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3.2. Politika integrovaného system řízení 
 

GTP chápe systém řízení kvality a systém enviromentálního řízení jako soubor vlastností 
výrobku a služeb, maximálního využití zdrojů a minimalizace odpadů a vlivu na životní pro-
středí, 
proto bylo rozhodnuto vedením GTPBr vybudovat a udržovat integrovaný systém řízení a 
neustále zlepšovat efektivitu integrovaného systému řízení, splňující minimálně požadavky 
norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. 
 
Systém řízení kvality je nástrojem k realizaci plánované a systematické činnosti, nutné pro 
dosažení důvěry zákazníka, že náš výrobek nebo služba uspokojí jeho požadavky na kvalitu.  
 
Systém BEZCHYBNĚ + VČAS + TRVALE SE ZLEPŠUJÍCÍ = SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI  
Systém environmentálního řízení vychází ze znalosti problematiky a řídících schopností vr-
cholového vedení i všech zaměstnanců, kteří mohou ovlivnit životní prostředí v uvedeném 
regionu. Vytváří všeobecné povědomí o tom, že veškeré činnosti, produkty a služby mohou 
vést k zásahům do životního prostředí, a proto musí být řízeny odborně a odpovědně. 
 
Integrace pak zajišťuje, že všechny činnosti a procesy se řídí a přezkoumávají z obou výše 
uvedených pohledů tak, aby došlo k jejich optimalizaci ve vztahu ke kvalitě i ochraně životní-
ho prostředí, jakož i bezpečnosti práce.  
 
Budování a udržování systému a neustálé zlepšování efektivnosti znamená především:  

• vytvoření organizační struktury společnosti 

• stanovení zodpovědnosti jednotlivým pracovníkům a úsekům 

• vypracování konkrétních postupů pro práci a rozhodování 

• zajištění lidských, materiálních a ostatních zdrojů 

• zajištění jeho funkčnosti a účinnosti 

• pravidelné přezkoumávání 
 

Úspěšné splnění tohoto úkolu je možné jen za podmínky, že všichni pracovníci naší společ-
nosti přijmou a budou v každodenní praxi dodržovat a prosazovat tyto principy: 

V orientaci na zákazníka 

• náš prvořadý úkol je splnění požadavků a přání zákazníka 

• zákazníka musíme uspokojit tak, aby se k nám opět rád vracel 

• jen splněním všech požadavků zákazníka získáme dobré postavení na trhu srovnatel-
né s konkurencí a získáme existenční jistotu 

V orientaci na kvalitu své práce 

• kvalitu chápeme ve smyslu požadavků ISO 9001:2015 

• kvalitu výrobku sledujeme ve všech fázích výrobního procesu 

• známe požadavky na kvalitu své práce a osobně za ni zodpovídáme 

• neustále se vzděláváme, abychom zdokonalovali kvalitu své práce 

• svoji práci odvádíme tak, aby náš spolupracovník, který ji přebírá, byl s její kvalitou 
spokojen jako zákazník 

• požadavky každého spolupracovníka chápeme jako požadavky zákazníka  

• neustále zlepšujeme pracovní prostředí našich zaměstnanců 

• dáváme přednost systematické prevenci před odstraňováním nedostatků 

• aktivně spolupracujeme na zavádění systému do každodenní práce a jsme si vědomi, 
že jen tak dosáhneme pořádku ve všech činnostech ovlivňujících její kvalitu 

V orientaci na životní prostředí 

• pravidelná kontrola a hodnocení vlivu na životní prostředí  
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• minimalizace vzniku odpadů a zmetků a maximální využití možnosti třídění a recyklace 

• ochrana zdraví a bezpečnost práce 

• identifikace a zajištění dodržování všech závazných povinností, které se na naši spo-
lečnost vztahují, v souvislosti s našimi environmentálními požadavky. 

• co nejmenší náklady na likvidaci výrobku po ukončení jeho životnosti 

• efektivní využívání přírodních zdrojů 

• dodržování veškerých stanovených zákonných limitů  
▪ výběr postupů, šetřících co nejvíce životní prostředí od výběru výchozích materiálů 

přes výrobu a životnost až po recyklaci a likvidaci po uplynutí životnosti 
 
Global Tungsten & Powders spol. s r.o. je společnost ležící v podhůří Jeseníků, významné 
Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, a proto chápe péči o životní prostředí jako jednu z priorit 
při veškeré své činnosti. 

V rámci své politiky zavazuje: 

1. Dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů souvisejících s ochranou životní-
ho prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany. 

2. Stanovovat a porozumět požadavkům našich zákazníků i ostatních zainteresovaných 
stran  

3. Uspokojovat potřeby našich zákazníků vysokou kvalitou našich výrobků včetně jejich 
obalů a jejich ohleduplností k životnímu prostředí a zdraví lidí. 

4. Pravidelně prověřovat a vyhodnocovat svůj environmentální profil, k tomuto účelu stano-
vit cíle a cílové hodnoty, porovnávat je se skutečností a se závazky a zapojit se do pro-
cesu trvalého zlepšování. 

5. Snižovat energetickou náročnost modernizací výroby, zajištěním kvalitní údržby výrob-
ního a pomocného zařízení. 

6. Pravidelným a důsledným rozborem spotřeby surovin a materiálu s důrazem na jejich 
maximální využití a dále omezením odpadů minimalizovat čerpání přírodních zdrojů a 
surovin. 

7. Využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků k trvalému zvyšování potřeb-
ných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí 

8. Vést otevřený dialog s veřejností a poskytovat informace o aktivitách společnosti 
v oblasti životního prostředí 

9. Spolupracovat s příslušnými úřady a s veřejností, aby byla respektována státní i evrop-
ská environmentální politika 

10. Neustále zlepšovat nové technologie a sledovat trendy v dané oblasti. 


