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Politika společnosti, ochrany životního 
prostředí a sociální odpovědnosti 

RACIOLA Uherský Brod, s.r.o. 
 

RACIOLA Uherský Brod, s.r.o., je jednou ze společností skupiny LUKROM, podnikající 
v oblasti agrokomplexních služeb a potravinářství.  Jsme si vědomi neustále se zvyšujících 
požadavků na zajištění komplexnosti, dostupnosti a kvality služeb i servisu poskytovaného 
našim zákazníkům.  

Proto vedení společnosti přijalo a vyhlásilo politiku, která z těchto požadavků vychází. 
Zavázali jsme se podporovat rozvoj všech aktivit, směřující ke stálému zvyšování kvality 
práce i produktů a poskytovaných služeb s ohledem na ochranu životního prostředí a 
sociální odpovědnosti. 

 

Politika jakosti, ochrany životního prostředí 

           

• Strategické cíle společnosti jsou zaměřeny na dlouhodobé cílevědomé a trvalé 
zvyšování kvality produktů i servisu pro zákazníka, minimalizace rizik a 
zefektivňování činností.  

 

• Politika RACIOLA Uherský Brod, s.r.o., podporuje tvorbu a udržování vzájemně 
výhodných vztahů jak s dodavateli, zákazníky, tak s dalšími partnerskými 
organizacemi.  

 

• Každý ze zaměstnanců nese přímou odpovědnost za předkládání a realizaci 
příležitostí vedoucích ke zlepšování systému, jednotlivých realizačních a 
podpůrných procesů a v konečném důsledku výrobků i služeb.  

 

• Vedení společnosti osobně odpovídá za vhodné nastavení a zlepšování systému 
řízení a za vytvoření podmínek k jeho neustálému zlepšování.  

 

• RACIOLA Uherský Brod, s.r.o., se snaží prohlubovat odborné znalosti všech 

svých zaměstnanců, včetně omezení jejich fluktuace. Stejně tak informovat a 

neustále prohlubovat povědomí ve společnosti o kvalitě. Jsme si vědomi 

skutečnosti, že základem úspěchu může být pouze silný, stabilizovaný kolektiv 

spolupracovníků, průběžně vzdělávaných ve své profesi i v EMS povědomí, 

řízený angažovaným vrcholovým vedením. Snažíme se také, aby zaměstnanci 

plně pochopili směřování společnosti, její cíle, politiku jakosti a bezpečnosti 

potravin. 
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• Společnost se zavazuje, že všechny výrobky jsou zdravotně nezávadné a 
bezpečné. Při své činnosti dbá na minimalizaci dopadů na okolí, plnění 
legislativních požadavků české a evropské legislativy, dodržování hygienické 
úrovně výroby potravin a bezpečnosti potravin dle systému HACCP, dobré výrobní 
a hygienické praxe a k ochraně životního prostředí. 

• Snažíme se, aby veškeré procesy byly přátelské k životnímu prostředí, tzn. že 

je řídíme s cílem trvale udržitelného rozvoje, snižování množství 

produkovaných odpadů, spotřeby energií a pitné vody, snižováním znečištění 

produkovaných odpadních vod a emisí do ovzduší, 

• Snažíme se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí neustálým 

zlepšováním systému EMS a zaváděním technologií šetrných k životnímu 

prostředí. Jsme společnost, která je zapojena do programu „Zodpovědná 

firma“, intenzivním tříděním odpadu v naší firmě snižujeme dopad na životní 

prostředí. 

 

Sociální odpovědnosti 

Vedením společnosti byla vytvořena a odsouhlasena níže uvedená politika sociální 

odpovědnosti, která je shrnuta do následujících zásad:  

• společnost nezaměstnává děti, 

• společnost nepoužívá vůči zaměstnancům tělesné tresty ani hrozbu násilí, 

• společnost nevyužívá nucené nebo nedobrovolné pracovní síly, 

• společnost neprovádí ani nepodporuje žádné typy tělesného, psychického,                                                     

sexuálního nebo jiného obtěžování či zneužívání, 

• společnost nepřipouští diskriminaci, z důvodu rasy, náboženství, národnosti, 

státní příslušnosti, sexuální orientace, pohlaví, politických názorů či omezené 

pracovní schopnosti, 

• společnost respektuje práva zaměstnanců na sdružování se i kolektivní 

vyjednávání zákonným způsobem, v souladu s příslušnými předpisy o 
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bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zajišťuje společnost zaměstnancům 

bezpečné a zdravé pracovní prostředí, včetně přiměřeného hygienického a 

• sociálního zázemí, požárního zabezpečení.  

• společnost dodržuje veškeré zákony a předpisy v oblasti zaměstnávání a 

odměňování, 

• společnost dodržuje veškeré zákony a předpisy týkající se podnikatelského 

procesu a předmětu podnikání, 

• společnost dodržuje veškeré zákony a předpisy týkající se ochrany životního 

prostředí. 

• Vzhledem ke specifikům prodeje potravin je proces komunikace se zákazníky velmi 
důležitý. Společnost klade důraz na individuální a osobní přístup, což je v rámci 
poskytovaných služeb jedním ze základních nástrojů pro zlepšování jejich 
spokojenosti. Ta je významným parametrem pro řízení činností ve společnosti. 
 
 

• Do celkového systému řízení jakosti jsou zahrnuti jak dodavatelé, tak i externí 
spolupracovníci, od kterých RACIOLA Uherský Brod, s.r.o., vyžaduje potvrzení 
kvality vstupů dodávaných do realizace. 

 
 

…………………………………… 
                                                                                            Jednatel společnosti 
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