
 

Politika integrovaného systému ekologicky 
 orientovaného řízení a řízení BOZP 

 

1.  ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  -  ÚČEL  

Pražská teplárenská a.s. symbolizuje poskytování kvalitních služeb zákazníkům a šetrný vztah 

k životnímu prostředí, při maximálním zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců i dotčené 

veřejnosti. 

O plnění a rozvíjení těchto záměrů Pražská teplárenská a.s. trvale podává důkazy svými 

každodenními činnostmi, které provádí plně v souladu s právními a ostatními relevantními požadavky. 

Vedení společnosti vnímá požadavky integrovaného systému ESMS jako součást základních 

nástrojů řízení a podporuje jeho rozvoj a zlepšování jeho efektivnosti. Svoji odpovědnost za udržování 

a zvyšování dosažené úrovně integrovaného systému ekologicky orientovaného řízení a řízení BOZP 

dokládá touto politikou. 

2.  ROZS AH PLATNOSTI  

Politika se vztahuje na všechny zaměstnance PT a slouží jako základní dokument o přístupech 

a postojích společnosti k oblastem životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 

zaměstnance, zákazníky, dodavatele, veřejnost a ostatní zainteresované strany. 

3.  POLITIKA EKOLOGICKY ORIENTOV ANÉHO ŘÍZENÍ  A Ř ÍZENÍ  
BOZP 

Pražská teplárenská a.s. jako jeden z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepla v ČR a výrobce 

elektrické energie navazuje ve svých činnostech na historickou tradici těchto komodit v hlavním městě Praze.  

Společnost má v souladu s požadavky mezinárodních norem ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 
vytvořen, dokumentován, uplatňován, udržován a zaveden integrovaný systém managementu, zahrnující 
management ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž jsou aplikovány 
všechny požadavky obou těchto norem. 
 
 Rozsah systému zahrnuje všechny procesy a činnosti prováděné na všech lokalitách, na kterých 
společnost působí, a vztahuje se na všechny činnosti osob, jejichž práci společnost řídí na místech 
pracovní činnosti mimo tyto lokality. 
 

Touto politikou se zavazujeme dodržovat zásady státní politiky životního prostředí, neustále 

zlepšovat náš environmentální profil a prevenci znečištění, zvyšovat svoji výkonnost v oblasti BOZP 

a respektovat a plnit požadavky právních a dalších souvisejících předpisů ČR a právních předpisů Evropské 

unie v oblasti životního prostředí a BOZP. Tato politika vychází z environmentálních aspektů našich 

produktů, činností a služeb a zohledňuje povahu a rozsah rizik BOZP. 

Hlavní prioritou Pražské teplárenské a.s. je efektivní poskytování kvalitních a spolehlivých služeb 

zákazníkům ve shodě s důsledným naplňováním zájmu akcionářů. Ochrana životního prostředí a zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců v souladu s platnými právními předpisy a požadavky 

integrovaného systému ekologicky orientovaného řízení a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 



 

zavedeným a udržovaným podle mezinárodních norem ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 je jednou 

z našich základních priorit. 

Ke svým každodenním činnostem přistupují všichni zaměstnanci s vědomím důležitosti souladu 

s požadavky zákonných a ostatních souvisejících předpisů. Vytváříme firemní klima zaměřené na 

podporování dobrého jména společnosti a zajišťování procesu neustálého zlepšování. Trvale zvyšujeme 

povědomí zaměstnanců o jejich spoluodpovědnosti za ochranu životního prostředí, své bezpečnosti a zdraví 

při výkonu všech pracovních činností. Specifickým závazkem společnosti je péče o vzácného sokola 

stěhovavého, v ornitologických budkách, instalovaných na komínech v Holešovicích a v Michli, je skupinou 

na ochranu a výzkum dravců sledován vývoj mláďat.  

Uplatňujeme zásady prevence vedoucí k zajištění stabilního, spolehlivého a bezpečného provozu 

s minimálními ekologickými riziky a dopady. Identifikované ekologické aspekty na jednotlivých provozech 

průběžně aktualizujeme, minimalizujeme produkci odpadů a jejich ukládání na skládky, s jejich přednostním 

využitím jako druhotných surovin. Důsledně odstraňujeme staré ekologické zátěže na provozech. 

Zvyšujeme úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců i veřejnosti dotčené našimi 

činnostmi, prosazováním požadavků BOZP vedoucími pracovníky na všech úrovních řízení, vč. zapojení 

odborové organizace. Průběžně a při všech významných změnách identifikujeme a řídíme rizika, školíme 

o nich naše zaměstnance, odstraňujeme existující rizika nebo je snižujeme na přijatelnou úroveň, 

optimalizujeme pracovní prostředí a infrastrukturu a trvale vytváříme lepší podmínky pro prevenci úrazů 

a nemocí. 

Vrcholové vedení zajišťuje v odpovídající míře lidské, materiální, finanční a informační zdroje 

potřebné pro efektivní fungování integrovaného systému. Uvědomujeme si, že poskytovat kvalitní služby 

můžeme pouze s vysoce kvalifikovanými lidmi a proto je systematické vzdělávání, rozvoj a motivace 

zaměstnanců jednou z našich klíčových úloh. 

Stejné požadavky klademe i na naše dodavatele, u nichž zohledňujeme a prověřujeme kvalitu 

a spolehlivost jejich služeb, které budou zárukou kvalitního, bezpečného a ekologicky šetrného výsledného 

produktu a poskytovaných služeb. 

Vrcholové vedení v pravidelných intervalech přezkoumává integrovaný systém ekologicky 

orientovaného řízení a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, 

přiměřenost a efektivnost. 

K dosažení této politiky vrcholové vedení Pražské teplárenské a.s. každoročně vyhlašuje, sleduje a 

plní své cíle. 

V Praze 4. 9. 2018 


