
 

POLITIKA  JAKOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

SPOLEČNOSTI MIVOKOR s.r.o.  

 

Společnost MIVOKOR s.r.o. byla založena v roce 2002 jako organizace s výhradně českým kapitálem,  managementem 
a s výrobním zaměřením na zámečnictví a kovoobrábění. Postupně společnost vyprofilovala svůj výrobní program na tyto 
hlavní směry: 

• Výroba závěsného a vnitřního drátěného programu  

• Výroba reklamních stojanů 

• Výroba stolových noh 

• Výroba technologických palet 

Vedení společnosti MIVOKOR s.r.o. si plně uvědomuje důležitost spokojenosti zákazníků s kvalitou dodávaných produktů 
a zároveň i neopomenutelnou nutnost šetrného přístupu k životnímu prostředí. Proto společnost vybudovala svůj 
integrovaný systém řízení jakosti a životního prostředí, dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005, jako 
svůj nástroj k dosažení spokojenosti svých zákazníků a zajištění ochrany a šetrného přístupu k životnímu prostředí.  

Při naplňování politiky jakosti a životního prostředí ve společnosti platí: 

Zavedeným integrovaným systémem řízení jakosti a životního prostředí chceme dosáhnout důvěry našich 
stávajících i potencionálních zákazníků v naše výrobní a technologické postupy používané při realizaci zakázek. 
Naší snahou je dosahovat vysoký kvalitativní standard všech dodávek za současného snižování negativních 
dopadů výroby na životní prostředí. 

Důsledným řízením vlastních procesů a jejich pravidelným analyzováním zajišťujeme neustálé zlepšování kvality 
vlastních výrobků a šetrný přístup k životnímu prostředí.    

Naše komunikační otevřenost jak k vlastním zaměstnancům, tak i k zainteresovaným stranám, je jedním ze 
základních pilířů našeho integrovaného systému managementu.  

Průběžným výcvikem a vzděláváním zaměstnanců zajišťujeme zlepšováni kvality vlastních služeb a prevenci 
znečišťování životního prostředí. 

Ke každému zákazníkovi přistupujeme tak,  aby jeho požadavky byly vždy splněny a naše produkty realizovány 
a dodány ve sjednaném rozsahu, kvalitě, termínu, s pouze nezbytně nutnými negativními dopady na životní 
prostředí. 

Jednotlivé aktivity naší společnosti a nabízené produkty vždy řídíme tak, aby byly plněny legislativní a jiné 
požadavky, kterým společnost podléhá, v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky našeho oboru. 

S cílem dosahovat stanovených podnikatelských záměrů jsme vytvořili náš integrovaný systém managementu, který 
využíváme jako náš nástroj k neustálému zvyšování vlastní efektivnosti, zlepšování naší kvality a k prevenci znečišťování 
životního prostředí. 
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