
Draslovka 

Politika IMS 

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín 

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín (dále jen společnost) jsou jediným producentem výrobků 
kyanové chemie v České republice. Při své činnosti uplatňují, udržují a zlepšují integrovaný systém 
řízení (IMS), zahrnující systém managementu kvality (QMS), environmentálního managementu 
(EMS), analýzy rizika a stanovení kritických bodů ve výrobě (HACCP), managementu bezpečnosti 
(OHSAS), prevence závažné havárie, kyanidového managementu a Responsible Care. 

Vedení společnosti se zavazuje v maximální míře zajistit dostupné zdroje pro plnění přijatých cílů a 
cílových hodnot stanovených k naplnění těchto závazků: 

• Poskytovat zákazníkům co nejkvalitnější výrobky a služby 

• Výrobky určené jako doplňky krmiv vyrábět v podmínkách zavedeného a udržovaného 
systému kritických bodů (HACCP), který zohledňuje požadavky na bezpečnost potravin 

• Dodržovat napříč společností základní princip, kterým je orientace na zákazníka a jeho 
spokojenost 

• Neustále zlepšovat efektivnost IMS, nepřipustit stagnaci kvality, technické úrovně výrobních 
procesů a stavu životního prostředí, BOZP a HACCP 

• Neustále zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců, jejich profesní způsobilost hodnotit a následně 
rozvíjet vhodno formou výcviku 

• Zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení zdraví 
zaměstnanců a vzniku mimořádné události, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci 

• Předcházet vzniku závažných průmyslových havárií, možnému ohrožení životního a 
pracovního prostředí a majetku společnosti, a to především dodržováním platných právních 
předpisů týkajících se životního prostředí, požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci a prevence závažné havárie 

• Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech rozhodovacích a 
výkonných pravomocí jako součást odpovědnosti každého zaměstnance v souladu 
s organizačním řádem společnosti 

• Dodržovat požadavky platných právních předpisů aplikovatelných v procesu IMS a dalších 
předpisů a norem, k jejichž dodržování se společnost zavázala 

• Zvyšovat a prohlubovat povědomí o IMS mezi svými zaměstnanci a zapojit do našich snah i 
naše obchodní partnery 

• Otevřeně komunikovat se zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou 

• Pravidelné přezkoumávat stanovenou politiku, cíle a programy za účelem neustálého 
zvyšování efektivity a rozvoje integrovaného systému řízení společnosti 

V Kolíně 14. 3. 2016 

      Ing. Vlasta Vepřeková   Ing. Martin Barták 

představitel vedení pro IMS   generální ředitel 


