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POLITIKA JAKOSTI NA OBDOBÍ 2022–2025 

 

Vedení společnosti se zavazuje k dodržování následujících zásad: 

 

1. Preferujeme individuální přístup k zákazníkům s velkým důrazem na úroveň 

komunikace, informovanost, kvalitu a spolehlivost. Prioritou je splnění požadavků 

zákazníka a kvalitně dodaná služba. 

 

2. Při realizaci našich zakázek vyhledáváme postupy šetrné k životnímu prostředí a 

dbáme o bezpečnost našich zaměstnanců a dalších zainteresovaných osob. Podílíme 

se na snížení uhlíkové stopy využitím vozidel normy EUR 4-6, vysazujeme zeleň a 

stromy. 

 

3. S dodavateli budujeme dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy. Vždy 

vyžadujeme dodržování zásad udržitelného rozvoje. 

 

4. Systémem pravidelných kontrol a školení zvyšovat povědomí pracovníků a 

dodavatelů o dopadech činností na životní prostředí a o rizicích spojených s jejich 

činností a požadavcích BOZP. 

 

5. Požadavky zákonů a právních předpisů považujeme za minimální standard. 

 

6. Pravidelně prověřujeme a vyhodnocujeme náš systém managementu kvality. K 

tomuto účelu stanovujeme prověřitelné cíle, kompetence a zdroje k trvalému 

zlepšování a zvyšování efektivnosti celého systému řízení kvality. 

 

7. Podporuje a podněcuje v podniku kulturu bezpečnosti potravin, kde hlavní roli hrají 

sdílené hodnoty, normy a přesvědčení, které ovlivňuje myšlení a chování vůči 

bezpečnosti potravin v celé organizaci. 
 
 

 

      jednatel společnosti  
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QUALITY ASSURANCE POLICY FOR 2021–2025 

 

The company pledges to adhere to the following principles: 

 

1. We prefer an individual approach to customers with great emphasis on the level of 

communication, information, quality and reliability. The priorities are meeting 

customer requiremenrts and delivering quality service.  

 

2. In the process of order fulfilment, we seek approaches that are environmentally 

friendly and are mindful of the safety of our employees and other involved persons. 

We participate in reducing the carbon footprint through the use of EUR 4–6 standard 

vehicles and plant greenery and trees.  

 

3. We build mutually advantageos long-term partnerships with our suppliers. We 

always require adherence to the principles of sustainable development.  

 

4. We increase the awareness of employees and suppliers concerning the impacts of 

operations on the environment, risks connected with their operations and the 

requirements of health and safety at work guidelines through a system of regular 

controls and training.  

 

5. We consider the requirements of law and legal regulations as the minimum standard.  

 

6. We regularly examine and evaluate our quality management system. For this 

purpose, we designate verifiable objectives, competence and resources for the 

continuous improvement and increasing the effectiveness of the entire quality 

management system.  

 

7. Our company support a food safety culture. Shared values, norms and beliefs play a 

major role influencing thinking and behavior towards food safety throughout the 

organization. 

 

 

Director 


