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Politika prevence závažných havárii. 

Politika prevence závažných havárií (PZH) společnosti Explosia a.s. navazuje na politiku 
systémů řízení společnosti. 

Vedení společnosti Explosia a.s. se zavazuje, že v rámci politiky PZH bude dbát na 
dodržování následujících zásad, které jsou pro zaměstnance Explosia a. s. závazné: 

1. veškeré své činnosti, tj. zejména výrobu a skladování výbušnin i nebezpečných 
odpadů, provozovat tak, aby nedošlo ke vzniku událostí, které by měly negativní 
dopad na zaměstnance, okolní obyvatelstvo, životní prostředí, majetek společnosti 
i ostatních subjektů, 

2. při výkonu všech svých činností plnit nebo překračovat požadavky právních 
předpisů v oblasti prevence závažných havárií a dalších souvisejících předpisů, 

3. motivovat každého zaměstnance k neustálému zdokonalování znalostí a 
dovedností pro plnění pracovních úkolů a vyčlenit k tomu přiměřené prostředky, 

4. pravidelně stanovovat vyhodnotitelné cíle a úkoly, které zajistí trvalé zlepšování na 
cestě k vyloučení identifikovaných rizik, 

5. soustavně identifikovat a analyzovat potenciální rizika a výsledky analýz 
zohledňovat v přípravě bezpečných postupů tak, aby byly minimalizovány možnosti 
vzniku havárií a jejich následků, 

6. seznamovat všechny zaměstnance, stejně tak jako další pracovníky vyskytující se v 
areálu společnosti s cíli a zásadami včetně politiky PZH, bezpečnými postupy a 
jejich úlohou a odpovědností při provádění všech činností, 

7. trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za 
vlastní bezpečnost a ochranu zdraví všech zaměstnanců společnosti, 

8. zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti 
bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím 
přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti zařízení a míře rizika spojené s 
provozováním tohoto zařízení, 

9. důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace spolupracovat se 
zaměstnanci a orgány státní správy při zvyšování úrovně bezpečnosti, ochrany 
zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím, 

10. pravidelně seznamovat všechny zaměstnance s aktualizovanou vnitřní 
dokumentací, Bezpečnostní zprávou a havarijním plánem a ověřovat jejich 
připravenost a znalosti pro zvýšení ochrany bezpečnosti osob i bezpečnosti 
provozu zařízení. 

 

Výše uvedená Politika PZH bude pravidelně kontrolována v rámci interních auditů a 
kontrol systémů řízení tak, aby byla zajištěna její aktuálnost ve vztahu k provozní situaci a 
k technickému vybavení výrobních provozu a skladů a dalších zařízení využívaných 
společností Explosia a.s. 
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