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Politika kvality Nestlé

Závazek nejvyššího vedení společnosti

• Soulad se všemi platnými zákony
V Nestlé uskutečňujeme koncept Good Food,
a normami, stejně tak jako s interními
Good Life („dobré potraviny pro dobrý život“)
požadavky naší společnosti.
tím, že svým spotřebitelům a zákazníkům
poskytujeme potraviny a nápoje nejvyšší
• Neustálé zlepšování systému řízení
kvality. Právě kvalitu považujeme za nedílnou
kvality, který garantuje bezpečnost, předsoučást základních principů v naší společnosti,
chází problémům a nedostatkům v oblasti
tyto principy vedou naše kroky tak, abychom
kvality díky pravidelnému sledování cílů
dodávali služby a výrobky, které jsou bezpečné,
a kontroly jejich dodržování.
splňují veškeré zákonné normy i předpisy
• Podporu aktivní účasti při zlepšování
a jsou preferovány zákazníky i spotřebiteli.
kvality mezi všemi zaměstnanci a obchodPolitika kvality společnosti Nestlé jeGenerating
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Nestlé Quality Policy
Kvalita je o důvěře zákazníků a spotřebitelů.
Quality is all about the trust of our Consumers
Každý den milióny
lidí po
and Customers
. celém světě kupují
At Nestlé,
Quality is the
foundation
of ourjsme
výrobky a služby
Nestlé.
Tuto
důvěru
and is fully embedded
in ourdobrého
Nutrition,
získali díky company
neustálému
budování
Health and Wellness promise. Every day, Nestlé
jména a vysoké
kvality
výrobků
products
and brands
are chosenNestlé
by millionsjiž
of od
people all over
the world
to fulfilvytvořil
their nutrition,
doby, kdy zakladatel
Henri
Nestlé
první
health and wellness
needs, atFarine
every moment
of
náhradu mateřského
mléka
Lactée
the day, and across their lifetime.
Nestlé v roce This
1867.
trust is based upon our quality image and
our reputation for consistently delivering highKaždý výrobek
Nestlé v obchodě, každá služba
quality products. It has been built up over many
a hlavně každý
spotřeNestlé createdathe
first
years, spokojený
ever since Henry zákazník
Lactée
Nestlé in 1867.
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tuto důvěru dál
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je
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může být konzumován
bezpečně,
splňuje
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splňuje vysoké
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of Quality. kvality Nestlé.

Abychom udržitelně vytvářeli hodnotu a efekTo sustainably create value and to effectively
tivně
budovali
důvěru
a spotřebitelů
and
efficiently
build customer
and zákazníků
consumer
trust,
Quality zaměřujeme
at Nestlé is to:
Nestlé,
kvalitu v Nestlé na:
1. Guarantee food safety and full compliance
•by respecting
Bezpečnost
potravin
a soulad s legislaour policies,
principles and
standards
full transparency, respektování politiky,
tivouwith
– transparentní
2. Ensure preference and consistency
to
principů a standardů Nestlé.
delight consumers and customers by valuing
they value andzískávání
by offering products,
•whatDůsledné
preferencí spotřebitelů
systems and services that always meet or
– důvěru
zákazníků a spotřebitelů Nestlé
exceed
their expectations,
3. Strive
for zero defectstím,
and nože
waste
by
získáváme
jim neustále
naslouconstantly
looking
for
opportunities
to
apply
cháme, trvale uspokojujeme jejich požaour continuous improvement approach to
davky
a preference
deliver
competitive
advantage, and a snažíme se jejich
očekávání
naplňovat
4. Engage
everybody’s
commitment a překonávat.
across
our complete value chain and at all levels of our
•organization
Bezchybné
provedení
žádné plýtvání –
to build the
Nestlé QualityaCulture.

neustále hledáme možnosti a příležitosti,
jak se v Nestlé zlepšovat a být ještě konkurenceschopnější.

Each and every Nestlé employee is involved

Každý zaměstnanec
v Nestlé je zapojen do
in and dedicated to achieving high Quality
procesu dosahování
našich
standards for ourvysoké
consumers kvality
and customers
through thepro
application
of the Nestlé Quality
výrobků a služeb
spotřebitele
i zákazManagement System.
níky prostřednictvím
aplikace Systému řízení
kvality Nestlé (NQMS).

•

Závazek každého z nás, všech zaměstnanců na všech úrovních organizace
podporovat kulturu kvality v Nestlé.

Preference
& Trvalé hodnoty
Bezpečnost
potravin
&
Shoda s legislativou

Spotřebitel
&
Zákazník

Žádné defekty
&
Žádný odpad

Zapojení všech
zaměstnanců
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Systém řízení kvality Nestlé
(Nestlé Quality Management System – NQMS)
Politika kvality Nestlé je uskutečňována
prostřednictvím zavádění Systému řízení
kvality Nestlé (NQMS). Všichni zaměstnanci
jsou zodpovědní za dosahování stanovených cílů a neustálé zlepšování kvality všech
výrobků a služeb Nestlé.

