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POLITIKA KVALITY, 
BEZPEČNOSTI PRÁCE A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 
 

Vedení společnosti JANKA Radotín, a.s. si uvědomuje svoji odpovědnost k relevantním 

zainteresovaným stranám, zvláště k zákazníkům, vlastníkům a zaměstnancům. Považuje za 

prvořadý úkol dosáhnout dlouhodobé prosperity a spokojenosti zákazníků na základě 

neustálého zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, dodržováním dodacích 

termínů, za současného dodržování požadavků na bezpečnost práce, ochranu zdraví, ochranu 

životního prostředí a prevenci znečišťování. Kvalita stejně jako bezpečnost a prevence 

znečišťování musí být chápána jako základní prvek všech řídicích a rozhodovacích funkcí, 

procesů a činností. 

 

Tyto úkoly lze zajistit soustavným a systematickým zajišťováním kvality, bezpečnosti a 

ochrany životního prostředí v rámci integrovaného systému řízení v naší organizaci, a proto 

byly stanoveny: 

 

 ZÁSADY POLITIKY KVALITY 
 

1. Kvalita výrobků, vysoká úroveň poskytovaných služeb a dodržování dodacích 
termínů a jejich pravidelné vyhodnocování je základní zásadou kvality. 

2. Důležitým faktorem je spokojenost našich zákazníků, proto je v našem zájmu 
udržovat s nimi neustálý kontakt a reagovat na jejich podněty, názory a připomínky.  

3. Zjišťovat spokojenost s našimi produkty a po vyhodnocení eliminovat a řešit 
nedostatky k plné spokojenosti zákazníka. 

4. Management společnosti motivuje a podporuje zaměstnance ke zvyšování kvality 
poskytovaných produktů a služeb. Dlouholeté výrobní zkušenosti přenášíme do 
kvality výrobků a služeb.  

5. Všechny procesy společnosti jsou pravidelně prověřovány interními a externími 
audity a zjištěné odchylky řešeny uloženými opatřeními k nápravě, popřípadě 
preventivními opatřeními. 

6. Schopnosti zaměstnanců jsou rozvíjeny absolvováním odborných školení, tréninku a 
vzdělávacích programů na všech úrovních organizace, přičemž každý z pracovníků 
musí pracovat na zlepšování sebe samého.  

7. Neustále hledáme nové možnosti pro zlepšování a promítáme je do našich produktů 
a služeb, čímž stále zvyšujeme kvalitu našich produktů.  

8. Nároky na kvalitu jsou v maximální míře uplatňovány na naše dodavatele, případné 
odchylky neprodleně řešeny, výběrem a hodnocením dodavatelů je zajišťována 
výsledná kvalita výrobků a služeb. 
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ZÁSADY POLITIKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ 
 

1. Prevence rizik v oblasti BOZP s cílem odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika související 

s činnostmi společnosti, předcházení vzniku pracovních úrazů a neustálé zlepšování 

podmínek pracovního prostředí a prevence ochrany zdraví je základní zásadou systému 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti. 

2. Důležitým faktorem je pravidelné sledování a rozbor pracovních a jiných rizik a 

systematické snižování jejich negativních vlivů na zdraví.  

3. Management společnosti projednává tyto oblasti BOZP s pracovníky a jejich zástupci a 

umožňuje tak jejich spoluúčast a zapojení do rozhodování. 

4. Společnost zajišťuje soulad se všemi právními předpisy a dalšími relevantními požadavky 

v oblasti BOZP u svých výrobků, zařízení a výrobních závodů. 

5. Společnost realizuje opatření, která vedou k vytváření bezpečných a zdravých pracovních 

podmínek, týkajících se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví našich 

zaměstnanců. Zajišťujeme, aby naši zaměstnanci měli povědomí a schopnosti k realizaci 

této politiky.  

 

ZÁSADY POLITIKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

1. Ochrana životního prostředí, prevence jeho znečišťování a podpora udržitelného rozvoje, 

který nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů, a neustálé 

zlepšování systému environmentálního managementu je základní zásadou systému řízení ve 

společnosti. 

2. Důležitým faktorem je pravidelné sledování a rozbor ukazatelů environmentálního profilu 

a systematické snižování jejich negativních vlivů na životní prostředí.  

3. Společnost systematicky zajišťuje soulad se všemi právními předpisy a dalšími 

relevantními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí u svých výrobků, zařízení a 

výrobních závodů a zavazuje se být trvale v souladu se všemi závaznými povinnostmi. 

4. Společnost se zavazuje přispívat k udržitelnému využívání zdrojů a zmírňování změny 

klimatu sledováním nejnovějších poznatků v oboru a uplatňováním takových technologií, 

které povedou k lepším výsledkům v této oblasti.  

5. Společnost realizuje opatření, která vedou k prevenci znečišťování. Zajišťujeme, aby naši 

zaměstnanci měli povědomí a schopnosti k realizaci této politiky.  

 
Vedení společnosti JANKA Radotín, a.s. v souladu s vyhláškou o požadavcích na systém 

řízení č.408/2016 Sb. §14 přijímá odpovědnost ve smyslu platné legislativy i mezinárodních 

závazků České republiky za zajištění bezpečnosti a ochrany svých výrobních zdrojů, 

jednotlivců i společnosti a životního prostředí.  

Výše uvedené zásady Politiky kvality, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 
jsou závazné pro všechny zaměstnance JANKA Radotín, a.s. Zásady se v přiměřeném 
rozsahu uplatňují i na osoby, jejichž práce je touto společností řízena.  
 

 

 

 

 

V Praze dne 1. ledna 2021                             Ing. Ladislav Cheben 

            Předseda představenstva 
  


