
FIREMNÍ FILOSOFIE & POLITIKA

Ústředním pojmem firemní filosofie a politiky koncernu DUROtherm, kterým se řídí  jeho veškerá činnost,  je zajištění  budoucnosti. Nejdůležitější
zásady této filosofie a politiky shrnuje zásada „5 S“: spokojení zákazníci, spokojení pracovníci, spokojení investoři, spokojení dodavatelé, spokojené
prostředí. Tato filosofie je výrazně podporována vědomím kvality, avšak stále více do ní proniká i vědomí odpovědnosti za životní prostředí a trvale
udržitelný rozvoj. Tato témata se proto stávají součástí naší filosofie a politiky a tím i součástí zásady „5 S“.

Spokojení zákazníci jsou nejlepší reklamou naší firmy

• Tento poznatek je výzvou a měřítkem jednání naší firmy. Proto je pro nás nejvýše důležité dodávat objednané produkty v přesném množství, 
stanovené kvalitě a v dohodnutém termínu.

• Při vývoji a výrobě dbáme na šetrné zacházení se zdroji.
• Nesouhlasíme s korupcí, vydíráním, podplácením a konflikty zájmů a chráníme se před nimi.

Spokojené pracovnice a spokojení pracovníci jsou nejlepším kapitálem naší firmy

• Dobrého firemního výsledku můžeme dosáhnout pouze se spokojenými, motivovanými a dobře vyškolenými pracovnicemi a pracovníky.
• Je pro nás důležité chránit zdraví našich pracovnic a pracovníků a dbát na to, aby nedocházelo k úrazům a nemocem z povolání.
• Podporujeme uvědomělým jednáním vztah našich pracovnic a pracovníků k životnímu prostředí.
• Nestrpíme žádnou diskriminaci a žádné sexuální obtěžování.
• Zaručujeme rovnost příležitostí a rovnocenné jednání. Pracovnice a pracovníci jsou vyhledáváni, zaměstnáváni a podporováni zásadně na 

základě jejich kvalifikace a schopností..
• Je zaručena svoboda shromažďování.
• Je samozřejmé, že u firmy DUROtherm neexistuje dětská ani vynucená práce.
• Naše pracovnice a pracovníky odměňujeme spravedlivě podle výkonu a v souladu se zákonnou minimální mzdou. Přitom 

jsou dodržovány zákonné požadavky na pracovní dobu.
• Dbáme na vzájemný respekt při jednání.

Spokojení investoři jsou předpokladem podnikatelského jednání

• Pouze dobrý firemní výsledek vede k růstu firmy a spokojenosti našich investorů
• Jsme povinni dodržovat platné právní předpisy a závazné povinnosti.
• Zavazujeme se k průběžnému zlepšování ve všech oblastech a tím i zlepšení ekologických podmínek a firemního výsledku.
• Návrhy ke zlepšení podněcují kreativitu pracovnic a pracovníků a efektivní využívání vědomostí.
• Šetřením našich zdrojů přispíváme nejen k ochraně životního prostředí, ale snižujeme také naše náklady.
• K úspěchům firmy přispívá pravidelné hodnocení rizik.

Spokojení dodavatelé jsou předpokladem pro trvalou výrobu

• Naše firma je součástí dodavatelského řetězce. Proto je dobrý vztah s našimi dodavateli nezbytný.
• Působíme na to, aby naši dodavatelé dodržovali požadavky trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí podle zákonných 

požadavků.

Spokojené prostředí zvýhodňuje podnikatelskou činnost

• Trvalá a dobrá existence naší firmy je možná pouze v souladu s prostředím, ať již se jedná o společnost, člověka nebo přírodu.
• Klademe velký důraz na trvalou ochranu životního prostředí. Naší angažovaností v této oblasti přijímáme odpovědnosti vůči dnešním i 

budoucím generacím.
• Usilujeme o výrobu s co největší úsporou energie..
• Pokud je to možné předáváme všechny zbytkové látky k recyklaci, aby bylo množství odpadu redukováno na minimum.

Těchto „5 S“ je vždy respektováno při stanovování firemních cílů.


