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Každý proces společnosti plně odpovídá modernímu pojetí systému řízení a je nastaven nejen k uspokojování potřeb a očekávání
našich zákazníků, zaměstnanců a dodavatelů, ale i k plnění platných legislativních požadavků v oblastech životního prostředí,
managementu kvality, BOZP a PO. Stávající procesy jsou řízeny a periodicky revidovány. Všichni zaměstnanci se podílejí na identifikaci
nových procesů a jejich optimalizaci.

Odpovědnost za úkoly spojené s příslušnou funkcí nese každý zaměstnanec. Všichni zaměstnanci ve funkcích s přímým vlivem
na výrobek odpovídají za dodržení kvality technického provedení, termínu dodání, nákladů na výrobek, naplnění dalších požadavků
zákazníka při dodržení všech zásad BOZP, PO a požadavků na životní a pracovní prostředí.
Na všechny vzniklé problémy je nutné neprodleně adekvátně reagovat a aktivně se podílet na jejich řešení a odstraňování jejich příčin.
Jednáme v souladu se zavedeným Compliance programem, dodržujeme pravidla Etického kodexu společnosti a Protikorupční pravidla.
Chráníme zdraví nás všech důsledným dodržováním stanovených bezpečnostních hygienických opatření.

Racionální

systém řízení společnosti a jeho procesní uspořádání vytváří vhodné podmínky k jeho trvalému zlepšování. Přijaté

Cíle společnosti zajišťují plnění požadavků a spokojenosti zákazníků, legislativy v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí. Pro
zásadní rozhodnutí požadujeme dostatečné informace, naše kroky průběžně analyzujeme a korigujeme. Permanentně se vyvíjející rizika
jsou evidována v Katalogu rizik, který podléhá pravidelné revizi. K jednotlivým rizikům jsou přijímána opatření k jejich minimalizaci.

Aktivní přístup k problematice bezpečnosti práce, managementu kvality a životního prostředí je součástí řízení společnosti. Efektivně
využíváme a minimalizujeme nejen spotřebu energií a surovin, ale i ostatních zdrojů. Tím snižujeme náklady společnosti a zatížení životního
prostředí. Vyhledáváním a hodnocením rizik zvyšujeme úroveň BOZP a PO a předcházíme možným nehodovým situacím. Chráníme
důležité informace a data. Při zpracování osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské unie a na soulad s relevantními
vnitrostátními právními předpisy („GDPR“).

Dlouhodobé plánování,

sledování a měření procesů ve všech oblastech společnosti a jejich pravidelné vyhodnocování je
základním prvkem odpovědného řízení a plánování společnosti. Strategické plánování je součástí všech procesů společnosti, důraz je
kladen nejen na řešení aktuálních otázek, ale na plnění strategických záměrů společnosti. Operativně jsou přijímány pohotové reakce na
nejistoty makroekonomického charakteru, které nelze předjímat či ovlivnit. Neustále se rozvíjíme, průběžně inovujeme a modernizujeme
technologie. K zajištění plánovaných výsledků hospodaření je realizována regionální a produktová diverzifikace. Pozitivně hodnotíme
synergické efekty plynoucí ze spolupráce se všemi našimi dceřinými společnostmi.

Otevřená komunikace na příslušných úrovních řízení je základem pro řešení Cílů, úkolů, nápravných a preventivních opatření.
Přednostně je používána týmová práce odborníků nezávisle na útvarové příslušnosti. Při plnění všech pracovních činností se zaměstnanci
společnosti podporují a vzájemně spolupracují. Pomocí vzdělávání zvyšujeme kvalifikaci zaměstnanců a profesní růst.
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