
A. D. 1873

Hodnoty a odpovědnost
– politika jakosti
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ÚVODNÍ SLOVO

SPOLEČNOST BOHEMIA SEKT

1

2

Vážení a milí čtenáři,

společnost BOHEMIA SEKT ze Starého Plzence, jejíž historie sahá 
až do roku 1942, se každodenně snaží skloubit tradici a inovace 
na stále se měnícím tuzemském i mezinárodním trhu.

Společnost BOHEMIA SEKT rozvíjí své obchodní aktivity na domácím 
i mezinárodním trhu. Trvale si udržuje svou pozici lídra v oblasti sek-
tů a tichých vín na českém trhu a vybrané produkty exportuje do řady 
zemí na celém světě.

Naší neustálou výzvou je pečovat o své značky a udržovat si vysoké nároky na kvalitu 
produktů.

Pro své fungování potřebujeme jednotnou představu o svých hodnotách, které jsou 
základem společného odpovědného chování a jejichž uplatňování se stále prosazuje 
ve všech oblastech fungování firmy. Jen tak lze i nadále dosahovat podnikatelských 
úspěchů a udržet si svou konkurenceschopnost.

Tato cesta jde ruku v ruce s převzetím zodpovědnosti za zaměstnance, kterým společ-
nost poskytuje bezpečné pracoviště a perspektivu práce a za životní prostředí, jehož 
přírodní zdroje ještě lépe chráníme díky šetrným výrobním procesům a trvale udržitel-
nému hospodaření. Společnost BOHEMIA SEKT se kromě toho hlásí také ke společen-
ské zodpovědnosti, společné pro všechny uvědomělé výrobce alkoholických nápojů.

Tato politika kvality pomáhá zaměstnancům se základní orientací v jejich každodenním 
chování v rámci firmy. Svým zákazníkům, partnerům a přátelům pak přináší informace  
o tom, co od společnosti BOHEMIA SEKT mohou očekávat.

BOHEMIA SEKT se zaměřuje na dlouhodobý úspěch a jeho bohatá historie sahá až do roku 
1942. Pro prosperitu společnosti je do budoucna nejdůležitější dlouhodobá péče o značky, dy-
namický rozvoj, kreativita, ale také úcta k tradici a trvalým hodnotám.

Společnost BOHEMIA SEKT je členem mezinárodní skupiny Henkell & Co.

Ing. Ondřej Beránek Mgr. Petr Černý Ing. Slavomír Hermann

2 3



ZÁKLADNÍ HODNOTY A VZORY

ODPOVĚDNOST ZA ZNAČKU

3

4

Společné porozumění hodnotám, které jsou pro všechny jednot-
né, a slušné týmové chování tvoří dlouhodobý základ úspěchu 
obchodní činnosti firmy.

Naše každodenní činnosti se zaměřují na péči o značky a další posilová-
ní jejich hodnoty, protože úspěch firmy je založen na síle našich značek.

Chceme nabízet špičkovou kvalitu. S tím je neodmyslitelně spjato dodržování našich 
základních hodnot. Ať už se jedná o chování k lidem, kteří pro skupinu BOHEMIA SEKT 
pracují, o nakládání s přírodními zdroji a životním prostředím, či o společenskou zod-
povědnost. Vždy chceme svým chováním dostát těm nejvyšším nárokům.

Společnost se zavazuje k trvalému dodržování tuzemských i mezinárodních právních i jiných 
požadavků, k výrobě bezpečných potravin, k ochraně životního prostředí, k ochraně zdraví pra-
covníků, k dodržování obecně uznávaných etických zásad podnikatelské činnosti a mezilidských 
vztahů.

K tomu patří:

Hospodářský úspěch: Musíme dosahovat hospodářského úspěchu a dále 
jej zvyšovat. Díky ekonomické prosperitě jsou zachovávána a vytvářena 
pracovní místa a posiluje se postavení společnosti BOHEMIA SEKT. Před-
pokladem k úspěšnému splnění tohoto cíle je dlouhodobá péče o naše 
značky a jejich rozvoj. Proto dbáme na vysokou kvalitu výrobků i všech 
procesů.

