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ú v o d
Jsme společnost, která přináší technická a technologická řešení v 
segmentu bezpečnostních technologií, telekomunikačních a datových 
sítí. 
Naším dlouhodobým a trvalým cílem je poskytování kvalitních služeb 
s důrazem na kvalitu a efektivitu finálního řešení tak, aby zákazník 
obdržel systém, který bude využívat v co nejvyšší kvalitě a s co největší 
efektivitou ve svůj vlastní prospěch. 
Již od založení společnosti dbáme na dodržování kvality a naším 
závazkem je v tomto směru pokračovat, tj. udržovat, rozvíjet a trvale 
zlepšovat systém managementu kvality v souladu s jeho požadavky. 
Politika kvality je primárním dokumentem systému managementu 
kvality, která vychází z našeho poslání, naší vize a ze strategických 
záměrů managementu společnosti. 
Tato Politika kvality je vytvořena vedením společnosti za účelem 
stanovení základních pravidel a hodnot orientovaných na spokojenost 
zákazníka, spokojenost a kompetenci zaměstnanců a na dodržování 
a zlepšování systému managementu kvality.
Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.
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principy politiky kvality
Vztahy se zákazníky, jejichž podstatou je individuální a profesionální přístup k 
realizaci požadavků a očekávání jak stávajících, tak i nových zákazníků, vytváříme 
podmínky pro další rozvoj společnosti, růst přidané hodnoty daných služeb a zvýšení 
jejich prodejního potenciálu.
V rámci obchodní politiky se zaměřujeme na udržení stávajících a získání nových 
dlouhodobých zákazníků.

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA

Základní kámen naší společnosti tvoří spokojení, spolehliví a kvalifikovaní 
zaměstnanci. Jsme si vědomi toho, že je nutné o tento základní kámen neustále 
pečovat. Podporujeme rozvoj kvalifikace, znalostí a dovedností našich zaměstnanců, 
pravidelně hodnotíme spokojenost a výkonnost našich zaměstnanců. Usilujeme               
o aktivní, otevřenou a čestnou komunikaci se zaměstnanci ve všech oblastech.
Věříme, že uspokojování potřeb a zájmů zaměstnanců je podmínkou úspěšného                      
a trvalého vztahu.

ORIENTACE NA ZAMĚSTNANCE

Řídíme se strategickými záměry společnosti, uplatňujeme nastavené firemní 
procesy a plníme vše v souladu s legislativními předpisy a normami související          
s předmětem našeho podnikání. Naše řídící aktivity jsou primárně orientovány na 
plnění naplánovaných ekonomických a jiných plánů, s jejichž výsledky jsou všichni 
zaměstnanci pravidelně seznamováni.
Uplatňování veškerých firemních procesů trvale sledujeme. Zaměřujeme se na 
co nejhospodárnější a nejefektivnější práci za účelem snižování nákladů, plnění              
nároků na kvalitu procesů a nabízených služeb a jejich neustálé zlepšování.

DODRŽOVÁNÍ A ZKVALITŇOVÁNÍ FIREMNÍCH PROCESŮ

K zajištění Politiky kvality se vrcholový management VTG Engineering, s.r.o. zavazuje:
• trvale přezkoumávat vhodnost a efektivnost systému managementu kvality vedoucí k vyšší 

kvalitě nabízených služeb a maximální spokojenosti zákazníků,
• každoročně definovat měřitelné cíle kvality včetně navazujících úkolů a provádět jejich pravidelné 

vyhodnocování a přezkoumávání,
• vytvářet a poskytovat zdroje pro zajištění funkčnosti systému managementu kvality, realizaci 

politiky kvality, cílů kvality včetně strategických cílů,
• řídit se legislativními předpisy a normami související s předmětem našeho podnikání,
• zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců společnosti a trvale prosazovat a šířit mezi zaměstnanci 

zásady této politiky kvality,
• hodnotit produktivitu zaměstnanců a účinně a systematicky zaměstnance motivovat,
• uplatňovat nástroje aktivní a transparentní komunikace vůči všem zainteresovaným stranám,
• zajistit povědomost této politiky kvality u všech zaměstnanců a dostupnost všem                      

zainteresovaným stranám;
• pravidelně tuto politiku kvality přezkoumávat z hlediska vhodnosti a aktuálnosti
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