
 KALINA (INTEGROVANÁ POLITIKA) 

   

 
Společnost politiku managementu pravidelně upřesňuje a přenáší do hodnotitelných cílů jakosti. 
Společnost se zavazuje plánovat nezbytné zdroje pro splnění cílů a efektivní uplatnění integrovaného 
systému managementu v oblasti výcviku, vybavení a pracovního prostředí. Pravidelně jsou přezkoumány 
systémy managementu z hlediska jeho vhodnosti, efektivnosti a účinnosti. 

 

Naším posláním je vytvářet prostor a spojovat lidi, kteří se chtějí rozvíjet, být 

užiteční a dělat své okolí lepší. 

ZÁKAZNÍCI  

✓ Zabezpečovat uspokojování požadavků zákazníka trvalou péčí o jakost svých výrobků a služeb 

a její neustálé zlepšování v souladu s požadavky norem ISO 9001, IATF 16949, ČSN EN ISO 

14001, ČSN OHSAS 18001.  

✓ Zjišťovat a analyzovat požadavky a očekávání stávajících i potencionálních zákazníků. 

✓ Plnění legislativních požadavků (např. životní prostředí, BOZP, PO), požadavků našich zákazníků 

a jiných požadavků s důrazem na preventivní činnosti. 

▪ Být spolehlivým partnerem pro zákazníky  

SPOLUPRACOVNÍCI 

✓ Uplatňovat Strategii nulové neshodnosti – zvyšovat povědomí a kvalifikaci našich pracovníků a 

zlepšovat spolehlivost našich výrobních procesů, včetně provádění jejich adekvátní kontroly. 

✓ Systematicky pečovat o zvyšování kvalifikace pracovníků a jejich motivace, jako předpoklad 

k dosažení stále spokojených zákazníků. Zabezpečit trvalé zvyšování kvality práce všech 

pracovníků. 

✓ Důsledné a přesné dodržování postupů  

✓ Osobní odpovědnost za jakost a bezpečnost vlastní práce spočívající v předcházení chybám 

důslednou disciplínou při vykonávání činností ve společnosti a samokontrolou výsledků práce 

před jejich předáním spolupracovníkům nebo zákazníkovi. 

▪ Být spolehlivým partnerem pro spolupracovníky 

VÝROBKY A SLUŽBY 

✓ Vytvářet a udržovat s dodavateli dobré vztahy a spolupracovat s nimi na neustálém zlepšování jakosti 

dodávek. 
✓ Rozšiřovat sortiment služeb a výrobků pro současné i nové zákazníky. 

▪ Vyrábět a dodávat užitečné výrobky do všech odvětví průmyslu 

ZLEPŠOVÁNÍ 

✓ Zlepšovat a modernizovat technologické procesy a vybavení s cílem zvyšování efektivnosti a 

zlepšování jakosti výroby, minimalizace rušivých vlivů na okolí, snižování emisí a odpadů a 

zvýšení bezpečnosti práce v rámci společnosti. 

✓ Aktivní účast týmu KALINA při řešení neustálého zlepšování systému, pracovních procesů a 

pracovního prostředí. 

✓ Snižování úrazovosti na pracovišti a předcházení závažným úrazům s trvalými následky - 

zajištění nejlepší možné ochrany zaměstnanců před negativními vlivy. 


