
 
POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU A BEZPEČNOSTI  

 
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. je soukromá česká společnost patřící do firemní skupiny SKB, 
která dodává svým zákazníkům na evropských trzích rozsáhlý sortiment kabelů a vodičů. 
Na domovských trzích České republiky usiluje společnost ve vybraných sortimentních skupinách o vedoucí 
postavení na trhu, na středoevropských trzích se chce stát významným hráčem. 
Strategickým cílem společnosti je plně uspokojovat požadavky zákazníků a všech ostatních 
zainteresovaných stran a realizovat přiměřený zisk. 
 
Za tímto účelem vyhlašuje vrcholové vedení společnosti tuto politiku kvality, environmentu a 
bezpečnosti: 
 
1. Všichni zaměstnanci PRAKAB PRAŽSKÉ KABELOVNY, s.r.o. zabezpečují stabilní úroveň vysoké kvality 
všech výrobků a zvyšují vlastní efektivitu výroby a všech hlavních i pomocných procesů zaváděním 
moderních metod štíhlé výroby, efektivního řízení a kontroly procesů. 
 
2. Všichni zaměstnanci PRAKAB PRAŽSKÉ KABELOVNY, s.r.o. snižují dopady činností společnosti na 
životní prostředí, snižují spotřebu energií a objem odpadů, aplikují nové technologie pro čistou výrobu, 
orientují se na výrobky s malým negativním vlivem na životní prostředí. 
 
3. Vrcholové vedení PRAKAB PRAŽSKÉ KABELOVNY, s.r.o. motivuje zaměstnance ke kvalitní a 
odpovědné práci a upevňuje jejich sounáležitost s firmou spravedlivým odměňováním a zlepšováním 
pracovního prostředí. Podporuje profesní růst a vzdělávání zaměstnanců. 
 
4. Vrcholové vedení společnosti PRAKAB PRAŽSKÉ KABELOVNY, s.r.o. se rozhodlo posílit etické a morální 
principy pracovních činností společnosti a k jejich podpoře vydalo kodex etického chování a s ním spojené 
interní směrnice. 
 
5. Vrcholové vedení PRAKAB PRAŽSKÉ KABELOVNY, s.r.o. aktivně získává informace o požadavcích trhu 
s kabely. Podporuje rozvoj výroby a vývoje nehořlavých kabelů, jejich zkušebních metod a zkoumání 
vlastností kabelů v případě požáru. Podporuje vývoj dalších technologií a produktů přinášejících lepší 
funkčnost a lepší parametry výrobků s ohledem na potřeby zákazníků a trhu. Zvyšuje povědomí zákazníků o 
nových typech kabelů a o možnostech jejich dalšího vývoje a využití. 
 
6. Vrcholové vedení PRAKAB PRAŽSKÉ KABELOVNY, s.r.o. podporuje zvyšování úrovně bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci identifikací a hodnocením rizik a přijímáním opatření ke snižování úrovně a prevenci 
rizik. Přijímáním účinných opatření přispívá vrcholové vedení k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví. 
 
7. Vrcholové vedení PRAKAB PRAŽSKÉ KABELOVNY, s.r.o. podporuje zdokonalování systému řízení 
kvality, environmentu a bezpečnosti, optimalizováním procesů a nákladů, vytvářením kapacit, personálních a 
finančních zdrojů pro vlastní rozvoj a zajišťuje tak přiměřený zisk a konkurenceschopnost společnosti. 
Vrcholové vedení PRAKAB PRAŽSKÉ KABELOVNY, s.r.o. klade důraz na soulad s příslušnými požadavky 
všeobecných právních předpisů i předpisů z oblasti prokazování shody životního prostředí a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 
 
Vrcholové vedení společnosti se zavazuje poskytnout zdroje pro stanovení, přezkoumání a realizaci 
cílů a vytvářet takové podmínky pro zaměstnance, které povedou k naplňování Politiky kvality, 
environmentu a bezpečnosti. 
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