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Jsme výrobcem lisovaných a svařovaných dílů, které dodáváme svým zákazníkům nejen z České republiky, 
ale i z evropských a dalších zemí světa. Chceme i v budoucnu nabízet zákazníkům výrobky s vysokou užit-
nou hodnotou.  
Vedení společnosti si uvědomuje rostoucí požadavky zákazníků na dodávky výrobků v požadované kvalitě, 
dohodnutém termínu, množství za konkurenceschopné ceny. Pro naplnění těchto požadavků máme zave-
den systém managementu kvality (QMS) a vedením společnosti je vyhlášena tato Politika kvality, která je 
prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech: 
 

ZÁKAZNÍCI  

• Zákazník stanovuje pravidla pro kvalitu našich výrobků. Mínění našeho zákazníka o našich výrob-
cích a výkonech je směrodatné. Za trvalý úkol považujeme spokojenost zákazníka a realizaci strate-
gie „0-chyb“ ve všech oblastech našeho podniku. 

 
 

DODAVATELÉ 

• Budování dlouhodobě vzájemně prospěšných partnerských vztahů s dodavateli 

• Provádět transparentní výběrová řízení s pevnými kritérii 

• Vyžadovat od obchodních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí 
 
 

ZAMĚSTNANCI 

• Naši zaměstnanci jsou naší sílou. Vytváří naši prestiž a naši výkonnost. Vzdělání a další vzdělávání 
našich zaměstnanců je tedy naší nejvyšší prioritou 

• Každý zaměstnanec, od dělníka po vedení společnosti, přispívá na svém pracovišti k realizaci našich 
podnikových cílů a je si vědom své odpovědnosti na vztazích se zákazníky a dodavateli.  Je tedy 
úkolem každého z nás odvádět bezchybnou práci 

• Chráníme zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházíme úrazům 
 
 

TECHNOLOGIE A INFRASTRUKTURA 

• Aktivně podporovat zlepšování současných technologií, programy prediktivní a preventivní údržby 

• Optimalizovat logistické toky materiálů a výrobků v organizaci 
 
 

OKOLNÍ PROSTŘEDÍ  

• Aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí 
v dosahu společnosti 

• Snižovat rizika poškození okolního životního prostředí 
 

 
 
Vedení společnosti se zavazuje: 

• Dodržovat výše uvedené zásady 

• Plnit požadavky zákonů a právních předpisů 

• Neustále zlepšovat QMS ve všech procesech  
 
 
 
 

Ing. Marcel Kaštovský, MBA 
(za vedení společnosti) 
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