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Politika SCC
Bonett Bohemia, a.s.
Bonett Bohemia, a.s. je vedoucí společností v České republice v oblasti projektování a dodávek staveb
a technologií čerpacích stanic na alternativní paliva, včetně zajišťování příslušné servisní činnosti.
V České republice má Bonett Bohemia, a.s. majoritní podíl na trhu instalací, rekonstrukcí a servisu
CNG a LPG stanic. Na trhu působíme od roku 1998, vybudovali jsme již více než 500 LPG stanic a přes
60 CNG stanic.
Jsme specialisté na komplexní řešení pro významné fleetové zákazníky i provozovatele čerpacích
stanic, včetně nejvýznamnějších subjektů působících v této oblasti.

Naše vize:
1)

Chceme vytvořit vysoce konkurenceschopnou, progresivní, prosperující, vysoce hodnotnou a
přitom všeobecně prospěšnou společnost (skupinu společností),

2)

tím, že pomáháme propagovat a zavádět do praxe a na trhy ekologicky přínosné a ekonomicky
výhodné technologie a produkty,

3)

pomáháme zlepšovat životní prostředí a přinášíme významné hodnoty pro všechny naše zákazníky,
obchodní partnery i veřejnost

4)

a v každé chvíli si můžeme říci: jsme rádi, že jsme naší prací vytvořili zisk, ale mnohem víc nás těší,
že současně jsme tomuto světu (zákazníkům, partnerům, veřejnosti, …) naší poctivou prací
přinesli ještě daleko vyšší hodnotu a užitek,

5)

a to nám přináší dobrý pocit a čisté svědomí

6)

a motivuje nás to dál a dál hledat, rozvíjet a realizovat další a další úspěšné kroky a projekty a po
všech stránkách zdokonalovat naši produkci a veškeré naše výrobní i ostatní činnosti.

Krédo pracovníka Bonett (- jak na to):
1)

Vždy hledáme řešení.

2)

Co děláme pro zákazníka (resp. pro obchodního partnera, spolupracovníka, kolegu), musí
fungovat.

3)

Stále se učíme.

4)

Nechceme, nesmíme, nedovolíme si udělat stejnou chybu vícekrát.

5)

Své zkušenosti, znalosti a poučení z našich chyb (!!) předáváme kolegům, spolupracovníkům,
podřízeným. Stále vše stále zdokonalujeme.

6)

Kolega, spolupracovník, nadřízený a dokonce i podřízený je pro nás vlastně také zákazník.

7)

Jsme tým.

Systém managementu kvality byl zaveden ve spolupráci s poradenskou společností
(info@m-vision.cz, tel. 585 155 516)
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Realizace výše uvedeného v oblasti BOZP a PO – POLITIKA SCC:
V souladu s výše uvedeným je jedním z hlavních cílů společnosti zajistit, aby při vykonávaných
činnostech byla dosažena maximální míra bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, požární
bezpečnosti a ochrany životního prostředí. S tímto cílem Bonett Bohemia, a.s. vyhlašuje politiku SCC,
v rámci které se zavazuje dodržovat následující principy:

1. Dodržovat povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů a jiných
požadavků ve vztahu k SCC.
2. Posilňovat vědomí zodpovědnosti zaměstnanců za bezpečnost práce,
ochranu životního prostředí a klást důraz na zodpovědnost za chyby v jednání
a za opomenutí při práci.
3. Hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,
požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí a informovat o nich
zaměstnance.
4. Přijímat opatření pro prevenci rizik, úrazů, nemocí a ohrožení při práci.
5. Zvyšovat úroveň ochrany zdraví s důrazem na organizaci práce a výcvik
zaměstnanců.
6. Používat bezpečné technologie při vykonávání pracovní činnosti.
7. Vytvářet podmínky pro návrhy a podněty zaměstnanců na řešení otázek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární bezpečnosti a ochrany
životního prostředí.
8. Otevřeně komunikovat se zaměstnanci, smluvními partnery, veřejností
a orgány státní správy, se vzdělávacími a jinými institucemi ve vztahu k SCC.
9. Neustále zlepšovat systém řízení SCC.

V Praze, dne 10.1.2017

Ing. Zdeněk Voráček, MK, v. r.
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