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POLITIKA

SPOLECNOSTI

Jsme spoleěnost,kÍeráse zabyvá vyrobou jemně mleffch vápencri. Našimi zékazníkyjsou
podniky z oblasti chemického prrimyslu, silničního stavitelství, teplárenství, krmiváňství
a zemědělství.
Vedení spoleěnosti vychází zvize vlastníhor stu, která je za|oženanakompletním
uspokojenípožaďavkuzákazníkaod vyslovení jeho požadavku na vyrobek úpo dodání
qfrobku na určenémísto.Vedení mázájem na rozšíňenísortimentu svych vfrobkri.
V souěasnédobě se zaměŤujemena zlgalitnění marketingu krmného jemně mletého
vápence pro odběratele ze sektoru qirobcri krmnfch směsícertiÍikovanych v systému
GMP+.
Zám&em našíspoleěnosti je trvalézajišťováníkvality námi poskytovanfch služeb
s minimalizací dopadri na životníprostŤedí.Pro dosaženítěchto záměru a s cílem kvalitní
práce v EU, chceme v porovnání s ostatními,v pŤíbuznychoborechpodnikaní, vystupovat
jako rovnocennípartneŤi.
Zavést,udržovata zlepšovatcertifikovan;i manažetsk;isystém(EMS) dle BS EN ISo 14001
a provádět opatŤenínezbytná k naplřovaní aktuální environmentálnípolitiky.
ochrana životníhoprostŤedítvoŤísoučasněs trval;fm dosahovánim kvality, bezpečnostipráce
priority společnosti.
a ochrany zdravínejvyšší
Aktivní pŤístupk ochraně životrríhoprostŤedía snďra o nepŤetržité
snižovánínegativních
je
vlivŮ na životníprostŤedí nezbytnou podmínkou spěšnéhopodnikání.
Pro naplněnívyše stanovenych strategickych zámérivedení společnostistanovilo tuto
POLITIKU

KVALITY

o Zdokonalování kvality poskytovanych služebje nikdy nekončícíproces
o Našim společnym zámětemje orientace na koncového zěkazníka
o Pro činnostspolečnostije zapotŤebídostatek prostoru k dalšímurozvoji
o Pro dennodenníuskutečřoviínínašívizeje zapotŤebí:
o Nabízet něco jiného a tím bjt lepšínežkonkurence
o Spolupracovat jen s kvalitními partnery
o Sledovat novétrendv v oboru

a ENVIRoNMENTÁLNÍ

por,tTIKU

l. Usilovat o trvalézlepšovánísvéhoenvironmentálníhoprofilu pomocí plnění stanovenych
cílti a cíloqich hodnot a zaveďeníma trval;im prověŤovráním
systémuÍizenízaměŤeného
na ochranu životníhoprostŤedí.
2. Dodržovat pŤíslušné
právní a jiné pŤedpisyna ochranu životrího prostŤedí,kterése na naši
spoleěnost vztahují.
3. Minima|izovat negativnídopady na životníprostŤedíprostŤednictvímpreventivních
opatŤenía systematicky pÍedchánetzneěišťovariŽP.
4. Vhodnym zprisobem vzdělávat a motivovat zanéstnancek aktivnímu pŤístupu
a k dodrŽování zásaď ochrany životrríhoprostŤedí.
5. o aktivitách spoleěnosti doffkající se oblasti ochrany životlríhoprostŤedíinformovat
veŤejnost,pffslušnéorgiíny státnísprávy i pŤípadné
organy EU,zainteresované strany a
zaměstrrance.
6. Preferovat služby pŤíznivější
k životnímuprosťedí,pokud je to technicky a ekonomicky
možné.
7. Minima|izovat negativnídopad pŤípadn;fch
havarijních situací.

Tato POLITIKA KVALITY a ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA je
závaznáprovšechnyzaměstnance
společnosti
vÁpnNKA vIToUL s.r.o.,
našezákazníkyi dodavatelevyrobk a služeb.
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