
 

 

Politika kvality ÚKZÚZ 
(podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016) 

Označení: ŘXIII.1/3v 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský provádí správní řízení a vykonává jiné 
správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti 
odrůdového zkušebnictví, krmiv, hnojiv, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných 
rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům 
a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.  

Významným nástrojem systému řízení ústavu jsou postupy pro identifikaci, vyhodnocení 
a řízení rizik, které jsou součástí střednědobé Strategie rozvoje ústavu.  

Vedení ústavu se zavazuje ke tvorbě vhodných podmínek pro neustálé zlepšování funkčního 
a účinného systému řízení kvality a k poskytnutí odpovídajících personálních a materiálních 
zdrojů.  

Hlavní cíle jsou:  
- podpora digitalizace státní správy včetně snižování vnější a vnitřní administrativní zátěže  
- optimalizace, efektivita a transparentnost odborných, řídících a kontrolních procesů 

včetně interních podpůrných činností  
- efektivní a objektivní zkušebnictví 
- aktivní účast při tvorbě srozumitelné a přehledné legislativy na národní i evropské úrovni 
- jednotná interpretace platných právních předpisů a jednotné hodnocení výsledků úředních 

kontrol 
- kvalitní spolupráce s odbornou veřejností včetně odpovídající informovanosti veřejnosti 

o aktivitách ústavu a o výsledcích zkušebnictví a úředních kontrol 
- funkční organizační struktura ústavu, zachycující systém řízení a odpovědnosti vedoucích 

pracovníků  
- přehledné a dostupné aktuální vnitřní řády, pravidla, standardní pracovní a operační 

postupy a metodické pokyny pro zaměstnance ústavu 
- zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti zaměstnanců ústavu  
- vytváření kvalitního pracovního prostředí a zajišťování moderního vybavení 
- efektivní komunikace mezi vedením ústavu a zaměstnanci a podpora firemní kultury 

K naplňování této politiky kvality používá vedení ústavu vhodné motivační nástroje, kterými 
stimuluje své zaměstnance jako základní zdroj pro plnění cílů ÚKZÚZ.  

Tato politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance ústavu a vyžaduje jejich podporu. 
Vedení ústavu se zavazuje k naplňování politiky kvality jako součásti filosofie ústavu, která 
směřuje ke stálému zlepšování systémů úředních kontrol, zkušebnictví a ke kvalitnímu 
systému řízení. 

 

V Brně dne 3. 1. 2018   

 

         …………………… 

    ředitel ústavu 
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