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Politika společnosti OTK GROUP, a.s. 
 

A. Odpovědnost vůči zákazníkům 
 

• plnění požadavků zákazníka na výrobky, garantování kvality výrobků, zdravotní 
nezávadnosti výrobků určených pro přímý styk s potravinami jako samozřejmou 
součást výrobku, minimalizace reklamací, ochrana autorských a průmyslových 
práv 

• včasné reagování na nové požadavky zákazníků a zajišťování trvalé spokojenosti 
obchodních partnerů 

 

B. Zajištění trvalé kvality výrobků a zlepšování efektivnosti systému 

kvality 
 

• zavádění nových technologií tak, aby byla dodržována vysoká kvalita výrobků, 
zdravotní nezávadnost obalů přicházejících do přímého styku s potravinami a byly 
dodržovány principy zlepšování  

• plnění požadavků legislativy pro výrobce obalů pro přímý styk s potravinami a 
normy BRC, prověřování systémů zpětné sledovatelnosti a zdravotní nezávadnosti 
hotových výrobků    

• spolupráce s dodavateli na trvalém zvyšování kvality vstupních materiálů  

 

C. Odpovědnost za personální rozvoj a bezpečnost práce 

zaměstnanců 
 

• zajištění kvalifikace a odborného růstu zaměstnanců - zvyšovat podíl 
kvalifikovaných pracovníků a jejich stabilizace 

• vhodné motivování pracovníků za zodpovědnost kvalitně odvádět práci a výkon, 
za prevenci v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce  

• respektování lidských práv založené na: 

o bezpečném pracovním prostředí, vytvořením odpovídajících podmínek pro 
práci a zaváděním nových technologií, minimalizaci bezpečnostních a 
zdravotních rizik 

o ochraně osobních údajů v souladu se zákony a firemními pravidly 

o prosazování rovnosti šancí a odstraňování diskriminace (z důvodů rasy, 
původu, pohlaví, náboženství, postižení, věku nebo sexuální identity)   
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D. Zajištění kontinuity a vhodnosti managementu  
 

• trvalé přezkoumávání vhodnosti systému managementu kvality a přezkoumání 
výsledků kvality vedením organizace – zajištění personálních a finančních zdrojů  

• pravidelné hodnocení zvolených měřitelných parametrů a procesů - analýza 
zjištěných údajů s cílem přijetí opatření.  

 

E. Odpovědnost vůči životnímu prostředí 
 

• dodržování legislativních požadavků, norem, zákonů a nařízení na ochranu 
životního prostředí  

• trvalá spolupráce s veřejnoprávními institucemi pro postupné snižování dopadů 
činnosti na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel regionu 

• zavádění nových technologií s minimálním možným negativním vlivem na životní 
prostředí 

• snižování objemu odpadů, snižování spotřeby nebezpečných látek, obalových 
materiálů, snižování spotřeby surovin a energií, podporování používání 
recyklovatelných materiálů 

 

 


