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Politika kvality 
 
ASSEMBLA, družstvo nabízí provádění montážních, kontrolních, kompletačních a pomocných prací 
výrobní povahy ve strojírenství, ve výrobě plastových, pryžových a kovodělných výrobků formou externího 
zdroje (outsourcingu) působícího přímo u zákazníků, kteří tyto práce přidělují a dohlíží na jejich provedení. 
 
Jsme zákaznicky orientovanou společností, řízenou s cílem splnění všech potřeb a očekávání našich 
zákazníků a dalších zainteresovaných stran při dosažení co nejlepších výsledků hospodaření. 
 
Vedení společnosti se rozhodlo trvale udržovat a rozvíjet systém řízení kvality podle požadavků normy  
ČSN EN ISO 9001:2016 jako nástroje pro zvýšení výkonnosti jednotlivých procesů ve společnosti. 
Pro tento systém je rozhodnuto vedení společnosti uvolnit potřebné zdroje, systém neustále monitorovat, 
ověřovat a rozvíjet tak, aby byly používány nejvhodnější metody a postupy vedoucí k nejlepším výsledkům 
při plnění stanovených cílů společnosti. 
 
Vedení společnosti se rovněž rozhodlo trvale plnit příslušné požadavky všech relevantních 
zainteresovaných stran a politiku kvalitu mít pro ně dostupnou na webových stránkách společnosti. 
 
Prostředkem pro plnění Politiky kvality ve společnosti je týmová komunikace a spolupráce ve všech 
úrovních řízení a neustálé sledování motta společnosti: 
 
Kvalita je prestiž, která odlišuje. 
Prestiž je naším cílem. 
 

Politica della qualitá 
 
ASSEMBLA cooperativa fornisce il servizio di assemblaggio , controllo, completazione e di 
lavori ausiliari di produzione nel settore meccanico, nella trasformazione di materie plastiche o 
metalliche a mezzo di risorsa esterna (outsourcing) presente direttamente presso i clienti, che 
gestiscono i detti lavori e controllano la loro esecuzione. 
 
Siamo una societá orientata al cliente gestita allo scopo di ottenere i migliori risultati finanziari e 
di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. 
 
La direzione della societá ha deciso di tenere e sviluppare in modo duraturo il sistema di 
gestione per la qualitá ai sensi della norma ČSN EN ISO 9001:2016 come mezzo che permette 
di aumentare l´effettivitá dei singoli processi nella societá. 
 
Per poter mantenere e sviluppare in modo continuo il sistema di gestione per la qualitá la 
direzione della societá dá a disposizione i mezzi ed i processi necessari, effettua un continuo 
monitoraggio, verifica lo sviluppo del sistema in modo da applicare i migliori metodi e processi 
per ottenere i migliori risultati nelle singole attivitá della societá.  
 
La direzione della societá si impegna a dirigere il personale con lo scopo di ottenere la qualitá 
tramite la partecipazione del personale nelle azioni migliorative e nella comunicazione interna. 
 
La direzione della societá ha inoltre preso la decisione di adempire in modo continuativo ai 
relativi requisiti di tutte le parti interessate e di pubblicare a questo scopo la politica della qualitá 
sul sito della societá. 
 
Per poter adempire alla politica della qualitá la societá sviluppa una collaborazione di gruppo a 
tutti i livelli di gestione con osservazione del proprio motto: 
Qualitá é un prestigio che distingue. 
Il prestigio é il nostro obiettivo.  
 
 


