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P O L I T I K A  EMS a QMS 

Sellier & Bellot a. s. 

 
     Společnost Sellier & Bellot a.s. jako součást nadnárodní společnosti CBC - jednoho 
z největších výrobců střeliva na světě, klade velký důraz na inovace produkce, zavádění nových 
technologií a stálé zvyšování kvality našich procesů a produktů. Zároveň prostřednictvím 
inovací a preventivních opatření snižuje dopady podnikatelské činnosti Společnosti na životní 
prostředí. 
 
 
Hlavní zásady, kterými se řídíme, jsou : 
 
1. Plnění požadavků a přání zákazníků jsou prioritou naší Společnosti.  
 
2. Poskytovat zákazníkům kvalitní, mezinárodně srovnatelné produkty, vyráběné dle 

stanovených a opakovaně prověřovaných postupů, splňujících parametry definované 
zákazníkem i příslušnou legislativou země, ve které působíme. 

 
3. Trvalým zlepšováním procesů výroby, a zaváděním stále modernějších technologií 

dosahovat stále lepší kvality a konkurenceschopnosti našich produktů na světových trzích. 
 
4. Zajišťovat přiměřený hospodářský výsledek k zajištění zdrojů potřebných pro další 

dlouhodobé investice a inovace, a směřující k prosperitě Společnosti. 
 
5. Vhodnou koncepcí vzdělávání zajistit všem zaměstnancům nezbytné informace a školení, 

potřebné pro výkon jejich funkce a zároveň umožňovat zaměstnancům další vzdělávání pro 
jejich osobní a profesionální rozvoj.  

 
6. Vhodnými způsoby motivovat zaměstnance k účelnému a bezpečnému plnění svých 

povinností a zajišťovat jim příznivé pracovní podmínky. 
 
7. Dále zvyšovat účinnost integrovaného systému managementu a jeho procesů v souladu s požadavky 

norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČOS 051622.  
 
8. Preventivně předcházet znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů 
 
9. Důsledně identifikovat rizika a dodržovat opatření pro jejich eliminaci  
 
 
 
 

Politika EMS a QMS byla přezkoumána vedením Společnosti dne:  15.12.2015      
 
 


