Politika prevence závažné havárie způsobené vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky
Firma NCH Distribution s.r.o. se k naplnění cílů a zásad prevence ZH, ochrany ŽP a
zlepšování jakosti zavazuje:
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Zabezpečit provoz objektu skladu na nejvyšších bezpečnostních standardech a splnit zároveň i
všechny zákonné požadavky legislativy ČR, které souvisejí s jejich zákonným užíváním.
Plnit právní a jiné požadavky platné pro oblast prevence ZH, ochrany životního prostředí, ochrany
zdraví a bezpečnosti práce ve vývoji, výrobě, skladování, přepravě a prodeji svých výrobků.
V souladu s právním prostředím vytvářet aktuální soustavu vnitřních norem stanovujících
kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k zajištění
bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a ke snižování rizika vzniku havárií, apod.
Zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví při práci a snižování rizika vzniku havárií jako věc veřejného
zájmu a nedílnou součást systému péče o zaměstnance.
Zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje adresně na financování aktivit v oblasti bezpečnosti,
ochrany zdraví při práci a prevenci rizika vzniku havárií přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni
spolehlivosti zařízení a míře rizika konkrétních zařízení.
Uplatňovat a rozvíjet stávající preventivní opatření v daných provozních podmínkách. Zdokonalovat
opatření ke snižování rizika vzniku jakýchkoliv havárií, omezování jejich následků a udržovat nulovou
pracovní úrazovost a nehodovost ve firmě.
Snižovat trvale materiálové a energetické nároky. Působit na snižování spotřeby neobnovitelných
přírodních zdrojů.
Realizovat opatření vedoucí k omezování vzniku odpadů a snižování množství škodlivin
vypouštěných do jednotlivých složek životního prostředí.
Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech rozhodovacích a výkonných
aktivit stanovením přímé odpovědnosti každého zaměstnance v souladu s organizačním a pracovním
řádem společnosti.
Zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik, prokazatelné
seznamování zaměstnanců a dotčených orgánů státní správy s těmito riziky.
Uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování nových technologií, při zavádění nových
činností a procesů apod.
Do systému řízení bezpečné práce a snižování rizik vzniku havárií zahrnovat všechny subjekty,
kterých se podnikatelské aktivity týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, veřejnosti atd.
Poskytovat služby zákazníkům tak, aby společnost realizovala komplexní a vzájemně provázané
postupy při řešení požadavků zákazníků. Řízením procesů, růstem užitné hodnoty služeb zajistit
vysokou úroveň nabídky a tím zajistit zdroje pro dlouhodobou stabilitu firmy v regionu.
Systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení
bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a snižování rizika vzniku havárií, zajišťovat okamžitou nápravu
zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti při školení, zácviku, výcviku a k osvětě.
”Jsme si vědomi toho, že bohatství firmy tvoří především její zaměstnanci. Hodláme pro ně vytvářet
takové pracovní podmínky, které zaměstnancům zajistí jejich ztotožnění se s filosofií a hodnotami
firmy a umožní jak jejich osobní růst, tak i spravedlivé odměňování a trvalý růst výkonnosti”.
Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za bezpečnost a
ochranu zdraví všech zaměstnanců společnosti a ke snižování rizika vzniku havárií.
Zvyšovat povědomí zaměstnanců o prevenci ZH, ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce
prostřednictvím jak vlastního výcvikového a vzdělávacího programu tak ve spolupráci s externími
firmami a orgány státní správy.
Předcházet znečištění všech složek životního prostředí, stanovovat kvantifikovatelné cíle, měřit jejich
plnění a tím průběžně zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí v organizaci.
Naší neustálou snahou je a bude budování dobrého jména firmy v regionu ústeckého kraje, České
republiky a na světovém trhu.

Otevřeně a vstřícně komunikovat se zaměstnanci i s veřejností; zainteresovaným stranám poskytovat
pravdivé informace o dopadech své činnosti na prevenci ZH, bezpečnost a životní prostředí.
Prohlubovat a zlepšovat úroveň a rozsah poskytovaných informací o vlivu společnosti na životní
18. prostředí s využitím různých forem poskytování informací
Důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace spolupracovat se zaměstnanci,
orgány státní a místní správy při zvyšování úrovně bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a snižování
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V návaznosti na toto prohlášení poskytovat dotčeným orgánům a občanským aktivitám vždy
seriózní informace o:
• firmě a její organizační struktuře
• nebezpečných látkách používaných v areálu,
• rizikových objektech/zařízeních, které obsahují nebezpečné látky,
• vyhodnocení nejzávažnějších procesních rizik a možných následků požáru, exploze par, či
úniku toxických látek

Úkoly a povinnosti osob odpovědných za omezování rizik ZH
V oblasti stanovení úkolů a povinností pracovníků podílejících se na organizaci prevence ZH
jsou zodpovědnosti rozděleny takto :
• zajištění potřebných zdrojů pro rozvoj, zavedení a fungování systémů prevence ZH
– jednatel společnosti.
• analýzy a hodnocení rizik objektu a zařízení
– jednatel, logistic manager
• zajištění znalostí zaměstnanců a dodavatelů o existujících rizicích a stanovení jejich úkolů
při omezování rizik
– vedoucí zaměstnanci
– personální manager
• zavedení a průběžné vyhodnocování nápravných aktivit
– jednatel
– logistic manger
• řízení a řešení mimořádných a havarijních situací
– jednatel
– logistic manger
• identifikace potřeb výcviku, zajištění realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti
– logistic manager
• zavedení kontrolních mechanismů potřebných v souvislosti s programem prevence ZH
– jednatel
• koordinaci v procesu zavádění systému řízení, včetně informování vrcholového vedení
– logistic manager
• sledování funkce systému omezování rizik ZH, vyhodnocování jeho účinnosti a provádění
kontrol a auditů
– logistic manager

