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Politika kvality 
 

 

 
PCS spol. s r. o. je obchodní společností založenou na znalosti vyspělých technologií objektové 

bezpečnosti, detekce nebezpečných předmětů, ochrany dat v informačních systémech, měřících 
zařízení a speciálních fyzikálně-chemických analytických metod.  

 
Vizi společnosti vyjadřuje motto „Řešení pro vaše technologie, technologie pro vaše řešení“.  
 
Strategickým cílem společnosti je trvalý rozvoj všech úspěšných aktivit. Diverzifikace jednotlivých 

oblastí činnosti a společná minimalizace podnikatelských rizik je záměrem majitelů společnosti PCS a 
přináší stabilitu společnosti díky rozdílným obchodním modelům a cílovým skupinám klientů jednotlivých 
divizí. Stabilita celé společnosti přináší též významné snížení odběratelských rizik pro zákazníky 
jednotlivých divizí.  

 
Nedílnou součástí naplňování strategie společnosti je důraz na kvalitu poskytovaných produktů a 

služeb na základě znalosti potřeb klientů. Dodržováním etiky ve vztazích uvnitř i vně společnosti 
upevňuje vedení celkovou důvěryhodnost společnosti.  

Důvěryhodností rozumí vedení společnosti takové klima, kdy je zákazník spokojen s poskytnutou 
službou, vrací se a svěřuje společnosti realizaci náročných technologických a bezpečnostních řešení.  

 
Vedení společnosti považuje za největší hodnotu své zaměstnance a jejich odborný a lidský 

potenciál, jehož rozvoji a vysoké motivaci věnuje trvalou péči. Na základě sledování trendů, 
vyhodnocování potřeb trhu a spokojenosti zákazníků, a v souladu se znalostní bází zaměstnanců a 
strategickými záměry společnosti stanovuje vedení společnosti dlouhodobé i taktické cíle činností 
jednotlivých divizí. Zajišťujeme prostředky pro plnění těchto cílů a jejich pravidelným přezkoumáním 
směřujeme společnost k trvalému zvyšování efektivity systému řízení kvality.  

Dosahováním stanovených cílů, dodržováním a péčí o kvalitu všech aktivit společnosti 
podporujeme trvalý zdravý růst společnosti a konkurenceschopnost jejích služeb. 

 
  
 
 
 
 
V Praze dne 12. dubna 2016       …………………………………….  

Ing. Jan Vančura, ředitel 
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