
 
Vedení společnosti CVP Galvanika s.r.o. stanovilo s účinností od 1. 12. 2017 Politiku ISŘ.  

Společnost plně zastává princip "Společensky odpovědná firma" a její veškeré kroky odpovídají těmto principům. 
Tradiční motto společnosti:   

 VÁŠ  VÝROBEK  +  NAŠE  POVRCHOVÁ  ÚPRAVA   =   SPOLEČNÝ  ÚSPĚCH  
 

Vedení společnosti CVP Galvanika s.r.o. se na základě uvedeného zavazuje: 
 

1) Rozvíjet, zkvalitňovat a rozšiřovat stávající služby a technologie povrchových úprav na svých 
provozech, které zákazníkům nabízejí výrazné zlepšení užitných hodnot výrobků. Zajišťovat 
instalace nových technologií s maximální kvalitou a využitím moderních metod povrchových úprav 
s nejnovějšími poznatky vědy a techniky. Uvedené zaručuje maximální ochranu životního prostředí 
a pracovního prostředí zaměstnanců. 

2) Z důvodu perspektivy a úspěšnosti společnosti na trhu povrchových úprav automobilového 
průmyslu důsledně zajišťovat a naplňovat předpoklady pro certifikaci systémů jakosti dle norem 
VDA 6 díl 1 a ISO 9001:2015 a ochrany životního prostředí dle normy ISO 14001:2015.  Prosazovat 
ve všech činnostech společnosti strategii práce bez chyb = nula neshod v dodávkách. 

3) Vzhledem ke stálému zlepšování veškerých činností společnosti soustavně sledovat  
a vyhodnocovat efektivitu procesů a postupů kvalitativních, technologických i finančních, za 
předpokladu stálého zajišťování naší dodavatelské spolehlivosti. 

4) Veškerou činnost společnosti směrovat k maximální ochraně životního prostředí a vyvíjet vždy 
snahu, aby byly plněny environmentální právní požadavky i firemní environmentální standardy  
a minimalizovat dopady výroby na životní prostředí. 

5) Všechno vynaložené úsilí směřovat k naplnění spokojenosti zákazníka. Vynaložit maximální snahu 
o splnění i těch nejnáročnějších požadavků, potřeb, přání i očekávání. 

6) Stále systematicky zajišťovat účelný rozvoj a motivaci pracovníků s následným využíváním 
duševního a fyzického potenciálu pracovníků pro soustavný rozvoj společnosti. Zajištěním 
odborných školení pro vzdělávání řídících pracovníků neustále rozšiřovat jejich odbornou 
kvalifikaci. 

7) Neustále zajišťovat pro všechny své současné, ale i potencionální obchodní partnery možnosti 
aplikovat novinky v oboru povrchových úprav. S orientací na potřeby odběratelů povrchových 
úprav průběžně prověřovat možnosti zajistit povrchové úpravy dle nových trendů v oboru.  
V tomto směru být svým zákazníkům nápomocni poradenstvím včetně školení. 

8) Zajišťovat ekonomický potenciál pro soustavný rozvoj společnosti z důvodu neustálých reinvestic, 
pro zdokonalování technologického zázemí a pro zajištění pokroku v nových trendech technologií 
povrchových úprav. 

9) Společnost se zavazuje k neustálému zjišťování rizik a jejich následnou eliminaci. Současně plně 
podporovat neustálý rozvoj společnosti ve všech oblastech. Preventivním přístupem zajišťovat 
vyšší míru kvality výroby, ochranu životního prostředí i ochranu a zdraví zaměstnanců.  
K uvedenému cíli je nutno směřovat investice na všech úrovních činnosti společnosti. 
 
Pro úspěšné naplňování stanoveného nabádá vedení společnosti, s přihlédnutím k principům 
společenské odpovědnosti, ke vzájemné spolupráci všechny zaměstnance společnosti. 
 
 
Návrh zpracoval:  Ing. Martin Uherek          Za vedení společnosti schválil:      Ing. Ján Pajtai 
                       Zmocněnec pro ISŘ                                     Ředitel společnosti

         


