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POLITIKA KVALITY GREIF-AKUSTIKA, S.R.O.
Společnost Greif-akustika je významným poskytovatelem služeb a výrobků v oblasti snižování hluku
v České republice s dlouholetými zkušenostmi v této oblasti. Ve všech oblastech služeb i výroby má
společnost dlouhodobě (od roku 2003) implementován systém managementu kvality ČSN EN ISO
9001:2016 – Systém managementu kvality (QMS)
V souladu s kontextem a strategickými záměry společnost Greif-akustika, s.r.o. neustále zvyšuje
efektivnost systému managementu kvality.
Je si vědoma potřeby rozvoje vnímání povědomí o problémech spojených s hlučností a jejich
negativních vlivech ve společnosti, potřeby realizovat opatření ke snížení hluku, a proto chce její
vnímání a realizaci posunout ještě dále.

Dlouhodobý cíl politiky kvality organizace:
Trvalá orientace organizace na uspokojování stanovených nebo předpokládaných potřeb zákazníků,
k zabezpečování kvality dodávek výrobků firmy zákazníkovi a rozšiřování sortimentu výrobků a dalších
poskytovaných služeb.

K zajištění Politiky kvality se vrcholové vedení Greif-akustika, s. r. o. zavazuje:










Udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat systémy managementu kvality v souladu s požadavky normy
ČSN EN ISO 9001:2016.
Pravidelně každý rok vyhlašovat na její podporu Cíle kvality a provádět pravidelné
přezkoumávání celého chodu QMS.
Vytvářet a poskytovat dostatečné zdroje pro realizaci Politiky kvality, Cílů kvality, včetně
strategických cílů daných podnikatelským záměrem.
Sdělovat uvnitř naší organizace důležitost plnění požadavků zákazníka, jakož i normativních a
legislativních požadavků a požadavků interních předpisů, dodávat zákazníkovi produkty v
nejvyšší možné kvalitě.
Poskytovat zaměstnancům, zákazníkům a externím dodavatelům informace o problematice
systému managementu.
Věnovat péči veškerému vybavení pro provádění služeb a systematicky provádět údržbu
výrobního zařízení pro dosažení shody s požadavky na produkt.
Motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a kompetenci našich zaměstnanců při řízení
kvality,
Osobní angažovaností a aktivitou neustále zvyšovat efektivnost systému managementu kvality.

V Praze, dne 16.11.2020
Václav Šulc
jednatel společnosti

