
Společnost Bombardier a všechny její pobočky (v tomto 
dokumentu dále označovány jen jako „Bombardier“) 
prosazují bezpečnost, ochranu a podporu zdraví a 
životního prostředí (BOZP a OŽP) jako základní hodnotu a 
firemní odpovědnost, které se promítají do všech činností 
společnosti. Naším cílem je být příkladem v kultuře 
prevence v oblasti BOZP a OŽP.
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NAŠE HODNOTY 

Společnost Bombardier je hrdá na to, že navrhuje, vyrábí a zajišťuje servis výrobků a systémů, 
které přispívají k udržitelné mobilitě lidí a zboží. Náš vrcholový management je rozhodnutý 
uplatňovat kulturu prevence v oblasti BOZP všude, kde vyvíjíme naši činnost, a dbát na 
ochranu našich zaměstnanců před nemocemi z povolání a pracovními úrazy. Společnost 
Bombardier má závazek neustále zlepšovat ochranu životního prostředí při vykonávání našich 
činností, při výrobě a používání našich výrobků a služeb v dodavatelském řetězci a chceme 
uplatňovat celkový přístup k životnosti produktů, a to již od samotných počátečních fází 
konstrukce a projektů.

NAŠE ZÁVAZKY

Naším závazkem je viditelně propagovat zásady BOZP a OŽP ve všech našich obchodních činnostech a postupech 
a držet se při každodenní činnosti naší firemní strategie, jež zahrnuje všechny zaměstnance. Společnost 
Bombardier přijala následující závazky a vyžaduje od všech zaměstnanců, aby se těmito zásadami řídili:

1 PODNIKNOUT PŘÍSLUŠNÉ KROKY pro podporu zdraví a pohody zaměstnanců a předcházet všem 
pracovním úrazům a nemocem z povolání.

2 INTEGROVAT naše hodnoty do všech činností, chování a strategických rozhodnutí. 

3 DODRŽOVAT platné zákony, předpisy, normy a další závazky zaváděním postupů založených na hodnocení 
rizik a jejich zmírnění díky vhodným kontrolám, vyřešením scénářů neobvyklých a naléhavých situací  
s cílem zajistit, aby naše provozy byly řízeny bezpečně, ekologicky a udržitelně. 

4 ZAVÉST POTŘEBNÁ OPATŘENÍ pro ochranu životního prostředí, včetně prevence znečištění a zmírnění 
dopadů v podobě klimatických změn, zajistit ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů a energie 
potřebné pro naše činnosti. K tomu patří minimalizace nepříznivých dopadů našich činností a provozů  
na životní prostředí, což se týká nových projektů a také aplikace ekologických zásad. 

5 KOMUNIKOVAT A PROPAGOVAT směrem k managementu, zákazníkům, zaměstnancům a obchodním 
partnerům náš závazek neustále zlepšovat bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, a poskytovat 
nezbytné zdroje, včetně školení. 

6 ZPŘÍSTUPNIT TYTO ZÁSADY zainteresovaným stranám a propagovat bezpečnost, ochranu zdraví a 
životního prostředí, zlepšování pracovních činností a osvědčených postupů v celém dodavatelském řetězci.

7 SYSTEMATICKY VYHODNOCOVAT naši výkonnost z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a životního 
prostředí a účinnost našeho systému řízení prostřednictvím kontrol, včetně auditů, a sdělovat výsledky 
zainteresovaným stranám.


