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POLITIKA SPOLEČNOSTI AS-CASTING s.r.o 

 

Vedení společnosti AS-CASTING s.r.o. v návaznosti na svoji celkovou strategii a  na základě analýzy interních a externích aspektů a 
oprávněných zájmů zainteresovaných stran vyhlašuje tuto Politiku společnosti,  jejímž hlavním cílem je stabilizace a další zlepšování 
získané pozice na trhu a to zaměřením se zejména na maximální spokojenost zákazníka, spolu s vytvářením podmínek pro dobrou 
prosperitu společnosti a její  trvale udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí a BOZP a PO při všech podnikatelských aktivitách 
společnosti: 
 

• Uplatňovat procesní integrovaný systém řízení společnosti. Usilovat o neustálé zlepšování efektivnosti a účinnosti 
integrovaného systému řízení. Tento integrovaný systém řízení pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat. 

• Analyzovat rizika a příležitosti ve všech oblastech činnosti společnosti s ohledem na zájmy všech zainteresovaných stran a všech 
známých interních i externích aspektů s cílem minimalizovat pravděpodobnost vzniku rizika a závažnosti jejich důsledků. 

• Zajišťovat plnění požadavků zákazníků a jejich spokojenost s dodávkami produktů společnosti AS-CASTING. Usilovat o 
zlepšování kvality produktů a souvisejících služeb. 

• Trvale usilovat o zlepšování efektivity práce na jednotlivých pracovištích, zlepšování technické úrovně strojů a zařízení na všech 
provozovnách. 

• Trvale zajišťovat bezpečné a zdravé pracovní podmínky. Zaměřit se na prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví.  

• Analyzovat rizika v oblasti BOZP a PO a zaměřit se na jejich snižování a na odstraňování nebezpečí. 

• Motivovat zaměstnance, aby se aktivně zapojili do zlepšování stavu BOZP a životního prostředí ve společnosti AS-CASTING. 

• Při veškerých činnostech trvale hledat možnosti minimalizace negativních dopadů na životní prostředí. Identifikovat 
environmentální rizika, zaměřit se na snižování významnosti environmentálních aspektů. 

• Zavádět potřebná preventivní opatření směřující k předcházení mimořádných událostí a havárií. 

• Zabezpečovat soulad všech aktivit společnosti s platnými právními předpisy a jinými požadavky zainteresovaných stran. 

• Zlepšovat úroveň vnitropodnikové kultury a pracovního prostředí přispívajících ke zvyšování motivace a výkonu zaměstnanců. 
Zaměřit se na zvyšování spokojenosti zaměstnanců a na stabilizaci kvalifikovaných pracovníků. 

• Usilovat o zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců, a to jak vzhledem ke zvyšování kvality a produktivity výroby, tak i 

k ochraně životního prostředí a BOZP a PO a odpovědnému přístupu při spotřebovávání přírodních zdrojů, zacházení s 

chemickými látkami a odpady. 

• Prosazovat rovná práva a příležitosti pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich pohlaví, etnický původ, národnost, 

náboženské vyznání, sexuální orientaci, apod. Rozdíly v odměňování za stejnou nebo podobnou práci nesmí existovat. Všem 

zaměstnancům poskytovat stejné příležitosti pro odborný růst, a to jak v rámci jejich současného zařazení, tak i v možnosti 

zapojení do nových oblastí. 

• Porušování lidských práv je nepřijatelné. AS-CASTING netoleruje dětskou práci v jakékoliv části své vlastní činnosti, stejně tak v 
činnostech obchodních partnerů. Nepovoluje ilegální či nucenou práci. 

• Nestrpět podvody, korupci, uplácení, nebo nedovolené omezující praktiky hospodářské soutěže. 

• Nikdo v AS-CASTING ať již přímo nebo nepřímo, nesmí vyžadovat ani přijímat neoprávněné platby nebo jiné typy nevhodných 
dárků, rovněž nesmí, přímo či nepřímo, nabízet nebo poskytovat platby nebo jiné druhy náhrad, které by mohly být považovány za 
nevhodné jednotlivci, organizacemi nebo společnostmi, či osobami s nimi úzce spojenými. Nikdo v AS-CASTING nesmí poskytovat 
finanční prostředky nebo jiná aktiva někomu, kdo zastupuje společnost AS-CASTNIG v určité věci, a tak podpořit poskytování nebo 
přijímání úplatků, nebo ovlivňovat jednání. 

• V případě, že je pracovník společnosti svědkem jakéhokoliv porušování těchto bodů Politiky týkajících se společenské 
odpovědnosti, neprodleně toto zjištění sdělí svému přímému nadřízenému, případně přímo řediteli společnosti. 

 
Vedení AS-CASTING s.r.o. se pro realizaci Politiky společnosti zavazuje: 

• Zajistit potřebné zdroje. 

• Stanovovat a vyhodnocovat Cíle integrovaného systému řízení. 

• Zajistit seznámení všech zaměstnanců s touto Politikou a její vysvětlení tak, aby ze strany zaměstnanců došlo k jejímu pochopení 
jako nejzávaznějšího dokumentu ve společnosti. Cílit na to, že budou zaměstnanci veškeré své činnosti provádět v souladu s touto 
Politikou tak, aby byla naplňována. 

• Pravidelně vyhodnocovat (min. 1x ročně) její platnost a dle potřeby ji aktualizovat. 
  
Vedení AS-CASTING s.r.o. pro realizaci Politiky  po svých zaměstnancích požaduje: 

• Přijmout tuto Politiku jako nejzávažnější dokument ve společnosti. 

• Veškeré svoje činnosti provádět v souladu s toto Politikou tak, aby byla naplňována.  


