VP č.1 EPC_NA 001

K

Rév. 01

ELEKTRÁRNA
POČERADY
SEVEN ĚNfcftGy
MfcftGy

Politika řízení BOZP a systémů EMS, EnMS
V souladu s principy neustálého zlepšování a prevence a dalšími požadavky na systémy řízení ve

společnosti Elektrárna Počerady a.s. v oblasti životního prostředí dle ČSN EN ISO 14 001:2016,
energetického managementu dle ČSN EN ISO 50 001:2019 a řízení BOZP v souladu splatnou
legislativou vyhlašujeme následující zásady, jejichž plnění je nedílnou součástí dalšího rozvoje a
dobrého jména společnosti Elektrárna Počerady a.s. v rámci podnikatelských záměrů při výrobě
a dodávkách elektrické energie a tepla. Tato politika je zcela v souladu se zásadami Skupiny
SEV.EN Energy ve výše uvedených oblastech a v plném rozsahu na ni navazuje.

Dodržovat všechny relevantní právní předpisy a jiné požadavky platné pro oblast ochrany
jednotlivých složek životního prostředí, hospodaření s energií a oblast BOZP dle rozsahu
a povahy výroby, činnosti a služeb a jejich environmentálních dopadů a bezpečnostních rizik.
Přijímat rozhodnutí výhradně v souladu správními a jinými požadavky ochrany životního
prostředí, řízení energetiky a ochrany zdraví při práci se současným potlačováním jakéhokoliv
projevu korupčního jednání.

Efektivně zvyšovat využití paliva při výrobě elektrické energie a tepla za účelem zvyšování
energetických úspor a pozitivních vlivů na životní prostředí, včetně rozvoje koncepce nakládání
s vedlejšími produkty, které vzniknou při výrobě elektrické energie a tepla.
Optimalizovat provoz, efektivně udržovat a rozvíjet technická zařízení a organizační opatření
pro omezování emisí a imisí, včetně funkčnosti provozovaného monitorovacího systému.
Dokumentovat, realizovat, udržovat a přezkoumávat efektivitu a funkčnost řízení BOZP, EMS
a EnMS v rámci vymezování optimálních cílů, cílových hodnot a programů.
Prosazovat bezpečnost, ochranu životního prostředí a snižování energetické náročnosti jako
jednu z hlavních priorit při řízení společnosti.

Klást důraz na prevenci vzniku pracovních úrazů a možného poškození zdraví svých
zaměstnanců i všech osob na území elektrárny a minimalizovat dopady svých činností na jejich
zdraví.

Vyžadovat od svých partnerů a externích poskytovatelů produktů a služeb dodržování všech
pravidel ochrany životního prostředí, bezpečné práce a aktivního přístupu k otázkám
k omezování energetické náročnosti.

Otevřeně jednat s dotčenými orgány státní správy, spolupracujícími organizacemi a veřejností
o všech aspektech řízení ochrany životního prostředí a BOZP.

Vedení společnosti očekává odpovědné naplňování těchto zásad všemi zaměstnanci společnosti.
Zaměstnanci jsou povinni pracovat způsobem, který neohrožuje jejich zdraví, zdraví jejich
spolupracovníků, životní prostředí, a který vede k úspornému hospodaření s energiemi.
Počerady, červen 2021
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