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POLITIKA KVALITY 
Jsme významným výrobcem plastových a kombinovaných protektorů tubulárních produktů s hladkým a 

závitovým koncem, transportních rámů pro přepravu rour a trubek a dalšího příslušenství tubulárních 

produktů, které dodáváme svým zákazníkům nejen v České republice, Evropě, ale i v dalších zemích 

světa.  Vedení společnosti si uvědomuje rostoucí požadavky zákazníků na dodávky výrobků 

v požadované kvalitě, dohodnutém termínu, množství a za konkurenceschopné ceny. Pro naplnění těchto 

požadavků máme zaveden systém managementu kvality a vedením společnosti je vyhlášená tato politika 

kvality, která je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech: 

A. Partnerství 

Zákazníci, zpracovatelé materiálu i dodavatelé jsou považováni za partnery podílející se na kvalitě našich 

výrobků. Podstatou spolupráce je orientace na současné a budoucí požadavky zákazníků a zpracovatelů 

našeho materiálu. Značný důraz je kladen na rozšiřování spolupráce s těmito partnery především v oblasti 

protektorů a transportních rámu.  

B. Technologie 

Rozvoj výrobní základny a technologické činnosti jsou zaměřeny na zvyšování úrovně kvality výrobků, 

zavádění nových produktů a výrobních technologií tak, aby:  

 byly splněny současné a v budoucnu očekávané požadavky zákazníků na kvalitu dodávek, 

 byly efektivně využívány suroviny, materiály a energie a snižována jejich spotřeba, 

 bylo omezováno množství vznikajících odpadů a zvyšován podíl jejich využití, 

 byly preventivně snižovány celkové negativní dopady výroby na zdraví a životy lidí, životní 

prostředí a majetek, 

C. Lidé 

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je organickou součástí veškerých aktivit organizace a má 

nejvyšší prioritu. Dodržování zákonných ustanovení v oblasti BOZ, v oblasti lidských práv a zvyšování 

intelektuálního kapitálu jsou základními přístupy v řízení lidských zdrojů, což vede ke zvyšování: 

 kvalifikace, znalostí a schopností zaměstnanců na všech výkonných i řídicích místech, 

 vědomí odpovědnosti za kvalitu výrobků a polotovarů,  

 vědomí odpovědnosti za své zdraví a zdraví spoluzaměstnanců, 
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Systém přípravy zaměstnanců je rozvíjen tak, aby byly pokryty potřeby všech stávajících a 

připravovaných projektů rozvoje. Je zaměřen zejména na profesní vzdělávání a vzdělávání v QMS a 

BOZ. 

 

D. Řízení 

Ve výrobních činnostech jsou posilovány principy procesního přístupu se zaměřením na prevenci, na 

zlepšování systému řízení včetně řízení kvality, životního prostředí, ochrany zdraví při práci 

Vedení společnosti se zavazuje:  

 dodržovat výše uvedené zásady, 

, 

 

Tato politika kvality je dále rozpracována do cílů kvality společnosti PATREM PIPE TECHNOLOGIES, 

s.r.o. 

V Třanovicích dne 3. 1. 2017 

Zpracoval: Ing. Milan Lukánek 

Schválil:                                                                                                            …………………… 

                                                                                                                                       Petr Merta 

                                                                                                                           Ředitel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


