
 
 
 

POLITIKA SPOLEČNOSTI 

                NOVÁK – papír s.r.o. 

 

Politika společnosti 

 
Společnost NOVÁK – papír s.r.o. se zavazuje poskytovat zákazníkům výrobky 

nejvyšší kvality, přispívat k ochraně životního prostředí a zajistit bezpečné pracovní 

podmínky pro všechny pracovníky. Díky těmto aktivitám bychom se rádi stali 

žádaným a stabilním obchodním partnerem, stejně jako zaměstnavatelem. 

Společnost má ambice prosadit se v oblasti logistických řešení díky efektivním 

výrobním procesům a inovacím mezi hlavní dodavatele především v oblasti výroby 

papíru, ale i jeho následném zpracování. K dosažení těchto cílů se společnost 

zavazuje k dodržování souladu se zásadami systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 

9001:2016 a normy FSC.STD-40-004, FSC-STD-50-001 systému environmentálního 

managementu. 

 

 Zavazujeme se: 

 
 poskytnout všem zákazníkům sjednanou kvalitu výrobků a dlouhodobá vzájemně 

výhodná obchodní partnerství 
 maximálně pružně reagovat na požadavky zákazníků v případě jakýchkoli změn 
 trvale inovovat výrobkový sortiment pro posílení pozice na trhu 
 sledovat požadavky zainteresovaných stran a změny kontextu organizace 
 snažit se zvyšovat efektivitu procesů v organizaci 
 udržovat a zvyšovat odbornou způsobilost svých zaměstnanců 
 rozvíjet spolupráci s orgány veřejné správy, odbornou veřejností a dalšími 

zainteresovanými stranami s cílem být plně v souladu s platnými technickými a 
legislativními normami a předpisy 

 efektivně řídit procesy se soustavnou kontrolní činností 
 plnit zákonné požadavky a jiné požadavky z environmentální oblasti, které se na 

společnost vztahují, nebo se k nim společnost zavázala 
 provozovat svá zařízení a technologie v souladu s ochranou životního prostředí a 

nahrazovat nevyhovující zařízení novými 
 soustavně vzdělávat a školit své zaměstnance, důsledně je vést k ochraně 

životního prostředí a preventivně předcházet znečištění životního prostředí a 
havarijním situacím 

 chránit přírodní zdroje recyklací odpadů a efektivním využíváním surovin a energií 



 stanovit si kvalitativní a environmentální cíle, které budeme plnit 
 o problémech otevřeně diskutovat a řešit je za pomoci managementu, a to 

analýzou příčin a přijímáním trvalých a účinných opatření a komunikovat je 
příslušným zainteresovaným stranám 

 zlepšovat kvalitu vlastních procesů, výrobků a neustále zlepšovat náš zavedený 
systém řízení kvality a environmentu a provádět preventivní opatření k ochraně 
životního prostředí 

 

Politika jakosti 

Politiku jakosti stanovilo vedení společnosti NOVÁK – papír s.r.o. jako základní 
zásady, kterými by se měla řídit činnost společnosti a které by měl respektovat 
a naplňovat každý pracovník v rámci plnění svých pracovních úkolů. Tyto zásady 
jsou: 

Zaměření na zákazníka 

Splnění požadavků zákazníka je naším prvořadým cílem. 

Shoda výrobků 

Každý výrobek musí být ve shodě s platnými zákonnými a technickými předpisy, 
které se na něj vztahují nebo jsou vyžadovány zákazníkem. 

Spolehlivost dodávky 

Termín a rozsah dodávky potvrzený zákazníkovi je nutné splnit. 

Odmítnutí zakázky 

Zakázku je nutné odmítnout, pokud není možné splnit její zadání nebo termín. 
Nesplnění potvrzené zakázky je horší než její odmítnutí. Zakázku je nutné rovněž 
odmítnout v případě, že splněním požadavků zákazníka dojde k porušení platných 
zákonných nebo technických předpisů. 

Zodpovědnost každého pracovníka 

Každý pracovník musí být zodpovědný v rozsahu svých pravomocí a úkolů 
za dodržování systému jakosti. Pokud nebudou dodržovat systém jednotliví 
pracovníci, nebude systém dodržován jako celek, firma nebude mít zakázky 
a pracovník výplatu.   

Vedení společnosti NOVÁK – papír s.r.o. se přitom zavazuje ve smyslu 
uvedených zásad neustále zlepšovat efektivnost  systému managementu 
jakosti. 

