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Naše vize 

NCH Europe, evropská divize NCH Corporation, jako přední dodavatel řešení v oblasti vody, energie a údržby 
prohlašuje, že řízení požadavků v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a kvality (EHSQ) je nedílnou 
součástí našich obchodních aktivit. 
 
Základem našeho dlouhodobého úspěchu je uvědomit si naše silné a slabé stránky a neustále zlepšovat procesy 
ve všech lokalitách a oblastech podnikání, přičemž vždy dbáme na ochranu našich lidí a pracovního prostředí. 
 

Naše zásady 

• Veškeré obchodní činnosti provozujeme s úctou k životnímu prostředí a nikdy neohrožujeme zdraví 
a bezpečnost osob, ať už se jedná o zaměstnance, zástupce, zákazníky, dodavatele či obyvatele celého 
světa. 

• Neustále zlepšujeme naše obchodní procesy, přičemž i nadále dodržujeme nebo převyšujeme legislativní 
a předepsané požadavky a příslušné mezinárodní normy. 

• Zákazníkům poskytujeme vysoce kvalitní produkty a služby, které jejich podnikům dodávají přidanou 
hodnotu a díky nimž dosahují úspěchu. 

• Pracujeme v prostředí, kde funguje otevřená a transparentní komunikace v otázkách EHSQ. 

• Uvědomujeme si, že klíčem k pochopení potřeb naší společnosti i našich zákazníků jsou schopnosti a úsilí 
našich zaměstnanců. 

• Poskytujeme zdroje potřebné k naplnění naší vize. 

 
Věříme, že podnikání stojí na vztazích lidí s lidmi. 

Cíle našeho úsilí 

• Porozumět souvislostem, požadavkům a očekáváním našich zákazníků, zaměstnanců, zainteresovaných 
stran, dodavatelů a příslušných orgánů, abychom dostáli potřebám v oblasti EHSQ. 

• Dodávat vysoce kvalitní produkty a služby, které zákazníkům zvýší efektivitu a sníží náklady pomocí 
prvotřídních řešení v oblasti vody, energie a údržby. 

• Za všech okolností zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky, které pomáhají předcházet 
pracovním úrazům a nemocem z povolání. 

• Zajistit vhodné a účelné školení a dohled, díky nimž zaměstnanci získají potřebné znalosti a informace 
k pochopení politiky EHSQ a bezpečnému vykonávání pracovní činnosti. 

• Zavést ekologické postupy a řešení pro všechny naše pracovní činnosti a při vývoji produktů, snižovat 
produkci odpadu a spotřebu energie, používat více recyklovaných materiálů, předcházet znečišťování 
a snižovat naši uhlíkovou stopu. 

• Neustále zlepšovat naše kvalitativní, ekologické, zdravotní a bezpečnostní standardy, systémy 
managementu, postupy a výkonnost pomocí vhodných cílů zvolených na základě posouzení rizik a zásad 
prevence znečišťování a pravidelně provádět průběžné přezkumy veškerých aktivit společnosti. 

• Při auditech prokazovat soulad s interními i externími požadavky a udržovat soulad s příslušnými právními 
předpisy, kodexy dobré praxe a mezinárodními normami jako ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 
22716 Košer a Halal. 

• Kdekoliv je to možné, eliminovat nebezpečí a rizika ohrožující zdraví, bezpečnost a životní prostředí. 

• Vždy dodržovat zásady etiky podnikání, zejména: nulová tolerance diskriminace na základě rasy, pohlaví, 
sexuální orientace, věku, náboženského vyznání, etnického nebo národnostního původu, postižení a 
dalších protizákonných a neetických důvodů. 

• Prosazovat nulovou toleranci novodobého otroctví, nevolnictví, nucené a povinné práce a obchodování 
s lidmi v naší společnosti, dodavatelských řetězcích nebo při jakýchkoliv dalších obchodních jednáních 
a vztazích. 

• Pracovat s dodavateli, kteří sami dodržují zásady ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, 
předchází znečišťování a využívají udržitelné postupy. 

• Naslouchat požadavkům a potřebám zaměstnanců a jejich zástupců a dbát na jejich spoluúčast a 
projednání oblastí řízení týkajících se EHSQ. 
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