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POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Společnost Sedlecký kaolin a. s. je výrobní firma, která se zabývá těžbou a úpravou přírodních surovin.
Mezi hlavní produkty patří plavené i pálené kaoliny a dále produkty na bázi bentonitu – steliva pro kočky a
technické bentonity.
Představenstvo společnosti se rozhodlo vybudovat systém environmentálního managementu podle ISO
14001 zahrnující všechny oblasti činnosti organizace v synergii se zavedeným systémem řízení jakosti podle
ISO 9001:2015.
Systémovým přístupem k ochraně životního prostředí chceme v našem okolí udržet standardní životní
prostředí pro budoucí generace.
Základem péče o životní prostředí je uplatnění účinného řídícího systému – systému environmentálního
managementu, jehož zásady jsou vyjádřeny environmentálními cíli a stávají se součástí řízení společnosti.
Cílem společnosti je dosáhnout systémovým přístupem optimální řídící a organizační úrovně, což
umožní minimalizovat negativní vlivy vlastní činnosti na životní prostředí při udržení vysoké kvality našich
výrobků a zajištění udržitelných životních podmínek v karlovarské a sokolovské oblasti, které jsou silně
poznamenané těžební činností.
Představenstvo společnosti Sedlecký kaolin a. s., považuje ochranu životního prostředí za jednu z priorit
řízení společnosti a v souladu se strategickými záměry stanovuje následující zásady:
 Udržovat a zlepšovat systém ochrany životního prostředí podle mezinárodního standardu ČSN EN
ISO 14 001 při zajištění rozsahu vlastních výrobních aktivit.
 Dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů a norem na ochranu životního prostředí jako
základu kontinuálního zlepšování vlastního environmentálního profilu.
 Zajišťovat odstraňování, nebo minimalizaci vlivů starých ekologických zátěží po ukončené těžbě a
průmyslové výrobě.
 Využíváním nových vědeckotechnických poznatků nadále snižovat materiálovou a energetickou
náročnost provozovaných technologií.
 Šetřit primární surovinové zdroje zvyšováním využitelnosti těžené suroviny.
 Preventivně předcházet vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv
na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
 Neustále zlepšovat procesy environmentálního řízení a environmentální profil v souladu
s nejnovějšími vědeckotechnickými poznatky, požadavky zákazníků a očekáváním veřejnosti.
 Aktivně začlenit všechny zaměstnance do procesu naplňování politiky ochrany životního prostředí a
plnění ekologických cílů společnosti.
 Poskytovat pravidelně informace o environmentální problematice zákazníkům, zaměstnancům a
veřejnosti a tímto posilovat důvěryhodnost našich záměrů.
Politika ochrany životní prostředí je každoročně revidována a schvalován Představenstvem
společnosti Sedlecký kaolin a. s. Politika je sdělována všem zaměstnancům a zveřejňována veřejnosti a
dodavatelům ve shodě s interními směrnicemi společnosti.
V Božičanech 15. 06. 2017
Ing. Vojtěch Zítko
předseda představenstva
Sedlecký kaolin a. s.
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