
 

 

 

Politika kvality a životního prostředí 
 
 
 

 
 
 

 

OD ROKU 1995 POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI 
SBĚRU, VÝKUPU, TŘÍDĚNÍ, ÚPRAVY, DOPRAVY      A PRODEJE 
ODPADŮ A DRUHOTNÝCH SUROVIN, ZEJMÉNA SBĚROVÉHO 
PAPÍRU A PLASTŮ. DO ROZSAHU NAŠEHO INTEGROVANÉHO 
SYSTÉMU MANAGEMENTU SPADÁ CELÝ PROVOZ V ZÁRYBECH 
A CELÁ S TÍM SOUVISEJÍCÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
SPOLEČNOSTI. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY JE ZAVEDEN 
I PRO SPISOVOU SLUŽBU. 

MÁME ZAVEDEN A CERTIFIKOVÁN INTEGROVANÝ SYSTÉM 
ŘÍZENÍ V SOULADU S POŽADAVKY NOREM ISO 9001 (KVALITA) 
A ISO 14001 (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ). NÁŠ SYSTÉM ŘÍZENÍ 
SOUČASNĚ SPLŇUJE POŽADAVKY NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 (EMAS) PRO PROVOZ 
V ZÁRYBECH. PROTO VYDÁVÁME ENVIRONMENTÁLNÍ 
PROHLÁŠENÍ, KTERÉ JE OVĚŘENO PODLE POŽADAVKŮ 
NAŘÍZENÍ EMAS AKREDITOVANÝM OVĚŘOVATELEM. 

NAŠE PRINCIPY V OBLASTI KVALITY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

PROVOZUJEME 

 

zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a komerční spisovnu na základě platných povolení a 
v souladu se zákonnými požadavky  

 

KLADEME 

 

důraz na kvalitu, rychlost a efektivitu prováděných prací, proto používáme moderní technologie 
a zařízení pro svoz, manipulaci, třídění, lisování i pro provoz spisové služby 

 

PLNÍME 

 

požadavky, přání a očekávání zákazníků i nad rámec vzájemných smluvních vztahů, nabízíme komplexní 
služby, včetně odborného poradenství 

 

USILUJEME 

 

dlouhodobě o co nejvyšší kvalitu našich služeb a zvyšování potenciálu využití našich konečných výstupů 
jako suroviny (papírny, recyklační linky na plasty) 

 

NEUSTÁLE 
ZLEPŠUJEME 

 

systém řízení ve všech oblastech naší činnosti stanovováním, sledováním a vyhodnocováním cílů kvality 
a environmentálních cílů 

 

STANOVUJEME 
A UPLATŇUJEME 

 

řízení rizik, abychom předcházeli neshodám v oblasti kvality a možným negativním dopadům na životní 
prostředí nebo lidské zdraví včetně ochrany životního prostředí a prevence znečišťování 

 

PLNÍME 

 

závazné povinnosti zejména v oblasti životního prostředí vztahující se k činnostem společnosti; 
hodnotíme soulad s těmito povinnostmi při pravidelných kontrolách a interních auditech 

 

MONITORUJEME 
A MĚŘÍME 

 

v pravidelných intervalech ukazatele našich hlavních činností a vybrané indikátory vlivu na životní 
prostředí; získané údaje vyhodnocujeme a stanovujeme opatření ke zlepšení činností a snížení 

negativních dopadů na životní prostředí 
 

SNAŽÍME SE 

 

prostřednictvím pravidelných školení a odborného vzdělávání vést naše pracovníky k vyšší efektivitě 
prováděných prací s důrazem na kvalitu výsledného produktu, zajištění bezpečnosti informací na nejvyšší 

úrovni a ke snižování dopadů jejich práce na životní prostředí a zdraví 
 

KOMUNIKUJEME 

 

ochotně a otevřeně s našimi pracovníky, zákazníky, dodavateli, veřejností, orgány státní správy a dalšími 
zainteresovanými stranami o zajištění našich služeb, pozitivních i negativních dopadech naší práce na 

životní prostředí, především formou environmentálního prohlášení 
 

 
 

V Zárybech, 21. 8. 2018 
 

                                                                              Martin Reisinger v.r., jednatel RELIMEX spol. s r.o. 

 


