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Interní politiky společnosti VAG s.r.o. 1 

Vedení společnosti VAG s.r.o. si uvědomuje, že jejím hlavním úkolem je rychle a kvalitně uspokojovat 
potřeby zákazníků a pružně reagovat na potřeby trhu. Zároveň si uvědomuje, že její činnost významně 
ovlivňuje životní prostředí nejen pro obyvatele žijící v okolí, ale také pro vlastní zaměstnance. 

V rámci zavedení a integrace systému EMS dle ČSN EN ISO 14001 do QMS dle normy ČSN EN ISO 9001 si 
vedení organizace stanovilo integrovanou politiku QMS & EMS, která se týká těchto oblastí: 

 

Orientace na zákazníka 

• Splnění všech požadavků zákazníka, pravidelné hodnocení spokojenosti zákazníka a orientace na 
kvalitní práci dle požadavků zákazníka. 

Právní požadavky 

• Trvale dodržovat příslušné právní a jiné požadavky, periodicky hodnotit soulad s těmito požadavky. 

Ochrana životního prostředí 

• Předcházet a minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí využíváním všech dostupných 
technických a organizačních prostředků, šetrně zacházet s přírodními zdroji, zejména se surovinami, 
energií a vodou. 

• Minimalizovat výskyt mimořádných situací a havárií v oblasti životního prostředí, stanovit rizika a 
preventivní opatření. 

• Otevřeně komunikovat s veřejností, orgány státní správy, zákazníky a zainteresovanými stranami z 
hlediska ochrany životního prostředí. 

• Vyžadovat od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a tento přístup 
kontrolovat v rámci hodnocení dodavatelů. 

Práce s lidmi 

• Zlepšovat znalosti, dovednosti a povědomí zaměstnanců v oblasti zvyšování kvalifikace pro zvýšení 
kvality produkce a v oblasti ochrany životního prostředí a v oblasti prevence. 

Neustále se zlepšovat 

• Pravidelně prověřovat a vyhodnocovat systém QMS & EMS; k tomuto účelu VAG stanovila cíle, cílové 
hodnoty a programy QMS & EMS, kompetence a potřebné zdroje. 

• Vedení VAG se zavazuje k trvalému zlepšování systému managementu QMS & EMS v mezích svých 
ekonomických zdrojů. 
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Chráníme si vlastní zdraví a život 

• Máme pozitivní postoj k lidem, respektujeme jeden druhého a navzájem se chráníme před škodami. 
• Nosíme osobní ochranné pracovní pomůcky, které jsou pro pracoviště předepsány, a pečujeme o ně. 
• Dodržujeme zákony EU a ČR. Zjišťujeme, co lze zlepšit, zda je stav bezpečnosti dostatečný, co není 

dobré. 
• Proto vyvíjíme ve spolupráci s našimi pracovníky řešení pro optimalizaci bezpečnosti práce. 
• Pověření pracovníci řeší jednotlivé pracovní úrazy návštěvami přímo na místě, dotazují se poškozených, 

zjišťují příčiny úrazů, aby se v budoucnu neopakovaly. 
• Pracovníci budou s jejich návrhy pro zlepšení bezpečnosti práce bráni vážně a intenzivně, informováni o 

pokrocích. 
• Školení pro bezpečnost práce budou prováděna pravidelně a orientována na praxi. 
• Zvýšenou pozornost věnujeme novým kolegům. 
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