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Politika kvality a životního prostředí Moog Brno s.r.o. vychází z podnikatelské strategie korporace Moog. Předmětem 
podnikání je vývoj, výroba a zkoušení elektrických točivých strojů vč. servomotorů, lineárních motorů, zdrojových 
souprav, pohonů, měřicích pracovišť a elektronických zařízení. 
 
Při vývoji a produkci naše společnost usiluje o neustálé zlepšování užitné hodnoty svých výrobků pro zákazníky a 
omezování negativních vlivů svých činností i výrobků na životní prostředí, tj. snižování produkce odpadů a emisí do 
ovzduší a dále vývoj recyklovatelných výrobků s nízkým dopadem na životní prostředí. Cílem je nabízet výrobky s 
vyšší účinností při zachování či snížení jejich hmotnosti a zástavbových rozměrů. 
 
Našimi zákazníky jsou obchodní partneři z celého světa a zvláště ze zemí EU. Naše výrobky se uplatňují jako součásti 
strojů a zařízení v řadě odvětví a jsou dodávány především do technologických celků v průmyslu, do automobilního 
průmyslu a do energetiky. 
 
 
Z podnikatelské strategie Moog Brno s.r.o. vychází tyto hlavní zásady: 
 

• hlavním strategickým záměrem je udržovat a rozšiřovat okruh a skladbu svých zákazníků tak, aby byla zajištěna 
dlouhodobá hospodářská stabilita společnosti 

• udržovat a neustále zlepšovat systémy managementu kvality a environmentu, které zajišťují účinnější      
využívání vnitřních zdrojů, podporují trvalé dosahování vysoké kvality výrobků, omezují rizika a snižují jejich        
negativní dopady včetně dopadů na životní prostředí 

• stanovit, monitorovat a řídit realizační procesy tak, aby byly snižovány náklady, byla zvyšována jejich        
produktivita a byly splněny požadavky a očekávání klientů a ostatních zainteresovaných stran 

 
Ke splnění záměrů společnosti se vedení společnosti zavazuje: 
 

• poskytovat potřebné finanční, personální a informační zdroje 

• udržovat a hodnotit soulad s příslušnými požadavky právních a ostatních závazných předpisů 

• trvale zlepšovat infrastrukturu, pracovní podmínky, chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí         
předcházet úrazům 

• zajišťovat vědomí závažnosti a důležitosti činností všech pracovníků 

• neustále zlepšovat systém environmentálního managementu a prevenci znečištění s ohledem na významné         
environmentální aspekty výrobních činností 

 
 
 
Osvojení si této politiky do myšlení všech pracovníků a osob pracujících pro společnost nebo z jejího pověření je 
zárukou pro dosažení jejího dobrého jména, což je hlavním předpokladem k zajištění dlouhodobé prosperity.  
 
 
V Brně, leden 2019 
 

                     Ing. Karel Hruška                                                             Ing. Radomír Sabela, CSc. 
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