Zodpovědná komunikace a slušné obchodní vztahy: Za úspěchem 
našich výrobků stojí spotřebitel, se kterým zodpovědně komunikujeme 
jak napřímo, tak prostřednictvím médií . Vedle zodpovědné spotřebitel-
ské komunikace udržujeme dlouhodobé a důvěryhodné vztahy se svými 
zákazníky a dodavateli. Základem je dobrá organizace a efektivní inter-
ní a externí komunikace. Veškerá rozhodování se zakládají na faktech  
a analýzách údajů a informací.

Zodpovědná konzumace alkoholu a důsledná ochrana mladistvých: 
Alkoholické nápoje v našem portfoliu jsou synonymem požitku a radosti 
ze života. Současně si však plně uvědomujeme, že nadužívání našich vý-
robků skrývá zdravotní rizika.

Nejvyšší kvalita výrobků: Díky propracovanému sytému kontroly jakosti 
a efektivním výrobním procesům dosahují naše výrobky vynikající kvality. 
Potvrzují to pravidelné nezávislé externí i interní certifikační audity a také 
četná ocenění našich výrobků na tuzemských i zahraničních soutěžích.

Komplexní ochrana životního prostředí: Zachování zdravého životního 
prostředí je pro společnost BOHEMIA SEKT závazkem. Vypracovali jsme 
obsáhlý seznam opatření, jejichž dodržování je pro nás každodenní praxí. 
Trvale udržitelné nakládání s přírodními zdroji dokládáme pravidelným 
zveřejňováním environmentálních zpráv.

Odpovědná firemní kultura: Naši zaměstnanci se řídí firemními hodnota-
mi a vzory. Společnost BOHEMIA SEKT jim k tomu vytváří atraktivní a mo-
tivující pracovní prostředí s jednoduchou hierarchií. Podporujeme jejich 
personální rozvoj, loajalitu, iniciativu a odpovědnost.

Portfolio výrobků společnosti BOHEMIA SEKT sdružuje celou řadu respektovaných a známých 
značek sektů a vín a pečlivá péče o ně je základem našeho úspěchu. Jako klasický výrobce si 
klademe za cíl budovat značky vysoké hodnoty a kontinuálně je posilovat. Ve středu naší pozor-
nosti však vždy stojí spotřebitel.
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ODPOVĚDNOST ZA TRH

5 Ve všech oblastech obchodování prosazujeme čestnost,  
spolehlivost, slušnost a totéž očekáváme od našich partnerů  
a zaměstnanců. 

Chování vůči spotřebitelům

Pro zachování hodnoty našich značek je rozhodující:

Kvalita – Předpokladem úspěchu našich značek je dlouhodobá vynikající kvalita. Díky 
tomu, že používáme pouze pečlivě zpracované suroviny a nejmodernější výrobní 
postupy, tyto požadavky splňujeme. Stejně vysoké nároky klademe také na design 
a balení našich výrobků.

Inovace – Naše strategie stavíme na inovacích, a proto si za svůj cíl klademe další 
rozvoj a jejich promyšlené začleňování do pečlivě budovaných rodin značek. Prefe-
rujeme trvale udržitelná a dlouhodobá řešení.

Komunikace – Přibližně pět procent svého ročního obratu investujeme do spotře-
bitelsky zaměřené a konzistentní komunikace značek a jejich hodnoty. Viditelná 
přítomnost a pozitivní image jsou základem pro získání trvalé důvěry našich spo-
třebitelů a udržení atraktivity našich výrobků při výběru.

▪ Nevytváří v lidech pocit obtěžování či diskriminace kvůli pohlaví, původu, sexuální 
orientaci a podobně.

▪ Není zveřejňována v souvislosti s pornografií. 

▪ Nemá politický ani náboženský podtext.

▪ Nevyzývá ke škodlivé konzumaci alkoholických nápojů co do způsobu či množství, ani 
ji nebagatelizuje.

Komunikace společnosti BOHEMIA SEKT:

Jsme přesvědčeni, že tržní hospodářství zdravě podporuje konkurenci. Předpokladem trvalého 

úspěchu společnosti BOHEMIA SEKT je příkladné chování ve všech tržních procesech, a proto 

na něj klademe velký důraz. Naše značky se těší velké důvěře spotřebitelů, zodpovědným cho-

váním si chceme tuto důvěru udržet a dále ji posilovat. 

