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POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU 
Jsme česká rodinná společnost s mnohaletou tradicí, zabývající se od roku 1993 
zpracováním recyklovaného kabelového PVC. Naše sídlo a výrobu naleznete 
v západočeské metropoli –  Plzni, kde 7 dní v týdnu, 24 hodin denně vyrábíme 
široké portfolio výrobků s ještě širší možností jejich využití. 
 

Všechny výrobky jsou vyrobeny ze 100 % 
recyklovaného kabelového PVC, které pro společnost Replast zpracovává 
a dováží její sesterská společnost Recyklo.  
Každý den se na výrobu spotřebuje 27 t recyklovaného PVC. Kdybychom 
sečetli délku kabelů, z nichž je získán materiál pro roční spotřebu, dosáhli 
bychom délky přes 60 tis. km kabelů, což znamená, že bychom tímto 
kabelem 1,5x obtočili celou zeměkouli! 

 
Zákazník nám dává příležitost, jak si vydělat – vše co děláme, musíme dělat v zájmu 
zákazníka a jeho potřeb. Kvalita je základním prvkem celého procesu řízení, všech 
jeho fází od prvního kontaktu se zákazníkem až po pozáruční servis. Cílem naší 
práce je trvalé zvyšování kvality a spolehlivosti našich výrobků. Prodejem kvalitních 
výrobků a služeb chceme vytvářet dobré jméno firmy a rozšířit si postavení na 
domácím i zahraničním trhu. Pracujeme jako tým – zásady práce jsou založeny na 
důvěře a delegování pravomocí a odpovědností.  

 
Nejsme nikdy spokojeni se stávajícím stavem – názory, návrhy a připomínky jak 
našich zákazníků, tak i zaměstnanců jsou cenným pramenem poznatků pro další 
zvyšování kvality a podle toho s nimi je tak i nakládáno. Náplň kvalitativního růstu 
společnosti je obsažen v konkrétních cílech a programech integrovaného 
systému.  

 
Naším cílem je vždy dosáhnout souladu s požadavky příslušných norem, právních předpisů a jiných 
požadavků v oblasti kvality a ochrany životního prostředí, které se vztahují na činnosti společnosti.  
 
Společnost se zavazuje k plnění požadavků, neustálému zlepšování a zvyšování 
efektivnosti celého systému managementu, dodržování právních předpisů a 
jiných požadavků vztahující se na prováděné činnosti společnosti, včetně 
odpovídajícího přístupu k ochraně životního prostředí a prevenci znečišťování.  
Vlivy svých činností na životní prostředí zjišťujeme, hodnotíme a výsledky 

hodnocení využíváme při ochraně životního 
prostředí, k informování orgánů státní správy, 
zaměstnanců a spolupracovníků. 
 
K naplňování této politiky v ochraně životního prostředí stanovujeme 
konkrétní, termínované a měřitelné cíle, cílové hodnoty, programy a zdroje k 
jejich realizaci. 
 
Ochranu životního prostředí zdokonalujeme vzděláváním a informovaností 
zaměstnanců a našich spolupracovníků. 

 
 
Ing. Zdeněk Blažek, jednatel společnosti      
                                                                                                      
V Plzni, 1. 7. 2017 


