
NAŠE
HLAVNÍ ZÁSADY

Používat přístup založený na hodnocení rizik k identifikaci a řízení rizik, která mohou mít vliv na kvalitu a bezpečnost produktů, 
ochranu zdraví a bezpečnosti na pracovišti a ochranu životního prostředí.
Školit a rozvíjet zaměstnance a pečovat o ně. Vybavit je dovednostmi, které potřebují, aby uspěli ve všem, co dělají.
Dodržovat zákonem dané závazky týkající se bezpečnosti a kvality produktů, ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti a 
ochrany životního prostředí.
Dokumentovat systémy řízení, a zajistit tak jejich konzistentní používání.
Otevřeně spolupracovat se zaměstnanci a konzultovat s nimi záležitosti týkající se bezpečnosti a kvality produktů, ochrany zdraví 
a bezpečnosti na pracovišti a ochrany životního prostředí, včetně změn na pracovišti.
Neustále inovovat naše procesy s využitím nových technologií, materiálů, výrobních procesů a systémů řízení.
Udržovat a sledovat požadovanou úroveň čistoty závodu a zařízení a hygieny personálu, jak je podrobně popsáno v našich 
metodikách hodnocení rizik a systémech řízení.
Podporovat kulturu otevřenosti, angažovanosti a úcty na pracovišti, kde se zaměstnanci mohou aktivně zapojit a kde mohou 
upozornit na nedokonalosti systémů řízení a pracovních postupů.
Provádět interní audity a kontroly pracoviště za účelem zajištění dodržování zákonných nařízení a zlepšování výkonnosti.
Vytvářet pracovní prostředí, v němž každý zaměstnanec chápe svoji roli i odpovědnosti, jimž musí dostát.
Zřídit a udržovat aktivní kanály interní a externí komunikace na všech úrovních podniku, a umožňovat tak efektivní sdílení 
informací.
Zajistit vhodné informace, instrukce a školení týkající se bezpečnosti a dohled pro všechny návštěvníky, dodavatele a 
zaměstnance.
Zavést účinné postupy pro případy, kdy věci nejdou podle plánu. To zahrnuje řízení incidentů, místního a náhodného znečištění, 
neshod, zranění, zdravotních potíží a mimořádných událostí.

Navrhovat a vyvíjet ekologické 
produkty a zvažovat při tom jejich 
využitelnost po skončení životnosti, 
možnosti recyklace a alternativní 
využití.

Snižovat množství odpadu a 
propagovat opakované používání a 
recyklaci za použití schválených 
dodavatelů pro likvidaci odpadu.

Využívat technologie ke snížení 
množství použitého papíru.

Používat pouze suroviny splňující 
dané požadavky na bezpečnost a 
kvalitu produktů.

Vyvíjet způsoby řízení kvality pro-
cesů umožňující nám sledovat a 
vyrábět produkty pokaždé správně 
hned napoprvé.

Zajistit, aby zásadní rozhodnutí 
vycházela z posouzených rizik a 
dostupných údajů a informací.

ENVIRONMENT 
SHAPING A BETTER TOMORROW, TODAY 

Vytvářet kulturu, kde se každý 
může podílet na tom, že na 
pracovišti budeme předcházet 
zranění, a kde se bezpečnost stává 
zvykem.

Spravovat a kontrolovat 
návštěvníky a dodavatele při 
pobytu v závodě. Zajistit, aby náš 
výrobní proces neovlivňoval zdraví 
našich zaměstnanců a ostatních, 
kteří s ním přijdou do styku.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

QUALITY
QUALITY IS SHAPED AT LOGOPLASTE 

CESTA K ÚSPĚCHU

KVALITA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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NAŠE
GLOBÁLNÍ ZÁSADY

Na tyto zásady budou průběžně upozorňováni všichni 
zaměstnanci a budou vystaveny na všech pracovištích. Tyto 
zásady se revidují jednou ročně nebo častěji, pokud vznikne 
potřeba jejich úpravy, a na vyžádání budou k dispozici všem 
zainteresovaným stranám.

Gerardo Chiaia
Logoplaste Chief 
Executive Officer
26. května 2021 (V6)
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Ve společnosti Logoplaste propagujeme kulturu ochrany zdraví a bezpečnosti založenou 
na autenticitě, zplnomocnění a přijímání odpovědnosti a zajistíme dodržování vysokých 
standardů řízení ochrany zdraví a bezpečnosti ve všech našich provozech.