V zájmu slušnosti vůči všem zúčastněným stranám jsme vypracovali následující závazná pravidla 

chování k jednotlivým účastníkům trhu:

V popředí všech tržních aktivit společnosti BOHEMIA SEKT je spotřebitel – snažíme se plnit jeho 
požadavky a předvídat jeho očekávání. Principy, kterými se řídí veškeré komunikační aktivity na-
šich značek, vysoko přesahují rámec zákonných předpisů a oborových zásad pro komerční pre-
zentaci alkoholických nápojů. Systematicky a cíleně rozšiřujeme povědomí spotřebitele o víně 
a jeho bezpečné konzumaci.

Naše společnost otevřeně komunikuje s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, se zákaz-
níky i dodavateli. Přijímá připomínky týkající se dopadů svých aktivit na životní prostředí a vážně 
se jimi zabývá. Informuje své zaměstnance, externí spolupracovníky, ale i veřejnost a další zain-
teresované strany o této politice a o jejím naplňování.
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▪ Nevyzývá děti ani mladistvé ke konzumaci alkoholických nápojů a nezobrazuje tyto 
skupiny při konzumaci alkoholu.

▪ Není zveřejňována v médiích zaměřujících se na děti či mladistvé.

▪ Nezobrazuje vrcholové sportovce pijící alkohol či k pití alkoholu vyzývající.

▪ Nevytváří žádné spojení mezi konzumací alkoholu a řízením vozidla či manipulací se 
stroji.

▪ Nepoužívá žádné informace o zamezení, zmírnění či prevenci nemocí prostřednic-
tvím alkoholu a nepřisuzuje alkoholickým nápojům účinky léku.

Chování vůči obchodním partnerům

Naše odpovědné chování a vztahy k zákazníkům, dodavatelům a všem dalším poskytovatelům 
služeb se vyznačují profesionalitou, vzájemným respektem a jsou budovány s výhledem 
na dlouhodobou spolupráci. Striktně se řídíme evropským konkurenčním právem a neovliv-
ňujeme konkurenci negativním způsobem. Společnost a její obchodní partneři mají vzájemně 
prospěšný vztah, který zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnoty.

V rámci slušných obchodních vztahů uplatňujeme vůči všem svým zákazníkům, partnerům 
a dodavatelům přiměřená a vyvážená obchodní rozhodnutí, učiněná na základě objektivních 
důvodů. Společnost působí na dodavatele, aby při svých činnostech dodržovali platné právní 
předpisy, etické standardy a smluvní požadavky předané společností.

Naši pracovníci budují externí vztahy na partnerské bázi, přičemž nejdůležitější je vždy sna-
ha o to nejlepší řešení pro společnost BOHEMIA SEKT, resp. pro naše zákazníky a spotřebitele. 
Předpokladem je fungující tržní prostředí a nedotčená struktura organizace.

 To znamená:

▪ Neuzavíráme se svými zákazníky žádné nepřípustné dohody o cenách a pouze dopo-
ručujeme ceny pro koncové spotřebitele, které jsou v souladu s vnímanou hodnotou 
našich značek.

▪ Neuzavíráme s konkurenty ani zákazníky žádná ujednání o rozdělení určitých trhů.

▪ Neuzavíráme se svými konkurenty ujednání o cenách či dohody ohledně výrobních 
omezení a kvót.

▪ Zprávy či informace poskytnuté zákazníkem nikdy neposkytujeme jiným zákazníkům.

Proto se řídíme těmito pravidly:

▪ Dárky zákazníkům a partnerům pro určité příležitosti, např. k narozeninám, musejí 
být vždy přiměřené. Vždy preferujeme nemateriální, informativní charakter a pre-
zentaci vlastních výrobků.

▪ Služební cesty svých zaměstnanců hradí společnost BOHEMIA SEKT. Stejně tak si ob-
chodní partneři sami platí své přímé náklady na cestu.

▪ Toky zboží, služeb a peněz jsou v naší společnosti vždy transparentní.

Díky adekvátnímu finančnímu ohodnocení našich zaměstnanců a jejich zá-
vazkům k dodržování následujících principů vždy zaručujeme slušné a od-
povídající obchodní podmínky:

▪ Při svých obchodních aktivitách dodržujeme princip čtyř očí. 

▪ Zakázky zadáváme jen na základě minimálně dvou porovnatelných nabídek. 

▪ Naši pracovníci mají zakázáno přijímat od spotřebitelů, zákazníků, dodavatelů či ji-
ných obchodních partnerů jakékoli finanční příspěvky. 

▪ Přijímání reklamních dárků je přípustné pouze do maximální hodnoty 1 000 Kč.

