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sídlo společnosti: Volgogradská 150, 460 10 Liberec 
provozovny: SLÉVÁRNA, Průmyslový areál Luhov, P.O.Box 72, 471 27 Stráž pod Ralskem 
  OBROBNA, Volgogradská 150, 460 10 Liberec 

   

POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU 
 
Vedení společnosti Alupress s.r.o. v návaznosti na svoji celkovou strategii vyhlašuje tuto Politiku 
kvality  a environmentu  jako dlouhodobější koncepci,  jejímž hlavním cílem je maximální 
spokojenost zákazníka spolu s vytvářením podmínek pro dobrou prosperitu společnosti a její  
rozvoj a ochrana životního prostředí  při všech podnikatelských aktivitách společnosti. 
 
Politika kvality a environmentu spočívá v těchto základních principech: 

 

1) Kvalita produktu 

Zajišťovat plnění požadavků zákazníků a jejich spokojenost s dodávkami tlakově litých odlitků ze 
slitin hliníku a s jejich opracováním. Usilovat o trvalé zlepšování kvality produktů 

2) Obchodní politika 

Zabezpečovat trvalý rozvoj společnosti s cílem její prosperity a stability na trhu. 

Zaměřit se na dodávky koncovým zákazníkům, minimalizovat podíl dodávek pro slévárny. 
Pevnou součástí strategie společnosti v souvislosti s jejím rozvojem je ochrana životního 
prostředí.  

3) Výroba 

Trvale zlepšovat efektivitu práce na jednotlivých pracovištích, zlepšovat technickou úroveň, 
připravenost a provozuschopnost strojů a zařízení na obou provozovnách. 

Při veškerých  činnostech trvale hledat možnosti snižování spotřeby  energií a ostatních přírodních 
zdrojů, minimalizace odpadů a škodlivin vypouštěných do ovzduší a do odpadních vod. 

Identifikovat environmentální rizika, zaměřit se na řízení a snižování významnosti rizik 
environmentálního profilu společnosti. 
Zavádět potřebná preventivní opatření směřující k předcházení mimořádných událostí a 
havárií ohrožujících životní prostředí. 

4) Systém managementu 

Neustále zlepšovat efektivnost systému managementu kvality a environmentu a jednotlivých 
procesů. 

5) Personální politika 

Neustále zvyšovat odbornou kvalifikaci zaměstnanců a to jak vzhledem ke zvyšování kvality a 
produktivity výroby, tak i k ochraně životního prostředí a odpovědnému přístupu při 
spotřebovávání přírodních zdrojů, zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a odpady. 

Zaměřit se na motivaci zaměstnanců. 

Zaměřit se na zvyšování spokojenosti zaměstnanců a na stabilizaci kvalifikovaných pracovníků. 

6) Právní a jiné předpisy 

Zabezpečit neustálý soulad všech aktivit společnosti s platnými právními a jinými předpisy. 

Zaměřit se na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí. 
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Vedení společnosti pro realizaci Politiky kvality a environmentu zajistí: 
- vypracování ročních Cílů kvality a environmentu navazujících na jednotlivé body 

politiky 
- potřebné zdroje  
- seznámení všech zaměstnanců s touto Politikou a její vysvětlení tak, aby ze strany 

zaměstnaců došlo k jejímu pochopení 
- pravidelné vyhodnocování (1x ročně) její platnosti a dle potřeby její aktualizaci 

 
Vedení společnosti pro realizaci Politiky kvality a environmentu od zaměstnanců očekává: 

- že zaměstnanci Politiku pochopí jako nejzávažnější dokument ve společnosti 
- že budou veškeré své činnosti provádět v souladu s touto Politikou tak, aby byla 

naplněna  
 
1.12.2012 
Ing. Irena Dittrichová        Ing. Oto Valenta 
představitelka vedení pro kvalitu a environment    ředitel společnosti 
 


