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1. Účel 
 
Tato směrnice vyhlašuje politiku a zásady prevence závažných havárií dle zákona č. 224/2015 
Sb., v platném znění.  
 

2. Rozsah platnosti 
 
Dokument je závazný pro všechny zaměstnance společnosti Global Tungsten & Powders spol. 
s r.o. 
 
 

3. Pojmy a zkratky 
 

3.1 Pojmy 
 
Bezpečnostní program je ta část celkového systému managementu, která byla zpracována 
v souladu s požadavkem zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými chemickými látkami a chemickými směsmi a prováděcími vyhláškami k tomuto 
zákonu.  
Prevence závažných havárií (PZH) jsou organizační a technická opatření nebo činnosti, 
jejichž cílem je předejít závažné havárii a vytvořit podmínky pro zajištění opatření na zmírnění 
dopadů možné závažné havárie a havarijní připravenosti. 
 

3.2 Zkratky 
 
PZH Prevence závažných havárií 
 

4. Vyhlášení politiky a zásad PZH 
 

Společnost Global Tungsten & Powders spol. s r.o. dbá na zajištění zdravého a bezpečného 
prostředí nejen pro své zaměstnance, ale také pro osoby nacházející se v blízkosti provozu. 
Její prioritou je zvyšování úrovně systému řízení bezpečnosti, tak aby dosáhla co nejmenšího 
negativního vlivu na zdraví osob, majetku, a životního prostředí. Tento závazek mimo jiné se 
snaží naplnit skrze dodržení legislativních požadavků v oblasti prevence závažných havárií a 
aktivním uplatňováním bezpečnostních standardů a dobré praxe v rámci svých činností. 
Prevence závažných havárií spolu s bezpečností práce, požární ochranou a ochranou 
životního prostředí je základním pilířem řízení společnosti GTP se zohledněním principu 
trvalého zlepšování a komunikace o rizicích. 
Základní povinností všech zaměstnanců společnosti i externích dodavatelů a partnerů je 
dodržení zásad prevence vzniku havárie, snižování případných rizik vhodnými opatřeními a 
včasná a vhodná likvidace případných následků havárie.  
Prevence závažných havárií je nedílnou součástí kultury bezpečnosti společnosti a jako taková 
vyžaduje nastavení a používání vhodných postupů v rámci procesu skladování a výroby 
s důrazem na pravidelné prověřování její funkčnosti a aktuálnosti. Proto společnost stanovuje 
měřitelné cíle a úkoly v oblasti prevence závažných havárií a jejích monitoring plnění.  
 