▪ Pozvání na sportovní a jiné akce lze přijmout pouze v případě, že firma BOHEMIA 
SEKT či její značky vystupují jako pořadatel, sponzor či reklamní partner akce.
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 To znamená:

▪ Neuzavíráme žádné dohody o tvorbě cen či rozdělování oblastí, trhů, zákaz-
níků nebo dodavatelů.

▪ Neuzavíráme žádné dohody o bojkotování zákazníků či dodavatelů.

▪ Neuzavíráme žádné úmluvy o omezení či kontrole výroby, o technických vý-
vojových řešeních nebo investicích.

▪ Neuzavíráme žádné dohody o výběrových řízeních, např. předstírané nabíd-
ky nebo neúčast ve výběrovém řízení.

▪ Nevyměňujeme si komerčně citlivé informace, jako jsou ceny, cenová navý-
šení, prodejní strategie, výsledky obratu a podobně.

Chování vůči konkurenci

I pro chování ke konkurenci platí ve společnosti BOHEMIA SEKT transparentní pravidla, 
jejichž dodržování je pro společnost závazné.

ODPOVĚDNOST ZA KONZUMACI

6 Jako výrobce alkoholických nápojů neseme odpovědnost 
za střídmou konzumaci našich výrobků.

Alkoholické nápoje jsou součástí naší kultury, přinášejí požitek a radost ze života a pod-
porují družnost lidí. Předpokladem je zodpovědné chování dospělých spotřebitelů při 
jejich požívání. Preventivní opatření, která chrání hlavně mladé lidi před rizikovou 
konzumací alkoholu, představují důležitý společenský úkol, který zavazuje především 
výrobce alkoholických nápojů.

Společnost BOHEMIA SEKT tuto odpovědnost plně přijímá: neustálými aktivitami dů-
sledně a cíleně podporujeme informační a osvětové kampaně zaměřené na střídmou 
konzumaci alkoholu, která neohrožuje vlastní zdraví ani bezpečnost konzumenta či 
ostatních lidí. Pozorně se při tom zabýváme kritickými společenskými trendy i vývo-
jem preventivních opatření a cíleně vyhledáváme dialog a spolupráci s příslušnými 
společenskými skupinami a státními organizacemi. K úkolům, které jsme si vytkli, pa-

tří například včasné upozorňování mladistvých a mladých dospělých na nebezpečí nadměrné 
konzumace alkoholu. S tím je spojeno přísné dodržování zákonných předpisů ochrany mládeže 
při podávání alkoholických nápojů, o které se naše firma důsledně zasazuje a v jejichž uplat-
ňování podporujeme také své partnery v obchodě i gastronomii. Společnost BOHEMIA SEKT 
kromě toho podporuje omezení či úplné vyvarování se konzumace alkoholu v určitých životních 
situacích. Například na pracovišti, v silničním provozu, v období těhotenství, při kojení nebo 
v průběhu užívaní léků. 

Společnost BOHEMIA SEKT na sebe u všech osvětových kampaní a preventivních opatření 
na téma alkohol klade vysoké nároky. Velmi nám záleží na tom, aby se obzvláště naši zaměst-
nanci chovali příkladně a odpovědně. Důsledně dbáme na to, aby na námi pořádaných akcích 
nekupovali či nekonzumovali alkohol děti a mladiství ani zjevně podnapilé osoby.
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ZÁKLADNÍ HODNOTY A VZORY

ODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

7

8

Na své výrobky uplatňujeme ta nejvyšší kvalitativní měřítka, 
díky nimž se u zákazníků a spotřebitelů těšíme velké důvěře.

Naše odpovědné výrobní postupy a obchodní zvyklosti význam-
ně přispívají k trvalé udržitelnosti životního prostředí a přírodních  
surovin.

Usilujeme o to, aby naše výrobky byly svou kvalitou špičkou ve všech segmentech 
trhu. Je to jeden z cílů, který u svých značek sledujeme. Abychom tohoto vedoucího 
postavení dosáhli, klademe ty nejvyšší kvalitativní nároky už na vstupní suroviny 
a všechny používané výrobní materiály a postupy.

