Politika v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (EHS politika)
Cíle
Synthon Holding BV (“Synthon“) je odpovědný za veškeré činnosti, které skupina Synthon
provádí, i za veškerý dopad, které tyto činnosti mohou mít.
Rádi bychom využili tohoto prohlášení k tomu, abychom zdůraznili všem zainteresovaným stranám,
včetně zaměstnanců, zákazníků, akcionářů i samotné společnosti, že otázka životního prostředí,
zdraví a bezpečnosti je nedílnou součástí veškerých operativních činností naší společnosti a že úcta
k člověku a životnímu prostředí je v samém centru všeho, co děláme.
V oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti při práci budeme usilovat o zlepšování našich
postupů používáním nejmodernějších technologií a know-how, avšak v rámci přijatelných
ekonomických limitů a při dodržení stávající legislativy a dalších předpisů.
Budeme monitorovat prosperitu našich zaměstnanců i prioritní EHS oblasti. Uděláme vše co je
v našich silách, aby se každý, kdo pro nás pracuje, navracel domů v dobrém zdravotním stavu.
Naším cílem je zabránit veškerým nehodám či vážným incidentům, a stejně tak nemocem z
povolání nebo negativním dopadům na životní prostředí. Pokud dojde k nečekané nehodě, uděláme
vše pro to, abychom škodlivé důsledky snížili na absolutním minimum.
Přístup
Abychom výše uvedených cílů dosáhli, budou EHS aspekty plně integrovány do firemních postupů
společností skupiny Synthon. Synthon H o l d i n g B V poskytne lidské i ostatní zdroje potřebné
k dosažení stanovených cílů.
Za dodržování EHS politiky jsou odpovědní všichni zaměstnanci v rámci skupiny Synthon.
Osoba pověřená uplatňováním EHS politiky v dané pobočce odpovídá za implementaci a udržování
systému řízení podniku v této oblasti. Tato osoba je odpovědná přímo manažerovi dané pobočky a
byla pověřena vedením systému řízení podniku v EHS oblasti, k tomu jí byla dána odpovídající
pravomoc i odpovědnost.
Pokrok ohledně uplatňování výše uvedených cílů bude pravidelně vyhodnocován. Cíle budou dle
potřeby upravovány a/nebo zpřesňovány.
Komunikace
Vůči interním i externím zainteresovaným stranám bude uplatňována politika otevřené a včasné
komunikace. Povědomí o EHS politice a jejím zaměření bude mezi zaměstnanci pracujícími pro
skupinu Synthon v případě potřeby zvyšováno prostřednictvím vysvětlování, podávání zpráv,
výuky a školení.
Management společnosti zajistí, aby o EHS politice byli zaměstnanci informováni v jazyce,
kterému rozumí. Prohlášení politiky EHS bude oznámeno, uskutečňováno a dodržováno a bude
k dispozici všem zainteresovaným stranám.
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