
 

 

Prohlášení o zásadách 

bezpečnosti a ochrany zdraví 
 
Ve společnosti DS Smith Plc klademe velký důraz na to, aby naši 
zaměstnanci pracovali v prostředí, v němž jsou oni, naši 

dodavatelé, návštěvníci areálu i veřejnost v bezpečí a 
nedocházelo tak k ohrožení jejich zdraví.  

 
Za tím účelem budeme v souladu s našimi hodnotami nepřetržitě 

usilovat o udržení a další rozvoj našich procesů a systémů. Stanovíme 

cíle a ode všech částí našeho podniku budeme vyžadovat, aby zavedly 

akční plány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a pravidelně 

kontrolovaly stav jejich plnění. 

 

Jsme přesvědčeni o tom, že nic není tak důležité, aby to nemohlo být 

provedeno bezpečným způsobem, a že bezpečné pracoviště je základem 

udržitelného a ziskového podnikání. Našim cílem je zavést takovou 

kulturu, v níž jsou ochrana zdraví a bezpečnost nedílnou součástí naší 

podnikatelské činnosti a kde usilujeme o to, aby nedocházelo k újmě 

zúčastněných osob. 

 

Zavazujeme se plnit veškeré místní právní požadavky, a to bez ohledu 

na právní systém, v němž působíme. Tam, kde zavádíme podnikové 

normy, jež jsou přísnější než místní právní požadavky, budeme vždy 

dodržovat přísnější normu. 

 

Konečnou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví nese Group 

Chief Executive, členové představenstva a tým výkonného vedení. Tato 

odpovědnost se přenáší na další úrovně organizace prostřednictvím 

ředitelů jednotlivých divizí/regionů a jejich 

manažerských týmů. 

 

Zásadní význam však má i to, aby každý v našem podniku měl při 

zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví pro sebe a osoby ve svém okolí 

svou roli. Od svých zaměstnanců očekáváme, že budou v otázkách 

bezpečnosti a ochrany zdraví starostliví, nároční, spolehliví a vytrvalí. 

 

Proto vyžadujeme, aby se naši zaměstnanci nevyhýbali odpovědnosti za 

odstraňování nebezpečných situací, a zajistíme, že jejich obavy budou 

pozorně vyslechnuty a vhodným způsobem dále řešeny. Spolu se všemi 

našimi kolegy se aktivně zapojíme do činností souvisejících s 

bezpečností – budeme jim pečlivě naslouchat a reagovat na jejich 

problémy a nápady. 

 
Prohlášení o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví bylo schváleno dne 29. 6. 2021 

 


