Politika integrovaného systému
managementu
Formální a zdokumentovaná politika integrovaného systému managementu (dále pak Politika ISM)
umožní společnosti Mexichem, aby se vyvíjela tak, že bude předcházet rizikům a že tato rizika bude řídit,
aby zůstala stabilní a tedy aby byla při střetu se změnami více odolná; aby využívala investičních
příležitostí, jakož i svého vztahu k okolní společnosti; aby měla menší dopad na společnost a životní
prostředí, a zároveň tedy byla efektivnější. Systém Politiky ISM ve společnosti Mexichem vychází z
procesů a systémů řízení, které v ní již byly zavedeny, jako např. ISO 9001, 14001 a OSHAS 18001, a dále
se rozvíjí.
Cílem je určit a řídit:
•
•
•

rizika v naší organizaci pro veřejnost a životní prostředí;
součinnost a očekávání všech zúčastněných stran;
příležitosti k rozvoji, jichž může naše organizace využít díky zavedení udržitelných strategií a cílů.

Obsah této příručky řízení je rozdělen do tří hlavních částí: tvorba ekonomické hodnoty, tvorba sociální
hodnoty a ochrana životního prostředí. Tento dokument shrnuje hlavní názory, postoje a přístup
společnosti Mexichem, pokud jde o tato témata.

Lidská práva
Společnost Mexichem stanovuje základní podnikové zásady a hodnoty pro ochranu, dodržování a
prosazování lidských práv. Společnost Mexichem zavedla program sledování pro účely
preventivního dohledu nad těmito zásadami. Veškeré stížnosti na nedodržování prošetří interní
podnikový audit a etická komise, nebo ten, koho jmenují. Všechny osoby, které vzájemně
spolupracují ve společnosti Mexichem, musí:
•

•
•
•

•

s respektem a úctou jednat se všemi osobami, které jsou v našem okolí, a uplatňovat
postupy zaručující jejich rovnocenný a transparentní rozvoj, ale i respektovat jejich
práva;
zamezit jakékoli činnosti, která se může dotknout dětí, včetně jakékoliv obchodní dohody
s lidmi, organizacemi nebo společnostmi, která může k těmto činnostem vést;
zamezit jakékoli diskriminaci, ať již z důvodu pohlaví, rasy, náboženského vyznání,
převahy, místa původu, společenské, ekonomické nebo fyzické situace;
zamezit jakékoli činnosti, které by mohla podněcovat nucenou práci, nezákonné zbavení
svobody nebo svobody sdružování, včetně obchodování s organizacemi nebo podniky,
které může k těmto činnostem vést.
Společnost Mexichem se vyhýbá spolupráci se společnostmi nebo organizacemi, která
porušují lidská práva.

•

Společnost Mexichem posuzuje uplatňování všech lidských práv u jakéhokoli externího
podniku, který chce nabýt, a to pomocí procesu hloubkové kontroly.

Pracovněprávní praktiky
Pracovněprávní praktiky společnosti Mexichem respektují a splňují právní předpisy zemí, ve
kterých působí. Pro společnost Mexichem má zásadní význam rozvoj jejího lidského kapitálu a
zdravý vztah k němu, a proto:
•

•
•
•

•
•

Všechna provozní zařízení společnosti Mexichem upřednostňují zdraví a bezpečnost
osob, se kterými spolupracují, a to uplatňováním systému řízení bezpečnosti. Společnost
Mexichem zaručuje právo na zdravé a bezpečné pracovní prostředí, a to důrazným
prosazováním pravidel bezpečnosti a hygieny práce.
Jsou analyzována provozní zdravotní rizika pro těhotné nebo kojící ženy, nebo pro osoby
se zvláštním zdravotním stavem.
Vždy respektujeme právo našich zaměstnanců na vytváření vlastních organizací za
účelem podporování jejich zájmů nebo kolektivního vyjednávání.
Společnost Mexichem je podnikem, který si cení rozmanitosti. Hodnocení výkonnosti
všech zaměstnanců není nikdy ovlivněno rasou, pohlavím nebo žádnými podobnými
faktory.
Všechny spolupracující osoby se mohou ve společnosti Mexichem rozvíjet ve své
odborné oblasti.
Organizace, které mají zájem obchodovat se společností Mexichem, musí dodržovat
pracovněprávní předpisy zemí, ve kterých působíme.

Ochrana životního prostředí
Společnost Mexichem má politiku o bezpečnosti, životním prostředí a jakosti, která se vztahuje
na všechny naše činnosti, a používá při svých činnostech systémy environmentálního
managementu. Společnost Mexichem určuje a vyhodnocuje současný i případný budoucí dopad
svých činností na životní prostředí. S cílem minimalizovat náš dopad na životní prostředí musí
všechna pracoviště společnosti Mexichem:
•
•
•
•
•

•
•

identifikovat a dodržovat platné zákony a normy v oblasti životního prostředí;
představit program ochrany životního prostředí a minimalizování ekologické stopy, aby
bylo dosaženo rychlého zavedení ekologicky šetrných a účinných procesů;
zavést ukazatele ekologické účinnosti s cílem omezit spotřebu energie, vody a jiných
zdrojů;
opětovně využívat co možná největší objem vody;
zavést optimalizovaná opatření pro postupné snižování a minimalizování přímých a
nepřímých emisí skleníkových plynů spadajících pod kontrolu společnosti Mexichem a
podporovat podobné činnosti společnosti Mexichem v oblastech, které může ovlivnit;
předcházet spotřebě plynů poškozujících ozonovou vrstvu nebo ji snižovat;
zavést postupy pro plánování, navrhování a provoz, které budou sloužit jako prostředky k
minimalizaci dopadu na životní prostředí vyplývajícího z rozhodnutí o využívání půdy;

•
•

•

předcházet ztrátám přírodních ekosystémů a přijímat opatření na ochranu ohrožených
nebo bezprostředně ohrožených endemických druhů nebo přirozeného prostředí;
navrhnout a zavést plán předcházení, vyšetřování a přípravy pro případ ekologických
havárií a vypracovat nouzový plán pro havárie a nehody uvnitř i vně závodu, zahrnující
zaměstnance, partnery, úřady, místní komunity a ostatní zúčastněné strany.
Výbor pro udržitelnost ve společnosti Mexichem provádí každé tři roky analýzu hlavních
hrozeb pro změnu klimatu, a to u všech regionů, ve kterých působíme, a následně
navrhuje strategii pro přizpůsobení a zmírnění.

