
Poselství firmy 
Našim posláním je vytvořit nejlepší společnost v Evropě, která bude poskytovat outsourcingové 

služby v oblasti řízení řetězových dodávek v motoristické a elektrotechnické branži. 

 

Vize 
Snažíme se dosáhnout dokonalosti procesních pravidel dodržováním nadprůměrné kvality a 

bezpečnosti, zajišťováním služeb a spokojenosti klientů po celé Evropě. 
 

POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP 

 Hlavním cílem politiky kvality je spokojenost zákazníků s poskytovanými službami  

      společností Exact Systems Czech Republic s.r.o. 

 Společnost Exact Systems Czech Republic s.r.o. vznikla jako samozřejmá odpověď na 

potřeby výrobních společností. Záleží nám také na zvýšení úspěchu vaší firmy, proto nabízíme 

naše služby v rozsahu kontroly, kvality dodavatelského řetězce, tzn. oprava komponentů, 

montáž dílů a komponentů a zabezpečení kompletní výroby. 

 Používáním zásady „vždy blízko zákazníka”, obklopujeme každého našeho partnera velkou 

péčí poskytujíce mu svůj čas a pomoc. Zaměstnanci Exact Systems Czech Republic s.r.o. jsou 

mladí lidé, kteří profesionálně přistupují k svojí práci a povinnostem. Proto jsme schopní 

rychle a účinně reagovat na vaše požadavky a taktéž se jim přizpůsobit. 

 Používáním existujících právních předpisů, důsledně budujeme důvěru u zákazníků ve 

společnost Exact Systems Czech Republic s.r.o. jako spolehlivou firmu, pro kterou kvalita 

znamená uspokojování jejich potřeb a nároků. 

 Vytváříme podmínky pro správné fungovaní integrovaného manažerského systému 

vybudovaného podle norem ISO a pravidelně posuzujeme jeho efektivnost a neustálým 

monitorováním procesů a přijímáním opatření trvale zlepšujeme vybudovaný systém. 

 Dělat vše pro zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a návštěvníků. 

 Cestou prevence předcházet haváriím, skoro nehodám a situacím, jejichž následky by mohly 

mít negativní dopad na zdraví zaměstnanců a na životní prostředí a jeho znečišťování.   

 Zabezpečovat a prosazovat všechny povinnosti vyplývající z právních a jiných požadavků. 

 Budeme vykonávat konzultace návrhů a připomínek z oblasti BOZP za spoluúčasti 

zaměstnanců a zástupců zaměstnanců. 

 Budeme dodržovat právní a jiné požadavky, které jsme se zavázali plnit, a souvisí s našimi 

environmentálními aspekty. 

 Vedení společnosti se zavazuje splnit požadavky na kvalitu prostřednictvím: 

• zlepšení technických, organizačních a ekonomických opatření 

• systematické organizování školení, sloužící ke zvýšení odbornosti 

• ocenit přínos každého zaměstnance v realizaci společných cílů 

• využívat a přinášet novou techniku, kontrolu, zkoumání po dobu realizace služby 

v rámci společnosti 

• dohled na správnou přípravu a průběh procesu 

• dohled nad kvalitou dodávek a hodnocení dodavatelů. 

Politika kvality firmy Exact Systems Czech Republic s.r.o. vytváří rámec při stanovení konkrétních 

cílů kvality a zodpovědnost za jejich realizaci na každém stupni řízení. 

 

V Ostravě dne 06.01.2020       Jednatel společnosti 

                                                                                                Mgr. Radovan Meleš  


