Rozsah integrovaného systému managementu společnosti DREXX s.r.o.
Vedení společnosti DREXX s.r.o. se rozhodlo přijmout, zavést a naplňovat koncepci řízení společnosti
v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 v rámci integrovaného systému
managementu.
Hlavním cílem společnosti DREXX s.r.o. je poskytovat profesionální služby v oblasti recyklace organických
rozpouštědel, které jsou postaveny na kvalifikovaných odborných informacích z oblasti chemie, nakládání
s odpady a možnostech dalšího využití získaného produktu v souladu s legislativou platnou na území České
republiky. Soustavné zlepšování recyklačního procesu vedoucího ke zmírnění celkové zátěže pro životní
prostředí a aktivní komunikace se stávajícími i novými zákazníky vedoucí k naplnění jejich potřeb, je
důležitým ukazatelem pro naše obchodní partnery a nezbytnou podmínkou pro vlastní ekonomický růst
společnosti. Kvalita nabízených produktů a služeb jsou spolu s potřebou ochrany životního prostředí a
bezpečností práce jedním z nejdůležitějších hledisek, na které je brán zřetel při každodenním chodu
společnosti a při plánování nových krátkodobých i dlouhodobých strategických cílů.
Společnost DREXX s.r.o. má vybudovaný integrovaný systém managementu v souladu s požadavky normy:
•
•

ISO 9001:2015 Quality management systems -Requirements
ISO 14001:2015 Environmental management systems – Requirements

uplatňovaný ve své provozovně na adrese: DREXX s.r.o., Líský 72, 273 76 Líský, Česká republika. Předmětem
certifikace dle výše uvedených norem je recyklace rozpouštědel a nákup a prodej chemických látek a směsí.
Adresa sídla společnosti DREXX s.r.o., Křivoklátská 474; 270 61 Lány, Česká republika slouží pouze jako
fakturační a nejsou zde vykonávány žádné činnosti související s předmětem certifikace.
Vzhledem k tomu, že se ve společnosti DREXX s.r.o. fyzicky neprovádí vývoj produktů ani služeb, není
v rámci integrovaného systému aplikována kapitola 8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb z normy ISO
9001:2015.
Společnost DREXX s.r.o. je držitelem níže uvedených živnostenských oprávnění:
•
•
•

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej
chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Společnost DREXX s.r.o. se specializuje na zpracování odpadních směsí organických rozpouštědel v režimu
vstupní suroviny a je držitelem povolení pro zpracování odpadu:
•

IČZ CZS02069, kód 2.4.0 Regenerace odpadu

Společnost DREXX s.r.o. plní závazné povinnosti a relevantní požadavky vyplývající z analýzy externích a
interních aspektů a záležitostí a svým otevřeným přístupem se snaží uspokojit potřeby a očekávání
zainteresovaných stran.

DREXX s.r.o.
Křivoklátská 474
27061 Lány
Česká republika

Vedení společnosti: Josef Drastil (jednatel)
Spisová zn.: C 86870 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 26512858
DIČ: CZ26512858

Československá obchodní banka a.s.
Kladno, Česká republika
CZK: 175622805/0300
EUR: CZ53 0300 0000 0001 8948 2620

Tel.: +420 313574808

D-U-N-S: 511377264

www.drexx.cz

