
 

Politika integrovaného systému managementu 
 
Společnost GD Druckguss s.r.o. byla založena v roce 2016. Předmětem činnosti organizace je poskytování 
komplexních služeb v oblasti tlakového lití dílů ze zinkových slitin. Portfolio zákazníků společnosti zahrnuje 
především sektor industriální výroby, především v oblasti elektrotechnického průmyslu, stavebnictví a 
sanitární techniky. 
 
Vedení společnosti GD Druckguss s.r.o. si uvědomuje prvořadý význam budování a následného udržení 
kvalitních obchodních vztahů se svými zákazníky a obchodními partnery, postavenými na důvěře, 
solidnosti a spokojenosti. Obchodní filosofie společnosti včetně vztahu společnosti ke svým zákazníkům je 
dlouhodobě definována především následujícími prvky:  

 Dbáme o neustálé zvyšování prestiže a konkurenceschopnosti naší společnosti. 
 Při našem vztahu se zákazníkem nesmí nikdy a za žádných okolností nastat okamžik, kdy by zákazník 

zapochyboval o tom, že jsme tou nejlepší společností, s jakou může spolupracovat. 
 Usilujeme o neustálé zlepšování a zefektivňování realizace produktů organizace tak, abychom 

předcházeli očekávání našich zákazníků stávajících i potencionálních a abychom své činnosti vykonávali 
v naprostém souladu s platnými legislativními normami a předpisy. 

 Dbáme na neustálé zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců stejně tak, jako na jejich osobní kvality. 
Motivujeme je a plně využíváme jejich schopností ve prospěch společnosti.  

 Trvale udržujeme dobrou spolupráci s našimi klíčovými dodavateli. 
 Trvale věnujeme pozornost modernizaci a obnově technologického parku společnosti.   

Management společnosti GD Druckguss s.r.o. si uvědomuje možnou existenci negativních dopadů svých 
aktivit na životní prostředí. Při všech svých činnostech a při používání produktů dbá důsledně na ochranu 
životního prostředí a minimalizaci negativních dopadů na jeho jednotlivé složky. Zavazujeme se jít cestou 
ochrany a tvorby životního prostředí a přihlašujeme se k zodpovědnosti za ni. Dodržování požadavků 
právních předpisů a jiných environmentálních požadavků považuje management společnosti za základ pro 
kontinuální proces neustálého zlepšování ochrany životního prostředí a zavazujeme se k jejich plnění. 
  
Cílem rozhodnutí managementu společnosti GD Druckguss s.r.o. o zavedení systému managementu dle 
ustanovení norem ISO 9001 a ISO 14001 je další zdokonalení a zlepšení produktů organizace nabízených 
zákazníkům, zvýšení efektivity fungování firmy včetně  operativních reakcí na požadavky trhu a zejména 
potřeby zákazníků, zvýšení celkového objemu realizovaných zakázek a upevnění svého postavení na trhu. 
 
Management společnosti GD Druckguss s.r.o. povede firmu k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující 
technické úrovni a kvality, která zákazníky společnosti vždy uspokojí a současně bude odolná proti 
výkyvům trhu a vlivu konkurenčních subjektů. 
K naplnění stanovené politiky se zavazuje management společnosti GD Druckguss s.r.o. neustále 
zdokonalovat a zlepšovat efektivitu systému managementu. K tomu vedení společnosti získalo účast, úsilí 
a odpovědnost všech zaměstnanců společnosti, bude rozvíjet neustále jejich schopnosti a dovednosti a 
svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim půjde příkladem.  
Politiku systému managementu bude organizace GD Druckguss s.r.o. vhodnými způsoby sdělovat 
veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy a zákazníkům. 
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