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Společnost SIT-SCHERM International Transports s.r.o. jsme založili 10. ledna 2005. Sídlo společnosti je v 
industriální zóně ve Vysočanech (poblíž  Boru, okr. Tachov). Předmětem podnikání společnosti je mezinárodní 
nákladní doprava, mimo dopravu nebezpečných nákladů, v zemích Evropské unie, Švýcarsku, Chorvatsku, 
Rumunsku a Bulharsku. Naši převládající zákazníci sídlí ve Spolkové republice Německo, Francii, Belgii a 
Španělsku. Z tohoto důvodu se vedení společnosti rozhodlo zdokonalit systém řízení společnosti v souladu 
s požadavky mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. 

Svým zákazníkům zajišťujeme spolehlivou přepravu nákladů po celé Evropě včetně poskytování 
nadstandardních služeb jako je například přeprava „Just in time“ nebo přeprava nebezpečných nákladů podel 
evropské úmluvy ADR. Pro poskytování služeb vlastníme kamionové soupravy a dále využíváme spolupráci 
s dalšími dodavateli dopravních služeb. Při jejich výběru a následně i hodnocení se zaměřujeme zejména na to, 
co vnímáme jako nejdůležitější pro naši vlastní činnost, a chceme, aby naši zákazníci neoddělitelně spojovali s 
naší společností, tj. kvalitu poskytované dopravy za současného omezování dopadů naší činnosti na životní 
prostředí na co nejnižší úroveň. Uvědomujeme si význam všech svých zaměstnanců pro úspěšnou činnost 
společnosti a také z tohoto důvodu zabezpečujeme rekvalifikaci a další odborný růst zaměstnanců. 

Společnost SIT-SCHERM International Transports s.r.o. se zavazuje ke stálému zlepšování a zdokonalování 
systému managementu jakosti a systému environmentálního managementu firmy. Dále se zavazuje k realizaci 
preventivních opatření k eliminaci nebo omezení dopadů environmentálních aspektů provozu společnosti.  
Součástí závazku je i neustálé zlepšování integrovaného systému řízení jakosti a environmentu. Dále se 
zavazuje k dodržování všech požadavků, které pro ni plynou z platné legislativy nejen České republiky, ale i 
Evropské unie a dalších zemí, na jejichž území společnost podniká. Společnost se zavazuje i k plnění jiných 
oprávněných požadavků zainteresovaných stran, zvláště v oblasti environmentálního systému. 

DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY SPOLEČNOSTI 

Pro následující období přijalo vedení společnosti závazek na zlepšování služeb pro stávající převažující 
zákazníky, společnost Ford a DHL, ale i další zákazníky. V oblasti ochrany životního prostředí je záměrem 
společnosti snižovat jeho zátěž nežádoucími vedlejšími produkty vznikajícími provozem společnosti. Pro 
splnění tohoto strategického záměru si společnost vytýčila následující záměry: 

1. Stabilní růst společnosti o 10 % ročně 
2. Snižovat zátěž životního prostředí  
3. Chránit životní prostředí při přepravě nebezpečných nákladů 

Jednotlivé dlouhodobé záměry jsou dále rozpracovány do konkrétních cílů a úkolů s určením odpovědností 
zaměstnanců společnosti a termínů splnění. 

Cí le  kva l i ty  a programy (c í le )  envi ronmentu  j sou  uvedeny v S 01-3 C í le  kva l ity a  
programyEMS  
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