
Politika společnosti skupina č. 3 

DUDLIK, s. r. o. 
 

Motto společnosti: „Saj, saj, saj, až mě vysaj.“ 

 

POLITIKA KVALITY 
 
Politiku společnosti vyhlašuje vedení společnosti v souladu s definovanými strategiemi společnosti. 
Pro řízení společnosti máme implementován integrovaný systém řízením složený ze systémů: 

 Systém managementu jakosti dle ISO 9001:2009 (ČSN EN ISO 9001:2009) 

 Systém managementu bezpečnosti informací dle ISO 27001:2006 (ČSN EN ISO 27001:2006) 

 OHSAS 18 001 – management bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
 
Filozofie společnosti DUDLIK, s. r. o. je výroba produktů nejen na základě medicínských vědomostí, 
ale i na základě zkušeností matek.  
 
Zavazujeme se podnikat podle vysokých standardů morálky a etiky. Jsme otevření vůči všem, na které 
má naše podnikání dopad.  
 
Cíle společnosti DUDLIK, s. r. o. 

 vysoká kvalita a technická úroveň výrobků 

 bezpečnost výrobků 

 soustavné sledování a analýza potřeb zákazníků 

 neustálé zlepšování se v oblasti životního prostředí 

 snižování produkce odpadů 

 bezpečné a zdravé pracovní prostředí v celé společnosti 

 prevence úrazů a minimalizace rizik při jednotlivých činnostech 
 

Politika systému řízení kvality 

 poskytujeme kvalitní služby v oblasti cucání  

 pro vývoj našich řešení využíváme nejnovějších technologií 
 
Ve vztahu k zákazníkům 

 snažíme se přistupovat k našim zákazníkům individuálně  

 snažíme se neustále zvyšovat kvalitu a rozšiřovat portfolio našich výrobků 

 se zákazníky se snažíme budovat výhodný dlouhodobý vztah, který je založen na vzájemné 
důvěře a dobré zkušenosti 

 
Ve vztahu k vlastníkům a vedení společnosti 

- všichni naši zaměstnanci se podílí na naplňování vizí a očekávání vlastníků a vedení 
společnosti 

 ve vztahu k vlastníkům klademe důraz na snižování výrobních nákladů (nikoliv na úkor kvality) 
a generování přiměřeného zisku pro našeho vlastníka 

 
Ve vztahu k zaměstnancům 

- úspěch naší společnosti se odvíjí od kvality našich zaměstnanců 
- důležitá je pro nás budování firemní kultury na principech učící se společnosti 
- snažíme se zaměstnanců rozvíjet pozitivní myšlení 
- podporujeme týmovou spolupráci 
- podporujeme všeobecné i odborné vzdělávání našich zaměstnanců 

 
Ve vztahu k okolí 

- zaměstnanci vykonávají svou pracovní činnosti s maximálním ohledem na životní prostředí 

 


