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Společnost PRAKTIK system s. r. o. uplatňuje v rámci politiky kvality a ekologie následující zásady: 
 

Vize: 

Být světovou jedničkou v nabídce recyklačních programů spotřebičů 

a plastů 

 

Hodnoty: 

- Teamová spolupráce 

- Kvalita a flexibilita 

- Spolehlivost 

- Nadšení a vstřícnost 

- Etika 

Cíle: 

Společnost sestavuje dlouhodobé strategické plány a cíle s rozpady 

na konkrétní roční cíle, které jsou přílohou Příručky kvality a ekologie. 

 

Společnost se zavazuje plnit požadavky platných zákonů a nařízení a jiné požadavky, kterým společnost podléhá, 

stejně tak se zavazuje k ochraně životního prostředí včetně prevence znečištění. 

 

Společnost se zavazuje neustále zlepšovat systémy řízení kvality a ekologie včetně realizace preventivních 

opatření. Zavazuje se pravidelně vyhodnocovat systém řízení kvality a ekologie a přijímat odpovídající cíle 

a záměry pro dosažení těchto záměrů a zvýšení environmentální výkonnosti. Společnost si uvědomuje, že jakost 

vzniká v celém průběhu procesu poskytování služby a je si vědoma důležitosti a vlivu všech fází činnosti na jakost 

– počínaje analýzou trhu a získáváním zakázky přes její přípravu k vlastnímu provedení. 

 

Společnost při provádění své činnosti a zvyšování kvality poskytovaných služeb bude úzce spolupracovat se svými 

zákazníky, dodavateli, subdodavateli a odběrateli. Poskytovaná služba musí vyhovovat zejména požadavkům 

zákazníků v oblasti plnění sjednaných termínů a návazných činností. 

 

Společnost bude udržovat otevřené a konstruktivní vztahy se správními orgány, veřejnými činiteli a ekologickými 

skupinami. 

 

Politika kvality a ekologie je v celém svém rozsahu závazná pro všechna zaměstnance a externí spolupracovníky 

společnosti. Výsledek činnosti společnosti ovlivňuje každý zaměstnanec svojí činností. Dobré vztahy na pracovišti, 

důvěra, týmová práce a zainteresovanost každého zaměstnance na výsledcích společnosti jsou hlavní 

předpoklady úspěšné činnosti. 

 

Ve Stráži pod Ralskem dne 1. 1. 2018 

  

  

 

…………………………………………………………………….. 

 Mgr. Lada Martinková 
jednatelka společnosti 

 


