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Kdo jsme a na čem nám záleží?
Jsme soukromá česká společnost Cheport s.r.o. založená v roce 1991. 
Od samého počátku se zabýváme výrobou čisticích a desinfekčních 
prostředků.

IDENTITA A TRADICE je základem společnosti. Jsme pyšni na 
panující rodinnou atmosféru i náš moravský původ.
KVALITA produktů a služeb je u nás na prvním místě. Věříme, že 
tradice a zkušenosti s výrobou a řízením vedou k nejlepším 
výsledkům, přesto nezapomínáme na kontrolu a zlepšování.
ZÁKAZNÍK je pro nás priorita, naše snažení směřujeme hlavně na něj, 
ať už se jedná o nadnárodního giganta, nebo partnera z okresu. 
Individuální přístup je naší předností.
ZAMĚSTANCI jsou ti, kdo nám pomáhají vytvářet a zlepšovat naši 
společnost a jako takoví jsou pro nás velice důležitými. Odpovídající 
platové ohodnocení, lidský přístup a příjemné prostředí jsou 
samozřejmostí. Organizace se zavázala ke komunikaci a zajištění 
spoluúčasti zaměstnanců a jejich zástupců při řešení problematiky 
BOZP a PO.
BEZPEČNOST práce i produktů je neodmyslitelnou součástí politiky 
společnosti. Vynakládáme značné množství energie i zdrojů pro 
zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek týkajících se 
prevence havárií, pracovních úrazů a poškození zdraví. 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se týká nás všech. Hledáme efektivní cesty ke 
zlepšení životního prostředí. Preferujeme účinnou prevenci vzniku 
havárií, trvale snižujeme rizika vzniku závažných havárií a negativních 
vlivů činnosti společnosti na životní prostředí. Eliminujeme možné 
dopady havárií na zaměstnance, okolní obyvatelstvo, životní 
prostředí a majetek v okolí areálu společnosti.
NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ je pro nás důležité nejen proto, že nás k 
němu zavazuje požadavek norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 
18001, ale také proto, že ze zkušeností víme, že růst ve všech 
oblastech je zásadní pro konkurenceschopnost na trhu, pro udržení 
kvality poskytovaných služeb i spokojenost zaměstnanců a 
zákazníků, v neposlední řadě pro získání zákazníků nových. Vedení se 
v rámci neustálého zlepšování zavazuje k trvalému odstraňování 
nebezpečí a snižování rizik a aspektů v oblasti celého systému řízení.
POŽADAVKY A ZÁJMY ZAINTERESOVANÝCH STRAN
Zavazujeme se dodržovat zákonné požadavky a další právní předpisy, 
povinnosti vyplývající z norem ISO i další závazné požadavky 
zainteresovaných stran.
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