Politika akciové společnosti
Českomoravský cement
Politika společnosti je vyhlášena v souladu s požadavky:
• ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality
• ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu
• ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií
• ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
Společnost Českomoravský cement, jako významný výrobce cementu,
si je vědoma vlivu svých činností na kvalitu produkce, dopadů na životní
prostředí, na hygienické podmínky při práci i na spotřebu všech druhů
energií. Proto si stanovila závazky v oblastech systému managementu
kvality, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a managementu hospodaření s energií:
• v oblasti kvality se výrazně orientujeme na zákazníka; naše výrobky
musí být totožné s požadavky zákazníků, a proto chceme lépe znát
jejich potřeby
• výrobky musí trvale splňovat všechny požadované normativní, případně smluvní požadavky s důrazem zejména na vysokou a dlouhodobě rovnoměrnou kvalitu
• vysokou kvalitou produkce, poskytováním služeb a technického poradenství usilujeme o trvalé zlepšování spokojenosti zákazníků
• usilujeme o trvalé zlepšování péče o životní prostředí; soulad s požadavky právních předpisů je pro nás nejnižším akceptovatelným
standardem
• cílevědomě a plánovitě předcházíme nežádoucím dopadům z činností naší společnosti na pracovní a životní prostředí
• trvale dodržujeme požadavky všech platných zákonů, nařízení, vyhlášek i jiné požadavky, ke kterým se organizace zavázala a které souvisí
s ochranou životního prostředí, uváděním bezpečného výrobku na trh,
bezpečností práce, ochranou zdraví a hospodařením s energií
• naše podnikání stavíme na odborných znalostech a schopnostech
našich zaměstnanců a trvale usilujeme o zlepšování bezpečnosti
a ochrany jejich zdraví
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naše produkce je energeticky mimořádně náročná, a proto usilujeme o snižování energetické spotřeby, o náhradu neobnovitelných zdrojů paliv, o snižování emisí skleníkových plynů, a tím
o zvyšování energetické efektivnosti
pro zavedené systémy managementu jsou zajišťovány informace,
pravidelně stanovovány cíle a zajišťovány zdroje pro dosahování
cílů, jejichž přezkoumání, vyhodnocení a případné přijetí opatření, je
jednou ze základních povinností vedení společnosti
podporujeme nákup energeticky úsporných produktů a služeb a návrhy na snižování energetické náročnosti
seznámení všech zaměstnanců s vyhlášenou politikou společnosti je
nezbytným krokem pro její naplňování
politika společnosti v aktualizované formě je zveřejňována v podnikovém časopise, na intranetových stránkách společnosti a vyvěšením na vývěskách
zásady, uvedené v této politice společnosti, jsou závazné pro všechny zaměstnance
nedílnou součástí zavedených systémů managementu je pozitivní ovlivňování našich dodavatelů, odběratelů, přepravců a dalších
smluvních partnerů
v rámci komunikace s veřejností je politika společnosti zveřejňována
na webových stránkách ČMC

Systémy managementu jsou zaměřeny tak, aby za kvalitu, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci i využití energií byl odpovědný na svém stupni každý zaměstnanec společnosti. Konečnou odpovědnost za zavedené systémy managementu, jejich naplňování a trvalé
zlepšování nese vrcholové vedení. Od naplňování politiky společnosti očekáváme dlouhodobou ekonomickou prosperitu, dobrou pověst
a konkurenceschopnost.
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