AF-Consult Czech Republic s.r.o.
POLITIKA KVALITY
Politika kvality společnosti AF-Consult Czech Republic (Energy division) vychází z
kontextu společnosti a podporuje strategické zaměření dosáhnout dlohodobého
úspěšného rozvoje pro společnost a její klienty dodržováním následujícíh principů, které
jsou zahrnuty do procesů společnosti a ke kterým se zavazuje:
❖ Dodržování požadavků zákazníka, legislativních požadavků a požadavků
zainteresovaných stran s cílem uspokojení zákazníka a zvyšování jeho
spokojenosti.
❖ Neustálé zvyšování efektivnosti systému managementu kvality - Systém
managementu kvality je strategickým nástrojem k prokazování způsobilosti
společnosti navrhovat a dodávat služby a výrobky vyhovující aktuálním
prověřeným požadavkům trhu s cílem plně uspokojit potřeby zákazníka, prevencí
neshod ve všech etapách činností od návrhu až po servis.
❖ Podporování a prosazování přístupu
v souvislosti s jadernými projekty.

Kultury

bezpečnosti

(Safety

Culture)

❖ Zajištění kvality inženýrských činností, konzultačních činností, certifikací a měření,
dodávek služeb, kompletů zařízení i jednotlivých výrobků má plnou podporu
vrcholového vedení společnosti.
❖ Všechny činnosti, které mohou ovlivnit kvalitu výsledného produktu, jsou
zpracovávány dokumentovanými postupy, jak v oblasti systému kvality, tak i v
oblasti environmentální politiky s definovanou odpovědností. Uplatňováním
požadavků zajišťování kvality u dodavatelů je optimalizována kvalita
kompletovaných výstupů.
❖ Součástí politiky kvality je průběžné zajišťování personálních,
technických, organizačních a řídících zdrojů ve společnosti.

finančních,

❖ Zaměstnanci společnosti se řídí Etickým kodexem, který definuje morální závazky
upravující mravní postoje, chování a jednání zaměstnanců vůči společnosti,
spolupracovníkům, zákazníkům a obchodním partnerům.
❖ Personál z oblasti kvality a technické kontroly má právo, odpovědnost a
organizační volnost, aby identifikovali případné neshody a aby iniciovali,
doporučovali a zajišťovali řešení v rámci společnosti.

Ing. Tomáš Tichý
ředitel společnosti
Revize: 8
V Praze dne 9.3.2018
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AF-CITYPLAN s.r.o.
POLITIKA KVALITY
Poslanim AF-CITYPLAN s.r.o. (dale jen Spolecnost) je poskytovani inzenyrskych,
expertnich, konzultacnich a projektovych sluzeb v ruznych oborech, z nichz hlavnimi
jsou doprava, dopravni inzenyrstvi, mostni a inzenyrske stavitelstvi, ekonomika a
bezpecnost v doprave a zivotni prostredi a mezinarodni projekty
Politika kvality Spolecnosti (Infrastructure division) predstavuje zavazek vedeni
Spolecnosti k plneni pozadavku a neustalemu zlepsovani efektivnosti svych procesu
systemu managementu kvality. Cilem politiky kvality je sirit tento zavazek mezi
vsechny zamestnance a sirit tak povedomf o dulezitosti plneni pozadavku a neustalem
zlepsovani ke zvysovani spokojenosti zakaznfka.
Pri naplnovani sveho poslani Spolecnost vychazi z techto principu a cilu:
•

Management kvality je neoddelitelnou soucasti vsech stupnu rizenf spolecnosti
rizenf projektu.

•

Procesy systemu managementu kvality jsou trvale udrfovany, monitorovany a je
neustale zlepsovana jeho efektivnost.

•

Vytvareni podminek, aby nase sluzby pine vyhovovaly pozadavkum a pranim
nasich zakazniku.

•

Systematicke plneni stanovenych pozadavku nebo pozadavku, ktere se obecne
predpokladaji nebo jsou zavazne, a prekonavani ocekavani nasich zakazniku
zabezpeci duveru zakazniku v nami poskytovane sluzby.

•

Vytvarime prostredi dobre vzajemne spoluprace a duvery mezi pracovniky a
utvary spolecnosti. Kazdy nas zamestnanec, kazda nase cinnost ovlivnuje primo
nebo neprimo kvalitu sluzeb.

•

Kvalitu nami poskytovanych sluzeb pravidelne hodnotime stanovenymi ukazateli.
Mame navrzeny, zavedeny, zdokumentovany a overeny efektivni pracovni postupy
pro cinnosti s vyznamnym vlivem na kvalitu, zivotni prostredi a ekonomicke
vysledky spolecnosti.

•

Trvale zlepsovanf a inovace nasich procesu a sluzeb a v neposledni rade i
vzdelavani pracovniku je nedilnou cestou k zajisteni vysoke urovne kvality pri
soucasnem dosazeni konkurenceschopnosti nasf spolecnosti.

•

Dbame na to, aby zasady managementu kvality byly dodrfov.' y
dodavateli.

Politika kvality pravidelne aktualizovana, aby odpovfdala z ·
V Praze dne 1.8.2016

Ing. Ivo Simek, CSc.
R.editel AF-CITYPLAN s.r.o.

nasimi

AF-ENGINEERING s.r.o.
POLITIKA KVALITY
Politika kvality AFE (Industry division) představuje závazek vedení AFE k plnění
požadavků a neustálému zlepšovaní efektivnosti svých procesu IMS. Cílem politiky
kvality je šířit tento závazek mezi všechny zaměstnance a šířit tak povědomí o
důležitosti plnění požadavků a neustálém zlepšovaní ke zvyšovaní spokojenosti
zákazníka.
Při naplňovaní svého poslaní AFE vychází z těchto principů a cílů:
•

IMS je trvale udržován, monitorován a neustále je zlepšována jeho efektivnost.

•

Management kvality je neoddělitelnou součástí všech stupňů řízení AFE včetně řízení
projektů.
Vytvářením a plněním podmínek, aby naše služby pine vyhovovaly, popř.
překračovaly požadavky a přání naších zákazníků.
Vytvářením prostředí dobré vzájemné spolupráce a důvěry mezi pracovníky AFE.
Každý náš zaměstnanec, každá naše činnost ovlivňuje přímo nebo nepřímo kvalitu
poskytovaných služeb.
Kvalitu námi poskytovaných služeb pravidelně hodnotíme stanovenými ukazateli.
Máme navrženy, zavedeny, zdokumentovány a ověřeny efektivní pracovní postupy
pro poskytované činnosti.
Trvalé zlepšování a inovace našich procesů, služeb a v neposlední řadě i vzdělávání
pracovníků je nedílnou cestou k zajištění vysoké úrovně kvality při současném
dosažení konkurenceschopnosti AFE.
Dbáme na to, aby zásady managementu kvality byli dodržovány i našimi dodavateli.

•
•

•

•

•

Politika kvality je každý rok aktualizována, aby odpovídala záměrům AFE.

