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Politikou jakosti a životního prostředí je plné dosažení a udržení úrovně jakosti výrobků a služeb vedoucí k trvalému uspokojení potřeb a požadavků zákazníka, při
optimalizaci ekonomické efektivnosti a zároveň sledováním a snižováním negativních dopadů do životního prostředí.
Tomuto cíli je nutno podřídit všechny předvýrobní i výrobní etapy u všech výrobků
pro finální odběratele, dodavatele, přímý prodej nebo jakost prováděných služeb.
K zajištění tohoto úkolu je budován a postupně zdokonalován jednoduchý, aktualizovatelný a účinný systém zajišťování jakosti a životního prostředí, platný v celé
společnosti. Jeho používání zaručuje úroveň jakosti, že budou plánovány, řešeny a
kontrolovány všechny procesy, čímž bude dosaženo zajištění smluvně dohodnutých
podmínek a bude aktivně prováděna prevence znečišťování ŽP.
Vize a mise společnosti
 Detail CZ vystupuje jako vážený dodavatel a partner přesných soustružených a
frézovaných ocelových dílů pro automobilový průmysl a stavební stroje.
 Zaměřuje se na přesné součásti pro motory, převodovky a podvozky.
 Je spolehlivá a proaktivní společnost zaměřená na provozní inženýrství, procesní
řízení a řízení kvality.
 Je vybavená moderními a vysoce účinnými obráběcími stroji a měřícími přístroji.
 Vyváří robustní dodavatelský řetězec lokálních partnerů pro tepelné zušlechtění a
povrchové úpravy.
 Rozvíjí aktivně spolupráci s místními institucemi a spolky.
 Podniká bez negativních dopadů na životní prostředí
 Plně respektuje sociální, kulturní a etnické zvyklosti a potřeby svých zaměstnanců
a partnerů a dbá na jejich osobní a odborný rozvoj.
 Rozvoj společnosti je plně podporován vlastníkem Wikov Group.
Politika jakosti a životního prostředí
1. Měřítkem kvality naší práce je spokojenost všech zákazníků a ochrana životního
prostředí. Všichni zaměstnanci jsou motivováni k plnění požadavků zákazníka a
k ochraně životního prostředí.
2. Společníci a řídicí pracovníci firmy, jsou v záležitostech kvality a ochrany životního prostředí, příkladem pro všechny zaměstnance.
3. Všichni známe smysl a význam své práce u firmy DETAIL CZ. Každý z nás odpovídá za kvalitu a neustále zdokonalování své práce a prevenci znečišťování
životního prostředí.
4. Našim zákazníkům nabídneme výrobky a služby, které je nejen uspokojí, ale budou splňovat jejich přání a očekávání.
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5. Díky úzké spolupráci a vzájemné podpoře všech pracovníků a útvarů Fy. DETAIL CZ, dosáhneme soustavné zdokonalování kvality svých výrobků, služeb a
zlepšování životního prostředí.
6. Při všech činnostech dbáme na dodržování a plnění legislativních a jiných závazných požadavků
7. Spokojení a kladně motivovaní pracovníci jsou základním předpokladem pro
dobré výrobky a služby. K tomu musíme vytvářet všem pracovníkům odpovídající prostředí a podmínky.
8. Preventivní opatření a zlepšování výrobních procesů a postupů, jsou klíčem
k vysoce hodnotným výrobkům a službám.
9. Trvalá spolupráce s našimi dodavateli a zapojení dodavatelů do firemních procesů jsou zárukou kvalitních výrobků a trvalého snižování negativních dopadů do
životního prostředí.
10. Vedení společnosti úzce spolupracuje s představiteli města Žirovnice a okolí.
11. Tato politika jakosti a životního prostředí je závazná pro všechny pracovníky
firmy a pro všechny dodavatele, kteří pracují ve prospěch firmy DETAIL CZ.
12. Všechny výrobky, u kterých se vyskytují kritické, nebo závažné charakteristiky
musí být dodávány ve 100 % kvalitě, společnost se zavazuje k dodávkám s 0
úrovní PPM neshod.
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