
Společnost Českomoravský cement, a.s. je součástí skupiny HeidelbergCement, která v České republice dále zahrnuje společnosti 
Českomoravský štěrk, a.s. a Českomoravský beton, a.s. Patříme k předním výrobcům cementu, kameniva a transportního betonu.  
Díky naší dlouholeté tradici a znalosti českého prostředí spolu s technologickým a ekonomickým zázemím mateřské společnosti  
HeidelbergCement jsme již desítky let nedílnou součástí českého stavebního trhu. Dlouhodobě uplatňujeme principy zavedeného  
systému řízení dle norem

 
 

 

 

  
  

 
 

  

 
 

  

  

 
 

 

 

 
 

  

 

 

                  
            
                  
               
            
           
               
               
             
   
     
    
           
                
             
        
   

Podnikáme v oboru, který je značně ná- Součástí firemní strategie skupiny Heidel- příležitosti pro naši firmu. Při praktickém 
ročný na spotřebu surovin a energií. Proto bergCement je udržitelný rozvoj. Bezpeč- naplňování zásad udržitelného rozvoje se 
stavíme náš dlouhodobý úspěch na prin- nost a ochrana zdraví je jednou z našich řídíme dlouhodobým programem, který 
cipech udržitelného rozvoje a společen- základních hodnot. Zavazujeme se tak vychází z cílů skupiny HeidelbergCement 
ské odpovědnosti. Používáme moderní vytvářet bezpečné a zdravé pracovní pro- Group do roku 2030 a definuje je program 
technologie pro zmírnění vlivu naší činnos- středí pro své zaměstnance a usilujeme „Heidelberg Cement Sustainability Ambi- 
ti. Podílíme se na vývoji nových produktů o neustálý rozvoj v oblasti  ochrany ži-  tions 2030“. V souladu s cíli udržitelného 
pro šetrnější stavění. Využíváme alterna- votního prostředí, kvality našich výrobků rozvoje za zcela bezpodmínečnou povin- 
tivní paliva v maximální možné míře. Místa a bezpečnosti práce v maximální spo- nost považujeme plnění všech relevant- 
těžby postupně navracíme přírodě formou luúčasti se zaměstnanci společnosti. Sna- ních zákonných požadavků dotýkajících se 
rekultivací a přírodě blízké obnovy. V úzké žíme se chovat ekologicky a sociálně zod- naší činnosti.
spolupráci s předními vědci a občanskými povědně a cítíme povinnost minimalizovat
sdruženími na ochranu přírody usilujeme dopady našich obchodních aktivit na život- Klíčovou otázkou ve skupině Heidelberg- 
o to, aby stanoviště vzniklá naší těžbou ní prostředí a společnost. Uplatňujeme své Cement je ochrana klimatu a biodiverzity. 
představovala pro přírodu přínos a zvyšo- odborné znalosti tak, aby byly přínosné Neustále pracujeme na snižování emisí 
vala biodiverzitu svého okolí. pro své okolí a zároveň vytvářely obchodní CO2 a používání fosilních paliv, zlepšo-

vání energetické hospodárnosti provozu
a podporujeme nákup energeticky úspor-
ných výrobků a služeb. Prostřednictvím 
profesionálně prováděných rekultivací 
a obnovy našich těžebních prostor pro-
pagujeme druhovou biodiverzitu. Naším 
cílem je přispívat k ochraně životního pro-
středí pomocí poskytování výrobků a slu-
žeb respektujících principy udržitelného 
rozvoje. Posilujeme dobré vztahy v našich 
závodech a přispíváme ke zvyšování hod-
not místních závodů. Vítáme dobrý pocit 
sounáležitosti s firmou a podporujeme 
lokální projekty v našich závodech, které 
zapadají do stanovených témat výstavby, 
životního prostředí a vzdělávání.

Od naplňování politiky společnosti (IMS) 
očekáváme dlouhodobou ekonomickou 
prosperitu, spokojeného zaměstnance, 
dobrou pověst a konkurenceschopnost.

 Ing. Karel Chuděj 
 V Mokré dne 1. 4. 2020 předseda představenstva

Politika akciové společnosti
Českomoravský cement

Politika společnosti je vyhlášena v souladu s požadavky:
• ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality
• ČSN EN ISO 14001 Systém environmentálního managementu
• ČSN EN ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií
• ČSN OHSAS 18001 Systém 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, pří-
padně smluvní požadavky s důrazem zejména na vysokou a dlouho-
době rovnoměrnou kvalitu

• vysokou kvalitou produkce, poskytováním služeb a technického po-
radenství, usilujeme o trvalé zlepšování spokojenosti zákazníků

• máme určen kontext organizace, monitorujeme interní a externí as-
pekty, důsledně sledujeme požadavky zainteresovaných stran 

• usilujeme o trvalé zlepšování péče o životní prostředí; soulad s po-
žadavky právních předpisů je pro nás nejnižším akceptovatelným 
standardem

• cílevědomě a plánovitě předcházíme nežádoucím dopadům z čin-
ností naší společnosti na pracovní a životní prostředí

• trvale dodržujeme požadavky všech platných zákonů, nařízení, vyhlá-
šek i jiné požadavky, ke kterým se organizace zavázala a které sou-
visí 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

• 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 ener-
getické 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 ná-
vrhy 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 podni-
kovém časopise, na intranetových stránkách společnosti a vyvěše-
ním na vývěskách

• zásady uvedené v této politice společnosti jsou závazné pro všechny 
zaměstnance

• nedílnou součástí zavedených systémů managementu je pozitiv-
ní ovlivňování našich dodavatelů, odběratelů, přepravců a dalších 
smluvních partnerů

• v rámci komunikace s veřejností je politika společnosti zveřejňována 
na webových stránkách společnosti Českomoravský cement 

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

V Mokré dne 1. 4. 2017  Ing. Karel Chuděj 
 předseda představenstva

Politika akciové společnosti
Českomoravský cement
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