Náš závazek vyrábět obaly, které jsou bezpečné a splňují požadavky zákonných 
norem a smluvené kvalitativní specifikace, je úplný a nekompromisní.

Naším závazkem je vytváření postupů a produktů, které jsou šetrné k životnímu 
prostředí, a tak neustále zlepšujeme efektivitu využívání zdrojů, spotřeby surovin, 
energie, vody a předcházíme vzniku emisí a odpadů z našich provozů nebo je 
minimalizujeme. Naším cílem je pak nulová produkce odpadů likvidovaných v 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

QUALITY
QUALITY IS SHAPED AT LOGOPLASTE 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BEZPEČNOST A KVALITA VÝROBKŮ

ENVIRONMENT 
SHAPING A BETTER TOMORROW, TODAY 

Naše vize plnění požadavků ochrany kvality a bezpečnosti představuje základní HODNOTU, nejen prioritu – jsme odhodláni 
předcházet zraněním a poškození zdraví. Jsme přesvědčeni, že o bezpečnosti práce nelze diskutovat a žádný úkol není tak důležitý, 
aby ho nebylo možné provést bezpečným způsobem.

Odpovědnost za ochranu zdraví a bezpečnost začíná u nejvyššího vedení. Plně podporujeme a schvalujeme tuto zásadu a zavazujeme 
se, že aplikace této zásady do praxe bude viditelná a bude součástí veškerých našich činností. Nic, co děláme, není tak důležité, 
abychom to nemohli provádět bezpečně. Všichni zaměstnanci mají povinnost starat se o sebe i o ostatní, a jsou proto 
zmocněni zastavit jakékoli jednání, o němž si myslí, že ohrožuje jejich bezpečnost nebo bezpečnost ostatních.

životním prostředí. Technologie hrají v našich postupech zásadní roli. Energetická hodnocení nám pak umožňují klást si za cíl 
spolupráci s takovými výrobci zařízení, kteří nám pomohou být šetrnější k životnímu prostředí.

Zavázali jsme se průběžně kontrolovat a zlepšovat naše postupy za účelem ochrany životního prostředí a jejich dodržování, 
jakož i směřování k naší vizi.

Naše vize plnění požadavků kvality představuje základní HODNOTU. Chceme být uznáváni jako nejdůvěryhodnější dodavatel 
vysoce kvalitních produktů s nejvyšší spolehlivostí dodávek.

Průběžně zlepšujeme veškeré aspekty své činnosti, z čehož mají prospěch naši zákazníci, společnost Logoplaste, zúčastněné 
strany i veškeré další subjekty.

Vytvoříme a budeme rozvíjet kulturu kvality produktů založenou na autenticitě, zplnomocnění a přijímání odpovědnosti a 
zajistíme dodržování vysokých standardů řízení kvality ve všech našich provozech.



NÁŠ

SPRÁVA DOKUMENTŮ

ANALÝZA HLAVNÍCH 
PŘÍČIN

ROLE
A ODPOVĚDNOSTI

PLATÍ OD ČERVNA 2019 PRO VŠECHNY VÝROBNÍ ZÁVODY (AKTUALIZOVÁNO V KVĚTNU 2021)

• Pokud je požadováno provedení nápravné analýzy hlavních příčin, použijí se techniky analýzy hlavních příčin k identifikaci 
hlavní příčiny a stanovení důkladných nápravných opatření.
• Je nutné zajistit školení technik analýzy hlavních příčin.

• Dokumentovat klíčové odpovědnosti za kontrolu dodržování kvality, ochrany životního prostředí a BOZP na každém 
pracovišti. To zahrnuje určení jmenovaných zástupců.

• Využívat Sharepoint jako prostředek pro správu našich dokumentů a vytváření přístupu k nim. Zajistit, aby všichni zaměstnanci 
měli kdykoli přístup k nejnovějším dokumentům Q.E.H.S.

OBECNÉ POŽADAVKY

STAŇTE SE PRO NAŠE 
ZÁKAZNÍKY
NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍM
DODAVATELEM
ŘÍZENÍ JAKOSTI
VYSOKÉ RIZIKO / VYSOKÁ HYGIENA

ŘÍZENÍ PROCESŮ

• Zavedení certifikovaného systému řízení bezpečnosti a kvality produktů podle referenční normy G.F.S.I. Příklady 
zahrnují B.R.C.G.S. Global Packaging Standard, FSSC 22000.

