
                      
 

  

POLITIKA KVALITY 

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. je jedním největších výrobců uměle vyráběných lehkých 
kameniv v České Republice. Pro lehké kamenivo z expandovaného jílu - keramzit – vyráběné ve společnosti je 
aktuálně používána obchodní značka Liapor. Pro tuto výrobu má společnost dlouhodobě (od roku 1996) 
implementován systém managementu dle ČSN EN ISO 9001 - Systém managementu kvality (QMS). 

Společnost si plně uvědomuje, že včasnost dodávek, kvalita produktu, minimální negativní dopad na životní 
prostředí, prevence vzniků úrazů a bezpečnost práce všech zaměstnanců při provádění všech podnikatelských 
aktivit společnosti jsou podmínkou úspěšného působení společnosti na trhu. Tyto principy jsou základem 
vytvořeného systému kvality a vyhlášené Politiky kvality společnosti, která vyjadřuje závazek  k udržování 
a neustálému zlepšování celkové výkonnosti společnosti.   

V této souvislosti se vedení společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s. zavazuje 
implementovat, udržovat a neustále zlepšovat systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 a 

vyhlašuje tuto  POLITIKU KVALITY  

1. Jsme významným výrobcem stavebních materiálů evropského formátu s cílem poskytnout komplexní 
dodávky a servis pro hrubou stavbu podle představ zákazníků. Naším cílem je výkon, efektivnost, kvalita a 
spokojený a vracející se zákazník. 

2. Vytváříme a rozvíjíme vhodné podmínky k lepší komunikaci se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, 
uživateli staveb, veřejností, orgány státní správy a ostatními zainteresovanými stranami. 

3. Společnost má zavedeno procesní řízení, činnost firmy je rozčleněna do vzájemně propojených a na sebe 
navazujících procesů. Jejich řízení je společné, aby bylo dosaženo maximální efektivnosti a účinnosti při 
plnění stanovených cílů. 

4. Vrcholový management vytváří ve firmě prostředí vhodné k aktivní účasti všech zaměstnanců na tvorbě 
a plnění cílů. Analyzuje získané údaje a informace a na základě nich provádí strategická rozhodnutí. 

5. Zaměstnanci na všech úrovních jsou zapojeni do udržování a zlepšování systému kvality s důrazem 
na jejich profesionalitu, serióznost a vzájemnou spolupráci. Znalý a spokojený zaměstnanec je 
nepostradatelný pro rozvoj společnosti. Všichni pracovníci jsou si vědomi odpovědnosti za kvalitu všech 
svých produktů, za udržování a zlepšování stavu životního prostředí, za dodržování a zlepšování 
pracovních podmínek.  

6. Pravidelným vzděláváním zvyšujeme a prohlubujeme povědomí zaměstnanců o vlastní odpovědnosti 
ve vztahu ke kvalitě provedené práce, k ochraně životního prostředí a ochraně zdraví. 

7. Zavazujeme se dodržovat platná ustanovení právních a jiných obecně závazných předpisů, které se týkají 
všech prováděných činností a poskytovaných služeb a vyhodnocovat soulad realizovaných činností ve 
všech aspektech. 

8. Používáme nejmodernější, technicky ověřené a schválené, ekologicky šetrné a bezpečné výrobní 
technologie, materiály a pracovní postupy. Modernizace výrobního zařízení a provozních prostředků je 
prováděna průběžně dle plánu investic.   

9. Udržujeme a trvale zlepšujeme úroveň QMS v souladu se zásadami systémové normy ČSN EN ISO 9001, 
tím zlepšujeme prestiž u zákazníků, konkurenceschopnost a výkonnost společnosti. 

 

 

Ve Vintířově, dne 04. 01. 2021        Ing. Rudolf Borýsek 
        generální ředitel 


