
Politika kvality a EMS společnosti ATEK s r.o.

Jsme dodavatelem do automobilovóho průmyslu, do budoucna §e chceme v této oblasti
dále rozvíjet. Pro posílení našeho postavení na trhu a zrrýšení naší konkurenceschopnosti

jsme se zavánali k neustálému zlepšování
Vedení ATEK §.r.o garantuje svým zákaznkůtmrže naše qýroba a služby jsou v souladu

s legislativou a zákonnými požadavky
Vedení ATEK' s.r.o proto s ohledem na minimální dopad na životní prostředí analýzy
požadavků zákaznil<a a očelcívaných požadavků zákazníků budoucích vyhlašuje tuto

Politiku kvality společnosti ATEK, § r.o. v souladu s touto politikou je vytvářen a
udržován systém managementu popsaný v příručce systému a organwaČních postupech

zAxnzNícl
Naše společnost podřizuje své procesy naplnění požadavků a očekávánízákaznktl Měřítkem

qýkonnosti procesů je naplňování požadavků zékazníktt a jejich spokojenost.. Spokojenost
zákaznkipravidelně hodnotíme pomocí ukazatelů u nichž je sledován dlouhodobý trend a

v případě negativního qivoje přijímráme příslušná nápravnáopatření s cílem rczvíjet a
zlepšovat vztahy se zákazníky.

ÝfYrY,žrvorNí pnosrŘnoí A pRíRoDNí zDRoJE
Součástí strategie společnosti ATEK je zarĚŤent na ochranu životního prostředí. Zejména
realizujeme aktivity související s ochranou prostředí a prevenci proti zneěištění životního
prostředí a prevenci proti haviáriím. Dodržování platné legislativy je pro nás zál<Iadním

principem aktivit v oblasti ochrany životního prostředí, na které navazují další kroky vedené
s cílem snižování spotřeby energií a znečištění životního prostředí. Takovými kroky a
aktivitami systematicky zlepšujeme environmetální profil společnosti a vliv nažívotní

prostředí.

DODAVATELÚ
Kvalita dodávaných produktů mávýznamrý vliv na naši schopnost plnit požadavky

zákazruk.ů. Dodavatelé jsou našimi partnery, po kteqých požadujeme plnění našich požadavků

. včetrrě rozvoje systému managementu. Tato politika je na naše dodavatel přenášena a
vyžaduj eme j ej í naplnění.

PERsoNÁL
Personál je nejdůležitější součástí naší společnosti. Prostřednictvím informaci,vzdéIáváni,
motivačního programu, beneťttů pro zaměstnance a odbomé přípravy chceme zajístit, aby
všichni naši zaměstnanci byli kvalitně zaškoleni, převzali zodpovědnost za svoji práci a měli
právo a povinnost reagovat na neshody, podávat náwhy na zlepšení, . Požadujeme odvádění
kvalitní práce, dodržování pravidel bezpečnosti práce,udržovánt čistoty a pořádku na
pracovišti. Rozvíjíme interní komrrnikaci na vysoké úrovni, kdy každý zaměstnanec má právo
se podílet na procesu neustálého zlepšování kvality, pracovního prostředí a v neposlední řadě
vztahů na pracovišti.Každý zaměstnanec má možnost se svobodně vyjadřovat přímo při
jednaních ataké anonymně prostřednictvím schránky důvěry. V souladu s legislativou
nezaměstnáváme žádnénezletilé osoby a plníme požadavky na dodržování pracovní doby



ORGANIZACE
Organtzacevfiáři, plánuje a poskytuje zdrojepro realízaci všech procesů systému

managementu, tak aby byly naplňovány požadavky zákazníktt a ostatních zainteresovaných
stran. Prostřednictvím monitorování efektirmosti a účinnosti procesů a příjímrání opatření se
snažíme neustále nryšovat schopnost plnit požadavky a eliminovat neproduktivnt aďrátové
činnosti azároveímaximálně efektivně využívat přírodní zdroje s minimálním negativním

dopadem na životní prostředí. Organizace dále preferuje postupy, které minimalízají dopad na
žívotní prostředí, pokud jde zejménao odpadní vodu, znečišťovaní ovzduší a snižují množství

vyprodukovaných odpadů.

Tato firemní politika managementu lcvality a environmentálního
managementu a z nich r.yptYvajíci cíle jsou v areálu spoleČnosti veřejně

přístupné
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