POLITIKA SPOLEČNOSTI
Posláním společnosti VÁPENKA VITOUL s.r.o., která se zabývá výrobou jemně mletých
vápenců, kdy našimi zákazníky jsou podniky z oblasti chemického průmyslu, stavebnictví,
teplárenství a zemědělství, je především stabilita, konkurenceschopnost, dodržování etického
kodexu a spokojenost zákazníka, která se udržuje v této rodinné firmě již od založení.

Ve vztahu k hodnotám a rozvoji společnosti
Vedení společnosti vychází z vize vlastního růstu, která je založena na komplexním uspokojení
požadavku odběratele od jeho vyslovení až po dodání výrobku na určené místo. Má zájem na
rozšíření sortimentu svých produktů. Naše surovina pro výrobce krmných směsí
certifikovaných v systému GMP+ je vyráběna v souladu se stanovenými normami s důrazem
na zajištění bezpečnosti krmiv. Plně si uvědomujeme odpovědnost za provádění kontroly
systému, kterým garantujeme kvalitu nezávadnosti našeho vápence ve finálním výrobku.
Záměrem společnosti je trvalé zajišťování kvality námi poskytovaných služeb s minimalizací
negativních dopadů na životní prostředí. Pro dosažení těchto záměrů a s cílem kvalitní práce
v EU, chceme v porovnání s ostatními příbuznými obory podnikání, vystupovat jako
rovnocenní partneři.
Chceme udržovat a zlepšovat zavedený certifikovaný manažerský systém (EMS) dle BS EN
ISO 14001 a provádět opatření nezbytná k naplňování aktuální enviromentální politiky.

Ve vztahu k životnímu prostředí – enviromentální politiku
Životní prostředí tvoří současně s trvalým dosahováním kvality, bezpečnosti práce a ochrany
zdraví nejvyšší priority společnosti.
Naší snahou je usilovat o trvalé zlepšování enviromentálního profilu pomocí plnění
stanovených cílů a cílových hodnot zavedením (a trvalým prověřováním) systému řízení
zaměřeného na ochranu životního prostředí.
Chceme dodržovat příslušné právní a jiné předpisy na ochranu životního prostředí, které se na
naši společnost vztahují.
Neustále minimalizujeme negativní dopady na životní prostředí prostřednictvím preventivních
opatření a systematicky předcházíme znečišťování ŽP.
O aktivitách společnosti dotýkající se oblasti ochrany ŽP budeme informovat veřejnost,
příslušné orgány státní správy i případné orgány EU, zainteresované strany a zaměstnance.

Našim cílem je minimalizovat negativní dopad případných havarijních situací.
Aktivní přístup a snaha o nepřetržité snižování negativních vlivů na ŽP je nezbytnou
podmínkou našeho úspěšného podnikání.

Ve vztahu k bezpečnosti ve společnosti
Naší snahou je také chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců pravidelným vzděláváním a
školením v oblasti BOZP, PO a vést tímto zaměstnance k odpovědnosti za zdraví vlastní i
zdraví svých spolupracovníků.
Vhodným způsobem nadále vzdělávat a motivovat zaměstnance k aktivnímu přístupu a
k dodržování zásad ochrany ŽP.

Ve vztahu k zaměstnancům
Uvědomujeme si, že výkon, loajalita a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou našich
zaměstnanců. Podporujeme týmového ducha, vytváříme přátelské prostředí s účastí
zaměstnanců na životě společnosti. Vytváříme velmi příznivou mzdovou politiku s mnoha
benefity s ohledem na plnění plánovaných úkolů, odpovídající jakosti a hospodárnosti výroby
a termínů dodávek. Vytváříme podmínky pro pozitivní postoj všech zaměstnanců k otázkám
jakosti, novým technologiím a ochraně ŽP.
Byla provedena analýza účinnosti systému ochrany osobních údajů a v současné době probíhají
práce na jeho aktualizaci včetně technického zabezpečení objektů a databází s cílem vyhovět
novým požadavkům GDPR ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Ke vztahu k odběratelům
Zdokonalování kvality poskytovaných služeb je nikdy nekončící proces.
Společným záměrem je orientace na koncového zákazníka a dosažení jeho nejlepší
spokojenosti.
Pro každodenní uskutečnění vize společnosti je zapotřebí:
-Spolupracovat s kvalitními dodavateli a partnery
-Sledovat nové trendy v oboru
-Být hrdi na dodržování tradic poctivé a spolehlivé práce
-Udržovat a posilovat svoje významné postavení na trhu

V Mladči dne 1. dubna 2018

