
 

POLITIKA SPOLEČNOSTI 

Základní vizí společnosti TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. je být vnímána jako profesionální firma v 
oblasti nakládání s odpady, která poskytuje kvalitní služby  šetrné k životnímu prostředí při 
dodržování vysokého standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 

Systémy řízení kvality (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří 
integrovaný systém řízení společnosti. 
 
Požadavků kvality a enviromentu chceme dosáhnout v rámci integrovaného systému řízení 
stanovením kritérií společnosti v rámci její politiky. 
 

 Vedení společnosti se zavazuje k pravidelnému prověřování a vyhodnocování integrovaného 
systému řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k jeho 
neustálému zlepšování na základě prováděných přezkoumání. 
 

 Dodržování platné legislativy  České republiky a Evropského společenství související se 
všemi oblastmi podnikání společnosti. 
 

 K naplnění politiky integrovaného systému řízení bude společnost poskytovat přiměřené 
zdroje a bude postupovat podle přijatých programů a cílů integrovaného systému řízení. 
 

 Posílení dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu a kvantitu 
nabízených služeb a zároveň zajištění  dlouhodobé perspektivy společnosti. Spokojený 
zákazník je naše nejlepší reference a vizitka. 
 

 Vytváření  příznivých pracovních podmínek  pro zaměstnance  a ostatní pracovníky ve 
společnosti, včetně budování týmové spolupráce mezi nimi. 
 

 Kvalitní  spoluprací s partnery a zaváděním nových podnikatelských aktivit, včetně 
inovačních programů (nových technologií a postupů) se chceme přiblížit k zákazníkovi a 
nabídnout mu dlouhodobě kvalitní konkurenceschopnou službu postavenou na oboustranné 
důvěře.  
 

 Otevřenou komunikací se všemi dotčenými stranami optimalizovat prováděné činnosti a 
posilovat ekologické vědomí. Dlouhodobě spokojený zákazník je naše nejlepší reference a 
může dál šířit naše dobré jméno. 
 

 Vedle spokojenosti našich zákazníků je naším dalším hlavním úkolem provádět naši činnost 
tak, aby vedla ke skutečnému zlepšení a minimalizování dopadů našich činností na životní 
prostředí a aby všechny činnosti byly prováděny v souladu se zavedeným standardem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 

 Důslednou kontrolou vlastních nákladů a synergií udržet vysokou hodnotu ekonomického 
růstu. 

 

 
Ve Vliněvsi dne 7. 1. 2019   Jiří Beránek DiS.,  

jednatel společnosti TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. 

 


