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JhP/Politika ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, 
požární ochrany a prevence závažných havárií

Základní principy:

Pro naše pracovníky zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní podmínky –

ve vztahu k problematice ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce 

upřednostňujeme preventivní přístup.

Plníme právní a ostatní požadavky platné pro oblasti životního prostředí, 

bezpečnosti práce, požární ochrany a prevence závažných havárií.
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JhP/Politika ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, 
požární ochrany a prevence závažných havárií

Hlavní body:

Ochranu životního prostředí i bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

zahrnujeme do všech činností firmy, ekologická a bezpečnostní hlediska 

uplatňujeme i při výběru a nákupu nových technologií a zařízení.

Zdraví našich pracovníků má vysokou prioritu. Odstraňujeme nebezpečí a 

snižujeme rizika, předcházíme ekologickým haváriím, případně 

minimalizujeme jejich dopady na životní prostředí.
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JhP/Politika ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, 
požární ochrany a prevence závažných havárií

Naše dodavatele zapojujeme do svých opatření pro ochranu životního 

prostředí a bezpečnost práce.

Při svých činnostech usilujeme o snižování počtu pracovních úrazů a  

nemocnosti, o snižování negativních vlivů na životní prostředí -

redukujeme množství nebezpečných odpadů, zlepšujeme kvalitu 

odpadních vod, snižujeme CO2 emise a šetrně využíváme zdroje.

Zainteresované strany informujeme dle požadavků platné legislativy.
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JhP/Politika ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, 
požární ochrany a prevence závažných havárií

Posilujeme vědomí odpovědnosti našich pracovníků za vlastní zdraví a 

bezpečnost a rozvíjíme jejich ekologické myšlení. 

Plánování a zavádění opatření pro zlepšování stejně jako hodnocení 

účinnosti systémů projednáváme s pracovníky a jejich zástupci a také 

umožňujeme jejich spoluúčast ve všech oblastech ochrany životního 

prostředí a bezpečnosti práce.

Plánujeme a stanovíme cíle, jejichž prostřednictvím pracujeme na 

neustálém zlepšování EMS a SMBOZP.
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JhP/Politika ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, 
požární ochrany a prevence závažných havárií

Zajišťujeme a poskytujeme zdroje (materiální a lidské) potřebné k zavedení, 

udržování a neustálému zlepšování EMS, SMBOZP, PO a prevence 

závažných havárií.

Našimi výrobky i nadále významně přispíváme k ochraně životního 

prostředí – v našem závodě vyráběné výrobky odpovídají současnému 

standardu techniky a požadavkům našich zákazníků.

Za vedení firmy:              ….………………………                  ……………………………  
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