
Představenstvo společnosti i všichni naši zaměstnanci 
postupují plně v souladu s touto politikou v oblasti 
zdraví a bezpečnosti, životního prostředí a kvality 
(HSEQ) a podtrhují tak, že neustálé zlepšování je  
zárukou naší trvalé konkurenceschopnosti a úspěchu!

Společnost Semperit AG Holding je mezinárodní skupina, která vyvíjí, vyrábí a prodává vysoce specializované výrobky pro odvětví zdravotnictví 
a průmyslu. Dlouhodobý úspěch značky Semperit je založen na know-how a kompetentnosti zejména v oblasti zpracování pryže a plastů, jakož 
i na důvěře, kterou do nás naši partneři každý den vkládají. Neustále se rozvíjíme, abychom zůstali na špičkové úrovni a našim zákazníkům na-
bízeli kvalitu a spolehlivost, na kterou jsou zvyklí. 

Dodáváme výrobky, zboží a služby, které splňují požadavky zákazníků, příslušné zákonné požadavky a předpisy, čímž zvyšují spokojenost zá-
kazníků. Úspěch naší společnosti závisí na naší schopnosti neustále zlepšovat kvalitu našich činností, produktů i služeb a současně chránit lidi 
i životní prostředí. Zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energie a kvalita (z angl.: HSEQ) jsou nedílnou součástí našeho podnikání. Od našich 
smluvních partnerů, dodavatelů a dalších obchodních partnerů očekáváme, že přijmou principy uvedené v politice naší společnosti a v našem 
systému řízení. Tato politika odráží naše firemní hodnoty a standardy a je pravidelně prověřována.

Naše zásady 

• Dodržujeme zákonné požadavky a další platné předpisy v každé zemi ve které podnikáme a rovněž zajišťujeme účast našich zaměstnanců a
jejich zástupců při konzultacích v oblasti BOZP.

• Všichni zaměstnanci jsou povinni proaktivně pracovat a angažovat se v oblasti udržitelného rozvoje. Návrhy na zlepšení jsou prověřovány z hle-
diska efektivity a v případě potřeby přijaty a rychle implementovány.

• Myšlení v duchu zásad HSEQ chápeme jako základ definování našich cílů a programů k dosažení neustálého zlepšování na všech úrovních. K
dosažení našich cílů systematicky zvyšujeme kompetence a povědomí všech našich zaměstnanců pomocí vhodných školení, informací a poky-
nů, jakož i prostřednictvím implementace příslušných globálních standardů a poskytování odpovídajících zdrojů.

• Dbáme na to, aby si všichni naši zaměstnanci byli vědomi své úlohy a odpovědnosti při plnění a udržování kombinovaného systému řízení spo-
lečnosti Semperit.

• Plánováním se připravujeme na jakékoli mimořádné události, krize a narušení provozu, můžeme na ně vhodně zareagovat a zotavit se z nich.
Veškeré pochybnosti týkající se problematiky HSEQ jsou prověřovány a reagujeme na ně přijímáním odpovídajících opatření.

Politika společnosti Semperit v oblasti zdraví, bezpečnosti, 
životního prostředí, energií a kvality

Zdraví a bezpečnost 

• Abychom dosáhli naší vize „Nulové
úrazovosti“, zdůrazňujeme, že žádný úkol
nemůže být tak důležitý, aby byla při jeho
provádění ohrožována bezpečnost a
zdraví.

• Své závody a provozy navrhujeme, řídíme
a provozujeme tak, abychom zajistili
maximální míru bezpečnosti, identifikovali
a eliminovali možná nebezpečí a zároveň
jim předcházeli. Snižováním rizika na
nejnižší možnou úroveň chráníme naše
zaměstnance, zákazníky, návštěvníky,
partnery, dodavatele a další klíčové
zúčastněné strany před nehodami
a onemocněními souvisejícími s prací.

• Naší snahou je vyhýbat se používání
škodlivých chemikálií a látek v našich
výrobcích a procesech a nahrazovat
je tak, abychom minimalizovali dopad
na zdraví a bezpečnost.

• O zdraví našich zaměstnanců pečujeme
zlepšováním pracovních podmínek,
programy na podporu zdraví a lékařskými
službami.

• Našim zaměstnancům poskytujeme
pro práci všechny potřebné ochranné
prostředky.

Životní prostředí a energie 

• Vyvíjíme procesy, produkty a služby,
které v průběhu celého životního cyklu
produktu významně přispívají k udržitelné
ochraně životního prostředí, zejména ke
zmírňování změny klimatu.

• Základním prvkem všech našich
procesů je efektivní využívání zdrojů a
předcházení znečištění, jako jsou emise
do půdy, ovzduší, vody či odpad. Kdekoli
je to možné, interně používáme materiály
opětovně a podporujeme používání
recyklovaných materiálů.

• Energetickou účinnost a snižování
emisí CO2, spotřeby vody a odpadu
považujeme za důležitý aspekt našeho
udržitelného rozvoje.

• Dbáme na bezpečné zacházení a
skladování chemikálií a nebezpečných
látek.

Kvalita 

• Kvalitu chápeme jako základní aspekt
naší práce a neustále se snažíme
uplatňovat zásady kvality na veškeré
procesy a služby.

• Vyrábíme produkty na základě „Přístupu
nulové chybovosti“ co nejhospodárnějším
způsobem, ve shodě s požadavky našich
zákazníků i požadavky kladenými na naše
výrobky.

• Z pohledu kvality produktů, techno-
logického pokroku a nákladové efektivity
jsme pro naše dodavatele a zákazníky
dlouhodobě vysoce spolehlivým
partnerem.

• Od našich zákazníků požadujeme
zpětnou vazbu s cílem identifikovat
příležitosti ke zlepšení.

• Zavádíme opatření k zachování
bezpečnosti produktů ve všech
procesech od návrhu produktu po
výrobu, prodej i poprodejní služby.
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