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COLORLAK, a.s. se zavazuje realizovat tuto veřejně deklarovanou Politiku prevence 
závažných havárií koordinovaně s ostatními politikami ve společnosti tak, aby stále 
zdokonalovaný systém řízení zahrnoval všechny aspekty řízení moderní společnosti: 
 
 

1. Zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházet průmyslovým haváriím 
jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást systému péče o zaměstnance. 

2. Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech rozhodovacích 
a výkonných aktivit jako součást odpovědnosti každého zaměstnance v souladu 
s organizačním a pracovním řádem COLORLAK, a.s. 

3. 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 k předcházení průmyslovým 
haváriím. 

4. Zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik, 
prokazatelné seznamování zaměstnanců a dotčených subjektů státní správy s těmito 
riziky. 

5. 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. 

6. Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti 
za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví všech zaměstnanců COLORLAK, a.s. 

7. Do systému řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým 
haváriím zahrnovat všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tj. 
včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, veřejnosti atd. 

8. Systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky 
a systém řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým 
haváriím, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky 
kontrolní činnosti při školení, zácviku, výcviku a k osvětě. 

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

10. Zajistit řízení procesů na základě efektivních rozhodnutí vyplývajících z analýzy údajů 
a informací v návaznosti na včasnou realizaci účinných opatření k nápravě a prevenci. 

 
 
 
 
 
 
Ve Starém Městě, dne 29.6.2007     Ing. Olšer Mojmír 
           generální ředitel 


