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Politika prevence závažné havárie 
 

GHC Invest, s.r.o. se písemně zavazuje k tomu, že veškerým úsilím a přiměřenými prostředky bude: 
 
 

1. Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a předcházení závažným haváriím. 
 

2. Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska do všech oblastí rozhodovacích a výkonných aktivit.  
 

3. Uplatňovat a rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách. 
 

4. Uplatňovat bezpečnostní hlediska již při zavádění nových činností. 
 

5. V souladu s právním prostředím, vytvářet aktuální soustavu vnitřních norem stanovujících 
kompetence, práva a povinnosti a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při 
práci a k předcházení závažným haváriím. 
 

6. Zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik, prokazatelné 
seznamování zaměstnanců a dotčených subjektů státní správy s těmito riziky. 
 

7. Zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a předcházení závažným haváriím přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti 
zařízení a míře rizika. 
 

8. Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní 
bezpečnost a ochranu zdraví všech zaměstnanců firmy. 
 

9. Do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím 
zahrnovat všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tj. včetně dodavatelů, 
odběratelů, návštěvníků, veřejnosti apod. 
 

10. Systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím, zajišťovat okamžitou 
nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti při školení, zácviku  
a výcviku. 
 

11. Důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace spolupracovat se zaměstnanci  
a správními úřady i místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a předcházení závažným haváriím.  

 
 
V Praze dne 12.4.2021         …………………………………….. 
            Ing. Tomáš Eršil, jednatel 

Strana 1 (celkem z 1) 

mailto:info@ghcinvest.cz
http://www.ghcinvest.cz/
mailto:kralupy@ghcinvest.cz
mailto:provozreditel@ghcinvest.cz
mailto:prerov@ghcinvest.cz
mailto:vedoucimorava@ghcinvest.cz
mailto:chemspec@ghcinvest.cz
mailto:provozreditel@ghcinvest.cz

