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Top management FAVEX, s.r.o. vyhlašuje tuto „Politiku kvality“:

Efektivním a účinným plněním potřeb a očekávání zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů a 

vlastníků společnosti dosahovat udržování a zlepšování výkonu a způsobilosti společnosti.

Tato politika jakosti je chápána jako nedílná součást strategie společnosti a pro její uskutečňování 

stanovuje vedení s.r.o. následujících 8 zásad:

1.Systém jakosti.

Udržovat a soustavně zlepšovat systém jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 s cílem dosáhnout 

nejvyšší možné jakosti dodávaných služeb.

2.Zaměření na zákazníka.

Chceme uspokojovat všechna očekávání zákazníka a předvídat jeho budoucí potřeby. Zaměřit se na

žádoucí stupeň spokojenosti zákazníka, udržet a zlepšovat naše pozice na trhu.

3.Spolupráce s dodavateli

Výběrem dodavatelů, založeným na principu dlouhodobé a vzájemné partnerské spolupráce 

zaměřeným především na kvalitu dodávek, zajistit, že pro naše produkty budou použity pouze kvalitní 

dodávky.

4.Vedení a rozvoj zaměstnanců.

Vedoucí znají a využívají schopnosti zaměstnanců a vytvářejí jim možnosti pro jejich zapojení do

plnění cílů společnosti. Společnost se stará o zvyšování kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců na

všech úrovních.

5.Procesní přístup.

Pro zjednodušování a zefektivňování činnosti společnosti využíváme metod procesního řízení

z důrazem na specifika obchodní firmy.

6.Proces trvalého zlepšování.

V praxi realizujeme procesy trvalého zlepšování vhodných metod pro plánování a kontrolu,

s využitím zpětné vazby od zákazníka.

7.Bezpečnost a ochrana zdraví.

Bezpečnost a ochrana zdraví jsou základním kritériem pro společnost.

8.Životní prostředí.

Organizace poskytovaných služeb, zacházení s jednotlivými materiály a produkty probíhá v souladu

se stávajícími a platnými normami.

Vedení společnosti se zavazuje:

- realizovat „Politiku jakosti“ prostřednictvím „Cílů jakosti“

- být příkladem při realizaci těchto principů

- provádět účinnou kontrolu funkčnosti systému jakosti a jeho trvalého zlepšování

Vedení společnosti očekává od zaměstnanců:

- vysokou kvalitu práce, kterou přímo ovlivní zvyšování úrovně dodávaných služeb

- důsledné a přesné plnění směrnic jakosti a dodržování jejich ustanovení

- osobní odpovědnost za jakost dodávaných služeb u všech, kteří je realizují na trhu 
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