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POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU  

SPOLEČNOSTI Jiří Krejsa s.r.o. 

Našim posláním je být Vám partnerem pro dopravu a spedici. 
Nejsme obyčejná společnost, zakládáme si na slušném a férovém přístupu 

k smluvním partnerům a šetrnosti k životnímu prostředí. 
 
Jako česká společnost založená v  roce 2012 zaměřená na oblast silniční dopravy a spedice 
jsme se do dnešní doby vyprofilovali jako úspěšná společnost na poli mezinárodní a vnitrostátní 
kamionové dopravy a spedice v regionu východních Čech s působností po celé Evropě. 
 
Kladením důrazu na vysoký technický i environmentální standard naší flotily a na environmentální, 
lidský a osobní přístup řidičů, vytváříme předpoklad pro vzájemné prospěšné obchodní vztahy 
s našimi zákazníky a smluvními partnery. 
 
Zákazníci prostřednictvím našich služeb zajistí přepravu materiálu pro své potřeby a následně 
přepravu svých výrobků k jejich odběratelům.  Jsme rádi, že se můžeme podílet na úspěchu svých 
zákazníků a velmi si ceníme zákazníků, kteří se na nás s důvěrou obrací opakovaně.  Uvědomujeme 
si, že bez našich spokojených zákazníků bychom se v prostředí trhu dopravních firem neudrželi 
a proto neustále modernizujeme a obnovujeme náš vozový park a přizpůsobujeme se environmentální 
legislativě v požadavcích na emise. 
 
Při své práci využíváme nákladní vozidla s nízkými emisemi a cesty plánujeme tak, aby naše 
přepravní kapacity byly co nejvíce a nejefektivněji vytíženy a trasy optimalizovány s ohledem na zátěž 
životního prostředí a spotřeby pohonných hmot.  
 
Moderní způsob řízení naší společnosti a jednoduchá organizační struktura zajišťuje vysokou flexibilitu 
a rychlé rozhodování o klíčových otázkách v procesu doprava a spedice či vztahu se zákazníky. 
 
Svůj přístup k zákazníkům a uspokojování jejich požadavků a svůj přístup k ochraně životního 
prostředí deklarujeme zavedeným a nezávisle ověřovaným integrovaným systémem managementu 
podle mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.  
 
Vedení společnosti se zavazuje k uplatňování všech požadavků, které se na společnost vztahují 
a vycházejí z potřeb zákazníků a legislativy, dále se zavazuje k uplatňování preventivních přístupů 
v oblasti ochrany životního prostředí. 
 
Dále se vedení společnosti zavazuje podporovat neustálé zlepšování svých klíčových procesů 
a environmentálních přístupů a dosahovat tím stabilně dobrého postavení na poli dopravy a spedice. 

 

Promyšleně a usilovně pracujeme na tom být nejlepší, 

zajištění dopravy a přepravy je pro nás srdeční záležitostí. 

 

V Žamberku dne 12. 04. 2021 

 

jednatel 

Jiří Krejsa 

a jednatel 

Jiří Hrabal 

 


