování integrované politiky jakosti, environmentu a BOZP jako součástí 

dlouhodobé strategie společnosti.  

S ohledem na charakter naši výroby, vedení organizace přikládá velký důraz na závazek neustálého 

zlepšování všech procesů dle výše uvedených norem a k maximálnímu snižování a prevenci v oblasti znečištění 

životního prostředí, prevenci vzniku úrazů, poškození zdraví a ke zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP. 
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