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Politika kvality 

Činnost akcionářů, managementu a ostatních zaměstnanců firmy je směřována k vizi dosáhnout 

postavení významného subjektu v oblasti dodávek simulačních a výcvikových systémů pro výcvik 

jednotlivců, osádek a štábů jak ve vojenské, tak v civilní oblasti. 

Při veškeré činnosti respektujeme základní hodnoty spojující všechny zaměstnance.  

Těmito hodnotami jsou: 

- odpovědnost, 
- kompetentnost, 
- zdravý rozum, 
- poctivost, 
- slušnost, 
- nasazení (angažovanost), 
- důvěra, 
- sounáležitost (týmovost), 
- hrdost na příslušnost k firmě. 

Veškerá politika společnosti VR Group, a.s. je podřízena dlouhodobé úspěšnosti dosahované za 

podmínek spokojenosti akcionářů, zákazníků a zaměstnanců. Ke všem úkolům přistupujeme s plnou 

profesionalitou za použití zdravého rozumu a vysokého nasazení. 

Vztahy mezi zaměstnanci, mezi zaměstnanci a zákazníky jsou postaveny na poctivosti, slušnosti a 

důvěře.      

Činnost společnosti VR Group, a.s. je prováděna podle následující politiky: 

a) v oblasti zákazníků 

- prvořadé je dosažení spokojenosti zákazníka cestou budování dlouhodobých   vztahů se 
zákazníkem, nabízení a dodávání pouze kvalitních výrobků, zahrnutí zákazníka jako partnera 
do firemního týmu, 

b) v oblasti zaměstnanců 
- vedení směrem k týmové spolupráci, seberealizaci zaměstnanců, k profesionálnímu i 

osobnímu růstu, k vysokému nasazení, samostatnosti, odpovědnosti a loajálnosti tak, aby 
společnost vystupovala jako profesionálové kompetentní k uspokojování potřeb zákazníků, 

- výběr nejkvalitnějších lidí sdílejících hodnoty respektované ve firmě, zvyšování kvalifikace, 
ocenění kvalitní a poctivé práce, ocenění nasazení, 

c) v oblasti řízení  
- zajištění průhlednosti a plynulého chodu (tj. efektivnosti) veškeré činnosti společnosti 

propracováním a použitím procesního způsobu řízení, 
- zajištění uspořádanosti činností společnosti pomocí plánování, 
- zajištění neustálého růstu ekonomického a technického zázemí společnosti, 
- zaměření se na získávání náročných a strategických zakázek, 

d) v oblasti dlouhodobého rozvoje firmy 
- zajistit zvyšování zisku a tím i zvyšování investic do vlastní vývojové základny, 
- zajistit vysoké tempo inovací znalostí, výrobků a služeb, 
- zajistit zvyšování podílu na trhu výroby a dodávek simulačních systémů v tuzemském i 

mezinárodním měřítku.  


