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SEIKO Flowcontrol (dále jen „SEIKO“) je členěna na 
společnosti SEIKO Flowcontrol, Ges. m.b.H., která sídlí 
v Rakouské republice, obci Stockerau a SEIKO 
Flowcontrol, spol. s r.o., která sídlí v České republice, 
obci Blatnice pod Svatým Antonínkem.  
 
SEIKO je známý a spolehlivý výrobce a dodavatel 
produktů pro měření průtoku pro ropný a plynárenský 
průmysl po celém světě. Průtokové prvky jsou navrženy 
a testovány podle norem AGA, NORSOK, NACE, CRN, 
PED a ASME. Od průtokoměru ke konečnému 
zákazníkovi jsou průtokové prvky a omezovací otvory 
SEIKO v každé fázi výroby, zpracování, přepravy, 
skladování, rafinace a distribuce pro tekuté i plynové 
ropné produkty.  
 
Vycházíme vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, 
objem, kvalitu a termín dodávek. Trvale uplatňujeme 
moderní technologická řešení. Tyto vize realizujeme 
dlouhodobou a cílevědomou spolupráci se zákazníky, 
dodavateli a zaměstnanci naší společnosti. 
 
 
Nezbytným standardem je pro nás trvalé zlepšování 
environmentální výkonnosti, snížení pracovních rizik při 
rozvíjení našich činností. Zlepšujeme ochranu životního 
prostředí a přírodních zdrojů, zachováváme hospodárný 
přístup ke spotřebě a využívání energií, předcházíme 
znečištění životního prostředí, respektujeme hygienické 
aspekty při vývoji a výrobě produktů, prosazujeme 
bezpečnost práce na našich pracovištích, bezpečně 
užíváme naše služby a zajišťujeme a vyžadujeme 
dodržování právních požadavků, kterým SEIKO podléhá, 
a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům, 
pracovním rizikům a principům pro hospodárné a 
efektivní využívání energií. 
 
Politika integrovaného systému managementu SEIKO je 
stanovena vrcholovým vedením a uvedena v těchto 
zásadách: 

 Chceme rozvíjet spokojenost zákazníků a jejich 
důvěru prostřednictvím zákaznického servisu, 
bezchybné, spolehlivé kvality produktů a včasných 
dodávek přiměřené povaze, rozsahu a 
environmentálním dopadům činnosti a produktů. 

 Spolehlivosti pomocí standardizovaných 
certifikovaných výrobků. 

SEIKO Flowcontrol ("SEIKO") is divided into SEIKO 
Flowcontrol, Ges. m.b.H., which is located in the 
Republic of Austria, Stockerau and SEIKO Flowcontrol, 
spol. with its registered office in the Czech Republic, 
the village of Blatnice pod Svatým Antonínkem. 
 
SEIKO is a well-known and reliable manufacturer and 
supplier of flow measurement products for the oil and 
gas industry around the world. Flow units are designed 
and tested according to AGA, NORSOK, NACE, CRN, 
PED, and ASME standards. From the flowmeter to the 
final customer, SEIKO flow and seal openings are at 
every stage of production, processing, transport, 
storage, refining and distribution for both liquid and 
gas oil products. 
 
We meet the customer's requirements for the scope, 
volume, quality and timing of deliveries. We are 
constantly applying modern technological solutions. 
These visions make long-term and purposeful 
cooperation with our customers, suppliers and 
employees. 
 
An indispensable standard for us is the continuous 
improvement of environmental performance, reducing 
work risks in developing our activities. We improve the 
protection of the environment and natural resources, 
maintain an economical approach to energy 
consumption and use, prevent environmental 
pollution, respect hygienic aspects in the development 
and production of products, promote safety at our 
workplaces, securely use our services and ensure and 
enforce legal requirements, which SEIKO is subject to, 
and which relate to its environmental aspects, work 
risks and the principles of cost-effective and efficient 
use of energy. 
 
