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Politika kvality společnosti HRADIL CZ S.f.O. ( dále event. jen společnost nebo organizace)
je založena na principu spokojenosti svých zákazníků, jejichž reálné požadavky chce
společnost zodpovědně plnit při dosahování stabilní a vysoké kvality činnosti společnosti, při
dodržování dohodnutých termínů a dosahování oboustranně vyhovujících obchodně
finančních podmínek. Prioritou politiky kvality společnosti je uspokojování potřeb jejích
zákazníků, tj. především splnění jejich požadavků, včetně požadavků na kvalitu dodávaných
produktů.

Součástí Politiky kvality je i systémová snaha vytvářet partnerské obchodní vztahy jak se
zákazníky společnosti, tak i s jejími dodavateli tak, aby cena kvalitních dodávek společnosti
byla pro její zákazníky výhodná a přitom náklady činnosti společnosti, vč. nákladů na
dosažení dohodnutých parametrů kvality, byly pro společnost přijatelné.

Součástí Politiky kvality je také soustavná péče majitele a jednatele společnosti o spolu-
pracovníky - zaměstnance společnosti. V rámci Politiky kvality bude dbáno o jejich vysokou
kvalifikaci a kompetenci, o vytváření a udržování odpovídajícího pracovního prostředí nejen
pro kvalitu činnosti společnosti, ale v neposlední řadě i o jejich finanční, event. i jiné ocenění,
ovšem v závislosti na kvalitě jejich činností.

Realizace Politiky kvality je však nutně spojena s pořízením a použitím nezbytných zdrojů
hmotných i nehmotných. Součástí Politiky kvality je vědomí pracovníků společnosti o
nezbytnosti zajištění a hospodárného a efektivního použití těchto zdrojů, včetně zdrojů
informačních.

Tyto principy Politiky kvality společnosti HRADIL CZ S.f.O. chtějí přitom její pracovníci
realizovat v souladu s obecně platnými legislativními podmínkami a s požadavky souvise-
jícími s předměty podnikání společnosti. S tím bezprostředně souvisí i požadavky na ochranu
a zlepšování životního prostředí ve vztahu k činnosti společnosti a na ochranu a bezpečnost
svých pracovníků, vč. bezpečnosti požární.

Politika kvality je základním podkladem a rámcem pro stanovování Cílů kvality. Ty budou ve
společnosti vyhlašovány podle aktuálních potřeb společnosti a jejích zákazníků v souladu
s obsahem této Politiky kvality a minimálně jednou ročně, tj. v rámci přezkoumání účinnosti a
efektivnosti SMK, vyhodnocovány. V rámci každoročního přezkoumávání účinnosti a
efektivnosti SMK bude také vždy posouzena aktuálnost Politiky kvality, tj. přezkoumána
z hlediska kontinuity její vhodnosti. S Politikou kvality budou vhodnou formou seznámeni
všichni pracovníci společnosti po jejím vyhlášení a vždy, dojde-li k jejím změnám.

Hronětice , 1. července 2011.
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