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ZÁSADY V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Skupina Pirelli považuje ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, pohodu osob a ochranu životního 

prostředí a biologické rozmanitosti za klíčové hodnoty při řízení a rozvoji svého podnikání.  

Strategie udržitelného rozvoje skupiny usiluje o neustálé zlepšování aspektů ochrany zdraví a 

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s hodnotami a etickým kodexem 

společnost Pirelli, a dále v souladu s modelem udržitelnosti, který předpokládá iniciativa Global 

Compact Organizace spojených národů, „Deklarace o základních principech a právech v práci“ 

Mezinárodní organizace práce a „Prohlášení z Ria o životním prostředí a rozvoji“ a se záměrem 

přispět ke globálním cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů.  

Společnost Pirelli se konkrétně:  

• zavazuje řídit svou činnost s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci a ochranu 

životního prostředí v plném souladu s platnými mezinárodními, vnitrostátními a místními 

předpisy a všemi podepsanými dobrovolnými závazky, stejně jako v souladu s nejvyššími 

mezinárodními standardy řízení;  

• sleduje cíle „nulových nehod“ a „žádného zranění“ ve zdravém a bezpečném pracovním 

prostředí, a to prostřednictvím neustálé identifikace, hodnocení, prevence a ochrany před 

riziky v oblasti ochrany zdraví a bezpečnost při práci, rychlého odstranění možných příčin 

nehod, provádění plánů sledování zdraví zaměstnanců ve vztahu ke konkrétním úkolům;  

• podporuje rozvoj programů ke zlepšení duševní a fyzické pohody a rovnováhy mezi 

pracovním a soukromým životem;  

• podporuje konzultace a účast zaměstnanců a jejich zástupců na problematice ochrany 

zdraví a bezpečnost při práci; 

• sleduje ochranu životního prostředí prostřednictvím průběžné identifikace, posuzování, 

prevence a zmírňování rizik pro životní prostředí v celém hodnotovém řetězci;  

• je odhodlána minimalizovat dopad na biologickou rozmanitost, ekosystémy a související 

ekosystémové služby svých obchodních jednotek přijetím zásady „žádná čistá ztráta 

biologické rozmanitosti“ prostřednictvím „hierarchie zmírňování“ (tj.: vyhnout se, 

minimalizovat, obnovit a kompenzovat); 

• dbá na to, aby minimalizovala své činnosti v chráněných oblastech a/nebo lokalitách, které 

jsou významné pro biologickou rozmanitost1 a/nebo mají zvláštní význam/hodnotu, a aby 

zajistila, že při výběru nových produkčních lokalit budou zohledněny chráněné oblasti, 

přičemž bude zajištěno zachování biologické rozmanitosti, ekosystémové služby a 

zabránění odlesňování;  

• se zavazuje rozvíjet výrobky a výrobní procesy v souladu se zásadami oběhového 

hospodářství, které se promítají do přístupu „5R“ (přehodnocení – vyřazení – snížení – 

opětovné použití – recyklace), s cílem usilovat o zmírnění změn klimatu a postupnou 

dekarbonizaci v celém hodnotovém řetězci, odpovědné využívání a snížení spotřeby 

přírodních zdrojů („správa zdrojů“) a minimalizovat emise znečišťujících látek;  

• vypracovává a zavádí programy řízení mimořádných situací, jejichž cílem je předcházet 

škodám na lidech a životním prostředí v případě nehod;  

 
1 Místa relevantní pro biologickou rozmanitost – místa, která obsahují relevantní biologickou rozmanitost na globální, regionální nebo 

národní úrovni („kritická biologická rozmanitost“): oblasti / místa výskytu / chráněné druhy; druhy zařazené na červený seznam IUCN 

jako kriticky ohrožené, ohrožené nebo zranitelné, endemické druhy; mezinárodně uznané oblasti (místa světového dědictví, mokřady 

Ramsar, člověk a biosféra UNESCO). 



 
 

 
2 

• definuje, sleduje a sděluje svým zúčastněným stranám konkrétní cíle pro trvalé zlepšování 

ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a vlivu na životní prostředí související s příslušnými 

procesy, výrobky a službami během celého jejich životního cyklu;  

• posiluje, školí a motivuje své zaměstnance, aby pracovali bezpečným způsobem šetrným k 

životnímu prostředí, při zapojení všech úrovní organizace do průběžného vzdělávacího a 

informačního programu zaměřeného na podporu kultury ochrany zdraví a bezpečnosti při 
práci a respektování životního prostředí, jakož i na zajištění toho, aby byly povinnosti a 

postupy společnosti v těchto oblastech náležitě aktualizovány, sdělovány a chápány;  

• aktivně spolupracuje na vnitrostátní i mezinárodní úrovni s institucionálními, akademickými, 

nevládními a průmyslovými subjekty, které se zabývají regulací, studiem a otázkami 

udržitelného řízení, jimiž se tyto zásady zabývají; 

• požaduje, aby jeho dodavatelé zavedli model řízení na svých pracovištích a v celém 

dodavatelském řetězci s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnost při práci, péči o životní 

prostředí, ochranu biologické rozmanitosti a ekosystémů, předcházení odlesňování, 

ochranu a odpovědné využívání přírodních zdrojů v souladu s mezinárodními normami a 

právními předpisy zemí, v nichž působí.  

S cílem sledovat hodnoty vyjádřené v těchto zásadách zavedla společnost Pirelli integrované, 

strukturované a dynamické systémy řízení zaměřené na neustálé zlepšování založené na 

osvědčených postupech a příslušných uznávaných mezinárodních standardech.  

Nejvyšší vedení společnosti Pirelli, podporované oddělením ochrany zdraví, bezpečnosti a životního 

prostředí, stejně jako dalšími odděleními, která jsou zapojena na různé úrovni (například oddělení 

pro výzkum a vývoj, udržitelnost, nákup, kvalitu, výrobu, řízení podnikových rizik), má strategickou 

úlohu v plné implementaci těchto zásad a zajišťuje zapojení všech zaměstnanců a těch, kteří se 

společností Pirelli spolupracují, aby bylo výslovné chování v souladu s hodnotami zde uvedenými.  

Plány a výsledky jsou uvedeny ve výroční zprávě skupiny po schválení představenstvem. 

Společnost Pirelli zpřístupnila všem svým zúčastněným stranám kanál („Zásady pro informátory – 

postup informování“, zveřejněný na webových stránkách společnosti společnost Pirelli) pro hlášení, 

a to i anonymně, jakýchkoli situací, které v rozporu s těmito zásadami představují nebo mohou 

představovat riziko pro ochranu zdraví, bezpečnosti a dobrých životních podmínek osob, stejně 

jako pro ochranu životního prostředí.  

 

Dokumenty související s těmito zásadami: 

• Etický kodex  

• Globální zásady lidských práv 

• Pravidla pro správu produktů 

• Politika udržitelnosti v oblasti přírodního kaučuku 

• Globální zásady kvality 

• Zásady pro informátory – postup informování 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-sustainable-natural-rubber-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-quality-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

