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1 ÚČEL A PLATNOST 

Účelem dokumentu je definovat prohlášení o politice kvality dle norem ISO 9001 a ISO 13485 společností Riocath 
Rectal Tube, a.s. a Riocath Medical Devices, a.s. a tím poskytnout rámec pro stanovení cílů kvality (PK/003) obou 
společností. 

Dokument je součástí dokumentace systém managementu kvality Riocath Holdingu a je závazný pro všechny 
zaměstnance společností Riocath Rectal Tube, a.s. a Riocath Medical Devices, a.s. 

2 ODPOVĚDNOST 

Za stanovení politiky kvality odpovídá vrcholové vedení ve spolupráci s vrcholovým vedením holdingu. 

Za seznámení pracovníků s politikou kvality odpovídá manažer kvality. Za komunikování politiky kvality směrem 
mimo společnosti odpovídá manažer kvality. 

3 TERMÍNY A ZKRATKY 

Vrcholové vedení Statutární zástupci společnosti 

  

RRT Riocath Rectal Tube, a.s. 

RMD Riocath Medical Devices, a.s. 

SMK systém managementu kvality dle norem ISO 9001 a ISO 13485 

4 POLITIKA KVALITY  
SPOLEČNOSTÍ RIOCATH RECTAL TUBE, A.S. A RIOCATH MEDICAL DEVICES, A.S. 

Uvědomujeme si, že naši zákazníci od nás očekávají produkt, který v maximální míře splňuje jejich požadavky. 
Zároveň chápeme, že naší povinností je důsledně plnit požadavky zákonů a jiných nadřazených předpisů. Kde 
jakost neboli kvalita znamená, že se k nám vrací zákazník a nikoliv výrobek. 

Abychom za těchto okolností a podmínek upevnili a případně rozšířili naší pozici na trhu, budeme svoji činnost řídit 
následující strategií: 

  

 Vybudujeme, budeme udržovat a trvale zlepšovat účinný systém managementu kvality dle norem ISO 
9001 a ISO 13485, ve kterém budeme klást důraz především na pravidelné určování konkrétních cílů pro 
naše procesy. 

 

 Systém managementu kvality budeme udržovat a trvale zlepšovat s důrazem na prevenci neshod a 
minimálního počtu reklamací. 

 

 Budeme důsledně sledovat a dodržovat všechny požadavky právních předpisů vztahující se k naší činnosti, 
tedy zákonů, vyhlášek, nařízení a norem. 

 

 Společným úkolem vedení a všech zaměstnanců se musí stát trvalé úsilí o splnění všech požadavků našich 
zákazníků. K tomu účelu budeme pečlivě analyzovat všechny jejich potřeby, požadavky, připomínky a 
náměty.  

 

 Soustavnou péči budeme věnovat vzdělávání a výchově našich pracovníků, protože to jsou právě oni, kteří 
svojí dobrou prací zajišťují prosperitu naší společnosti. 

  

 Pouze výběrem vhodných kvalifikovaných a prověřených dodavatelů můžeme poskytovat kvalitní 
produkty v souladu s legislativními požadavky a požadavky norem ISO 9001 a ISO 13485. 
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Jsme přesvědčeni, že pouze důslednou realizací této strategie zajistíme budoucnost a prosperitu našich 
společností, tím i sociální zajištění nás všech. 

5 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 

PK/003 Cíle kvality 

Norma ISO 9001 

Norma ISO 13485 

6 REVIZE 

Revize Dne Vydal Kontroloval, odzkoušel Schválil 

Revize 00         

Revize 01         

Revize 02         

 

Změny oproti poslední verzi: 

Jedná se o první verzi dokumentu.  

 


