POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA OBCHODNÍCH FIREM
TISKÁRNA GRAFICO s.r.o. / ING. MICHAL ŠTĚPÁNEK
Patříme mezi nejvýznamnější polygrafické firmy v České republice. Naší devízou je výborná kvalita produkce,
dobrá cena, rychlost a perfektní servis. Jsme organizací, která je schopna trvale poskytovat a také poskytuje
produkty, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů, předpisů a norem. Na přání a
požadavky českých i zahraničních zákazníků jsme schopni reagovat velmi pružně díky vysoké kompetentnosti
našich pracovníků a s použitím nejmodernějších výrobních a informačních technologií.
V roce 2015 vyjádřilo vrcholové vedení vlastnicky i procesně propojených firem TISKÁRNA GRAFICO s.r.o. a Ing.
Michal Štěpánek zájem posilovat schopnost organizace k plnění požadavků zákazníka, ale i k udržování trvale
vysokého standardu prevence znečištění životního prostředí, rozhodnutím uplatňovat a neustále zlepšovat
systém managementu organizace ve shodě s požadavky mezinárodních norem
ČSN EN ISO 9001 Systém managementu jakosti – Požadavky (v aktuálně platné verzi)
ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití (v aktuálně
platné verzi).
Ve vazbě na toto rozhodnutí stanovilo vrcholové vedení politiku kvality a environmentální politiku vyjádřenou
tímto prohlášením, kterým zavazuje sebe i všechny zaměstnance firem TISKÁRNA GRAFICO s.r.o. a Ing. Michal
Štěpánek v rozsahu pracovních míst, která zastávají, k:
a) plnění požadavků a k neustálému zvyšování efektivnosti sytému managementu kvality za účelem posílení
schopnosti organizace trvale poskytovat produkty, které splňují požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky
zákonů a předpisů, a s cílem zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí aplikace tohoto systému,
b) neustálému zlepšování a prevenci znečištění životního prostředí a zajišťování v souladu s příslušnými
požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se firmy TISKÁRNA GRAFICO s.r.o. a Ing. Michal
Štěpánek zavázaly, a které se vztahují k jejich environmentálním aspektům.
Politika kvality a environmentální politika deklarovaná tímto prohlášením určuje rámec pro stanovování a
přezkoumávání měřitelných cílů kvality, environmentálních cílů a cílových hodnot.
Vrcholové vedení organizace se kromě výše uvedeného zavazuje také k pravidelnému přezkoumávání systému
managementu kvality a systému environmentálního managementu, aby byla zajištěna jeho neustálá vhodnost,
přiměřenost a efektivnost, a k posuzování příležitostí pro zlepšování a potřeb změn jak v samotném systému
managementu, tak v politice kvality, environmentální politice, cílech kvality a v environmentálních cílech.
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