Díky dlouhodobě budovaným vztahům se svými obchodními partnery dokážeme na-
šim zákazníkům a spotřebitelům tuto vysokou kvalitu zaručit, protože náš kontrolní 
systém začíná již ve fázi pěstování vinné révy, sklizně hroznů a vstupu dalších používa-
ných surovin. V otázkách pěstování hroznů rozhodujeme společně se svými dodavate-
li. Používané suroviny a výrobní materiály našich výrobků splňují ty nejvyšší kvalitativní 
požadavky. Tyto zásady jsou stanoveny v detailních specifikacích, jejichž dodržování se 
prověřuje neustálými kontrolami při příjmu surovin, během jejich zpracování a před 
schválením a uvolněním hotových výrobků do prodeje. Nezbytným předpokladem pro 
dosahování prvotřídní kvality produktů je vedle kvalitních surovin a materiálů také vy-
soká kvalita příslušných procesů. Řízení podle identifikovaných procesů ve společnosti 
je základem pro to, aby byla společnost finančně silná, profesionálně organizovaná, 
optimálně technicky vybavená a schopná pružně a rychle reagovat na požadavky trhu.

Procesy v rámci společnosti BOHEMIA SEKT jsou transparentní a efektivní. To dokládají 
i pravidelně prováděné certifikační audity:

 Jsou zavedeny:

Trvale udržitelné chování a šetrné jednání s přírodními surovinami zaujímá v žebříčku našich 
hodnot velmi vysokou pozici. Společnost BOHEMIA SEKT, jako celoevropsky a celosvětově pů-
sobící firma, si plně uvědomuje svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí i vůči dalším  
generacím. Odpovědné a trvale udržitelné chování zaměřené na ochranu a zachování pří-
rodních zdrojů chápeme jako svůj velký závazek. Stalo se centrálním bodem naší firemní 
politiky.

▪ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) – koncept preventivních opat-
ření pro analýzu rizik a kontrolu kritických bodů při výrobě, zpracování a distribuci 
potravin

▪ Agroenvironmentální opatření AEO – koncept využití přirozených zdrojů a re-
gulace mechanismů zatěžujících životní prostředí v rámci integrované produkce vin-
né révy

Výsledky trvalého monitorování všech procesů společnosti jsou základem pro stano-
vení cílů zvyšování jakosti a také pro zlepšování správné hygienické, výrobní a techno-
logické praxe. Výstupy monitorování procesů uplatňujeme i pro zlepšování systému 
ochrany zdraví při práci a pro konkrétní plnění etických standardů. Pro zajištění trvalé, 
stabilní a vysoké kvality produktů jsme akreditovali dvě vlastní provozní laboratoře 
u Českého institutu pro akreditaci. Trvalým cílem je, aby zákazník obdržel vždy kvalitní 
a bezpečný výrobek.

▪ DIN EN ISO 9001
▪ DIN EN ISO 14001
▪ DIN EN ISO 18001
▪ International Food Standard (IFS)
▪ British Retail Consortium (BRC)

▪ Akreditace zkušební laboratoře  
 společnosti podle  
 ČSN EN ISO/IEC 17025
▪ Certifikace ekologické produkce BIO
▪ EKOKOM – Zodpovědná firma
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ODPOVĚDNOST ZA NAŠE ZAMĚSTNANCE

9 Díky srozumitelnosti a transparentnosti vzájemného chování vytváří-
me spolu se svými zaměstnanci atraktivní a motivující pracovní pro-
středí.

Za to, že dokážeme svým zákazníkům a spotřebitelům neustále nabízet silné značky prvotřídní 
jakosti s pravidelnými inovacemi, vděčíme našim zaměstnancům. Dbáme o to, aby pracovní 
prostředí bylo pro naše zaměstnance příjemné a přispívalo k jejich osobní motivovanosti a an-
gažovanosti.

Minimalizujeme vliv naší činnosti na životní prostředí. Opatření, která 
za tímto účelem realizujeme, výrazně překračují rámec zákonných usta-
novení:

Ochrana životního prostředí: Při výrobě svých produktů bereme ohled na jejich 
celkový životní cyklus a dbáme na šetrný přístup k přírodním zdrojům. Monitorová-
ní dopadů na životní prostředí určuje cíle a programy neustálého zlepšování envi-
ronmentálního systému, environmentálního profilu a prevenci znečišťování.

Investice do nových technologií: Kontinuálně omezujeme negativní vlivy, které 
mají negativní dopad na zdraví člověka či životní prostředí, na nejnižší možnou míru, 
resp. pracujeme na jejich úplném odstranění.

