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Společnost Smiths Group se zavázala dosahovat maximálních výkonů v řízení ochrany zdraví, 

bezpečnosti a životního prostředí (dále jen HSE) a poskytovat svým zaměstnancům, 

zákazníkům, dodavatelům a komunitám efektivní řízení a nástroje pro zajištění pracovišť, na 

kterých nedochází k pracovním úrazům a která jsou přátelská vůči životnímu prostředí.  

Generální ředitel nese obecnou odpovědnost za záležitosti v oblasti HSE. Ředitel provozu 

společnosti zodpovídá za efektivní správu a zavádění požadavků Zásad HSE společnosti 

Smiths Group. Strategické řízení, podpora a sledování výkonových parametrů spadá do 

kompetencí Řídicího výboru a Technického výboru pro HSE, ve kterých jsou zastoupeny 

všechny divize společnosti Smiths.  

Generální manažeři jednotlivých divizí nesou obecnou odpovědnost za záležitosti HSE 

v rámci svých podnikatelských aktivit, a to včetně efektivního řízení plánů, přidělování zdrojů 

a správy organizačního uspořádání tak, aby zajistili implementaci a trvalou shodu s těmito 

Zásadami.  

Všichni manažeři nesou odpovědnost za bezpečnost zaměstnanců, na které dohlížejí; jejich 

povinností je podporovat a prosazovat dodržování zásad bezpečnosti a pro určité 

zaměstnance zajistit příslušná školení.  

Zaměstnanci společnosti Smiths na všech úrovních i zástupci třetích stran nesou osobní 

odpovědnost za řádnou péči o svou bezpečnost a za dodržování pravidel HSE společnosti 

Smiths. Zaměstnanci jsou rovněž povinni varovat ostatní pracovníky před potenciálními riziky 

a před nebezpečným chováním. Plnění těchto úkolů patří do pracovních závazků 

zaměstnanců.  

Společnost Smiths podniká v souladu s následujícími hlavními zásadami HSE, které jsou 

rovněž podporovány zavedenými systémy řízení:  

• Závazek splnění či překročení všech příslušných zákonných a dalších požadavků, které je 

společnost Smiths povinna dodržovat, a sledování shody s těmito požadavky formou 

pravidelného přezkoumání.  

• Neustálé zlepšování výkonnosti v oblasti HSE, včetně prevence znečištění životního 

prostředí, snižování rizik a ochrany lidského zdraví.  

• Objektivní vyhodnocení výkonnosti v oblasti HSE a postupů vedení.  

• Komplexní systém školení, který zajistí, že všechny osoby, pracující pro společnost Smiths 

nebo jejím jménem, jsou zcela kompetentní k plnění svých povinností v oblasti HSE.  

• Sdílení nejlepších postupů v řízení HSE napříč všemi divizemi společnosti.  

• Jasně stanovené úkoly a cíle a jejich pravidelné vyhodnocování.  



 

• Pravidelné přezkoumání vlivu a interakcí v oblasti HSE u všech nových i stávajících 

podnikatelských aktivit, produktů a služeb.  

• Propagace efektivního využívání energií a přírodních zdrojů a snižování dopadů aktivit na 

životní prostředí.  

• Podpora zdraví a dobré kondice našich zaměstnanců.  

• Zohlednění faktorů HSE při akvizicích a prodeji majetku a při uzavírání dohod o společných 

podnicích a partnerstvích.  

• Volba kompetentních dodavatelů, kteří se zaváží dodržovat přísné normy společnosti 

Smiths v oblasti HSE.  

• Komunikace se všemi osobami, které pracují pro společnost Smiths nebo jejím jménem, 

a ostatními zainteresovanými osobami, včetně dodavatelů, co se týče vlivů HSE a cílů 

provozů společnosti Smiths.  
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