
 

 

Na základě požadavku norem ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001 pro zajištění vhodnosti definovaného 
kontextu organizace, pro uspokojování požadavků zainteresovaných stran, pro ochranu životního 

prostředí, BOZP, bezpečnosti provozu, pro předcházení závažným haváriím a pro vytvoření rámce pro 
stanovování environmentálních cílů a cílů BOZP při zachování principu neustálého zlepšování, vedoucího 

ke zvyšování efektivnosti, výkonnosti a konkurenceschopnosti  

vyhlašuje vrcholové vedení Moravia Gas Storage a.s. 

Politiku ochrany životního prostředí, kvality, bezpečnosti a ochrany 
zdraví, bezpečnosti provozu a prevence závažných havárií 

Hlavním předmětem činnosti společnosti Moravia Gas Storage a.s. je provozování podzemních 
zásobníků plynu. Vrcholové vedení společnosti vyhlašuje následující politiku, která obsahuje závazky 

vedení i zaměstnanců společnosti: 
1. Při všech činnostech využívat a upřednostňovat pracovní postupy maximálně zajišťující 

bezpečnost a ochranu zdraví a provozu, předcházení úrazům, poškození zdraví a ohrožení 
bezpečnosti osob a majetku. 

2. Přijímat všechna opatření nezbytná k prevenci závažných havárií a omezení jejich následků na životy a 
zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek. 

3. Chovat se šetrně k životnímu prostředí a přijímat opatření ke snižování rizika jeho poškození. 
4. Soustavně vyhledávat nebezpečí, vyplývající z činnosti společnosti, s cílem odstranit, případně 

minimalizovat rizika v oblasti BOZP.  
5. Veškerou činnost provádět v souladu s platnými právními předpisy a jinými požadavky, k nimž se 

společnost zavázala nebo které se na ni vztahují. 
6. Minimalizovat případné negativní vlivy na osoby, životní prostředí, majetek a vznik závažné 

havárie vyplývající z činnosti společnosti stanovením a plněním měřitelných cílů, prověřováním 
systému řízení společnosti a důsledným uplatňováním preventivních a nápravných opatření. 

7. Provádět analýzy a přijímat opatření k neustálému zlepšování efektivnosti systému řízení 
bezpečnosti a ochrany zdraví a provozu, životního prostředí a prevence závažných havárií.  

8. Zlepšováním pracovního prostředí a sociálních podmínek zaměstnanců, uplatňováním zásad 
týmové práce, řešením a zohledňováním připomínek ze strany zaměstnanců, vytvářet podmínky 
pro loajalitu zaměstnanců a jejich aktivní účast na dosahování vysoké úrovně pracovních výkonů. 

9. Pravidelně hodnotit a v případě nutnosti upravovat Politiku a integrovaný systém řízení 
bezpečnosti a ochrany zdraví a provozu, životního prostředí a prevence závažných havárií tak, aby 
byla zajištěna jejich přiměřenost ve vztahu k významu činnosti společnosti. 

 
V Hodoníně dne 20. 2. 2023 
 
 
 

Sergey Tregub       Ing. Radim Blažej 
Předseda představenstva      Člen představenstva 
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