
 

 
Požární bezpečnost 
Prvořadým úkolem tohoto procesu je vytvoření optimálních podmínek k zajišťování 
požární ochrany na všech pracovištích a stanovení preventivních opatření vedoucích k 
minimalizaci rizik, vznikajících provozováním technologických zařízení. 
Požární ochrana je zajišťována prostřednictvím externího technika PO (odborně 
způsobilé osoby v oblasti požární ochrany), který je pověřen zabezpečováním 
povinností na úseku PO. Jeho posláním je naplňování legislativních povinností a 
normativních požadavků, vytváření metodických předpisů, zpracovávání dokumentace 
PO a zabezpečování prevence v PO. 
Součástí řídící dokumentace PO je vymezení povinností a odpovědností 
zaměstnavatele, vedoucích pracovníků a zaměstnanců, za účelem vytváření podmínek 
pro účinnou ochranu života a zdraví zaměstnanců a majetku společnosti. 
Plněním stanovených povinností a soustavnou prevencí je možné omezit riziko vzniku 
požáru v objektech a na pracovištích společnosti. 
 

Havarijní připravenost 
Pro bezpečné a správné provozování technologických zařízení, obsahujících 
nebezpečné látky, jsou zpracovány pro obsluhující zaměstnance příslušné provozní 
předpisy a manipulační řády, obsahující konkrétní havarijní pokyny pro řešení 
krizových stavů a havarijních situací provozovaného zařízení. 
K řešení likvidace závažných havárií, jejichž následky zasáhnou více výrobních jednotek 
nebo přesáhnou hranice areálu společnosti a ohrožují okolí, je zpracován Havarijní plán 
společnosti. 
 

Řízení událostí a nehod 

Všichni zaměstnanci společnosti DEGA CZ s.r.o., všichni dodavatelé a odběratelé se řídí 
bezpečnostními předpisy společnosti zajišťujícími předcházení nehod a nebezpečných 
situací a též Evakuačním řádem společnosti. 
 
 
 

Ochrana životního prostředí 
Provádíme svou činnost způsobem, který chrání životní prostředí. Plníme veškeré 
příslušné zákony, nařízení a normy týkající se životního prostředí, jako jsou požadavky 
týkající se manipulace a likvidace chemických produktů a odpadů, recyklace, 
manipulace a vypouštění průmyslových odpadních vod, řízení emisí unikajících do 
ovzduší, a dodržovat plnění veškerých povolení a hlášení týkajících se životního 
prostředí. Máme implementovány řídící systémy za účelem splnění těchto požadavků. 
 

Udržitelné řízení zdrojů a snižování odpadu 
Stanoveno ve firemní směrnici Nakládání s odpady.  
Tato směrnice stanovuje zásady a povinnosti při nakládání s odpady v rámci činností  
prováděných na pracovištích DEGA CZ s.r.o. s ohledem na specifika činnosti dotčených 
pracovišť a v souladu se zákony a vyhláškami. 
Všichni pracovníci společnosti DEGA CZ s.r.o. jsou povinni řídit se Provozním řádem 
shromaždiště odpadů. 
 

Emise skleníkových plynů, energetická účinnost, obnovitelná energie 
Společnost DEGA CZ s.r.o. se řídí předpisy zajišťujících snižování emisí skleníkových 
plynů a obnově energetických zdrojů. 
Předpisy jsou pravidelně aktualizovány tak, aby splňovaly nejnovější trendy v této 
oblasti. 
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Cílem společnosti DEGA CZ s.r.o. je 
poskytovat bezpečné a zdravé 
pracovní prostředí na všech lokalitách 
kde firma působí, a přijmout 
odpovídající kroky k předcházení a 
minimalizaci úrazů a nehod, jejichž 
zdroj může být v pracovních 
činnostech. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví patří k 
prioritním úkolům společnosti DEGA 
CZ s.r.o. a zahrnuje všechny 
zaměstnance, smluvní strany, 
návštěvníky a veřejnost, kterých se 
podnikatelská činnost týká. 
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