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       V souladu se strategickým záměrem a cíli společnosti, kdy vedení PLiSATi s.r.o. si uvědomuje 
rozhodující význam řízení kvality v tržním prostředí a v návaznosti na schválenou koncepci systému 
řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, 
 
aktualizuje, s účinností od 28.2.2021 
 

politiku společnosti 
se zaměřením na řízení kvality k maximálnímu uspokojení všech zákazníků 

 
      Strategickým cílem společnosti PLiSATi s.r.o., specializované na výrobu plastových výrobků - 
obalů a speciálních dílů - převážně pro farmaceutický a také potravinářský průmysl, je nadále udržení 
předních pozic v této oblasti.  
Toto předpokládá důsledné využívání všech zdrojů, požadavků a informací, vedoucích ke splnění 
požadavků a očekávání zákazníků, v souladu požadavky platné legislativy;  k tomu také přistupuje 
systematické posuzování aspektů a požadavků zainteresovaných stran – a to vše vždy s důrazem 
na kvalitu, dodací lhůty a konkurenceschopnost cen. 
 
       Nástrojem pro dosažení našeho strategického cíle je komplexní a funkční systém řízení celé 
společnosti a tím i kvality, jeho průběžné naplňování, dodržování a snaha o neustálé zlepšování 
a dodržování předepsané legislativy všemi zaměstnanci společnosti.  

Sdělujeme, že v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 1934/2004 
o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, v souladu s Nařízením komise 
(ES) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami, 
s Nařízením komise (ES) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk 
s potravinami a další platnou legislativou disponujeme čistými výrobními prostory kategorie D a celá 
výroba je prováděna v souladu se správnou výrobní praxí. Veškeré výrobní zařízení, vyrábějícím 
plastové výrobky - obaly a speciální díly - je pravidelně kontrolováno a validováno. V rámci toho 
nabízíme výrobky s vysokou kvalitou a přesností, podpořenou zejména špičkovým vybavením 
a dlouholetými zkušenostmi. 
  
 
       Každý pracovník společnosti musí být přesvědčen o tom, že kvalita výroby a spokojenost 
zákazníka je pro veškerou naši činnost prvořadá. 
 
       Na podporu naplnění vytýčeného cíle a s vědomím, že pouze spokojený a odborně připravený 
zaměstnanec může podat kvalitní výkon, vedení společnosti zajišťuje potřebné pracovní vybavení 
a prostředí a pravidelná odborná a profesní školení. 
 Při uzavírání smluv se subdodavateli bude dbáno na ověření schopnosti dostát našim interním 
požadavkům na řízení kvality a na jejich dodržování v průběhu realizace zakázky.   
 
 
V  Dětmarovicích, dne 28.02.2021 
 
 
               ……………………………………….. 
               Ing. Oto Toman 
             ředitel společnosti 


