
Tato integrovaná politika je nedílnou součástí 
pracovního života, management ji aktivně řídí 
a podporuje, její implementace je tedy přirozenou 
součástí chodu závodu. Ve všech deklarovaných 
oblastech (kvalita, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
ekologie a energetika) postupujeme podle jednotných 
zásad: dodržujeme požadavky všech zainteresovaných 
stran; plně dodržujeme veškerá právními předpisy 
stanovená pravidla. Formou interních a externích auditů 
pravidelně prověřujeme soulad s právními předpisy a své 
technické a organizační postupy; díky cílům a měřeným 
ukazatelům, které systematicky sledujeme 
a vyhodnocujeme, neustále zlepšujeme procesy 
a činnosti. Naše strategické cíle jsou transparentní 
a zaměstnanci jsou pravidelně seznamováni se stavem 
jejich plnění. Od svých obchodních partnerů 
a dodavatelů vyžadujeme, aby jednali podle stejných 
zásad jako my. Nežádoucímu jednání a chování ve všech 
oblastech předcházíme definováním vhodných opatření 
a pracujeme tak, jako by každý z nás byl vlastníkem části 
naší společnosti, tedy v souladu s korporátní myšlenkou 
Ownership Culture.
Našim zákazníkům nabízíme elektromotory, 
komponenty a služby, které pro ně mají maximální užitek 
– jsou dostupné, vysoce produktivní a energeticky 
účinné. Plníme jejich požadavky a intenzivně s nimi 
spolupracujeme. Prvotřídní kvalita elektromotorů je naší 
nejvyšší prioritou, i proto se zavazujeme ji neustále 
sledovat, měřit, vyhodnocovat a díky těmto 
systematickým krokům zvyšovat spokojenost zákazníků 
a posilovat jejich důvěru v nás. Zpětná vazba 
od zákazníků a od mezinárodní servisní organizace 
Siemens nám pomáhá naplňovat náš závazek 
kontinuálního zlepšování našich produktů, služeb 
a procesů. Integrací Siemens Production System 
a principů Industry 4.0 budujeme štíhlý a moderní 
závod s jednoduššími, transparentními a efektivnějšími 
procesy, které jsou pro náš trvalý růst klíčové.
Také naši dodavatelé, často špičky ve svých oborech 
podnikání, významně přispívají ke spokojenosti 

zákazníků, musí být tedy schopni garantovat stejnou 
kvalitu jako společnost Siemens. I proto se je snažíme 
optimálně začlenit do svých procesů.
Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí jsou pro 
nás stejně důležité jako naše ekonomické výsledky. Naší 
prioritou je vytvářet na všech pracovištích podmínky pro 
bezpečnou práci, která neohrožuje zdraví zaměstnanců.
Chceme, aby se naši zaměstnanci vraceli z práce 
ve stejné kondici, v jaké zahájili svůj pracovní den, což je 
hlavním mottem Zero Harm Culture, projektu nulové 
tolerance k nehodám. Před každou změnou technologie, 
používaných materiálů a pracovních postupů aktivně 
vyhledáváme rizika a předcházíme jim tvorbou 
preventivních opatření. Poskytujeme pravdivé informace 
o činnostech společnosti všem zainteresovaným stranám 
tak, aby mohly objektivně posoudit naše úsilí při tvorbě 
zdraví neohrožujícího a bezpečného pracovního 
prostředí. Je pro nás důležité s našimi zaměstnanci 
a zástupci zaměstnanců projednávat veškerá podstatná 
témata a naše zaměstnance podporovat a zapojovat 
v posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost 
a ochranu zdraví. 
S přírodními zdroji zacházíme šetrně – již při vývoji 
výrobku prověřujeme možná zatížení životního prostředí 
a energetickou nenáročnost. Naším cílem je zabránit 
poškozování životního prostředí nebo ho v rámci 
platných předpisů snížit na minimum. Energeticky 
a ekologicky uvědomělé jednání je součástí strategie 
nákupu a samozřejmostí pro každého zaměstnance, díky 
čemuž se nám daří kontinuální efektivní využití energií, 
služeb a dalších zdrojů. Naši zákazníci vědí, že produkty 
Siemens jsou ekologicky nezávadné a dostávají od nás 
informace, jak s nimi mají s ohledem na životní prostředí 
správně zacházet.
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This integrated policy is an integral part of working life 
and is actively controlled and supported by the top 
management, so the implementation of it is a natural 
part of the plant operation. In all of the declared areas 
(quality, occupational health and safety, environment 
and energy) we work according to the uniform 
principles: we comply with the requirements of all 
stakeholders; we comply in full with all the rules set out 
by the legislation. By means of internal and external 
audits on a regular basis, we check compliance with legal 
regulations and verify our technical and organizational 
procedures; thanks to the objectives and measured 
indicators, that we monitor and evaluate systematically, 
we continuously improve processes and activities. Our 
strategic goals are transparent, and the employees are 
periodically informed about the status of their 
implementation. We require our business partners and 
suppliers to act according to the same principles as we 
do. By defining appropriate measures, we prevent 
undesirable conduct and behavior in all fields, and we 
work as if each of us were the owner of a part of our 
company, i.e. in accordance with the Ownership 
Culture corporate idea.
Our customers are offered electric motors, components, 
and services with a maximum customer benefit – they 
are available, highly productive and energy efficient. We 
fulfil the customers’ requirements and work with them 
intensively. The top quality of electric motors is our 
highest priority, and therefore we are committed to 
constantly monitor, measure, and evaluate it and, thanks 
to those systematic steps, to improve customer 
satisfaction and strengthen their confidence in us. The 
feedback from customers and from the international 
Siemens service organization helps us to fulfil our 
commitment to the continuous improvement of our 
products, services, and processes. By integration of the 
Siemens Production System and Industry 4.0 
principles, we are building a lean, state-of-the-art plant 
with simpler, transparent, and more effective processes 
that are crucial for our continuous growth. Also our 

suppliers, often leaders in their own fields of business, 
contribute significantly to the satisfaction of customers; 
they must therefore be able to guarantee the same 
quality as Siemens. And that is why we aim for 
integrating them optimally into our processes.
The safety at work and environmental protection are for 
us as important as our economic results. Our priority is to 
create conditions at all workplaces for safe work which 
does not endanger the health of workers.
We want our employees to come back from work in the 
same condition in which they started their working day 
– this is the main motto of Zero Harm Culture, the zero 
tolerance of accidents project. Prior to each change to 
the technology, material used and work procedures, we 
actively seek risks and prevent them by taking preventive 
measures. We provide true information about the 
company’s activities to all interested parties so that they 
can objectively assess our efforts in the creation of 
healthy and safe working environment. It is important 
for us to discuss all relevant topics with our employees 
and employee representatives, and to support and 
involve our employees in strengthening the responsibility 
for their own safety and health protection.
We handle natural resources with care – already 
during the product development, we verify possible 
environmental loads and the energy footprint. Our goal 
is to prevent damage to the environment or reduce it to 
a minimum within the framework of applicable 
regulations. Energy and environmentally conscious 
behavior are part of the purchasing strategy and quite 
natural for each employee, so we can continuously 
effectively use energy, services, and other resources. Our 
customers know that Siemens products are 
environmentally friendly, and they are informed how to 
handle the products properly regarding the environment.
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