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Politika integrovaného systému řízení 

Společnost seele pilsen s.r.o. vyrábí a dodává již od roku 1996 kompletní program individuálních 

konstrukcí v kombinaci ocel–sklo, zejména bodové fasády, závěsné fasády (ocelové profily), mem-

bránová zastřešení, nosné konstrukce zastřešení příhradové nebo předepnuté, svařované profily 

různých typů a tvarů, vytápěné fasády a protisluneční ochranné clony. Jsme dodavatelem zákazní-

kům po celém světě a chceme si tuto pozici udržet a stále více ji posilovat. Kvalita našich výrobků 

zásadně podporuje novodobou architekturu a ovlivňuje i bezpečnost našich zákazníků. Současně 

chceme být při výrobě našich výrobků příkladní k životnímu prostředí a bezpečnosti našich pracovní-

ků. 

 

Cílem organizace je dobré jméno firmy, záruka kvality a včasných dodávek. Dokonalý výrobek, který 

maximálně přispívá k image a bezpečnosti architektonicky zajímavých staveb po celém světě 

s šetrným přístupem k životnímu prostředí.  

 

Strategické záměry rozvoje organizace jsou základním impulsem pro stanovení politiky a cílů. Jsou 

rámcem, ve kterém chceme účelně realizovat veškeré aktivity organizace orientované na invenci 

zaměstnanců k trvalému zapojování se do zlepšování výkonnosti organizace tak, aby veškeré naše 

úsilí bylo zhodnocováno ve spokojenosti našich zákazníků a zainteresovaných stran. 

 

Současně s rostoucím zájmem o neustálé zlepšování kvality životního prostředí organizace obrací 

pozornost k potencionálním environmentálním dopadům svých činností, výrobků a služeb. Environ-

mentální profil organizace má rostoucí význam pro interní a externí zainteresované strany. Naše 

společnost seele pilsen s.r.o. se trvale připojila k aktivitám v oblasti ochrany životního prostředí a 

zařadila se tak mezi společnosti, které se snaží být zodpovědné k životnímu prostředí v rámci svého 

výrobního procesu a poskytování služeb. 

 

Naše záměry směřují ke zvyšování kvality styku se zákazníkem, konkurenceschopnosti, spokojenosti 

zaměstnanců a v neposlední řadě i celkově ke společnosti a životnímu prostředí v rámci neobnovi-

telných přírodních zdrojů a úspor energií. 
 

Vedení společnosti se zavazuje v rámci environmentální politiky: 

 k přijetí odpovědnosti za efektivnost systému, 

 k eliminaci environmentálních dopadů činností, výrobků a služeb organizace, 

 k uplatňování a udržování systému environmentálního managementu pro neustálé zlepšování 

jeho efektivnosti a prevenci znečišťování, 

 k plnění příslušných právních a jiných požadavků, ke kterým se organizace zavázala a které souvi-

sí s definovanými environmentálními aspekty organizace, 

 k poskytování rámce pro určení cílů a cílových hodnot a jejich přezkoumání; 

 k dokumentování, realizování a udržování, 

 ke sdělování všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z jejího pověření 

  a k dostupnosti veřejnosti. 

 

Vedení společnosti se zavazuje v rámci politiky systému kvality: 

 k přijetí odpovědnosti za efektivnost systému, 

 ke stanovení a revidování politiky kvality a cílů tak, aby byly srozumitelné a v souladu 

s kontextem a zaměřením organizace, 
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 k integraci požadavků systému managementu kvality do podnikových procesů, 

 k podpoře používání procesního přístupu a zvažování rizik, 

 k zajišťování potřebných zdrojů, 

 ke komunikaci o politice a cílech, o důležitosti efektivního managementu kvality a o dosahování 

shody s požadavky na systém managementu kvality, 

 k tomu, aby systém dosahoval zamýšlených výsledků, 

 k podpoře, zapojení a směrování pracovníků pro přispívání k efektivitě systému, 

 k podpoře zlepšování, 

 k podpoře dalších relevantních manažerských rolí prokazující vůdčí roli v oblastech, za které od-

povídají, 

 k plnění požadavků zákazníka a příslušných požadavků zákonů a předpisů, 

 k zajištění řešení rizik a příležitostí, ovlivňující schopnost neustále zvyšovat spokojenost zákazníka 

 a k poskytování informací o politice jakosti tak, aby byla pochopena. 

 

Vrcholové vedení společnosti se ke dni vydání tohoto dokumentu zavazuje k aktivitě a osobní anga-

žovanosti v rámci integrovaného systému, který tvoří systémy managementu dle EN ISO 9001, 

EN ISO 14001, EN 1090, EN ISO 3834-2, pro prostor USA dle AISC 207-20 a pro prostor Kanady dle 

CSA W47.1 v souladu se všemi příslušnými právními požadavky včetně dalších požadavků, které se 

na seele pilsen s.r.o. vztahují. Společnost vlastní platné certifikáty dle výše uvedených norem. 

 

 

Vedení společnosti seele pilsen s.r.o. 

Plzeň, únor 2022 


