
POLITIKA JAKOSTI  
A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
ve společnosti AB Komponenty s.r.o. 

 
 
AB Komponenty s.r.o. chce zůstat i nadále vyhledávaným a osvědčeným partnerem v 
oblasti výroby komponent jak pro podniky ABB, tak i pro ostatní zákazníky.  
Uspokojování očekávání a potřeb našich zákazníků a zainteresovaných stran v oblasti 
ochrany životního prostředí chápeme jako základní předpoklad úspěšného rozvoje 
naší společnosti. 
 

- Kvalita výrobků, rozsah a jakost poskytovaných služeb zákazníkům, úroveň jednání 
s obchodními partnery je základní vizitkou AB Komponenty s.r.o.  

- Hlavním kriteriem naší práce zůstává i nadále spokojenost našich zákazníků. 
Musíme upevňovat důvěru našich zákazníků nejen jako dodavatel, ale i jako 
spolehlivý partner při řešení jejich technických i ekologických problémů, vznikajících v 
procesu využívání našich výrobků. 

- Dosažení těchto cílů bude určováno našimi zdroji, kvalitně fungující vnitřní 
organizací a postojem každého pracovníka k jakosti a ochraně životního prostředí. 

     Spokojenost zákazníků je i nadále podmíněna kvalitně fungujícím integrovaným 
systémem řízení jakosti a ochrany životního prostředí. Certifikace tohoto systému a 
jeho neustálé zlepšování znamená získat zákazníkovu důvěru, že všechny útvary plní 
stanovenou orientaci a kvalitativní cíle. Každý náš zaměstnanec musí být se 
systémem zajištění jakosti seznámen a musí v něm znát své místo, úkol a 
zodpovědnost.  

 
 
1. Vedení AB Komponenty s.r.o. chce v oblasti jakosti a ochrany životního prostředí 
dosáhnout těchto záměrů : 
 
1.1 Zabezpečovat neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti a 
ochrany životního prostředí. 
 
1.2 Na základě monitorovaných reakcí našich zákazníků dosáhnout zlepšení jakosti 
zejména v těchto směrech: 
a) zvyšovat spolehlivost AB Komponenty s.r.o. jakožto dodavatele 
b) snížení počtu stížností zákazníků 
 
 
1.3 Na základě zjištěného stavu v oblasti ochrany životního prostředí budeme: 
a) dodržovat zákonné předpisy a nařízení a jiné požadavky v oblasti ochrany životního 
prostředí 
b) snižovat množství nebezpečných odpadů  
c) snižovat energetickou náročnost výrobních procesů na základě identifikace a 
vyhodnocení aspektů EMS 



 
2. Pro dosažení uvedených záměrů bude vedení společnosti provádět tato opatření : 
 
2.1 Udržovat a neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení jakosti a 
ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO9001 a ČSN EN ISO14001. 
 
2.2 Trvale sledovat vývoj legislativních a jiných požadavků v oblasti ochrany 
životního prostředí a reagovat na ně. 
 
2.3 Rozvíjet dlouhodobé vztahy s dodavateli vstupních materiálů, kteří rozhodujícím 
způsobem ovlivňují jakost.  
 
 
 
3. Od zaměstnanců vedení společnosti požaduje : 
 
3.1 Aktivní účast při realizaci politiky jakosti a ochrany životního prostředí a 
vyhlášených cílů. 
 
3.2 Bezpodmínečné dodržování všech norem řízení a technologických postupů, jimiž  
je popsán systém jakosti a ochrany životního prostředí. 
 
3.3 Aktivní účast na systému vzdělávání zaměřeného na jakost a ochranu životního  
prostředí. 
 
3.4 Aktivní účast při snižování dopadů naší činnosti na životní prostředí.  
 
 
 
Uvedenou politiku jakosti a ochrany životního prostředí bude vedení společnosti  
AB Komponenty, s.r.o. zabezpečovat, nejméně jednou ročně vyhodnocovat a podle 
potřeb ji aktualizovat. 
 
 
V Brně dne 9.12.2009 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Sychra 
Představitel vedení pro jakost a ochranu životního prostředí 
 
 
 
 
Jiří Orlíček  
Výkonný ředitel společnosti 
 


