
 
 

  

   

 

  

 

 

Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 

 

Ochrana zdraví bezpečnosti, kvality života a ochrana životního prostředí představují základní hodnoty, jimiž 

se skupina Pirelli při svých aktivitách řídí.  

 

Strategie skupiny Pirelli v oblasti udržitelného rozvoje se soustředí na průběžné zlepšování v oblasti 

životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti osob při práci i kvality jejich života. To vše probíhá 

v souladu s hodnotami a etickým kodexem společnosti a při dodržování zásad stanovených v modelu 

udržitelnosti obsaženého v iniciativě OSN Global Compact, „Deklaraci Mezinárodní organizace práce 

o základních principech a právech v práci“ a „Deklaraci o životním prostředí a rozvoji z Rio de Janeira“.  

 

Skupina Pirelli konkrétně: 

 řídí své aktivity v oblasti životního prostředí i bezpečnosti ochrany zdraví zaměstnanců v souladu 

s příslušnými zákony a všemi přijatými závazky a také při dodržování nejpřísnějších mezinárodních 

zásad v této oblasti; 

 usiluje o dosažení cíle „nulového počtu pracovních úrazů“ prostřednictvím zavádění opatření 

k včasné identifikaci, vyhodnocování a prevenci rizik v oblasti zdraví a bezpečnosti zaměstnanců 

s cílem trvale omezit počet a vážnost úrazů a chorob z povolání. Za tím účelem zavedla plány 

zdravotního monitoringu zaměřené na ochranu zaměstnanců před konkrétními riziky, jež přináší 

jejich práce; 

 podniká kroky k omezení dopadu své činnosti na životní prostředí prostřednictvím rychlé 

identifikace, vyhodnocení a prevence environmentálních rizik, což umožňuje vytvoření vhodných 

akčních plánů; 

 vyvíjí a zavádí programy nouzového řízení zaměřené na předcházení a zabránění vzniku zranění 

osob a škod na životním prostředí v případě výskytu nehod; 

 definuje, monitoruje a informuje své zainteresované osoby o konkrétních cílech v oblasti průběžného 

zlepšování bezpečnosti a zdraví při práci a výkonnosti v oblasti životního prostředí související 

s těmito procesy, produkty a službami během celého jejich životního cyklu; 

 vyvíjí bezpečné produkty a výrobní procesy navržené s cílem minimalizovat emise škodlivin, tvorbu 

odpadů (mj. prostřednictvím opakovaného využití recyklace materiálů), využívání stávajících 

přírodních zdrojů a příčiny klimatických změn, za účelem ochrany životního prostředí, biodiverzitu 

a ekosystémů, a to především v místech, kde působí; 

 posiluje, školí a motivuje své zaměstnance s cílem naučit je pracovat co nejbezpečnějším 

a k životnímu prostředí co nejšetrnějším způsobem. To vše probíhá za využití všech úrovní 

organizace prostřednictvím průběžných školicích a informačních programů zaměřených na podporu 

bezpečnostní kultury v práci a respektu k životnímu prostředí. Cílem je zajistit, řádnou aktualizaci, 

komunikaci a jasné pochopení odpovědnosti a postupů v těchto oblastech; 

 podporuje iniciativy na zvýšení informovanosti a povědomí v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního 

prostředí; 

 nabízí průběžnou praktickou podporu s cílem usnadnit skloubení pracovního a soukromého života 

zaměstnanců; 

 spravuje své dodavatelské řetězce odpovědným způsobem, a to především z hlediska respektování 

bezpečnosti práce, ochrany zdraví a otázek souvisejících se životním prostředím. Tuto správu 



 
 

  

   

 

provádí prostřednictvím kritérií výběru dodavatelů, smluvních ustanovení a kritérií v oblasti 

kontroly. Vyžaduje rovněž od svých dodavatelů zavedení obdobného modelu řízení v jejich vlastních 

dodavatelských řetězcích. Tento model by měl splňovat normy a dodržovat zákony upravující oblast 

ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to jak mezinárodní, tak 

v jednotlivých zemích působnosti; 

 sdílí svou kulturu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ochrany životního prostředí se 

zainteresovanými osobami a aktivně spolupracuje na národní i mezinárodní úrovni s institucemi, 

včetně akademických, jež se těmito otázkami zabývají. 

 

S cílem naplňovat hodnoty uvedené v těchto zásadách zavedla společnost Pirelli integrovaný, strukturovaný 

a dynamický systém řízení „Zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí“ založený na respektovaných 

doporučených postupech a mezinárodních normách.  

 

Při plné implementaci těchto zásad hraje strategickou roli vrcholový management skupiny Pirelli za podpory 

a vedení oddělení pro zdraví, bezpečnost a ochranu životního prostředí. Jejich společným cílem je zajistit 

zapojení všech zaměstnanců i spolupracovníků společnosti Pirelli a také konzistenci jejich chování v rámci 

hodnot, jež ztělesňují tyto zásady. 

  

Skupina Pirelli zajišťuje pro své zainteresované osoby přímý kanál („Postup pro dodržování pravidel 

a whistleblowing“ zveřejněný na webových stránkách společnosti Pirelli) umožňující jim nahlášení 

(v případě potřeby anonymní) jakékoli situace porušující tyto zásady, která by mohla představovat riziko 

z hlediska zdraví, bezpečnosti a kvality života osob či z hlediska ochrany životního prostředí. 
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