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1. Skupina APAG Cosyst: 

Firma APAG Elektronik AG, založená v roce 1954 ve Švýcarsku, je 100% dceřinná společnost APAG 
Holdingu AG. V roce 2008 APAG Elektronik AG získala APAG Elektronik s.r.o. v České republice.  V roce 
2012, Kanoria Chemicals & Industries Ltd. (KCI) získala společnost APAG Holding AG.  V roce 2015 
skupina dále expandovala díky akvizici CoSyst Control Systems GmbH.  APAG Holding AG 
restrukturalizoval celou skupinu a její tři sesterské společnosti APAG Elektronik AG (ACH), APAG 
Electronik sro (ACZ) and CoSyst Control Systems GmbH (ADE) byly společně přejmenovány na APAG 
Cosyst Group.  
 
V roce 2018 skupina APAG CoSyst Group otevřela novou výrobní a vývojovou továrnu v Kanadě. Cílem 
skupiny je dosáhnout špičkové kvality ve vývoji a výrobě elektronických zařízení, aby vyhovovaly 
specifickým požadavkům zákazníků z automobilového průmyslu a dalších odvětví. 
Primárními hodnotami naší skupiny jsou špičková kvalita, dlouhodobá spolupráce, silná správa a řízení 
podniku a společenská odpovědnost.  
2.  Organizační struktura: 
Struktura řízení kvality a výrobních procesů ve skupině APAG Cosyst vychází z Příručky kvality a 
životního prostředí, založené na ISO 9001, IATF16949, ISO13485, AS 9100 a ISO14001. 

3. Filozofie kvality a životního prostředí skupiny APAG Cosyst: 
V červnu 2018 jsme úspěšně zvládli recertifikaci stávajícího integrovaného systému kvality a ochrany 
životního prostředí podle ISO 9001, IATF 16949 a ISO 14001, a jeho průběžným udržováním chceme 
zajistit neustálé zlepšování kvality výrobků a procesů, a odpovídající ochranu životního prostředí při 
každém procesu ve všech výrobních zařízeních skupiny APAG CoSyst. 
 
V roce 2020 výrobní závod APAG CoSyst v Čechách provedl úspěšně integraci požadavků ISO 13485 do 
systému kvality společnosti a zakončil tento proces certifikací. APAG CoSyst v Kanadě získal ve stejném 
roce certifikát ISO 9001 a IATF 16949.   

 
Cílem skupiny APAG CoSyst je mít jeden jednotný globální systém řízení kvality a životního prostředí ve 
všech lokalitách.  
 
V rámci QMS budou následovat tyto kroky: 
Implementace požadavků AS 9100 do systému managementu kvality pro výrobní závod APAG CoSyst 
V Čechách, v Německu a ve Švýcarsku.  
ISO 14001 a ISO 13485 certifikace v APAG CoSyst v Kanadě.  

 
Vedení skupiny chápe, že dodržování a prosazování těchto norem může dosáhnout pouze s pomocí 
svých zaměstnanců.  
 
Vedení skupiny je odhodláno podporovat vývoj produktů šetrných k životnímu prostředí a dodávat je, 
přispívat ke globální ochraně životního prostředí, podporovat produkci orientovanou na recyklaci s 
minimalizovanými vstupními zdroji a co nejvíce recyklovatelných zdrojů. 
 
Při řízení procesů skupina APAG CoSyst zaznamenává veškeré slabiny vlastních požadavků na kvalitu a 
životní prostředí, a podle strategie nulového selhání tyto následně odstraňuje.  

4. Zaměření na zákazníka: 
Aby naše produkty a služby vyhovovaly požadavkům našich zákazníků, je absolutně nezbytné dále měnit 
a rozvíjet požadavky na kvalitu a životní prostředí. Toto zahrnuje nároky na plánování a nákladovost 
výrobků, jakož i dodržení všech vlastností produktů, dohodnutých se zákazníkem, nebo stanovených 
normami / vnitřními předpisy. Snažíme se, aby byla očekávání našich zákazníků překonána.  

5. Vedení: 
Vedení se zavazuje vytvářet podmínky a zdroje nezbytné pro naplňování politiky a cílů v oblasti kvality a 
životního prostředí.  
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