 



Environmentální politika 

 

Environmentální politiku stanovilo vedení společnosti NOVÁK – papír s.r.o. jako 
základní zásady, kterými by se měla řídit činnost společnosti ve vztahu k životnímu 
prostředí a které by měl respektovat a naplňovat každý pracovník v rámci plnění 
svých pracovních úkolů. Tyto zásady jsou: 

Naše činnost musí respektovat zákonné předpisy 

Veškerá činnost naší společnosti musí být prováděna tak, aby byly respektovány 
a plněny zákonné předpisy týkající se ochrany životního prostředí. 

Naše činnost musí minimalizovat možné dopady na životní prostředí 

V případě, že je to ekonomicky možné musíme: 

 snižovat spotřebu energií na výrobu a provoz 
 snižovat objem dopravy potřebný na dodání našich výrobků odběratelům 
 snižovat objem odpadů z výroby a zajišťovat jejich recyklaci 
 používat pro výrobu recyklované suroviny 

Naši zaměstnanci by se měli chovat „ekologicky“ 

Při provádění pracovních činností by se naši zaměstnanci měli snažit dodržovat 
následující zásady: 

 preferovat používání elektronických dokumentů před tištěnými 
 preferovat tisk nedůležitých dokumentů na použitý papír 
 používat recyklované náplně do tiskáren 
 preferovat nabíjecí baterie před obyčejnými 
 neprovádět nic, co by bezprostředně mohlo ohrozit životní prostředí 

Vedení společnosti NOVÁK – papír s.r.o. se přitom zavazuje ve smyslu 
uvedených zásad neustále zlepšovat opatření pro minimalizaci a prevenci 
zatížení životního prostředí činností společnosti. 

  

Politika BOZP 

 

Politiku BOZP stanovilo vedení společnosti NOVÁK – papír s.r.o. jako základní 
zásady, kterými by se měla řídit činnost společnosti a které by měl respektovat 
a naplňovat každý pracovník v rámci plnění svých pracovních úkolů. Tyto zásady 
jsou: 



Naše činnost musí respektovat zákonné předpisy 

Veškerá činnost naší společnosti musí být prováděna tak, aby byly respektovány 
a plněny zákonné předpisy týkající se BOZP. 

Odborné služby svěříme odborníkům 

Činnosti týkající se BOZP nad rámec běžných pracovních povinností a znalostí 
jednotlivých řídících pracovníků budeme zajišťovat pomocí externí odborně způsobilé 
osoby nebo firmy. 

Ceníme si zdraví svých pracovníků 

Pokud je možné volit mezi několika možnými variantami v rámci ochrany zdraví 
a bezpečnosti našich pracovníků budeme v rámci ekonomických možností vždy 
preferovat variantu výhodnější pro naše pracovníky. 

Prevence je nejlepší ochranou proti vzniku úrazů 

Všichni vedoucí pracovníci společnosti a zejména vedoucí výrobních útvarů 
musí: 

 důsledně vyžadovat u svých podřízených dodržování příslušných pravidel BOZP 
 jít svým podřízeným příkladem při dodržování příslušných pravidel BOZP 
 v případě, že zjistí porušování pravidel   BOZP u jiných pracovníků společnosti než 

jsou jejich podřízení, oznámí tuto skutečnost příslušnému nadřízenému pracovníka, 
který předpisy BOZP porušuje 

 v rámci svých možností aktivně spolupracovat s externí odborně způsobilou osobou 
nebo firmou v rámci prevence BOZP 

Všichni pracovníci společnosti a zejména pracovníci výrobních útvarů musí: 

 důsledně dodržovat příslušná pravidla BOZP 
 upozornit svého spolupracovníka, pokud porušuje příslušná pravidla BOZP 
 v rámci svých možností upozornit svého nadřízeného na riziko, které by mohlo 

pracovníkovi vzniknout při plnění pracovních povinností a proti kterému není 
dostatečně chráněn   
 

Vedení společnosti NOVÁK – papír s.r.o. se přitom zavazuje ve smyslu 
uvedených zásad neustále zlepšovat řízení a výkonnost činností společnosti 
v oblasti BOZP zejména s ohledem na prevenci vzniku úrazů, poškození zdraví 
a zároveň se zavazuje, že projedná s pracovníky a jejich zástupci veškeré 
záležitosti týkající se BOZP. 

 

 

 



Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování řízení a prosperity 

společnosti a k průběžnému naplňování všech závazků uvedených v této politice 

společnosti. Proto politiku společnosti komunikuje se všemi zainteresovanými 

stranami a dává ji veřejně k dispozici. 

Politika společnosti je veřejným závazkem majitelů společnosti k respektování 

zájmů zainteresovaných stran, zejména zákazníka, státních orgánů, okolní 

veřejnosti a vlastních zaměstnanců. 
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