Politika IMS
Snahy společnosti ČEPRO, a.s. v oblasti bezpečnosti a životního prostředí jsou vedeny přesvědčením,
že ochrana zdraví a ochrana životního prostředí jsou základními předpoklady pro podnikání společnosti. Proto jsou bezpečnost, zdraví a životní prostředí zakotveny jako součást firemních hodnot společnosti
ČEPRO, a.s.
Závazek k plnění cílů v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí je deklarován nejen tímto veřejným
prohlášením, ale i aktivním dodržováním stanovených postupů systémů řízení kvality, bezpečnosti práce, požární
ochrany, prevence závažných havárií a ochrany životního prostředí. Všechny činnosti jsou vykonávány kvalifikovanými
a způsobilými osobami v souladu s legislativními požadavky a interními předpisy společnosti.
Základní strategií ČEPRO, a.s. je dosáhnout spokojenosti zákazníka při dodržení takové úrovně bezpečnosti,
aby činností společnosti nemohlo dojít k ohrožení života a zdraví zaměstnanců, obyvatel v okolí, majetku a životního
prostředí. Při naplňování této strategie podporujeme vzájemnou komunikaci s našimi zákazníky a dodavateli s cílem
zlepšování kvality poskytovaných produktů. Komunikujeme a spolupracujeme s veřejnoprávními orgány a dalšími
zainteresovanými stranami v záležitostech týkajících se problematiky životního prostředí a bezpečnosti.
Společnost ČEPRO, a.s. v rámci svých podnikatelských aktivit věnuje významnou pozornost předcházení vzniku
mimořádných událostí a závažných havárií a minimalizaci nepříznivých dopadů rizik na lidské zdraví, bezpečnost
a životní prostředí. Bezpečnost se komplexně zařadila mezi hlavní cíle celkové strategie společnosti.
Vzdělávat, motivovat a zvyšovat povědomí zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků ve vztahu
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, prevence závažných havárií, ochrany
životního prostředí a kvality dodávaných produktů a služeb je tak nedílnou součástí závazků společnosti ČEPRO
a odpovědností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení.
Politika IMS je integrovaná politika systémů řízení kvality, prevence závažných havárií, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČEPRO, a.s. Politika poskytuje rámec pro stanovení cílů a úkolů v jednotlivých oblastech, jejich vyhodnocování a zapracování výsledků hodnocení do plánů
strategického rozvoje naší společnosti. Systém řízení IMS je komunikován, dokumentován, vyhodnocován
za pomoci měřitelných cílů a úkolů a následně revidován. Jeho postupy tak zajišťují základní rámec pro proces
trvalého zlepšování. Pro dosažení cílů IMS jsou přidělovány přiměřené prostředky.
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