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POLITIKA KVALITY A ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Posláním společnosti  je  uspokojovat  požadované nebo předpokládané  potřeby zákazníků
prostřednictvím našich výkovků. Trvale se zavazujeme zlepšovat procesy společnosti i celkovou
efektivnost systému managementu kvality, zavazujeme se plnit požadavky zákazníka, zavazujeme
se  neustále  zlepšovat  všechny  procesy  systému  enviromentálního  managementu  a  prevenci
znečištění, chceme být konkurence schopní a dosáhnout odpovídajícího postavení na tuzemském i
zahraničním trhu, vytvářet vhodné pracovní  prostředí a sociální  jistoty pro své zaměstnance i
příznivé ekologické klima svému okolí.

Toho docílíme tím, že:

 Řízení kvality  a ochrana životního prostředí je nedílnou součástí řízení společnosti. 

 Provozujeme činnosti s ohledem na účinné využívání energie a materiálů

 Trvale  zlepšujeme  systém managementu  kvality za  účelem  vytvoření podmínek pro stabilní a
zvyšující  se  jakost  výrobků  a  poskytovaných  služeb.  Systematicky  zvyšujeme  povědomí  o
kvalitě a environmentální povědomí našich zaměstnanců 

 Zajišťujeme  formou  interních  i  externích  kontrolních  procesů  neustálý  soulad  s  požadavky
právních a interních předpisů, které se vztahují k enviromentálním aspektům.

 Realizujeme strategii  C-Q-T (cena-kvalita-čas),  což znamená,  že konkurujeme nejen cenou a
vysokou jakostí výrobků a služeb, ale zohledňujeme i  rychlost reakce  na požadavky zákazníků,
přesně reagujeme na změny na trhu, zkracujeme časy reakce na poptávky, doby přípravy nových
výkovků, výrobní časy atd. 

 Aplikovali  jsme „Program nulového počtu chyb“,  který  stanovuje zásady,  návody pro trvalé
snížení chybovosti ve  všech oblastech výroby.

 Hodnotíme způsobilost našich dodavatelů, jejichž dodávky významnou měrou ovlivňují jakost
našich výrobků.

 U našich zaměstnanců pěstujeme  pocit  odpovědnosti, osobní angažovanosti a aktivity za jakost
vlastní  práce i  za dodržování zásad ochrany životního prostředí.  Vytváříme  vhodné pracovní
podmínky,  pracovní  prostředí,  zajišťujeme  odpovídající  pracovní  prostředky  a  zvyšování
kvalifikace dalším vzděláváním, 

 Poskytujeme  zdroje  potřebné  pro  uplatňování  a  udržování  systému  managementu  kvality  a
systému enviromentálního managementu a neustálé zlepšování procesů společnosti a zvyšování
spokojenosti zákazníka.

Vedení společnosti „Politiku kvality a řízení životního prostředí“ pravidelně přezkoumává a
pro její rozvíjení stanovuje „Cíle kvality a enviromentální cíle“.
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