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               Politika integrovaného systému řízení organizace 
                                      
                                            ELRON CZ s.r.o. 

 
 

 
Vedení organizace ELRON CZ v souladu se svou podnikatelskou strategií rozhodlo 
2. ledna 2014 upravit dosavadní způsob řízení organizace s uplatněním norem ČSN 
EN ISO 9001:2009 (Systém managementu kvality) a ČSN EN ISO 14001:2005 
(Systém environmentálního managementu) tak, aby se právě tyto normy staly osou 
celého managementu organizace.  
 
Cílem tohoto rozhodnutí bylo zajistit kvalitním řízením společnosti maximální 
spokojenost zákazníků a trvalý růst kvality poskytovaných služeb, spolu s neustálým 
zlepšováním environmentálního profilu organizace. Součástí činností vedoucích 
k získání certifikátů v obou oblastech bylo vytvoření Příručky jakosti a environmentu 
a další navazující dokumentace. 
V souvislosti s novým vydáním obou norem – ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN 
ISO 14001:2016 – rozhodlo vedení společnosti aktualizovat Příručku kvality a 
environmentu zásadnějším způsobem - výsledkem je první vydání Příručky 
integrovaného systému řízení, která zahrnuje jak systém managementu kvality, tak i 
systém environmentálního managementu. 
 
Vedení organizace se zavazuje vytvářet pro tento integrovaný systém řízení veškeré 
potřebné podmínky a zajistit nezbytné zdroje jak pro uplatňování a udržování 
systému, tak i pro jeho neustálé zlepšování a růst jeho efektivnosti, při současném 
důsledném dodržování zákonů a souvisejících předpisů a nařízení. 
 
Náplň činnosti společnosti ELRON CZ s.r.o. je shodná s dosavadní činností 
společnosti zejména v oblastech 

• zpracování organického kompostovatelného odpadu, 
• rekultivace krajiny zasažené lidskou činností (doly, lomy, skládky atp.). 

 

Vedení organizace za základní sm ěry své politiky integrovaného 
systému řízení nadále považuje: 

• udržování a neustálé rozvíjení a zlepšování integrovaného systému 
 managementu jakosti a environmentu v souladu s normou ČSN EN ISO 
 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016, nadále zvyšovat spokojenost 
 zákazníků, zlepšovat environmentální profil organizace a zvyšovat 
 úroveň ochrany životního prostředí ve svém podstatném okolí 

• poskytovaní našich služeb ve formě komplexního systému, který 
 pomůže vyřešit našemu zákazníkovi environmentální problematiku, 
 která tvoří základní  prvek trvale udržitelného rozvoje 
• naplňování záměrů své politiky stanovováním a přezkoumáním cílů a 

cílových hodnot jak v oblasti kvality, tak i environmentu 
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• obhajování a objasňování záměrů politiky všem zaměstnancům a 
osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření organizace 

• zpřístupnění politiky veřejnosti 
 
 
 

Vedení organizace se zavazuje:  
 
• vytvářet pro integrovaný systém řízení veškeré potřebné podmínky a 
 zajišťovat nezbytné zdroje pro uplatňování a udržování tohoto 
 systému, pro jeho neustálé zlepšování a růst efektivnosti, při 
 současném důsledném dodržování zákonů a souvisejících předpisů 
 a nařízení 
• vytvářet a plnit cíle pro naplňování této politiky a minimalizaci 

negativních dopadů našich činností na životní prostředí a na 
spokojenost zákazníků 

• pravidelně přezkoumávat politiku jakosti a environmentu a integrovaný 
 systém managementu jakosti a environmentu organizace, aby byla 
 zajištěna jeho kontinuita vhodnosti, přiměřenost a efektivnost 

• vhodně motivovat všechny zaměstnance organizace na prosazování 
 politiky jakosti a environmentu, na plnění jejích cílů a cílových hodnot a 
 programů a na předkládání návrhů a námětů k trvalému zlepšování 
 integrovaného systému managementu, přičemž základním kritériem pro 
 hodnocení kvality práce zaměstnanců bude míra jejich podílu na splnění 
 požadavků a očekávání zákazníka, jeho spokojenosti a na zlepšování 
 environmentálního profilu organizace 
 
 
 

 

V Praze, dne 1.1.2018 

 

                                                                          

                                                                                Eva  Vejšická 

                                                                                  jednatelka   

 
 
 
 


