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PREFA KOMPOZITY, a.s. produkuje kompozitní profily a výrobky z kompozitních profilů. Realizuje 

převážně zakázkovou výrobu podle projektové dokumentace nebo podle projektové přípravy zakázky. 

Pracovníci společnosti provádí montáž vlastních výrobků. Produkty společnosti jsou odolné vůči 

agresivnímu prostředí. Hlavními zákazníky jsou převážně investoři staveb, u kterých se předpokládá 

dlouhodobé působení povětrnostních vlivů nebo chemikálií (čističky odpadních vod, chemické provozy 

apod.). 

 

Hlavními body dlouhodobé strategie společnosti je zajištění kvalitních produktů neohrožujících okolní 

životní prostředí a zajištění BOZP a vhodného pracovního prostředí zaměstnanců společnosti 

(bezpečnost práce, optimální pracovní prostředí, ohodnocení jejich pracovních výkonů).  

 

Cílem společnosti je trvalá prosperita společnosti. Základní předpokladem úspěchu na trhu v úzce 

specializované oblasti je dobré jméno společnosti. 

Vedení společnosti se rozhodlo svůj postoj k požadavkům zákazníků a k ostatním zainteresovaným 

stranám deklarovat uplatňováním a certifikací integrovaného systému managementu. 

 

Zásady politiky integrovaného systému managementu 

 Dlouhodobá a systematická péče o kvalitu produktů je strategickým cílem vedení společnosti. 

 Kvalita finálních produktů má prvořadý význam pro existenci a naplňování celkové strategie, 

spokojenost zákazníků je předpokladem trvalého rozvoje a prosperity společnosti. 

 Trvale udržitelný rozvoj společnosti je možný jen při uplatňování a rozvíjení systému ochrany 

životního prostředí při všech výrobních činnostech. 

 Plnění právních požadavků týkajících se ochrany životního prostředí a aktivní vyhledávání 

možných zdrojů znečištění negativně působící na životní prostředí před zahájením výroby nebo 

před zahájením prací na zakázce v místě montáže. 

 Využívání ekologicky šetrné technologie. 

 Respektování konkrétních požadavků na ochranu životního prostředí v místě zakázky 

 Vyžadování kladného vztahu k životnímu prostředí (dodržování zásad ochrany životního 

prostředí) od dodavatelů) 

 Zvyšování bezpečnosti práce a zlepšování pracovního prostředí pro zaměstnance společnosti je 

nedílnou součástí strategie vedení společnosti.  

 Plnit relevantní požadavky v oblasti výrobků, životního prostředí a BOZP. 

 Aktivně vyhledávat, identifikovat, hodnotit a řídit možná bezpečnostní rizika.  

 Kontinuálně zlepšovat integrovaný systém managementu 

 

Politika integrovaného systému managementu je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.  
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