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Firemní politika pro skupinu apt 
 

Jako jeden z předníchPro naše zákazníky jsme se etablovali jako vážený partner ve skupinách 

výroby a zpracování hliníkových profilů v Evropě, kteří se nyní mohou pochlubit více než 50 lety 

zkušeností. 

Tato pozice znamená kromě snahy o ekonomickou stabilitu a úspěch také především zodpovědnost 

vůči našim zaměstnancům a všem zainteresovaným stranám i prostředí, ve kterém se pohybujeme 

a působíme. 

Spokojenost našich zákazníků je naší nejvyšší prioritou. Stojíme za spolehlivou kvalitou produktů, 

dodržováním dodacích termínů a nejlepšími službami ve své tříděa transparentní, rychlá 

komunikace. 

Platí zásady společnostipro každého zaměstnance a všechny dodavatele v naší skupině 

společností. Všechny návštěvníky apt žádáme o dodržování těchto zásad. 

Vedení a každý manažer ve společnosti se zavazuje podporovat tuto politiku svými činy a 

každodenním příkladem. 

Pro realizaci firemní politiky je nezbytná spolupráce všech zaměstnanců a poskytovatelů služeb. 

Zaměstnanci jsou komplexně informováni a jsou integrováni do příslušných systémů řízení. Politika 

společnosti platí stejně pro všechny oblasti společnosti, všechny činnosti a procesy s cílem zajistit 

neustálé zlepšování výkonnosti v oblastech jakosti, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, 

energetiky, sociálních věcí a lidských práv. 

Základním základem naší každodenní činnosti jsou systémy řízení v souladu s aktuálními 

mezinárodními normami (např. DIN ISO 9001/14001, TS 16949, ASI Standard a podobně). Tyto 

systémy jsou založeny na neustálém zlepšování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ochrany životního prostředí a řízení kvality. Cíle systému řízení jsou pravidelně měřeny, 

vyhodnocovány, dokumentovány a komunikovány (i v dialogu s politiky, úřady, veřejností a 

společenskými zájmovými skupinami). Transparentní firemní kultura je pro skupinu apt 

samozřejmostí. Dodržování účinnosti kontrolujeme pravidelnými audity. Skupina apt se zavázala 

dodržovat platné zákony, vyhlášky, směrnice, normy a další požadavky. 

Management poskytuje potřebné zdroje a informace k dosažení našich cílů. 
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Zdraví, bezpečnost a životní prostředí 

Nejvyšší prioritaapt Group se zavazuje chránit zdraví a bezpečnost každého zaměstnance, 

návštěvníka a dodavatele uvnitř i vně společnosti. Každý jednotlivec je povinen vykonávat svou 

činnost bezpečněaby se předešlo nehodám, zraněním a nemocem.Všichni zaměstnanci, kteří 

pracují naším jménem, mají právo odmítnout nebo zastavit nebezpečnou práci, aniž by v důsledku 

toho byli znevýhodněni. Neustálé analýzy, neustálé zlepšování a preventivní údržba zajišťují 

bezpečné systémy, nástroje, procesy a pracovní procesy. 

Přebíráme zodpovědnost,šetřit zdroje naší planety. Různé iniciativy a projekty udržitelnosti jsou 

podporovány nezbytnými prostředky (personál, čas, rozpočet). I my jsme jasně oddáni Evropské 

zelené dohodě a usilujeme o cíl 1,5 stupně! 

Všechny environmentální aspekty az nich odvozená opatření jsou pravidelně kontrolována a 

aktualizována. 

Jsme odhodláni neustále zlepšovat naši environmentální výkonnost. Za tímto účelem poskytujeme 

všechny potřebné zdroje (personál, čas, finance) a všechny relevantní informace. 

Respekt k životnímu prostředí, stejně jako odpovědné a ekologicky uvědomělé jednání všech lidí 

pracujících ve společnosti jsou neustále komunikovány aposílena. Každý zaměstnanec naší 

společnosti je vyzýván, aby aktivně přispíval k ochraně životního prostředí. Prostřednictvím 

informací a školení podporujeme naše zaměstnance, aby jednali způsobem šetrným k životnímu 

prostředí. 

 

Orientace na zákazníka – řízení kvality s nulovými chybami 

Při naší každodenní práci je pro nás důležité plnit požadavky zákazníků se všemi jejich 

specifikacemi. Je důležité vytvářet nejvyšší míru zákaznické spokojenosti, získat si důvěru 

zákazníků a stát se tak pro naše zákazníky spolehlivým, dlouhodobým partnerem. Aby bylo 

dosaženo optimální kvality, spolehlivosti dodávek a komplexníK dosažení servisu skupina apt 

zapojuje i své dodavatele. Základem je neustálé zlepšování a optimalizace našich procesů s 

přidanou hodnotou a v případě potřeby úprava organizačních struktur. Zaměstnanci jsou 

kvalifikováni podle těchto směrnic. Jejich smysl pro odpovědnost a jejich přímý i nepřímý vliv na to 

jsou zaměstnancům průběžně sdělovány. 

Systematickou analýzou skutečného stavu v návaznosti na nápravná opatření kontrolujeme naši 

podnikovou organizaci s cílem okamžitě identifikovat potenciál a rizika a okamžitě implementovat 

zlepšení produktů, postupů, procesů a služeb. Analýzy slabých míst a procesy neustálého 

zlepšování nám pomáhají zajistit nejlepší možnou kvalitu produktů a služeb a dosáhnout nejnižší 

možné chybovosti ve výrobě a v oblastech navazujících a navazujících, při efektivním využívání 

energie a šetrném využívání zdrojů životního prostředí. 

Díky naší integrované kvalitě,zdraví a bezpečnost,V oblasti energetického a environmentálního 

managementu se snažíme průběžně optimalizovat provozní procesy a postupy od prvního dotazu 

až po expedici. 
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Právní soulad – soulad 

Základem naší firemní kultury je pro nás dodržování zásad UN Global Compact ve vztahu k lidským 

právům, pracovním standardům, dodržování zákonů a směrnic, které se nás dotýkají, ochraně 

životního prostředí a prevenci korupce. 

Odmítáme dětskou práci, nucenou práci, obchodování s lidmi, úplatky, vydírání, korupci, diskriminaci 

nebo obtěžování na pracovišti! 

 

orientace na zaměstnance 

Naši zaměstnanci jsou naším největším aktivem. Pozitivní vnímání pracovního prostředí, motivace, 

povědomí o bezpečnosti, podnikatelské činnosti a také osobní a profesní rozvojkaždý zaměstnanec 

představuje základní požadavek pro budoucí rozvoj naší společnosti.Budoucnost naší společnosti a 

úspěch naší společnosti vidíme ve školení a dalším vzdělávání našich zaměstnanců. Skvěle 

vyškolení zaměstnanci jsou páteří schopnosti reagovat na neustále rostoucí požadavky ve všech 

oblastech. 

Každý zaměstnanecpřispívá k dosažení našich cílů v oblasti kvality, zdraví, bezpečnosti, ochrany 

životního prostředí a společnosti na svém pracovišti. 

 

 

Pro apt skupinu 

 

 

Michael Zint 
generální ředitel (CEO) 
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