
wTP"*a|f*
Politika systému řízení kvality a environmentu

ve společnosti TOROLA electronic, spol. s r.o.

TOROLA electronic, spol. s r.o. je výrobní společností, která se zabývá zakázkovou výrobou elektronických
zařízení pro externí zákazníky, případně realizuje výstupy z vlastnívyivojové činnosti.

Vizí vedení spoleČnosti je prŮběžné zavádění nových technologií, trvalý růst a stabilita společnosti, profesionální
tým zaměstnancŮ, aktivní komunikace se zákazníkem a dodavateli a rostoucí kvalita nabízených služeb,

V souladu s vizívyhlašuje vedeníspolečnosti tuto politiku kvality
r pouze kvalitní provedení všech procesů v souladu s požadavky obchodních partnerů a dalších

zainteresovaných stran generuje produkt, který je přijatelný pro zákazníka. Jen takový zajišt'uje
konkurenceschopnost společností a tím ijejí prosperitu.

r kvalita, která je základem prosperity společnosti, musí blit věcí všech zaměstnanců.

o Kvalita musí být dosahována také v oblasti mezilidských vztahů, a to jak uvnitř společnosti, kde jsou
mezilidské vztahy podporovány vhodným pracovním prostředím, sociálnímíjistotami a možností
seberealizace, tak i u vnějších vztahů s obchodními partnery.

. Zákazník je hlavní a základní hodnotitel naší práce splňujícíjeho požadavky a očekávání, s včasným
plněním termínŮ dodávek a oboustranně výhodnou cenou, Spokojenostzákazníkaje náš prvořadý cíl.

. PrŮběŽné přezkoum ávání a přehodnocování strategie společnosti, politiky kvality a stanovených cílů
musívést ke zlepŠováníefektivnostijak systému managementu kvality a naplňování očekávání našich
zákazníků, tak i hos podářs kého postaven í s polečnosti.

V souladu s vizí vyhlašuje vedení společnosti tuto environmetální politiku
Vedeníspolečnosti se zavazuje, že v rámci environmentální politiky bude

r PoSUZovat veŠkeré environmentální aspekty výrobních a doprovodných činností, stanovovat a
přezkoumávat environmentální cíle, vytvářet programy k jejich dosažení,

r sledovat a zavádět legislativní požadavky na všechny prováděné činnosti tak, aby byly v souladu s
platnými normami a předpisy, s co nejmenšími dopady na životní prostředí.

Vedeníspolečnosti se zavazuje dosahovat \4ýše uvedených záměrů těmito způsoby

. Udržováním zavedeného funkčního systému zabezpečování kvality dle ČsN EN lso 9001 :2016
zákazníkovi, jako hlavnímu hodnotiteli kvality naší činnosti, poskytovat přiměřenou jistotu, že výsledky
naší činnosti mají požadovanou kvalitu.

. Udržováním zavedeného funkčního systému environmentu dle ČSN EN lso 14001:2016, dosahovat
plněnízákonných požadavkŮ legislativy České republiky i Evropské unie, Sledováním a okamžitým
zaváděním legislativních požadavků na všechny prováděné činnosti tak, aby byly v souladu s platnými
normamia předpisy, hygienickýmia bezpečnostními předpisy, s co nejmenšímidopady na životní
prostředí.

o Realizací účinných a efektivních investic do modernizace zařízenía nejnovějších postupů,
. Řádnou Údržbou technologických zařízeni, optimálním nákupem a uyužití* iurovin a materiálů,

používáním technologií šetrných k životnímu prostředí.
. ZajiŠtěním účinnosti všech procesů, jejich měřením, monitorováním a analyzováním, aby bylo

dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
. DalŠÍm vzděláváním a motivacízaměstnanců, osobní odpovědností každého zaměstnance za výsledky

své práce a aktivní přístup,
. UPlatňováním strategie prácebezchyb na všech úrovních řízení. Upřednostněním zásady předcházení

vadám kvalitou přípravných etap před řešením příčin neshod v realizačních procesech.
l Zavedením funkČního systému preventivních opatření, kterými předcházíme vzniku možných havarijních

stavů.
r učinnou externía interni komunikací,
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