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POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ  
EMS A OHSAS (ISŘ) 

 

Společnost CHOCOLAND a.s., se zabývá především výrobou potravinářských výrobků. Další 
činnosti společnosti souvisí s provozem výrobního areálu a potřebné infrastruktury.  

Základem dlouhodobé stability jsou zkušenosti, angažovanost a schopnosti zaměstnanců 
uplatňované v provozu a při rozvoji společnosti. 

Naší prioritou je vysoká kvalita služeb při současném snižování negativních vlivů činností spo-
lečnosti na životní prostředí a zajištění maximální úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

 

Společnost CHOCOLAND a.s. prohlašuje: 

 trvale dodržujeme všechny platné právní a jiné požadavky pro ochranu životního prostředí a 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 neustále zvyšujeme výkonnost systému ISŘ, za účelem snižování negativních vlivů společnos-

ti na životní prostředí a zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti,  

 vytváříme podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a prevenci ve 

vztahu ke složkám životního prostředí. Přijímáme opatření k předcházení pracovním úrazům 

a nemocem z povolání a škodám na životním prostředí. 

 Systematickým vzděláváním a pravidelným školením zaměstnanců posilujeme odpovědný 

přístup zaměstnanců k vlastnímu zdraví a osobní angažovanost při prevenci rizik na pracoviš-

ti a ve vztahu ke složkám životního prostředí. 

 U našich zaměstnanců a partnerů požadujeme a oceňujeme plnění požadavků vyplývajících 

z ISŘ společnosti. 

 Vedeme otevřený dialog s veřejností, orgány státní správy, jakož i s našimi klienty a dodava-

teli. 
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Vedení společnosti CHOCOLAND a.s. se zavazuje: 

 vytvářet podmínky pro prosazování a plnění vyhlášené politiky ISŘ, 

 zajišťovat efektivní prevenci vzniku úrazů a poškozování zdraví a složek životního prostředí, 

 plnit požadavky aplikovatelných právních předpisů a další požadavky vyplývající z povinností 

a závazků společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí, 

 neustále zlepšovat řízení a výkonost společnosti v oblasti prevence bezpečnosti a ochrany 

zdraví a znečištění životního prostředí, 

 pravidelně přezkoumávat výkonnost, vhodnost a přiměřenost integrovaného systému řízení.  

 

Od svých zaměstnanců a obchodních partnerů společnost CHOCOLAND a.s. očekává: 

 aktivní naplňování zásad vyhlášené politiky v rámci svých kompetencí a odpovědností, 

 vstřícný přístup každého jednotlivce ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví a životního 

prostředí.  

 

 

V  Kolíně, dne 1. 8. 2016                                 

  

 


