
 

 

 

Karlštejnská 9, 252 25 JINOČANY (CZ) 
okres Praha - Západ 
ČESKÁ REPUBLIKA 

IČ: 489 48 471 

 

POLITIKA EMS a OHSAS 
Politika pro systémy řízení Ochrany životního prostředí a Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Všeobecně: 

Společnost I.B.C. Praha, spol. s r.o. má zavedeny systémy managementu environmentu a BOZP a považuje se za 

společnost, které není zdraví a bezpečnost lidí spolu s ochranou životního prostředí lhostejné. Na důkaz toho jsme přijali tuto 

politiku a závazek neustále zlepšovat aktivity vedoucí k bezpečnosti a ochraně zdraví a k ochraně životního prostředí: 

Zabezpečení Zdraví a Bezpečnosti: 

 Zabezpečit a prosazovat veškeré povinnosti 

vyplývající z právních a jiných požadavků související 

s bezpečností a ochranou zdraví při práci. 

 Věnovat trvalou pozornost vytváření podmínek pro 

zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní 

pohody. 

 Vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné 

a zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímat 

opatření k prevenci rizik za účelem jejich odstranění 

nebo omezení. 

 Přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných 

událostí a jiných vážných nebezpečí. 

 Důslednou prevencí předcházet haváriím, nehodám 

a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní 

dopad na zdraví zaměstnanců. 

 Vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné 

a zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímat 

opatření k prevenci rizik a pro případ zdolávání 

mimořádných událostí za účelem jejich odstranění. 

 Zabezpečit a prosazovat požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci u našich smluvních 

partnerů a upřednostňovat takové smluvní partnery, 

kteří uplatňují stejné principy. 

 Trvale zlepšovat realizované činnosti a pracovní 

podmínky našich zaměstnanců tak, aby byl 

minimalizován jejich negativní dopad na životní 

prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

 Využívat a zlepšovat systém vzdělávání 

zaměstnanců ke zvyšování jejich odborných 

znalostí, motivace a odpovědnosti v návaznosti na 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Zabezpečení Environmentu: 

 Důsledně dodržovat veškeré povinnosti vyplývající 

z právních a jiných požadavků související 

s ochranou životního prostředí. 

 Snižovat zátěže životního prostředí prevencí 

znečišťování 

 Snižovat produkci odpadů a zvyšovat podíl jejich 

dalšího využití. 

 Věnovat trvalou pozornost problematice efektivního 

využívání přírodních zdrojů a energií 

 Snižovat spotřeby energie a přírodních zdrojů 

 Prosazovat zásady ochrany životního prostředí 

a environmentálního managementu u našich 

smluvních partnerů a upřednostňovat takové 

smluvní partnery, kteří uplatňují stejné principy. 

 Trvale zlepšovat realizované činnosti a pracovní 

podmínky našich zaměstnanců tak, aby byl 

minimalizován jejich negativní dopad na životní 

prostředí, bezpečnost a hygienu práce. 

 Důslednou prevencí předcházet haváriím 

a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní 

dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců. 

 Využívat a zlepšovat systém vzdělávání 

zaměstnanců ke zvyšování jejich environmentálního 

povědomí, odborných znalostí a odpovědnosti při 

ochraně životního prostředí. 

V Jinočanech dne: 12. 1. 2018 
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