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POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VUES Brno s.r.o. 2018
Politika kvality a životního prostøedí VUES Brno s.r.o. vychází z podnikatelské strategie spoleènosti. Pøedmìtem
podnikání je vývoj, výroba a zkoušení elektrických toèivých strojù vè. servomotorù, lineárních motorù, zdrojových
souprav, pohonù, mìøicích pracoviš a elektronických zaøízení.
Pøi vývoji a produkci naše spoleènost usiluje o neustálé zlepšování užitné hodnoty svých výrobkù pro zákazníky a
omezování negativních vlivù svých èinností i výrobkù na životní prostøedí, tj. snižování produkce odpadù a emisí do
ovzduší a dále vývoj recyklovatelných výrobkù s nízkým dopadem na životní prostøedí. Cílem je nabízet výrobky s
vyšší úèinností pøi zachování èi snížení jejich hmotnosti a zástavbových rozmìrù.
Našimi zákazníky jsou obchodní partneøi z celého svìta a zvláštì ze zemí EU. Naše výrobky se uplatòují jako
souèásti strojù a zaøízení v øadì odvìtví a jsou dodávány pøedevším do technologických celkù v prùmyslu, do
automobilního prùmyslu a do energetiky.
Z podnikatelské strategie VUES Brno s.r.o. vychází tyto hlavní zásady:

hlavním strategickým zámìrem je udržovat a rozšiøovat okruh a skladbu svých zákazníkù tak, aby byla

zajištìna dlouhodobá hospodáøská stabilita spoleènosti

udržovat a neustále zlepšovat systémy managementu kvality a environmentu, které zajišují úèinnìjší

využívání vnitøních zdrojù, podporují trvalé dosahování vysoké kvality výrobkù, omezují rizika a snižují jejich
negativní dopady vèetnì dopadù na životní prostøedí

stanovit, monitorovat a øídit realizaèní procesy tak, aby byly snižovány náklady, byla zvyšována jejich
produktivita a byly splnìny požadavky a oèekávání klientù a ostatních zainteresovaných stran
Ke splnìní zámìrù spoleènosti se vedení spoleènosti zavazuje:

poskytovat potøebné finanèní, personální a informaèní zdroje

udržovat a hodnotit soulad s pøíslušnými požadavky právních a ostatních závazných pøedpisù

trvale zlepšovat infrastrukturu, pracovní podmínky, chránit zdraví zamìstnancù a úèinnou prevencí
pøedcházet úrazùm

zajišovat vìdomí závažnosti a dùležitosti èinností všech pracovníkù

neustále zlepšovat systém environmentálního managementu a prevenci zneèištìní s ohledem na významné
environmentální aspekty výrobních èinností

Osvojení si této politiky do myšlení všech pracovníkù a osob pracujících pro spoleènost nebo z jejího povìøení je
zárukou pro dosažení jejího dobrého jména, což je hlavním pøedpokladem k zajištìní dlouhodobé prosperity.
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