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POLITIKA BEZPEČNOSTI PRÁCE 
Jsme firma poskytující produkty v oblasti Home Care a Baby Care v regionu střední a východní Evropy.  

Ve snaze ochránit zdraví zaměstnanců i zákazníků využíváme systém managementu bezpečnosti podle 
normy ČSN ISO 45001:2018 (systém managementu bezpečnosti – SMS). Naším cílem je chránit životy a 
zdraví zaměstnanců a prostřednictvím našich výrobků chránit zdraví našich koncových zákazníků. Přijali jsme 
proto politiku s mottem: 
 

 

Jsme váš spojenec pro méně námahy  
a pro bezpečnost práce ve firmě i u klientů 

 

Toto základní motto naplníme soustředěním se na následující zásady: 
 

1. Odpovědný vztah k životům a zdraví zaměstnanců i návštěvníků firmy 
a)  K životům a zdraví zaměstnanců i externistů přistupujeme eticky a provádíme opatření i nad rámec 

závazné legislativy. 

b) Zlepšujeme pracovní prostředí a hygienu práce. Hodnotíme bezpečnostní rizika všech činností a 
pracovišť a problémy odstraňujeme podle jejich rizikovosti  

c) Zavádíme technologie s minimálním dopadem na zdraví zaměstnanců i externistů. 

d)  Systematicky sledujeme a vyhodnocujeme potenciální i skutečnou úrazovost a na základě 
vyhodnocení přijímáme nápravná a preventivní opatření. 

e) Vyžadujeme od svých partnerů dokumentované záruky, že při jejich činnosti v areálu naší firmy i mimo 
něj neohrozí životy a zdraví našich zaměstnanců. 

f) Základem pro zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je obousměrná komunikace mezi 
vedením a zaměstnanci, která je otevřená a dokumentovaná. Týká se jak plánů do budoucna, tak 
řešení nastalých problémů. 

g) Pravidelně zajišťujeme lékařské prohlídky zaměstnanců u pracovně smluvního lékaře podle schválené 
kategorizace práce. 

h) Školíme zaměstnance ve všech podstatných záležitostech bezpečnosti práce. 

2. Komunikace záležitostí bezpečnosti práce 
a)  Vzděláváme a motivujeme zaměstnance k provádění činností způsobem odpovědným k jejich životům 

a zdraví. 

b) Zpracováváme podrobnou dokumentaci k záležitostem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 

c) Otevřeně komunikujeme se zaměstnanci a případně i ostatními zainteresovanými stranami (jejichž 
zaměstnanci se mohou nalézat v našich objektech) záležitosti bezpečnosti práce.  

d) Přijímáme podněty na zlepšování pracovního prostředí a reagujeme na ně. 

e)  K prodávanému zboží poskytujeme zákazníkům pro jejich bezpečnost potřebné informace. 

 

Tato Politika bezpečnosti práce je závazkem vedení společnosti naplňovat zásady v oblasti BOZP stanovené 
uvedenou normou. Vedení společnosti se zavazuje touto politikou také plně respektovat legislativu ČR i 
legislativu EU přímo platnou v ČR, popř. další normy a požadavky zákazníků.  

Politika bezpečnosti práce je základem pro stanovování cílů a cílových hodnot. Zaměstnanci společnosti jsou 
s Politikou bezpečnosti práce opakovaně seznamováni, protože odpovídají za její plnění. 

Tato Politika bezpečnosti práce je přijímána na dobu neurčitou. Přezkoumávána z hlediska aktuálnosti a 
účinnosti může být kdykoli a z jakéhokoli důvodu, minimálně však jedenkrát ročně při přezkoumání systému 
managementu vedením. 
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