NQMS se skládá ze tří částí:
•

Standardy kvality zachycují znalosti
a expertízu profesionálů v Nestlé a zajišťují
neustálou aplikaci toho, co víme. Standardy
kvality, které v sobě zahrnují centrálně
určené i výrobkově specifické požadavky,
jsou řízeny prostřednictvím lokálně definovaných operativních manuálů kvality. Standardy specifické v dané zemi, založené na
místních regulačních požadavcích, jsou
zahrnuty na lokální úrovni.

•

Neustálé zlepšování řídícího cyklu,
abychom zajistili efektivní řízení procesů
kvality, měřili výkonnost a zlepšovali naši
kulturu kvality.

•

Řídicí systém založený na procesech zahrnuje celý hodnotový řetězec,
ve kterém jsou všechny funkce zodpovědné za řízení svých procesů, které mají
dopad na bezpečnost výrobků, na soulad
s legislativou a na uspokojení potřeb zákazníků spotřebitelů Nestlé. Podpůrné funkce
poskytují asistenci, expertízu a nástroje
tak, abychom naplnili požadavky NQMS
a dosáhli cílů kvality.

Řízení procesů je základem dobrého fungování NQMS. Tento systém poskytuje rámec
pro dosažení a dodržování souladu s normami,
měření výkonnosti a neustálé uspokojování
potřeb našich spotřebitelů a zákazníků.
Systém NQMS splňuje všechny aspekty
mezinárodních standardů ISO. NQMS je
součástí celé naší organizace a je certifikován
nezávislou třetí stranou. Očekáváme, že naši
obchodní partneři prokáží soulad s Nestlé
požadavky zajišťovat co nejvyšší možnou
bezpečnost potravin a soulad s platnými předpisy.
Podporujeme kulturu kvality tím, že rozvíjíme
povědomí o kvalitě v celé organizaci, neustále
se snažíme upevňovat pojem vysoké kvality
mezi všemi zaměstnanci a poskytovat jim
veškeré nástroje a kompetence, aby mohli
konzistentně naplňovat a sdílet hodnoty, politiku, principy a standardy Nestlé. Neustále
se snažíme zlepšovat, všichni zaměstnanci
se podílejí na dodržování a zlepšování kvality
výrobků a služeb Nestlé, abychom dosáhli
a zachovali důvěru zákazníků a spotřebitelů
Nestlé.

Celý hodnotový řetězec, všechny podpůrné
funkce jsou spolu s politikami a standardy,
které mají vliv na kvalitu výrobků a služeb
Nestlé, graficky zobrazeny níže.

Nestlé neustále zvyšuje účinnost NQMS díky
využívání všech potřebných nástrojů a metod,
které přináší Nestlé Continuous Excellence
(NCE) a GLOBE.

Politika kvality Nestlé
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Value Chain & Support Functions (Main Nestlé Policies & Standards* impacting Quality)

Generating
Demand
Consumer
Related
Processes

New Product Development and Introduction

Innovation
& Renovation
Strategy

• Nestlé Policy on
Nutrition and Health
Claims

• Nestlé Product
Development &
Introduction

• Nestlé Consumer
Communication
Principles

• Quality
Requirements
in Innovation &
Renovation

• Nestlé Nutritional
Profiling System
• Consumer Contact
Handling

• Regulatory
Requirements
in Innovation &
Renovation

• Quality Awareness:
Consumer Contacts

• Role of Consumer
Understanding in R&D

• Nestlé Standard
for Label Text
Development

• Role of Sensory in
R&D

Supply
Strategy

• Supply Chain Strategy
• Procurement
in Innovation &
Renovation

Ensuring supply

Exploration
& Execution
& Assessment

• Recipe & Foodstuff
Specification
Management
• Nestlé Hygienic
Engineering

• Co-Manufacturing &
Co-Filling

• Manufacturing Dossier

• Licensing of Nestlé
Food Products to Third
Parties

• Standard for HACCP,
p-HACCP & Model
QMS

Demand
& Supply
Planning

• The Capacity Planning
for Nestlé Factories
• Quality Management
in Inter-Market Supply
and Export to Third
Parties

• Technical Acceptance
of New Products

• 60/40+ Consumer
Preference

Support
Communication – Compliance – Data Management – Finance &
Legal – Nestlé Continuous Excellence –

* This list is complemented by unit- (e.g. GMB or Joint Venture, etc.) and market-specific Policies and Standards

4
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Generating
Demand
Strategic
Procurement

• Nestlé Supplier Code
• Nestlé Procurement
Policy
• Vendor Approval
Process

Operational
Procurement

• The Demand and
Operations Plans
• Marine & Transport
Claims Handling

Manufacturing
& Asset
Maintenance

Customer
Services

• Food Safety
Management
System

• Collection and
Analysis of Customer
Complaints

• Nestlé Good
Manufacturing
Practices (NGMP)

• Disposal or
Destruction of Market
Returns

Sales
& Product Use

• Nestlé Code of
Business Conduct
• Product Quality
Assessment on the
Retail Shelf

• Quality Monitoring
Scheme (QMS)
• Directives for Release

Physical Logistics (Material handling)
• Inventory Management at Nestlé

Functions
Control – Human Resources – Infrastructure & Work environment
Regulatory – Security – Technical & Operations Support

Politika kvality Nestlé
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