
  PPoolliittiikkaa  PPRREEOOLL,,  aa..ss..    
 

 
Zpráva k přezkoumání IMS za 2020, Příloha č. 6  

VViizzee  
Dlouhodobou vizí vrcholového vedení je upevňovat dobré jméno PREOL, a.s., s pověstí lídra na trhu biopaliv a řepkových 

šrotů v ČR, úspěšné, užitečné, zodpovědné a bezpečné organizace, která dokáže vždy zajistit: 

 stabilní úroveň kvality vyráběných produktů, minimálně v souladu s požadavky a očekáváními zákazníků, 

 výrobu bezpečných potravin a krmiv,  

 plnění kriterií udržitelnosti u veškeré produkce biomasy a biopaliv, 

 stabilní postavení společnosti jako lokálního zaměstnavatele,  

 bezpečný provoz, prevenci závažných havárií a zvyšování úrovně ochrany životního prostředí. 

Pro dosažení vize vyhlašuje vrcholové vedení PREOL, a.s. následující politiku společnosti:  

PPoolliittiikkaa  kkvvaalliittyy,,  bbeezzppeeččnnoossttii  ppoottrraavviinn  aa  kkrrmmiivv,,  oocchhrraannyy  žžiivvoottnnííhhoo  

pprroossttřřeeddíí,,  bbeezzppeeččnnoossttii  pprrááccee  aa  pprreevveennccee  zzáávvaažžnnýýcchh  hhaavváárriiíí  
 Plnění požadavků systému managementu kvality, zvyšování jeho efektivnosti a neustálé zlepšování procesů, činností 

i produktů je prioritním závazkem a to včetně ochrany životního prostředí, účinnou prevencí a neustálým snižovaní 

environmentálních dopadů.  

 Pro zajištění souladu se všemi požadavky systematicky identifikujeme a plníme právní i ostatní požadavky v oblasti 

kvality, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv i v oblasti prevence závažných 

havárií, vč. plnění dalších požadavků, především zákazníků (např. výroba v souladu s Halal). 

 Profesionálním a spolehlivým přístupem k zákazníkovi, systematickým plánováním a řízením procesů a znalostí 

požadavků zákazníka, zajišťujeme jejich plnění v deklarované kvalitě a bezpečnosti.  

 Zvyšováním odborné úrovně zaměstnanců, zlepšováním procesů a dodržováním stanovených postupů dosahujeme 

požadované kvality a bezpečnosti našich produktů a procesů. 

 Produkce kvalitních biopaliv a biomasy z obnovitelných zdrojů splňujících kritéria udržitelnosti je naším příspěvkem 

pro zlepšování životního prostředí. 

 Spolupracujeme s dodavateli kvalitních produktů a služeb, se kterými jsme schopni společně zlepšovat kvalitu 

procesů a produktů. Používané suroviny nakupujeme od certifikovaných a prověřených dodavatelů. 

 Klíčovou dovedností v oblasti prevence závažných havárií je předcházení nehodám a haváriím znalostí fungování 

procesů, dodržováním a implementací platné legislativy a důsledným výcvikem zaměstnanců k dodržováním 

správných postupů.  

 Společnost má sestavenou a udržuje Analýzu rizik, kde má na základě neustálého monitorování identifikována rizika 

pro všechny oblasti, do kterých svou činností zasahuje (životní prostředí, bezpečnost potravin a krmiv, prevence 

závažných havárií a bezpečnost práce, řízení lidských zdrojů, compliance a trestní odpovědnost právnických osob, 

apod.), vč. výčtu přijatých opatření k jejich eliminaci. 

 Pravidelně stanovujeme a vyhodnocujeme cíle a úkoly pro trvalé zlepšování.  

 Zodpovědnost v oblasti managementu kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti krmiv a potravin, v prevenci 

závažných havárií a bezpečnosti práce je určena všem řídicím pracovníkům společnosti a je nedílnou součástí 

pracovních postupů a povinností zaměstnanců.   

 Všichni zaměstnanci znají své postavení, úkoly a odpovědnosti v integrovaném systému řízení (kvality, bezpečnosti 

potravin a krmiv, environmentu, bezpečnosti práce, požární ochrany a prevenci závažných havárií, vč. pravidel 

compliance, ochrany os. údajů a trestní odpovědnosti společnosti) a jsou si vědomi své důležitosti z hlediska 

správného fungování společnosti.  

 Pro realizaci opatření ke snižování bezpečnostních rizik, ochranu životního prostředí a odstraňování následků havárií 

je zaveden monitoring mimořádných událostí. 

 Vedení společnosti pravidelně a otevřeně komunikuje s představiteli okolních obcí i zástupci státní správy.  

 

Schváleno dne: 29.3.2021         Ing. Milan Kuncíř  
   generální ředitel PREOL, a.s. 


