Základní strategie bezpečnosti ve společnosti ČEPRO, a.s.
Bezpečnost
Základní strategií ČEPRO, a.s. je dosáhnout spokojenosti zákazníka při dodržení takové úrovně
bezpečnosti, aby činností společnosti nemohlo dojít k ohrožení života a zdraví zaměstnanců,
obyvatel v okolí, majetku a životního prostředí.
Naplnění této strategie je zajištěno aktivním dodržováním stanovených postupů systémů řízení
jakosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prevence závažných havárií a ochrany životního
prostředí. Ve společnosti ČEPRO, a.s. jsou zavedeny a integrovány v rámci jednotného systému
řízení systém řízení jakosti podle požadavků normy ISO 9001, ochrany životního prostředí podle
požadavků normy ISO 14001, prevence závažných havárií podle požadavků zákona č. 224/2015
Sb., o prevenci závažných havárií v platném znění, požární ochrany, a systém řízení bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci podle požadavků normy ISO 45001.

Politika IMS
Společnost ČEPRO, a.s. prohlašuje, že se ztotožňuje s integrovanou politikou ČEPRO, a.s. jako
základním dokumentem vydaným společností a pro údržbu funkčního a účinného integrovaného
systému bude určovat a poskytovat potřebné zdroje.

Ochrana životního prostředí
Na základě principů společenské odpovědnosti firem a s využitím dobrovolných nástrojů ochrany
životního prostředí zavedlo ČEPRO, a.s. systém environmentálního managementu dle normy ISO
14001. Cílem tohoto konceptu je vytvořit takový systém managementu, který zohlední otázky
ochrany životního prostředí v každodenním rozhodování firmy a přispěje tak k trvalé udržitelnosti
podnikání. Certifikát ISO 14001 byl ČEPRO, a.s. vystaven poprvé v roce 2010 britskou společností
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd.
Environmentální aktivity ČEPRO, a.s. směřují do všech složek životního prostředí: ochrany jakosti
vod, hospodárného využívání přírodních zdrojů, ochrany ovzduší a klimatu a odpadového
hospodářství založeného na minimalizaci a prevenci vzniku opadů.

Požární ochrana
Připravenost na havarijní situace je neoddělitelnou součástí odpovědného řízení společnosti
s vysokými riziky, která jsou spojena s podnikáním v oboru pohonných hmot. Řídíme se
legislativními požadavky a pravidelně kontrolujeme jejich dodržování. Kontroly u nás každoročně
provádí také státní požární dozor.
Progresivní provoz v oblasti požární ochrany vede v naší společnosti ke spolehlivosti a funkčnosti
požárně bezpečnostních zařízení a k akceschopnosti a připravenosti jednotek požární ochrany.
Celkové vybavení vlastních 11 jednotek hasičů Čepro je na vysoké úrovni. Naše společnost dbá
na odbornou způsobilost hasičů, kterou si zvyšují prostřednictvím odborných učilišť Ministerstva

vnitra ČR – Hasičského záchranného sboru ČR. Hasiči se také účastní pravidelných cvičení
různého rozsahu a zaměření, jejichž cílem je zlepšit havarijní připravenost všech zaměstnanců
společnosti. Z tohoto důvodu byla do společnosti jako další prostředek výcviku zaměstnanců
pořízena virtuální realita – program XVR. Jedná se o software, který umožňuje modelování, řízení
a řešení mimořádných událostí v reálných modelech prostředí skladů.
ČEPRO také navázalo spolupráci s občanskými sdruženími působícími na úseku požární ochrany,
jako jsou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska nebo Moravská hasičská jednota, kde se konají
společná cvičení a vzájemná technická i odborná pomoc. Všechny jednotky požární ochrany naší
společnosti jsou na místní úrovni zařazeny do Integrovaného záchranného systému (IZS).
Podílíme se také na činnosti Transportního informačního a nehodového systému (TRINS), a tím
jsme se stali jedním z poskytovatelů nepřetržité pomoci při řešení mimořádných situací spojených
s přepravou či skladováním nebezpečných látek na území celé České republiky.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Společnost ČEPRO, a.s. považuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci za jednu z priorit řízení
společnosti. I proto je společnost Čepro již řadu let držitelem několika certifikátů osvědčujících
fungující systém řízení BOZP – od roku 2009 užívala certifikát Bezpečný podnik (udělovaný
Státním úřadem bezpečnosti práce), který byl v roce 2012 nahrazen certifikací dle OHSAS 18001.
V roce 2021 byla společnost certifikována ale mezinárodního standardu ISO 45001, který
normativ OHSAS nahradil.
Díky veškerým zavedeným opatřením se daří snižovat úrazovost našich zaměstnanců.

Prevence závažných havárií
Systém řízení prevence závažných havárií je ve společnosti ČEPRO, a.s. budován již od roku 2001.
Od roku 2011 se stal nedílnou součástí integrovaného systému řízení ve společnosti. Společnost
ČEPRO, a.s. vytváří podmínky pro dosahování shody provozních činností s požadavky na
bezpečnost tak, aby byla plněna ustanovení právních a ostatních předpisů, a to nejen v oblasti
prevence závažných havárií.
Zavedený systém prevence závažných havárií stanovuje a dokumentuje postupy pro prevenci
s cílem snížit pravděpodobnost vzniku, případně omezit následky závažné havárie na zdraví a
životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech společnosti a v jejich okolí.
Základem systému řízení prevence závažných havárií ve společnosti ČEPRO, a.s. je provedení
důkladného posouzení rizik spojených s činností společnosti, sestávající zejména z analýzy
veškerých činností majících vliv na omezení rizik závažné havárie, z hodnocení účinnosti a
efektivity existujících opatření a z přezkoumání dosavadních zkušeností s nehodami a
skoronehodami u vytipovaných činností.

