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Společnost Zámečnictví-Beran s.r.o. se zabývá  výrobou přírub, výrobou potrubních tvarovek výrobou středních
svařenců, stáčením plechů, tvarovým řezáním, dělením materiálů - plazma, plyn, nůžky a přesným obráběním na
CNC a NC strojích.  Vedení společnosti v závislosti na potřebě neustálého zvyšování kvality nabízených služeb a
prokázání schopnosti naplňovat veškeré požadavky, které na společnost kladou zákazníci a další zainteresované
strany, vyhlásilo:

POLITIKU KVALITY
Cílem politiky kvality společnosti Zámečnictví-Beran s.r.o. je celková organizační stabilizace společnosti jak uvnitř
tak navenek. Tzn. funkční systém a rozdělení rolí ve společnosti, jasné cíle, úkoly, odpovědnosti a následné plnění
stanovených cílů a úkolů a jejich vyhodnocení.

Pro společnost Zámečnictví-Beran s.r.o. je hlavním strategickým cílem plnit všechny současné i budoucí 
potřeby klientů, poskytovat kvalitní služby, zabezpečit co nejrychlejší jednání při vyřízení požadavků 
klientů, ochotu, vstřícnost a spolehlivost. Pro úspěšnou realizaci strategických záměrů stanovuje vedení 
společnosti cíle a směry působení a vytváří potřebné tvůrčí pracovní prostředí pro své pracovníky. 

Společnost vede své pracovníky k profesionalitě, dodržování stanovených vnitřních předpisů a postupů 
v rámci systému řízení kvality. Oproti tomu, nabízí vedení společnosti svým pracovníkům pravidelná 
školení. Smyslem této orientace na pracovníky je docílit zvýšení pracovního nasazení všech pracovníků a 
zachování loajálního přístupu ke společnosti. 

Vedení společnosti považuje systém řízení kvality za neustále rozvíjející se součást celkového řízení, 
účinně podporující dosahování strategických záměrů společnosti, prostřednictvím vhodně nastavených 
procesů a kontrolních parametrů při jejich naplňování. 

Pro naplňování této politiky je ve  společnosti uplatňován, rozvíjen a neustále zlepšován systém řízení 
v souladu s normou ISO 9001 se zaměřením na účinné a efektivní plnění veškerých parametrů kvality 
nabízených služeb ve všech fázích realizace obchodních případů, včetně plnění všech právních a jiných 
požadavků. 

Dokumentovaný a funkční systém kvality ve společnosti je trvale prokazatelný našim klientům, případně 
jiným externím organizacím.

V Rudě nad Moravou 3.1.2017                                     ……………………………………

                                                                                                    Jednatel společnosti


