POLITIKA QMS; EMS; SMBOZP; EnMS
CEMEX Czech Republic, s.r.o. – Cement Operations
CEMEX Czech Republic, s.r.o. je přední český výrobce a dodavatel cementu: nabízí
širokou škálu volně ložených a balených cementů vysoké kvality.
Společnost provozuje cementárnu v Prachovicích a cementovou mlýnici v Dětmarovicích.
Zavazujeme se vykonávat naši podnikatelskou činnost bezpečným, otevřeným, odpovědným a
udržitelným způsobem, vždy v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001: 2016 systému managementu
kvality (QMS), ČSN ISO 45001:2018 systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ČSN EN ISO 14001: 2016 systému environmentálního managementu (EMS) a ČSN EN ISO
50001:2019 systému managementu hospodaření s energií (EnMS) spolu s uplatněním našich principů:

BEZPEČNOST, ZÁKAZNÍCI, DOKONALOST, POCTIVOST, JEDEN CEMEX

•

Soustavně rozvíjet a uplatňovat
proaktivní
kulturu
v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
s cílem dosažení vzájemně závislého
stavu v BOZP. Vytvářet bezpečné a
zdraví neohrožující pracovní prostředí a
pracovní podmínky s důrazem na
prevenci vzniku úrazů a poškození
zdraví.
• Vytvářet
podmínky
pro
zabezpečení odborné způsobilosti,
výcvik a povědomí pro všechny naše
zaměstnance a pro zaměstnance
externích poskytovatelů produktů a
služeb.
• Odpovědně využívat těžební
prostor lomu s cílem chránit okolní
ekosystémy
a
jejich
biologickou
rozmanitost.

•

Poskytovat výrobky nejvyšší
kvality a odpovídajících služeb všem
našim zákazníkům s ohledem na jejich
potřeby a očekávání, v rámci
relevantních určených interních a
externích aspektů.
• Zohlednit při nákupu produktů,
vybavení a služeb jejich energetickou
náročnost. Podporovat návrhy na
snižování energetické náročnosti u
prováděných oprav a rekonstrukcí.
• Efektivně využívat přírodní
zdroje a snižovat jejich spotřebu.
• Snižovat slinkový faktor a
redukovat uhlíkovou stopu spolu s
emisním zatížením pocházejícího z
našich
činností
a
současně
minimalizovat
produkci
odpadů,
spotřebu vody a spotřebu energií.

Společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o. bude všechny výše uvedené aktivity
realizovat při respektování všech svých závazných povinností, v kontextu neustálého
zlepšování, kdy hranice a aplikovatelnost systémů jsou určeny v rozsahu závodu
Prachovice a závodu Dětmarovice.
Společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o. vyčlení potřebné zdroje, zajistí dostupnost
nezbytných informací a stanovováním pravidelných ročních cílů a cílových hodnot zajistí
rámec pro racionální, efektivní a trvalé zlepšování zavedených systémů řízení.
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