
 

PPPOOOLLLIIITTTIIIKKKAAA   IIINNNTTTEEEGGGRRROOOVVVAAANNNÉÉÉHHHOOO   

SSSYYYSSSTTTÉÉÉMMMUUU   
 

Společnost SWISS-FORM a.s. se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou vzorků, malých a středních sérií dílů a 

sestav z ocelových, nerezových a hliníkových plechů. Od roku 2000 je držitelem certifikátu kvality dle EN ISO 9001, 

v roce 2012 proběhla integrace s EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Tyto systémy jsou průběžně aktualizovány a 

udržovány. 

 

OOO RRR III EEE NNN TTT AAA CCC EEE    NNN AAA    ZZZÁÁÁKKK AAA ZZZ NNNÍÍÍKKK AAA    

Cílem společnosti je uspokojovat požadavky zákazníků na kvalitu, cenu i termíny a ostatní 

specifické požadavky, včetně požadavků na prevenci úrazů a poškozování zdraví a prevenci 

znečišťování. S ohledem na naše zkušenosti zákazníkům dle možností nabízíme vhodnější 

technická, ekonomická a ekologická řešení, při současném zvažování rizik. Důvěru našich 

zákazníků získáváme a udržujeme snahou o plné pochopení všech jejich přání a očekávání, 

s garancí zachování kvality výrobků při dodržování zásad BOZP a PO, ochrany životního 

prostředí i při rostoucí četnosti změn vlivem vývoje trhu a celkového podnikatelského prostředí. 

V případě  zájmu bude zainteresovaným stranám zpřístupněn rozsah enviromentálního 

systému. 
 

OOO SSS OOO BBB NNN ÍÍÍ    OOO DDD PPP OOO VVVĚĚĚDDD NNN OOO SSS TTT    

Každý zaměstnanec společnosti osobně odpovídá při své práci za dodržování zásad BOZP a PO, 

ochranu životního prostředí a dodržování a snahu o trvalé zlepšování standardů kvality, včetně 

dodržování předepsaných postupů a norem. Kvalita je pro nás výzvou k neustálému vzdělávání 

a zdokonalování. 

Vedení společnosti se zavazuje trvale udržovat a zdokonalovat integrovaný systém 

managementu a dále být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými 

požadavky, které se vztahují k environmentálním aspektům, k nebezpečím v oblasti BOZP i 

k rizikům v rámci podnikatelského prostředí. 
 

RRR EEE SSS PPP EEE KKK TTT OOO VVVÁÁÁNNN ÍÍÍ    ZZZÁÁÁJJJ MMMŮŮŮ    SSS PPP OOO LLL EEEČČČNNN OOO SSS TTT III    

Optimalizací výrobních možností při udržení požadované kvality a termínů s ohledem na 

efektivitu a konkurenceschopnost, dosahujeme souladu podnikatelské činnosti s požadavky 

zákazníků a naplňujeme hospodářské záměry společnosti. 
 

RRR OOO ZZZ VVV OOO JJJ    FFF III RRR MMM YYY    

Aktivně vyhledáváme příležitosti pro zlepšování všech procesů, včetně zlepšování řízení a 

výkonnosti v environmentální oblasti i v oblasti BOZP. Průběžnou modernizací strojního parku, 

optimalizací postupů, dodržováním technologické kázně a současným plněním požadavků na 

ochranu životního prostředí a BOZP docilujeme trvalého zvyšování kvality produktů.  
 

ŘŘŘÍÍÍZZZ EEE NNN ÍÍÍ    PPP RRR OOO CCC EEE SSSŮŮŮ    

Neustálým monitorováním a měřením procesů, jejich zdokonalováním a uplatňováním zásad 

procesního řízení udržujeme a zdokonalujeme integrovaný systém řízení společnosti a tím 

dosahujeme stanovených cílů. 
 

RRR OOO ZZZ VVV OOO JJJ    ZZZ AAA MMMĚĚĚSSS TTT NNN AAA NNN CCCŮŮŮ    

Vytvářením bezpečného a příjemného pracovního prostředí zajišťujeme trvalé udržení 

kvalifikovaných pracovníků, jejich neustálým vzděláváním a zabezpečováním odpovídající 

motivace podporujeme angažovanost a aktivitu při plnění požadavků, čímž zajišťujeme 

dosahování stále vyšší kvality při dodržování zásad BOZP a PO a ochrany životního prostředí. 

 

 

V Nejdku dne 25.6.2020                                      Ing. Igor Blažek 
ředitel společnosti  


