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POLITIKA KVALITY 

 

Společnost voestalpine High Performance Metals CZ s.r.o. je dceřinou společností světoznámého koncernu 

voestalpine Hight Performance Metals GmbH, který je pátou divizí voestalpine AG se sídlem v rakouském 

Linci.  

Společnost působí na českém trhu již více než 80 let. Hlavním předmětem nabídky je nástrojová, 
rychlořezná, pásová a nožová ocel, výkovky a přídavné materiály pro svařování, navařování a pájení. 
Nabízíme služby aditivní technologie a povlakování. 
Společnost rovněž poskytuje služby tepelného zpracování a povrchové úpravy kovů, a to s použitím 
technologií plynové a plazmové nitridace, vakuového tepelného zpracování a indukčního kalení.  
 

Vedení společnosti vyhlašuje následující znění politiky kvality: 
 

 

1. Zákazníkům poskytujeme produkty a služby na špičkové technické úrovni. Trvale pečujeme o zákazníky a 
jsme vždy připraveni splnit jejich požadavky s cílem získání a udržení náročných trhů a konkurenčních 
výhod. Důsledným, odpovědným a tvůrčím přístupem zajišťujeme, aby zákazník byl vždy spokojen 
s plněním termínů a kvalitou dodávek a poskytovaných služeb Kvalitu našich produktů a služeb stavíme na 
první místo. 

 

2. Pracovníci společnosti jsou zdrojem prosperity a dalšího rozvoje. Mezi priority v personální oblasti 
řadíme zejména systematické vytváření vhodných podmínek pro bezchybné plnění pracovních 
úkolů a zvyšování kvalifikace a dovedností našich pracovníků U svých pracovníků prohlubujeme 
povědomí o nutnosti jejich odpovědného a pozitivního přístupu ke kvalitě poskytovaných produktů 
a služeb, k ochraně životnímu prostředí a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

3. Podporujeme proces kontinuálního zlepšování všech procesů a služeb Zlepšujeme zavedený 
systém řízení kvality tak, aby byla zajištěna optimalizace činností společnosti a nákladů s nimi 
spojených 

 

4. Respektujeme a dodržujeme relevantní právní požadavky a požadavky zainteresovaných 
stran vztahujících se na naše produkty a služby. 
Zabezpečujeme vzájemně výhodné vztahy s externími poskytovateli a jejich rozvoj.  

 

 

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené politiky kvality zavazuje: 
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 při svém rozhodování ctít a respektovat vyhlášenou politiku kvality a stanovené zásady systému 
managementu kvality 

 politiku upřesňovat do hodnotitelných cílů a všem pracovníkům vytvářet podmínky pro splnění těchto cílů  

 vytvářet a zajišťovat zdroje potřebné k neustálému zlepšování efektivnosti zavedeného systému 
managementu kvality. 

 

  

Od pracovníků společnosti očekává: 

 důsledné a přesné dodržování stanovených postupů systému managementu kvality 

 vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce 

 iniciativní podílení se na udržování a zlepšování systému managementu kvality. 
 

 

Vyškov  01. 03. 2020 

 

 

Tomáš Neuhöfer 

                    ředitel společnosti 

 

 

 


