
 

 

 

GLOBÁLNÍ ZÁSADY KVALITY 

 

Pro společnost Pirelli je kvalita základní hodnotou zahrnující všechny procesy, oddělení a lidi. 

Společnost Pirelli staví kvalitu do základů své strategie vývoje inovativních pneumatik a služeb, 

schopných uspokojit i ty nejkonkrétnější potřeby mobility konečného spotřebitele (strategie vysoké 

hodnoty) a zajišťuje její realizaci prostřednictvím následujících kroků: 

 

• ochrana zdraví, bezpečnosti a dobrých životních podmínek osob na pracovišti, a to i v rámci 

dodavatelského řetězce;  

• ochrana životního prostředí během celého životního cyklu výrobku;  

• předpoklad, spokojenost a úsilí překonat různá očekávání interních a externích zúčastněných 

stran na celém světě, které těží z vysoké úrovně dovedností a profesionality svých zaměstnanců; 

• bezpečnost, spolehlivost a vysoký výkon nabízených výrobků a služeb v souladu s platnými 

předpisy a nejpokročilejšími vnitrostátními a mezinárodními normami zajišťující trvalé sladění 

podnikových procesů s požadavky normy kvality (ISO 9001 a IATF 16949 – odvětví výroby 

automobilů); 

• identifikace, prevence a řízení různých druhů rizik, a to jak v rámci podnikových procesů, tak v 

celém hodnotovém řetězci, a schopnost chopit se příležitostí k rozvoji; 

• neustálý vývoj a inovace výrobků, služeb, postupů a systémů s cílem dosáhnout dokonalosti a 

zajistit skvělou zákaznickou zkušenost; 

• podpora firemní kultury zaměřené na kvalitu, začlenění a etiku pro vnitřní a vnější společenství 

(zúčastněné strany) prostřednictvím stálého a cíleného dialogu, komunikace, motivace a 

odborné přípravy; 

• rychlé reakce a spolupráci se zákazníky a dodavateli s cílem vytvořit sdílenou hodnotu. 

 

Standardy kvality skupiny společnost Pirelli jsou zavedeny monitorováním stanovených 

kvantitativních a kvalitativních cílů s ohledem na neustálé zlepšování a prostřednictvím digitalizace 

podnikových procesů s cílem zlepšit jejich efektivitu a bezpečnost. 

 

Vrcholový management hraje při úplné realizaci těchto zásad strategickou roli, zpřístupňuje je všem 

zúčastněným stranám a zajišťuje jejich co nejrozsáhlejší šíření tím, že je zapojuje do konkrétních 

komunikačních a/nebo vzdělávacích iniciativ, přičemž využívá neustálého dohledu oddělení kvality 

skupiny. 

 

Společnost Pirelli poskytuje svým zúčastněným stranám kanál („Zásady oznamování“) určený k 

nahlášení, a to i anonymně, všech situací, které porušují tyto zásady. 
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