• Zajistit, aby závody disponovaly procesem dokumentování optimálních nastavení výrobních procesů, zařízení pro kontrolu 
kvality, vizí a měřicích systémů. Tato hlavní nastavení musí být sledována, aby se  snížily odchylky a zajistila kontrola.

• Dosáhneme výkonu Logoplaste P.P.M. <60 ppm netto YTD.
• Výrobní závody používají systémy řízení v souladu s bezpečnostními a kvalitativními normami týkajícími se zákazníků a 
výrobků.

BEZPEČNOST A KVALITA VÝROBKŮ

ŘÍZENÍ JAKOSTI
NÍZKÉ RIZIKO / JINÉ • Tam, kde je to smluvně stanoveno nebo se jedná o dodávky automobilových obalů, musí závod zavést systém řízení jakosti ISO 9001.

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNĚJŠÍCH 
PRACOVIŠŤ

SYSTÉM ŘÍZENÍ
BEZPEČNOSTI

• Všechny závody musí dodržovat zavedené globální postupy E.H.S. a dokumentovat veškeré požadavky specifické pro 
daný závod nebo zemi.
• Výrobní závody s 30 a více zaměstnanci musí mít certifikaci bezpečnosti systému řízení podle ISO 45001.

• T.R.I.R. (celková míra zaznamenaných incidentů) < 2,5 – naším cílem je nulový počet zranění nebo poškození zdraví

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SNÍŽENÍ RIZIKA NA
PRACOVIŠTI

• Provádět hodnocení rizik založené na procesech na základě zranění a zdravotních potíží, významných situací, kdy téměř 
došlo k nehodě, právních požadavků a nebezpečných úkolů. 
• Zajistit, aby všichni zaměstnanci byli schopni identifikovat jakékoli nebezpečné podmínky nebo chování prostřednictvím 
našeho procesu identifikace situací, kdy téměř došlo k nehodám. Orientačně bychom očekávali, že každý zaměstnanec jich za rok 
zaznamená 5. 
• Provádět dokumentovanou kontrolu bezpečnosti pracoviště, která zahrnuje metodu zajištění dodržování pravidel a předpisů 
a měření výkonnosti.
• Zavést systém identifikace a zaznamenávání správného bezpečného chování. Orientačně bychom očekávali, že každý 
supervizor zaznamená za rok 12 případů.
• Provádět časté rozhovory o bezpečnosti s širokou škálou témat, která se týkají záležitostí v jejich bezprostřední pracovní oblasti.

ENERGIE

ŘÍZENÍ ODPADŮ

MINIMALIZACE 
NÁMOŘNÍHO
ZNEČIŠTĚNÍ

• Zajistit, aby byl odpad tříděn podle kategorií, aby byla usnadněna recyklace, opakované použití a správná likvidace 
odpadu. To zahrnuje bezvýjimečné využití schválených, certifikovaných dodavatelů odpadu.

• Zavést osvědčené postupy iniciativy Operation Clean Sweep. Toho se dosáhne určením míst, kde je pravděpodobné, že 
pelety, šupinky a recyklované materiály vniknou do mořského prostředí, a zavedením spolehlivých řešení prevence a 
omezování úniků.

• Identifikovat energetickou náročnost veškerého zařízení a vybavení v závodě a udržovat stále aktuální přehled o inventáři. 
To zahrnuje výrobní stroje, osvětlení, motory, kompresory, chladiče a trouby. Záměrem je použít tyto informace k jejich nahrazení 
účinnějším zařízením.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MÍSTNÍ A NÁHODNÉ
ZNEČIŠTĚNÍ

• Vypracovat a prosazovat kontrolní opatření pro řízení zvláštních událostí, které by mohly mít za následek místní nebo náhodné 
znečištění. To zahrnuje správné používání a aplikaci ohrazených prostor, souprav pro likvidaci úniků a úklidových prací.

VODA • Realizovat místní „informační kampaň o vodě“ zaměřenou na správné využívání a ochranu vody. To bude podpořeno 
plánovanými inspekcemi a údržbou závodu, aby se zabránilo ztrátám vody.
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TŘÍLETÝ PLÁN DODRŽOVÁNÍ KVALITY,
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP (Q.E.H.S.) 


