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POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ BOCHEMIE a.s. 
 
Profil společnosti BOCHEMIE a.s. 

Bochemie je specializovaná chemická společnost, která vyrábí širokou škálu moderních chemických 
materiálů a přípravků. Produkty, které nabízí, a jejich kvalita odrážejí hluboké znalosti a zkušenosti celé 
skupiny v oblasti vývoje jedinečných technologií, které jsou široce využívaných v různých průmyslových 
odvětvích a klíčových procesech, jako např. uchovávání energie, ochrana dřeva, povrchové úpravy oceli a 
slitin nebo inteligentní textilie. 
 
Dlouholetí zákazníci skupiny Bochemie oceňují především inovace, spolehlivou zákaznickou podporu a 
loajalitu v kombinaci se schopností rozpoznat příležitosti, které se na různých trzích rozvíjejí. Zákazníci i 
obchodní partneři rovněž využívají inovativní a účinná spolehlivá řešení Bochemie, která jsou v souladu s 
odpovědným etickým přístupem k udržitelnému rozvoji a zlepšování kvality života. 
 

Základní principy politiky integrovaného systému řízení 
 
Základní principy politiky integrovaného systému řízení vycházejí z dlouhodobé strategie společnosti a jsou 
formulovány vedením společnosti s přihlédnutím k výsledkům přezkoumání systému managementu jakosti 
a environmentu a prevence závažných havárií. 
 
 

1. Základní hodnoty: 
 

Synergie  
při poskytování sofistikovaných řešení a sdílení zkušeností s našimi zákazníky v rámci nichž se propojují 
práce odborníků a řešení z nejrůznějších odvětví a sektorů 
 
Důvěra 
ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům a obchodním partnerům 
 
Odpovědnost 
a závazek chránit životní prostředí i společnost jako takovou při veškerých našich činnostech  
 
Profesionalita  
vůči našim zákazníkům a dodavatelům s cílem být pro ně vždy spolehlivým a respektovaným partnerem 
 
 

2. Vize: 
 
Dlouholetá úspěšná historie naší společnosti pro nás představuje závazek a zároveň nesmírné bohatství 
pracovních zkušeností, které chceme naplno zužitkovat. Využíváme dosažených poznatků nejen v tradičních 
oblastech naší výroby. Hledáme stále nová a inovativní řešení, ale i zcela nová pole působnosti. 
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Od nacházení chytrých, efektivních a ekologicky vstřícných řešení očekáváme nejen komerční úspěch, ale 
především náš vklad ke zlepšování a dlouhodobé udržitelnosti životního prostředí a kvality života. 
 
 

3. Poslání: 
 
Naším posláním je: 

• Nalézání nových řešení prostřednictvím nových technologií a inovací produktů  

• Zodpovědný přístup k životnímu prostředí 

• Poskytování nejspolehlivějších řešení umožňující skladování energie pro firmy a průmyslová odvětví, 
která kladou vysoký důraz na bezpečnost a spolehlivost 

• Hledání příležitostí k dalšímu rozvoji v oblasti recyklace použitých materiálů a jejich přeměny na 
produkty s vysokou přidanou hodnotou pro naše zákazníky 

• Využití znalostí získaných v tradičních oblastech produkce k dlouhodobému přínosu pro všechny 
zákazníky a partnery společnosti  

 
 

4. Vztah firmy k zaměstnancům: 

Zásadním zdrojem prosperity BOCHEMIE a.s. jsou její tvořiví zaměstnanci, jejich profesionalita, spolupráce 
a sounáležitost s firmou. Vážíme si našich zaměstnanců, péče o ně patří mezi naše priority. Dáváme 
příležitost mladým absolventům s novými nápady a ceníme si znalostí zkušených pracovníků. Klademe 
důraz na rovný přístup a osobní rozvoj našich zaměstnanců. Vztahy jsou založeny na slušnosti a úctě. 
Chráníme a podporuje své zaměstnance, pokud jednají v souladu s Etickým kodexem, základními firemními 
hodnotami a vnitropodnikovými normami.  

 
5. Vztah zaměstnanců k firmě: 

 
Kvalitní práce, vysoký výkon, dobré vztahy a respektování firmy tvoří základ podnikové kultury. Rámec 
chování, které očekáváme od našich zaměstnanců, vymezuje Etický kodex společnosti.  
 
  

6. Vztah firmy k zákazníkům: 
 

Se zákazníky budujeme dlouhodobý partnerský vztah založený na vzájemné důvěře. Zakládáme vztahy na 
principu korektnosti, transparentnosti a plného respektování rolí obou stran. Při jednání se zákazníky nesmí 
být zpochybněna nebo poškozena pověst společnosti, pověst a činnost jejích zaměstnanců. 
 
 
 
 
 
 



 Adresa: Bochemie a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 
 tel.: +420 596 091 111, fax: +420 596 013 462, e-mail: bochemie@bochemie.cz 
 IČ: 29396824, DIČ: CZ29396824  
 Spisová značka: oddíl B 10743 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

7. Vztah firmy k okolí, životnímu prostředí a bezpečnosti práce: 
 

Jako lídr v oboru si uvědomujeme, že naší aktivitou zasahujeme do společnosti i životního prostředí, a 
cítíme vůči oběma značný závazek. Současně věříme, že v dlouhodobém horizontu lze růstu firmy a 
ekonomického úspěchu dosáhnout, jen pokud je v souladu s chováním odpovědným vůči svému okolí.  
Logickým vyústěním našeho zaměření na ochranu životního prostředí je zapojení firmy do programu 
Odpovědné podnikání v chemii - Responsible Care (od roku 1997). 
 
Neustále zlepšujeme také celkovou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáme opatření k 
předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání. Důslednou prevencí a dodržováním legislativních i 
dalších interních a externích požadavků předcházíme haváriím, nehodám a situacím, jejichž důsledky by 
mohly mít negativní dopad na zdraví zaměstnanců. Proto je důležitou součástí systému řízení v BOCHEMII i 
systém řízení Prevence závažných havárií (PZH) způsobených vybranými chemickými látkami 
v korespondenci s platnou legislativou. 
 
 

Závěr: 
Jsme si vědomi toho, že pro dosažení cílů a dodržování zásad uvedených v politice integrovaného systému 
řízení je nutný odpovědný přístup každého jednotlivce na všech úrovních a při všech procesech v rámci 
BOCHEMIE a.s.   
 
Tento dokument je přístupný všem zaměstnancům, veřejnosti, je sdělován všem osobám, které pracují pro 
společnost nebo z jejího pověření, a všem zainteresovaným stranám.  
 
Politika integrovaná systému řízení je součástí Integrované příručky systému řízení kvality a environmentu a 
v rámci tohoto systému je dokumentována, implementována a udržována. 
 
 
V Bohumíně dne 17.12.2021 
 

 
Mgr. Petr Martinásek 
Výkonný ředitel 
 


