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Politika integrovaného systému řízení (IMS) v Liberty Ostrava a.s.,
Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o., Liberty Technotron s.r.o.
a Liberty Commercial Czech Republic k.s.
Společnost Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Produkce společnosti je tvořena výrobou
koksu a koksochemických výrobků, surového železa, plynule litých předlitků, dlouhých, plochých a
trubkových výrobků, svodidel a důlních ocelových výztuží.
Společnost Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. je 100% dceřinou společností Liberty Ostrava
a.s. a je výrobcem strojírenských výrobků a odlitků.
Společnost Liberty Technotron s.r.o. je 100% dceřinou společností Liberty Ostrava a.s. a je výrobcem
jader magnetických obvodů.
Společnost Liberty Commercial Czech Republic k.s. je 100% dceřinou společností Liberty Ostrava a.s.
a zajišťuje obchodní činnosti a realizaci prodeje.
Spokojenost zákazníků a zainteresovaných stran, kvalita výrobků a služeb, ochrana životního prostředí, hospodaření s energií, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a prevence závažných havárií
patří k nejvyšším prioritám výše uvedených společností. Jako nedílnou součást systému řízení společnosti zavedly a certifikovaly systém integrovaného řízení dle EN ISO 9001, EN ISO 14001, IS0 45001,
EN ISO 500011 a zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií. Na vybraných výrobních provozech společnost Liberty Ostrava a.s. implementovala některé požadavky standardu IATF 16949.
K zabezpečení a dalšímu rozvoji IMS se společnosti zavazují:
1. Při dodržování legislativních požadavků na kvalitu, ochranu životního prostředí, bezpečnost
a ochranu zdraví zaměstnanců a hospodaření s energií, kterým společnosti v těchto oblastech
podléhají, neustálým zlepšováním:
•

•

•

1

Zvyšovat spokojenost zákazníků a všech zainteresovaných stran s kvalitou poskytovaných výrobků, procesů a služeb:
-

rozšiřováním nabídky sortimentu výrobků dle požadavků zákazníků za dodržení požadované
kvality;

-

zvyšováním způsobilosti /výkonnosti výrobních procesů.

Předcházet znečištění a snižovat negativní vlivy naší činnosti na životní prostředí:
-

snižováním množství produkovaných odpadů a maximálním využíváním vedlejších produktů
jako surovin;

-

snižováním množství škodlivin vypouštěných do jednotlivých složek životního prostředí,
včetně snižování produkce skleníkových plynů;

-

efektivním využívaním a snižováním spotřeby surovin a energií;

-

postupným odstraňováním starých ekologických zátěží;

Prevencí předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na zdraví zaměstnanců, životní prostředí a majetek, zvyšovat úroveň ochrany zdraví a
pracovního prostředí:

Certifikace dle EN ISO 50001 mimo LT a LCCR
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