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Vzduchotechnik s.r.o. je w,znamn ,m v robcem vzduchotechniclc chzaíízeni, filtrací, ventilátorri,
prrimyslov ch odsavačri, strojírenslc ch v robkri a dílri pro široké spektrum odvětví azákazník .

Vedení spoleČnosti si uvědomuje stále narristající požadavky zákazníkri na kvalitu v/robkti,
termínové plnění, realizaci nov ch v robkri a konkurenceschopnou cenu.

Pro naplnění těchto požadavkri a.standardri ČSN EN ISO 9001:2015 se vedení společnosti
zavazuje k plnění této politilry kvality.

Uspokojovat rostoucí a rozši ující se oěekávání apožadavky pro stávající a nové zákazntky
v rámci poskytovaní produktri a služeb. Splnění zahrnuje p edevším kvalitrrí vl.obky, dodržování
sjednarr; ch termín , flexibilitu ve vlizovéni azavádění noq ch zakáaek.

Provádět všechna dostupná opat ení k minimalizacivznikureklamací a stížností zákazntktt.
Zabezpeěít vysokou a stabilní riroveň kvality v robk a služeb.

Dodržovat právní azávazné požadavky zainteresovanlich stran, monitorovat spokojenost pro
zpětrrou vazbu k planovaní změn v íizeni a orgarizaci procesri společnosti.

K vytvo ení podmínek pro zapojení lidí, procesní orientaci, uvažování na základě rizik, rn konnosti
a zlepšování proces smě ující k udržitelnému rozvojí orgatizace.

Všichni vedoucí pracormíci, jsou odpovědni zazajíšťovaní kvality, bezpečnosti qpobku azárovel
odpovědni zazapojení zaměstnanc na svém ťrseku do činností, které souvisejí se zvyšováním
kvality a bezpečnosti q robku.

Zvyšovat povědomí zaměstnancri o systému kvality, rontíjet jejich znalosti a dovednosti formou
školení a ostatních aktivit vedoucí k zvyšovaní kvalif,rkace na všech urovních.

Poslqrtnout všem pracovníktim pot ebné odborné, technické, organizační a personální podmínky
k tomu, aby zaměstnanci mohli p evzit odpovědnost za kvalitu a její zlepšování.

Uplatňovat píi ízení kvality procesní p ístup a neusttílé zlepšování procesu systému marragementu
kvality a jeho efektivity.

Optimalizovat qrobní kapacity s ohledem na požadavky zákazniktt azaváděnínové v,.iroby.

Poslqrtovat finanční, materiální a organizační zdroje pro ričinné a efektivní fungování systému
kvality a rispěšné plnění ,,Politiky kvality".

Od sv ch zaměstnancri vedení společnosti očekává:

Ztotožnění se s politikou kvality a aktivní ričast p i její realizaci a naplňovaní cíl kvality.

Aktivní p ístup k neustálému zlepšování své činnosti.

Dodržování právních p edpisri a dokumentri systému managementu kvality, pokyny
zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi p i práci. Plně vyrržívat pracovní doby k
vykonávání svě en}ch prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní rikoly.
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