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POLITIKA SPOLEČNOSTI 
 
1. Orientace na zákazníka – prvořadou snahou podnikání je plnění požadavků našich 

zákazníků, usilovat o prvotřídní kvalitu našich dodávek. Pro oblast automobilové průmyslu se 
chceme stát sériovým dodavatelem první řady. 

 
2. Orientace na zaměstnance – vytvářet podmínky ke spokojenosti zaměstnanců, zabezpečit 

vzdělávání a motivace zaměstnanců k profesionálnímu výkonu. Být konkurenceschopným 
zaměstnavatelem v regionu. Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance 
k posilování odpovědnosti za ochranu životního prostředí a rozvíjení systému BOZP v rámci 
plnění jejich pracovních povinností. 

 
3. Orientace na firmu – být ekonomicky silnou, finančně stabilní společností a zodpovědnou 

firmou v regionu. Zefektivnit interní procesy a zvýšit flexibilitu, zprůhlednit tok informací.  
 
4. Orientace na dodavatele – kvalita našich výrobků se přímo odvíjí od kvality nakupovaných 

materiálů, výrobků a služeb. Pravidelně hodnotit dodavatele a zabezpečit stálost kvality 
dodávek. Zajistit začlenění environmentálních a bezpečnostních hledisek do marketingu a 
dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

 
5. Orientace na ekologii – zajistit promítnutí řízení ochrany životního prostředí do 

integrovaného systému, trvale motivovat. Vytvářet potřebné zdroje pro realizaci opatření 
v oblasti spotřeby energie a surovin, vzniku a využití odpadů a omezování dalších 
negativních aspektů. 

 
6. Orientace v oblasti zabezpečování BOZP  – stanovit konkrétní cíle v oblasti BOZP, 

pravidelně je kontrolovat, vyhodnocovat a posuzovat plnění cílů a efektivitu politiky. Trvale 
zvyšovat úroveň v rámci integrovaného systému. Plnit zákonné požadavky v oblasti BOZP, 
soustavně a kvalifikovaně vyhledávat a hodnotit rizika možného ohrožení zdraví a života 
osob. 

 
Vedení společnosti si plně uvědomuje odpovědnost k plnění požadavků zákazníků a potřebu 

neustálého zlepšování efektivnosti integrovaného systému managementu ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, IATF 16949 jako prostředku k dosažení vize společnosti. 

 
Vedení společnosti uplatňuje zásady udržitelnosti rozvoje, tzn. rovnováhu mezi 

hospodářským rozvojem, šetrným přístupem k životnímu prostředí a společenské odpovědnosti. 
 
Vedení společnosti si plně uvědomuje odpovědnost za dodržování požadavků BOZP a PO. 

Společnost ZLKL, s. r. o. se zavazuje podporovat transparentnost a korektnost vůči veřejnosti. 
Vedení se zavazuje poskytovat potřebné zdroje pro implementaci, udržení a zlepšování všech 
zavedených systémů.   

(Tento PŘ ruší a nahrazuje PŘ 08/2016) 


