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Dlouholetou a strategickou vizí naší organizace je vytvořit společnost, která je stabilní a schopná 

nabídnout zákazníkovi kvalitní výrobky za nejnižší ceny na českém trhu. 

Úkolem politiky kvality a environmentu je stanovit základní strategii společnosti RECEO s.r.o., která 

se zabývá : Poskytováním služeb v péči o průmyslové kapaliny – Total Fluid Management 

 Filtrací průmyslových kapalin 

 Diagnostikou průmyslových kapalin 

 

Strategie naší společnosti : 

1. Hlavním záměrem naší společnosti je maximální spokojenost našich zákazníků. Proto klademe 

důraz na pochopení jejich potřeb a problémů tak, abychom byli schopni poskytnout zákazníkovi 

vysoce kvalitní zboží, které zvyšuje jeho spokojenost a loajalitu k naší společnosti. 

2. S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů, které vedou k lepšímu 

pochopení problematiky a potřeb našich zákazníků. 

3. Vedení společnosti se zavazuje dělat změny v organizaci tak, aby byly směřovány ke zlepšení 

systému managementu kvality a spokojenosti zákazníka.  

4. Všechny naše služby jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, 

hygienickými, bezpečnostními, ekologickými a dalšími podmínkami, které jsou určené platnou 

legislativou ČR nebo EU případně zainteresovanými stranami. 

5. Každý náš spolupracovník je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti, zná svoji 

odpovědnost a postavení v systému kvality. Kvalitní a odpovědná práce každého pracovníka je 

zárukou úspěchu firmy. Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost 

ke společnosti.  

6. Zavazujeme se plánovaně a cílevědomě zlepšovat pracovní prostředí ve všech činnostech 

společnosti. 
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7. Přispívat ke zlepšení životního prostředí zavedením systému environmentálního managementu 

podle normy ISO 14001 a jeho dalším rozvíjením. 

8. Dodržovat požadavky platné legislativy v oblasti životního prostředí a další závazky, ke kterým se 

společnost dobrovolně zavázala. 

9. Rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o ochraně životního prostředí a získat je k užší spolupráci. 

10. Působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a vědomě preferovat firmy, 

které mají zavedený systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001. 

11. Snižovat dopady do životního prostředí u zákazníka v souvislosti s použitím našich služeb a 

výrobků. 

12. Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, služeb a výrobků na životní 

prostředí. 

13. Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí. 

 

 

 

 

                                                                                                                
 

Jemnice, dne 1.8.2012 

 Josef Ellinger 

 jednatel společnost 


