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                              POLITIKA KVALITY 
                    

Vedení společnosti AKC-Production s.r.o. přijalo a bude prosazovat následující 

politiku kvality k zajištění efektivního řízení společnosti. Základní aktivitou společnosti 

se stává zavádění principů trvalého zlepšování systému řízení kvality a práce. 
 

Kvalita – cesta trvalého zlepšování. 

Kvalitu služeb chápeme jako jednu z nejvyšších hodnot, která umožňuje společnosti dále 

se rozvíjet a trvale zvyšovat spokojenost našich zákazníků a dalších zainteresovaných 

stran.  
 

Vyhlášením politiky kvality se společnost AKC-Production s.r.o. zavazuje zvyšo-

vat a neustále zlepšovat kvalitu svých výrobků a služeb v oblasti třískového obrábění 

ocelových, hliníkových a plastových dílů v návaznosti na požadavky, potřeby a očekává-

ní našich zákazníků a dalších zainteresovaných stran. 

Naším cílem je stát se ve výše popsaných činnostech efektivní a vyhledávanou firmou, 

silně zákaznicky orientovanou, která bude schopna svými technickými a kapacitními 

možnostmi schopna uspokojit i renomované světové firmy.  

 

Základní strategií společnosti v oblasti kvality je: 
 

♦   Zajišťovat a v maximální míře uspokojovat současné a budoucí potřeby našich zákazníků a 
daších zainteresovaných stran v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů, které 
se vztahují k dodávanému produktu a k předmětu činnosti společnosti. 

♦   Uplatňovat a neustále zlepšovat efektivnost systém managementu kvality dle ustanovení 
norem EN ISO 9001:2015. 

♦   Zajistit trvalé zlepšování zavedených procesů, stanovit každoročně cíle a cílové hodnoty na 
základě výsledků monitorování a měření z předchozího roku a tendencí vývoje. 

♦   Plnit účinně a efektivně kvalitativní parametry dodávek výrobků a služeb při šetrném využí-
vání energie a materiálů. 

♦   Vytvářet pracovní prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu a předchá-
zet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít vliv na zdraví za-
městnanců. 

♦   Od zaměstnanců se očekává aktivní přístup k zadaným úkolům, dodržování stanovených 
postupů výroby a systému řízení kvality, dodržování bezpečnostních pokynů a předepsaných 
pomůcek, aktivní přístup k ochraně životního prostředí. 

♦   Výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci této politiky. 
♦   Rozvíjet odbornou způsobilost všech zaměstnanců. 
♦   Sledovat vývoj nových technologií a materiálů v oblasti: 
- třískového obrábění ocelových materiálů 
- třískového obrábění hliníkových materiálů 
- třískového obrábění plastových materiálů 

 
a následně stanovit konkrétní cíle kvality spolu se zajištěním potřebných zdrojů v souladu se 
stavem vývoje a potřebami zákazníků. 
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