
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

P O L I T I K A  K V A L I T Y 
 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. , při vědomí své odpovědnosti 

za rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů komplexních meliorací, 

pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující , 

považuje řízení a zajišťování kvality všech svých činností za jeden z hlavních 

nástrojů pro naplnění svého poslání. Kvalitě podřizuje všechny vykonávané činnosti 

a spokojenost všech uživatelů výsledků a s nimi spojenými službami je prvořadým 

kritériem pro hodnocení výsledné vnímané kvality uplatnitelných výsledků výzkumu, 

vývoje, jejich transferu k  uživateli, expertizní, vzdělávací a poradenské činnosti . 

Vedení Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. se rozhodlo pro úspěšné řízení 

a zvýšení výkonnosti uplatňovat systém managementu kvality podle normy 

ČSN EN ISO 9001:2009 jako trvalé zlepšování všech svých činností a procesů tak, aby to přineslo 

užitek všem zainteresovaným stranám. 

Mezi hlavní strategické cíle systému managementu kvality patří vědomí, že: 

- posláním ústavu je poskytovat uživatelům výsledky a služby v nejlepší kvalitě, komplexně, 

s odpovědností za jejich správné uplatnění, 

- uživatel výsledků a služeb je nejdůležitějším partnerem, přinášejícím i ve zpětné vazbě 

podněty pro potřebu tvorby nových poznatků, 

- ústav bude systematicky rozvíjet spolupráci s výzkumnými institucemi a univerzitami na 

národní, ale i na mezinárodní úrovni s cílem zvyšování kvality základního a aplikovaného 

výzkumu i experimentálního vývoje v oborech činností ústavu, 

- mimo stávající uživatele výsledků výzkumu a experimentálního vývoje bude ústav 

oslovovat a získávat pro úzkou spolupráci další potenciální partnery v oblasti zemědělství, 

ale i ochrany a tvorby životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje, 

- ústav jako akreditovaný poradce v oblasti zemědělství, který má významné postavení mezi 

odbornými organizacemi, bude i nadále poskytovat profesionální služby a kvalitní pomoc 

celému zemědělskému sektoru pro jeho rozvoj a zachování jeho hodnot a tradic pro budoucí 

generace, 

- ústav bude trvale posilovat stávající systém managementu kvality, zvyšovat 

konkurenceschopnost plněním požadavků uživatelů výsledků a zlepšovat jejich spokojenost. 

Vedení ústavu se na podporu výše uvedené strategie dobrovolně zavazuje, že bude: 

- politiku kvality ročně přezkoumávat a upřesňovat do vykonatelných cílů a cíle k naplnění 

strategie pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat, 

- trvale zlepšovat efektivnost všech částí systému řízení kvality a vytvářet podmínky ke 

splnění těchto cílů všem pracovníkům ústavu, 

- plánovat nezbytné zdroje nutné pro plnění cílů; v případě neplnění cílů vyvozovat 

kontrolovatelná opatření, 

- dodržovat platná legislativní ustanovení, obecné morální zásady a ustanovení dobrovolně 

přijatého etického kodexu, 

- podporovat zvyšování kvalifikace všech pracovníků. 

Od pracovníků ústavu, pro naplnění cílů politiky kvality, vedení očekává: 

- důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací QMS, 

- předcházení chybám důslednou sebekontrolou s vysokou odpovědností za kvalitu vlastní 

práce. 
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