Účinné kontroly: Pro zajištění cílů naší politiky životního prostředí uvádíme do praxe 
efektivní procesy, které mají za úkol odhalovat slabá místa. Můžeme tak okamžitě 
volit a realizovat vhodná optimalizační opatření.

Zapojení smluvních partnerů: Všichni smluvní partneři pohybující se v našem are-
álu jsou vázáni našimi přísnými normami na ochranu životního prostředí. Důsledně 
dbáme na jejich dodržování.

Nezávislé certifikační audity: Efektivnost našich opatření na ochranu životního 
prostředí si necháváme prověřovat a certifikovat nezávislými institucemi.

Svým zaměstnancům pomáháme a podporujeme je, přičemž zastáváme 
následující hodnoty:

Otevřená atmosféra a ohleduplné vzájemné chování: Společnost BOHEMIA 
SEKT profituje z různorodosti svých zaměstnanců, proto si jich vážíme a respektuje-
me jejich rozdíly, jako je etnický původ, pohlaví, vyznání, světonázor, postižení, věk 
či sexuální orientace. Všichni zaměstnanci společnosti mají povinnost jednat v rámci 
etických standardů, chovat se uctivě a nesmí své kolegy žádným způsobem obtěžovat 
či diskriminovat.

Respektování a podpora práv: Zaručujeme, že budou dodržovány platné zákony 
i dohody vzešlé z kolektivního vyjednávání. Vedení společnosti a zástupci zaměstnanců 
za tímto účelem konstruktivně spolupracují. 

Respektování názorů a osobního mínění: Respektujeme osobní mínění a politic-
ké názory svých zaměstnanců. Politické a náboženské aktivity však musejí být rozvíjeny 
mimo pracovní dobu a mimo areál firmy. 

Vytváření pracovních míst pro handicapované pracovníky: Podporujeme 
zaměstnávání handicapovaných osob a vytváříme pro ně odpovídající pracovní pod-
mínky. 

Vzdělávání jako společenská odpovědnost: Staráme se o podporu nastupující 
generace a vytváříme kvalifikovaná a perspektivní pracovní místa.
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Podpora při vykonávání čestných funkcí: Podporujeme své zaměstnance v jejich 
dobrovolných aktivitách, pokud je to ovšem v souladu s jejich prací a obchodními akti-
vitami společnosti BOHEMIA SEKT.

Slučitelnost rodiny a zaměstnání: Vycházíme vstříc moderním požadavkům pro-
fesního života a v rámci dialogu se zaměstnanci navrhujeme reálná řešení, například 
částečné pracovní úvazky.

Neustálé rozvíjení ochrany zdraví: Realizujeme široké spektrum opatření na pod-
poru bezpečného a zdravého pracovního prostředí, neboť na ochraně a dobrém zdra-
votním stavu našich zaměstnanců nám velmi záleží. Vítáme a podporujeme inovativní 
návrhy zaměstnanců a díky uplatňování nejnovějších poznatků v managementu ochra-
ny zdraví a bezpečnosti práce tuto oblast neustále optimalizujeme.

Mapování schopností a znalostí a jejich rozvíjení: Naši zaměstnanci přebí-
rají odpovědnost za své pracovní výkony i za svůj další rozvoj. Prostřednictvím růz-
ných programů a nabídek jim v aktivitách dalšího vzdělávání kontinuálně pomáháme  
a podporujeme je.

Jako atraktivní a odpovědný zaměstnavatel podporujeme své zaměstnance v jejich profesním 
a osobním rozvoji. Naším cílem je, aby si kompetentní, motivovaní a angažovaní pracovníci vy-
tvořili k naší společnosti pevnou vazbu, která se bude trvale upevňovat. 

U zaměstnanců podporujeme povědomí o jakosti, bezpečnosti výrobků, životním prostředí či  
plnění etických standardů. V našem společném zájmu je, aby svou práci zlepšovali a svým vystu-
pováním podporovali cíle společnosti. Aby dbali na její dobrou pověst a prosazování slušného 
zacházení mezi sebou či navenek v rámci etických standardů. Kvalifikace a  motivace pracovníků 
je rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby společnosti.

Popsané zásady a principy se uplatňují v celé skupině BOHEMIA SEKT.

BOHEMIA SEKT. s.r.o, / Smetanova 220 / 332 02 Starý Plzenec / Czech Republic

TEL.: +420 377 197 111 / FAX: +420 377 965 048

www. bohemiasekt.cz

Skupina BOHEMIA SEKT