The SEIKO Integrated Management System policy is set 
by senior management and set out in the following 
principles: 

 We want to develop customer satisfaction and 
trust through customer service, flawless, reliable 
product quality and timely deliveries 
commensurate with the nature, scale and 
environmental impacts of business and products. 

 Reliability using standardized certified products 

 We will ensure efficiency in all activities by 
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 Budeme dbát na hospodárnost ve všech činnostech 
pomocí optimálního využití všech dostupných 
prostředků v rámci BAT. 

 Chceme zorganizovat všechny procesy a činnosti 
tak, abychom předešli chybám a zvýšili efektivitu. 
Každý zaměstnanec je odpovědný za kvalitu své 
práce. 

 Naším cílem je řízení, měření a neustálé zlepšování 
integrovaného systému managementu. 

 Zavazujeme se: 
o plnit legislativní a zákaznické požadavky 

zákazníků týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, 

o předcházet vzniku pracovních úrazů a včas a 
dostatečně vyhledávat rizika možného ohrožení 
zdraví a bezpečnosti práce, 

o vychovávat a školit naše zaměstnance v oblasti 
bezpečnosti, aby bylo zajištěno, že veškerá 
přijatá opatření a schválené interní postupy 
budou prováděny.  

o podpořit naše zaměstnance v dodržování 
bezpečnostních opatření, která za všech 
okolností zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, 

o dodržovat platné právní předpisy a další 
požadavky vyplývající z environmentálních 
aspektů, 

o kontinuálně zlepšovat naše procesy, abychom 
zabránili znečištění životního prostředí, 

o řešit nouzové situace rychle a správně, 
odstraňovat poruchy a závady, které ovlivňující 
bezpečnost co nejrychleji, 

o reagovat na připomínky zákazníků a 
spolupracovníků, 

o ztotožnit se s dobrým jménem a politikou firmy 
SEIKO. 
 

Cílem těchto zásad je zvýšení účinnosti a efektivity 
integrovaného systému managementu, který se v SEIKO 
skládá z požadavků norem: 

 EN ISO 9001:2015 

 EN ISO 14001:2015 

 BS OHSAS 18001:2007 

 EN ISO 3834-2:2005 
 
 

A v rámci uplatňování a prosazování platnosti těchto 

optimizing the use of all available BAT resources. 

 We want to organize all processes and activities in 
order to avoid errors and increase efficiency. Every 
employee is responsible for the quality of their 
work. 

 Our goal is to manage, measure and continually 
improve an integrated management system. 

 We are committed to: 
o To meet customer's legislative and customer 

requirements regarding occupational safety 
and health, 

o Preventing the occurrence of occupational 
injuries and in a timely and sufficient search for 
risks of potential health and safety hazards, to 
educate and train our security staff to ensure 
that all measures taken and agreed internal 
procedures are implemented. 

o to support our employees in complying with 
security measures that at all times ensure 
health and safety at work, 

o to comply with applicable legislation and other 
requirements arising from environmental 
aspects, 
to continually improve our processes to 
prevent environmental pollution, 

o to deal with emergency situations quickly and 
correctly, to eliminate failures and defects that 
affect safety as quickly as possible, 

o Respond to customer and collaborator remarks, 
to identify with the good name and policy of 
SEIKO. 

 
 
 
 
 
 
The aim of these principles is to increase the efficiency 
and effectiveness of an integrated management 
system, which in SEIKO consists of the requirements of 
standards: 

 EN ISO 9001: 2015 

 EN ISO 14001: 2015 

 BS OHSAS 18001: 2007 

 EN ISO 3834-2: 2005 
 

And to apply and enforce these standards, they can 
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norem přispět ke zlepšení spokojenosti zákazníků, 
posílit svou pozici na trhu a zvýšit produktivitu. 
Podporujeme aktivní účast zaměstnanců na zlepšování 
integrovaného systému managementu 

help improve customer satisfaction, strengthen their 
market position and increase productivity. We support 
the active participation of employees in improving the 
integrated management system 
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