
 
 

 
 
 

 
 

Budování dynamické, 
prosperující a perspektivní firmy 

Pouze prosperující firma se může kvalitně postarat o své 
zaměstnance 

Všichni zaměstnanci se k sobě musejí chovat ohleduplně, 
přátelsky a pomáhat si navzájem 

Udržujeme na svém pracovišti 
pořádek a přehledné uspořádání 
věcí 

Udržování pořádku nás stojí méně času a úsilí, než 
napravování chyb z nepořádku 

Uklizené pracoviště je prevencí před pracovními úrazy i 
neshodami v oblasti ochrany životního prostředí 

Konkurenceschopnosti 
dosáhneme pouze vysokou 
kvalitou práce a služeb  

 

Každý se musí snažit, aby jeho práce byla vždy odvedená 
v požadované kvalitě. 
Jen tak můžeme obstát v konkurenčním prostředí a 
realizovat zakázky pro náročné zákazníky 
 

Udržování a upevňování 
obchodních vztahů s našimi 
současnými zákazníky 

Ztráta stávajícího zákazníka je ztrátou části existenční 
jistoty a perspektivy všech zaměstnanců 

Poučení se z chyb, řízení rizik Největší chybou je chyby nehledat a nalezené chyby 
neřešit 

Na prevenci chyb, ať už v oblasti kvality nebo ochrany 
životního prostředí se musí podílet všichni pracovníci naší 
firmy 

Trvale monitorujeme rizika ve všech našich aktivitách, 
přijímáme opatření k jejich minimalizaci nebo udržení 
přijatelné úrovně. 

Zlepšování technologie výroby Nové technologie méně zatěžují životní prostředí a lépe 
chrání naše zdraví a bezpečnost. Současně nám 
umožňují realizovat stále náročnější zakázky 
v požadovaném rozsahu i kvalitě  

Dodržování legislativy Dodržování legislativních a jiných požadavků ve všech 
oblastech naší práce je základní povinností každého 
z nás. 

Vždy je efektivnější zajistit zákonné a jiné požadavky (i za 
cenu určitých nákladů) něž platit penále a pokuty 

Poškození zdraví v důsledku neplnění stanovených 
postupů a předpisů je cena zcela neúměrná případnému 
nepohodlí nebo naší neochotě dodržovat závazné pokyny 

Neustálé zlepšování Zákazníci a další zainteresovaní strany od nás očekávají 
neustále zlepšování našich služeb a činností. Je naším 
prioritním záměrem jejich očekávání naplňovat. 

Součástí zlepšování je také udržování a rozvíjení odborné 
kvalifikace našich pracovníků 
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