
ZÁSADY PRO OBLAST  

ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Tyto zásady společnosti Zentiva představují rámec pro řízení oblasti zdraví, bezpečnosti a 

životního prostředí na základě naší aktivní snahy o konstantní zlepšování, eliminaci rizik v této 

oblasti a ochranu zaměstnanců společnosti Zentiva, její podnikatelské činnosti, externích partnerů, 

okolních komunit a životního prostředí.  

Naším cílem je vybudovat kulturu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, v níž si je každý vědom 

svých povinností při předcházení nehodám a zdravotním rizikům a při snižování dopadů na životní 

prostředí.  

Zentiva se zavazuje při své činnosti dodržovat veškeré příslušné zákony a předpisy ve všech 

zemích, v nichž působí.  

Naše komunikace se zaměstnanci a dalšími zúčastněnými stranami v oblasti zdraví, bezpečnosti a  

životního prostředí je transparentní. Dotazy k dané oblasti jsou řešeny se zaměstnanci a/nebo 

jejich zástupci a jsou zohledňovány při aktualizaci systému.  

Naše systémy řízení zdraví, bezpečnosti a životního prostředí jsou zaměřeny na eliminaci nebo 

snižování rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí.  

Své povinnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí reflektujeme, základem pro 

eliminaci a/nebo snižování možných rizik v tomto ohledu je proto neustálé zlepšování. Klademe 

důraz na efektivní využívání energie k ochraně přírodních zdrojů a na neustálé zlepšování v 

tomto směru.  

V zájmu ochrany životního prostředí dbáme na redukci zbytkového dopadu snižováním objemu 

emisí, odpadních vod a odpadu u všech průmyslových, vývojových a obchodních činností.  

Vývojové projekty a uvedení produktů na trh jsou hodnoceny z hlediska rizik v oblasti zdraví, 

bezpečnosti a životního prostředí a s ohledem na nejlepší dostupné technologie a životní cyklus 

produktů.  

Partnerům a dodavatelům (včetně smluvních) doporučujeme, aby přijali příslušné zásady pro 

oblast zdraví, bezpečnosti, energetiky a ochrany životního prostředí.  

Zentiva podporuje konstruktivní přístup na základě transparentnosti a dialogu se zúčastněnými 

stranami o zásadách zdraví, bezpečnosti, energetiky a ochrany životního prostředí.  

Aspekty oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí jsou hodnoceny v rámci hloubkové 

kontroly (due diligence) a jsou rovněž zohledňovány při fúzích a akvizicích.  

  

Vedení společnosti Zentiva  

 

  
  
  
  

  

  
  


