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POLITIKA KVALITY a EMS 
 
Společnost S - Kunststofftechnik s.r.o. je symbolem stabilní firmy s více než 30-letými 

zkušenostmi v oboru a perspektivní budoucností. Firmou, která zaměstnává spokojené, 
kvalifikované a motivované zaměstnance. Firmou přátelskou ke svým partnerům, kladoucí 
důraz na ochranu životního prostředí a dodržování legislativních požadavků. Strategií naší 
společnosti je být dynamickým výrobcem s výraznou orientací v následujících oblastech: 
 

 vývoj, konstrukce a výroba dílů z plastických hmot 
 návrh, vývoj a výroba nástrojů a kovoobrábění 
 zakázková kompletace kabelových svazků a elektrotechnické montáže 

 
Systémem řízení společnosti dle norem ISO 9001, IATF 16 949 se zavazujeme udržovat a 
nepřetržitě zlepšovat systém zabezpečování kvality produktů a plnit stanovovat cíle. 
 
V rámci strategie stanovuje vedení společnosti tuto politiku QMS a EMS. 
 
Zavazujeme se: 

 Včas rozpoznat a reagovat na potřeby zákazníka a plně uspokojovat jeho 
požadavky 

 veškeré činnosti směřujeme k uspokojení očekávání a informovanosti 
zainteresovaných stran 

 při všech činnostech zvažovat a naplňovat aplikovatelné požadavky předpisů, 
norem a zákonů a to nejen v oblastech kvality, životního prostředí a bezpečnosti 
práce 

 uchováním záznamů o realizovaných činnostech splňovat požadavky zákonů, 
předpisů a zákazníků 

 podporovat procesy inovací, zlepšování systémů kvality, snižování dopadů na 
životní prostředí a pro dodržování zásad bezpečné práce 

 prostřednictvím stanovených cílů zvyšovat spokojenost zákazníků 
 zajišťovat účinnou komunikaci, rozvíjet kvalifikaci, znalosti, dovednosti a povědomí 

zaměstnanců k optimalizaci výrobních procesů, zlepšování výkonnosti a 
efektivnosti systému managementu kvality 

 Šetřením zdrojů, prevencí znečištění a nežádoucích událostí v každodenních 
činnostech jsou záruku toho, že jsme šetrní k prostředí, ve kterém podnikáme. 

 
Vedení společnosti poskytne zdroje a vytvoří podmínky pro naplnění politiky a bude výše 
uvedená pravidla pravidelně přezkoumávat. 
 
Dostupnost Politiky je zajištěna na všech pracovištích společnosti. 
 
 

Kravaře 16. 2.2022     Ing. Radek Lamla; jednatel společnosti 
 


