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Vedení společnosti Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí v souladu se svými záměry se 

rozhodlo v zájmu úspěšného řízení podniku, zvýšení výkonnosti a konkurence schopnosti 

a zajištění neustálého zlepšování systému managementu kvality uplatňovat 

v následujícím období „Politiku kvality“ založenou k užitku všech zainteresovaných 

stran, kterými jsou:  
 

• Zákazníci 

• Zaměstnanci 

• Dodavatelé 

• Majitelé 

• Okolí 
Proto se rozhodlo vyhlásit a aplikovat na další období následující „Politiku kvality“, v souladu s novelizací 

normy EN ISO 9001:2015: 

   

Zaměření na zákazníka: 
• Základním a prvotním zájmem firmy je spokojenost zákazníka ve všech oblastech.  

• Trvalou spoluprací prohlubovat vazby na poptávku a uspokojování všech potřeb zákazníků. 

• Základem spokojenosti klíčových zákazníků je individuální přístup a osobní odpovědnost 

zainteresovaných pracovníků a efektivního řízení procesu kvality 

• Spolupráci s partnery minimalizovat důsledky hospodářské krize. 

 

Vedení a řízení zaměstnanců: 
• Vedení organizace přijalo tuto „Politiku kvality“ jako základní dokument systému kvality a každý 

rok provede revizi „Cílů kvality“ pro zlepšení dalšího rozvoje systému kvality.  

• Zavazuje se pravidelně ověřovat stav managementu jakosti ve firmě s neustálým zlepšováním. 

• Kvalitní personální politikou zvyšovat kvalifikaci pracovníků. 

• Důsledným plněním „Plánu zdrojů“ zvýšit technologickou výkonnost a přispět ke snížení nákladů 

a posílení konkurence schopnosti. 

 

K dodavatelům: 
• Vedení firmy pravidelně hodnotí a na základě tohoto hodnocení vybírá dodavatele. 

• Našim dodavatelům poskytujeme dlouhodobou a stabilní spolupráci, postavenou na principu 

partnerství a vzájemné výhodnosti. 

 

K majitelům: 
• Vedení firmy pravidelně analyzuje a vyhodnocuje ekonomické výsledky s cílem upevnění pozice na 

trhu a image společnosti. 

•  Zaměřujeme se na efektivní hospodaření s majetkem společnosti a pečujeme o využití všech zdrojů 

společnosti. 

 

K okolí: 
• Rozvojem firmy podpořit i rozvoj regionu, v němž firma působí. 

• Šetrným způsobem přistupovat k ochraně životního prostředí a plnění všech zákonných požadavků. 

„Politika kvality“ je klíčovým dokumentem pro zajištění realizace strategie rozvoje 

společnosti a společně s finanční, personální a obchodní politikou je základem 

posilování společnosti      