Etické obchodní praktiky
Společnost Mexichem je podnikem uznávaným pro jeho hodnoty a zásady. Základním pilířem
našeho každodenního chování je náš etický kodex. V rámci tohoto etického kodexu
dodržovaného při všech našich činnostech společnost Mexichem:
•
•
•

nemá přímý vliv na tvorbu nebo změnu veřejné politiky;
cení si svých vlastnických práv a vlastnických práv třetích stran a chrání je;
vyhýbá se jakékoli činnosti nebo vztahu, které by mohly podporovat korupci, včetně
obchodních dohod s lidmi, organizacemi nebo společnostmi, které mohou k těmto
činnostem vést.

Dozor nad výrobkem
Hlavní zásadou společnosti Mexichem je, aby všechny výrobky a služby, které nabízí, byly za
běžných podmínek a při přiměřeně předvídatelném použití bezpečné pro naše zákazníky z řad
spotřebitelů a pro ostatní osoby, které jsou jim vystaveny, pro jejich majetek a životní prostředí;
jak je to vyjádřeno v poslání společnosti. S cílem dodržovat tuto zásadu společnost Mexichem
zajišťuje, aby:
•

•
•

•

•

Všechny výrobky a služby, které nabízí, splňovaly zákony, předpisy, normy a jiné
specifikace v oblasti zdraví a bezpečnosti, aby byly zohledněny všechny zdravotní a
bezpečnostní aspekty země, ve které jsou nabízeny.
Před zavedením nových materiálů, technologií nebo výrobních metod jsou prováděna
hodnocení rizik pro lidské zdraví.
Při navrhování výrobků nabízených společností Mexichem se postupuje tak, aby byly
aktivně vyhledávány suroviny, postupy nebo alternativy návrhu, které vedou k menšímu
dopadu na životní prostředí a na zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Přihlíží se také k
plnému využití možností v oblasti opětovného použití, opravy nebo recyklace na konci
jejich životního cyklu.
Není prováděno testování na zvířatech. Jedinou výjimkou z této zásady je případ, kdy
jsme ze strany úřadů nuceni tak učinit, a v takových případech jsou prováděny studie
vedené schválenými laboratořemi.
Společnost Mexichem neprovádí výzkum v oblasti genetického inženýrství.

Zákaznické služby
Vzhledem k tomu, že zákazníci představují nejvýznamnější zúčastněné strany společnosti
Mexichem, jsou stanoveny následující požadavky, které podporují vztah s nimi:
•

•
•
•

Prodejní týmy dávají zákazníkům pokyny ohledně správného používání výrobků,
potřebných bezpečnostních opatření, šetrného využívání energie a vody a péče o životní
prostředí, které je nutné dodržovat při používání výrobků společnosti Mexichem.
Poskytnout zákazníkům programy pro aktivní zapojení do opětovného využívání obalů a
kontejnerů, znovupoužití nebo recyklace výrobků společnosti Mexichem.
Reklama a marketing společnosti Mexichem nikdy nevyužívají nekalých, nejasných nebo
nejednoznačných praktik a vždy obsahují zásadní informace.
Společnost Mexichem má servis pro vyřizování stížností zákazníků, který může
navštěvovat naše zákazníky a spravovat a řešit jejich pochybnosti a návrhy a stížnosti. To
je průběžně sledováno a vyhodnocováno, aby bylo dosaženo spokojenosti našich
zákazníků.

Zapojení komunity
Společnost Mexichem má závazek rozvíjet komunity, ve kterých působí, a využívá příležitostí k
vytváření projektů se sdílenou hodnotou. Naše činnosti zahrnují několik forem zásahů, a to
vzhledem k různým zúčastněným stranám, se kterými jsme ve styku, jako např. pomoc a podpora
při rozvoji samosprávy. Tímto prostřednictvím stimulujeme iniciativu a dobrovolnou práci našich
zaměstnanců, které mohou přispívat ke společenskému rozvoji těchto komunit. Pro řízení
činností v oblasti dobrých vztahů s naším okolím musí všechna pracoviště společnosti Mexichem:
•

•

•
•

v souladu s místními předpisy a komunitami (včetně etnických komunit) provádět
průzkum ohledně vývoje podmínek, které se jich mohou týkat a z nichž mohou mít
výhody;
podporovat zapojení svých zaměstnanců ve spolupráci s příslušnými úřady a usnadnit tak
zavádění nouzových plánů pro případ mimořádných událostí či přírodních katastrof v
komunitách, v nichž působí;
upřednostňovat v maximální možné míře výrobky a služby místních dodavatelů;
zavádět mechanismy pro zodpovídání a řešení návrhů a stížností osob v bezprostředním
okolí;

V Tlumačově, dne 15. 11. 2017

Ing. Pavel Žák
Jednatel společnosti Dura-Line CT, s.r.o., Tlumačov

