
 

Integrovaná politika KION Stříbro 
 

Vedení společnosti KION Stříbro, sídlící v Ostrově u Stříbra, průmyslovém areálu Panattoni park, vydává 

tuto politiku jako důkaz snahy při všech svých činnostech respektovat požadavky na: 

• zajištění kvality svých procesů a produktů 

• bezpečnosti práce a ochrany zdraví a požární ochrany 

• na ochranu životního prostředí 

 
Závod KION Stříbro se zabývá výrobou manipulační techniky pro koncernovou společnost KION Group.  

 

Vedení společnosti KION Stříbro, vycházející z požadavků stávajících zákazníků a očekávaných požadavků 

zákazníků budoucích, vyhlašuje tuto Integrovanou politiku organizace KION Stříbro. 

 

Management společnosti KION Stříbro stanovuje a řídí cíle integrované politiky a prokazuje svůj závazek 

vůči ní. Zaměstnanci společnosti nesou v rámci řetězce hodnot plnou odpovědnost za dodržování závazných 

principů, vyhlášek, norem a pokynů, jakož i za dodržování dohodnutých standardů a za jejich trvalé 

zlepšování.  

Vedení společnosti se zaměřuje na fakta a výsledky a usiluje o správnost procesů a dokonalost ve svém 

podnikání.  

Skrze Integrovanou politiku se společnost hlásí k filozofii bezchybného přístupu a neustálému vyhledávání 

příležitostí k trvalému plnění požadavků a neustálému zvyšováni efektivnosti.  

Společnost se zavazuje dodržovat následující strategické záměry: 

• neustále zlepšujeme zavedený systém v naší společnosti  

• provedeme pravidelné vyhodnocení plnění našich závazků a cílů 

• budujeme vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy, informujeme veřejnost a ostatní  
zainteresované strany o naší činnosti 

• zavazujeme se vytvářet zdroje pro plnění integrované politiky 

 

Zákazník je pro nás hlavním článkem podnikání. 

 
1. Zavedli jsme a udržujeme systém managementu kvality ve smyslu požadavků standardu  

ISO 9001:2015 a integrovali jsme jeho zásady do všech procesů jako základní součást řízení na všech 
úrovních.  

2. Zaměstnanci soustavně usilují o poskytování inovovaných a kvalitnějších produktů pro zabezpečení 
současných i budoucích potřeb zákazníků. 

3. Vztahy s našimi dodavateli a ostatními obchodními partnery jsou založeny na vzájemném partnerství s 
respektováním vysokých nároků na bezpečnost a kvalitu.  

4. Vedení společnosti podporuje všechny činnosti prováděné s tímto zaměřením a půjde vždy příkladem. 

 

Zodpovědný environmentální přístup je naší prioritou. Chceme toho docílit: 

 
1. Zavedením a udržováním systémů managementu životního prostředí ve smyslu požadavků standardu 

ISO 14001:2015 a integrováním jeho systémů do všech obchodních činností jako základní součásti řízení 
na všech úrovních.  

2. Motivujeme všechny své zaměstnance k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí.  
3. Používáme postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí.  
4. Sledujeme a podporujeme poznatky vědy a výzkumu. 
5. Při strategických rozhodnutích vždy posuzujeme jejich možný vliv na životní prostředí a aplikujeme 

princip prevence znečišťování. 
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Zásady zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany 

  

1. Bezpečnost práce je nedílnou součástí myšlení, chování a pracovních návyků všech zaměstnanců i 
dodavatelů. 

2. Při všech svých činnostech dbáme na dodržování legislativních a jiných požadavků v oblasti bezpečnosti 
práce a požární ochrany.  

3. Udržujeme prostředí otevřené komunikace jako základ zvyšování úrovně kultury bezpečnosti práce. 
4. Našim cílem je neustále zlepšovat podmínky pro bezpečnou práci a redukovat počet pracovních úrazů až 

na nulovou hranici. 
5. Všichni zaměstnanci a osoby nacházející se v areálu jsou zapojeni do procesu vyhledávání a snižování 

rizik. 
6. Zlepšováním se zavazujeme dosáhnout vysoké úrovně v oblasti BOZP v souladu s požadavky standardu 

ISO 45001:2018. 

 

Rizika pravidelně hodnotíme, předcházíme jim, odstraňujeme je nebo snižujeme jejich 

dopad na minimální, přijatelnou úroveň. 

 
1. Při posuzování rizik zvažujeme pravděpodobnost jejich vzniku a velikost následků.  
2. Je nastaven účinný systém řízení rizik, kde jsou rizika identifikována, vyhodnocována a  

kategorizována.  
3. Rizika odstraňujeme a tam, kde to není možné, je snižujeme na minimální, rozumně dosažitelnou úroveň.  
4. Zaměstnanci jsou seznamováni s relevantními bezpečnostními riziky, událostmi a přijatými opatřeními. 

 

Každý z našich pracovníků přispívá k uskutečnění strategických cílů společnosti. 
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