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Politika kvality společnosti Profi plech Moravia s.r.o.

Moto společnosti: Stáváme se navždy zodpovědnými těm, kteří nám věří ...

Společnost Profi plech Moravia s.r.o. byla založena 19. prosince 2014 jako nástupce společností VHN – kovo s.r.o. a
Profilplech  Ing.  Martin  Odehnal.  Firma  efektivně  investuje  do  nejnovějších  technologií,  aby  si  držela  krok  se
současnými trendy a technologiemi ve strojírenství a byla konkurenceschopná.

V  současné  době  však  společnost  hlavně  vyvíjí  a  samozřejmě  i  vyrábí  vlastní  výrobky  pro  specifický  trh
s elektronickými terminály a je jedním z mála výrobců těchto zařízení v České republice, který má výrobu pouze na
území ČR a vyrábí maximum ve vlastní režii za pomoci komponentů od renomovaných českých a světových firem.
Pro zajištění komplexních dodávek technologických celků je firma úzce spjata s designovou a projekční kanceláří,
Slot Cabinets s.r.o. se specializací na dané odvětví a stavby těchto celků po celém světě.

Veškeré  výrobky  společnost  Profi  plech  Moravia  s.r.o.  vyrábí  ve  vlastním  výrobním  areálu,  který  je  vybaven
moderními  technologiemi  a  její  strategie  je  neustále  zdokonalovat  celý  výrobní  proces  tak,  aby  efektivně  plnila
požadavky zákazníků k jejich naprosté spokojenosti.
 
Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou kvalitu můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou kvality, která se týká
veškerých  aktivit  naší  společnosti,  tak  i  všech  jejích  spolupracovníků.  Uspokojování  potřeb  našich  zákazníků  je
trvalou  součástí  každodenní  práce.  Kvalita  a  včasnost  dodávek  je  samozřejmostí  a  je  příslibem  další  úspěšné
spolupráce se všemi našimi zákazníky, kterých si velmi vážíme.

Vedení  společnosti  současně  vyhlašuje  svůj  závazek,  že  se  zavazuje  vytvářet  zaměstnancům  optimální  podmínky  k
naplňování záměrů této Politiky kvality a k plnění aktuálních Cílů kvality.

Rozsah  systému  v naší  společnosti  v sobě  zahrnuje  celou  naší  společnost,  její  veškeré  interní  i  externí  aspekty  a
zainteresované  strany.   Působnost  naší  společnosti  je  EU.  Mezi  naše  důležité  zákazníky  patří  společnosti  z oblasti
automotive, strojírenství,.... 

1. Kvalita
Kvalita  je  v naší  společnosti  na  prvním místě.  Garantujeme  ji  kvalifikací  a  iniciativním přístupem našich  všech
pracovníků. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.

                    2. Respektování zákazníka
Naše produkty dodáváme v požadované kvalitě  a dohodnutých  termínech.  Se všemi našimi  zákazníky udržujeme
velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.

                    3. Hospodárnost a efektivita, dodavatelské vztahy
S našimi  dodavateli  rozvíjíme  spolupráci  na  úrovni  partnerských  vztahů.  Přijímáme  taková  opatření,  která  nám
umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti. 

                    4. Spolupracovníci
Vážíme se tvořivých a profesionálně zdatných spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru.
Snažíme  se  je  stále  motivovat  k produktivní  a  dobře  odvedené  práci,  a  tím  vytvářet  předpoklady  pro  neustálé
zlepšování spokojenosti našich zákazníků. U klíčových pracovníků podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich
odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce. Společnost jako samostatný
dokument vydala Etický kodex. 

Systém managementu kvality byl zaveden ve spolupráci s poradenskou společností  M Vision 
(info@m-vision.cz, tel. 585 155 516)
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  5. Environment
Vedení společnosti přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se všemi svými podnikatelskými 
aktivitami.  Celý provoz našeho výrobního areálu je šetrný k životnímu prostředí. K posílení ochrany životního 
prostředí se vedení společnosti rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky 
životního prostředí zavedením systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Pro jejich plnění přijímá společnost tyto zásady:
a) Plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí.
b) Vzděláváním rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o důležitosti kvality životního prostředí a získat je k 
užší spolupráci na jeho ochraně.
c) Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů na životní prostředí.

   
Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a k odpovědnosti
za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům,
a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn SMK je zajištěna integrita. Naše společnost trvale plní
příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika kvality
je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání SMK. 
Politika kvality je ve společnosti vydána jako samostatný dokument, a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci.

Ve Slavkově u Brna  dne  31.10.2017                                                                          
                                                                                                  

                                                             
                                                                                                     Ing. Jiří Dokoupil, MK
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