Politika kvality a environmentálního managementu
 Podstatou politiky kvality firmy Výtahy Pardubice a.s. a zároveň i předpokladem našeho
úspěšného podnikání je taková činnost, aby námi dodávané služby byly stálé kvality a aby
vždy splňovaly očekávání a požadavky zákazníků.
 Nutností je dosažení vysoké kvality expedovaného výrobku a zajištění maximální bezpečnosti
zákazníka při jejich užívání.
 Dosažení vysoké kvality a důslednosti vede k systematickému a disciplinovanému přístupu
chování všech zaměstnanců ve všech činnostech podle principů zajištění kvality v souladu
s požadavky mezinárodní normy ISO 9001. V systémové činnosti jsou to cíle kvality, které
vedou společnost k naplnění záměrů společnosti a spokojenosti zákazníka.
 Obchodní strategie společnosti je zaměřena na modernizace výtahů a to především v bytové
zástavbě. Tato aktivita má v České republice nejvýhodnější podmínky v Evropě s důvodu
ekonomického vývoje společnosti. K tomuto záměru je nutné vyvíjet technologie ve všech
fázích výroby.
 S využitím těchto technologií nabízí společnost své produkty nejen vlastníkům výtahů ale též
dalším organizacím, které se zabývají oborem zdvihacích zařízení. Proto je a bude neustále
vyžadována kvalita a spolehlivost každého expedovaného výrobku.
 Nedílnou součástí všech aktivit je schopnost dosažení kvalitních servisních služeb na
dodávaných technologiích. Záměrem společnosti je snižování provozní poruchovosti zařízení
s možnostmi využití preventivní servisní služby.
 Všechny procesy musí být řízeny výhradně podle vyhotovených a schválených pracovních
postupů či instrukcí. Jakékoliv doporučené změny v těchto postupech musí být oznámeny
řediteli společnosti, neboť ten je odpovědný za schválení všech změn před jejich zavedením.
 Společnost se zavazuje neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při zachování
a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
 Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných
zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá.
 Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se
snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají
systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů
 Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám
poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je
především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních
aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních
mechanizmů.
Toto prohlášení firmy Výtahy Pardubice a.s. potvrzuje cíle, očekávání i její závazky k systému kvality a
environmentálního managementu.
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