MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ
VÝZKUM s.r.o.

„Každý pracovník (ať zaměstnanec nebo externista) si musí uvědomit, že
ovlivňuje svou prací efektivitu a dobré jméno společnosti.“

POLITIKA KVALITY
Vedení společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. vyhlašuje v souladu s přijatou
strategií a podnikatelským záměrem společnosti a s vědomím odpovědnosti vůči svým zákazníkům tuto
POLITIKU KVALITY a prostřednictvím této politiky stanovuje rozhodující cíle pro neustálé zlepšování
výkonnosti systému managementu kvality.
Základním posláním a strategickým záměrem společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ
VÝZKUM s.r.o. je provádění nezávislého výzkumu a vývoje, zabezpečování technických a
technologických inovací a poskytování služeb v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství s cílem
zvyšování konkurenceschopnosti českého hutnictví, strojírenství a energetického průmyslu.
Vedení společnosti rozhodlo ke splnění záměrů POLITIKY KVALITY:







plnit požadavky zákazníků ve vysoké kvalitě, v dohodnutých termínech a ceně;
plnit úlohu spolehlivého partnera všech nabízených služeb v rámci České republiky a celé
Evropské unie;
vytvořit finanční, personální a organizační zdroje a podmínky pro uplatňování systému řízení
kvality podle standardů ČSN EN ISO 9001:rr, ČSN EN ISO/IEC 17 025:rr, ČSN P CEN/TS 15675:rr
v platném znění;
zajistit dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování procesů v organizaci;
zajistit účinnou kontrolu funkčnosti celého systému řízení kvality, jeho udržování a neustálé
zlepšování jeho efektivnosti, předcházet neshodám a případně realizovat nápravná
a preventivní opatření.

Vedení společnosti ukládá všem vedoucím pracovníkům:




využívat všech svých odborných znalostí pro zabezpečování Cílů kvality společnosti;
využívat a vhodně realizovat veškeré podněty pracovníků společnosti vztahující se ke kvalitě
výzkumně-vývojové práce, technologií a servisních prací;
důsledně dodržovat ustanovení platných dokumentů systému řízení kvality v organizaci.

Vedení společnosti se obrací na všechny spolupracovníky, aby:



se osobně angažovali při zabezpečování kvality a respektovali požadavky standardu ČSN EN ISO
9001:rr a dokumentů kvality uplatňovaných ve společnosti;
uplatňovali zásady týmové spolupráce jako nejefektivnější formy dosažení společných cílů.

Realizace strategických záměrů společnosti se opírá o vzájemnou kooperaci s výzkumně vývojovými společnostmi, vysokými školami a průmyslovými společnostmi včetně organizací
Evropské unie s cílem dosažení vysoké konkurenceschopnosti společnosti v celé Evropě.
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