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Jsme spolehlivý partner na stavebním trhu, v podzemí i na povrchu, doma i v zahraničí. 
 

Nabízíme stavby dopravní, podzemní, inženýrské, vodohospodářské, občanské a bytové, realizaci technologických celků 

a technických zařízení budov. 

 

Politika BOZP 

 

Vedení Subterra a.s. si v souvislosti s tradičně důsledným přístupem k otázkám BOZP uvědomuje zvýšené požadavky 

odpovídající současného vývoji v rámci integrované Evropy a požadavky na snížení možného rizika ohrožení zdraví 

zaměstnanců při využívání moderních a stále dokonalejších technologií.  
 

Politika BOZP je neoddělitelnou součástí systému řízení Subterra a.s. a představuje přístup k systému řízení BOZP 

v souladu s normou ČSN ISO 45001:2018. Politiku formuluje vedení Subterra a.s. na základě dlouhodobé strategie 

v návaznosti na strategické vize a cíle BOZP.  
 

V rámci politiky BOZP se vedení Subterra a.s. zavazuje:  

 

• Dodržovat a naplňovat všechny aplikovatelné požadavky platných právních a jiných norem související s BOZP, 

stejně jako požadavky vyplývající z rozhodnutí orgánů státní správy mající vztah k BOZP. 

 
• Zajišťovat bezpečnost při provozování drážní dopravy a činit opatření pro předcházení mimořádných událostí. 

 

• Pravidelně prověřovat a vyhodnocovat BOZP profil společnosti, k tomu účelu stanovovat cíle a cílové hodnoty.  

 

• Klást důraz na prevenci vzniku možného ohrožení zaměstnanců a minimalizovat dopady veškerých činností na 

jejich zdraví.  

 

• Na základě vyhodnocení nebezpečí a rizik při pracovní činnosti přijímat opatření k jejich snižování. Při tom 

využívat nejnovější dostupné prostředky a vědomosti k ochraně zdraví a života zaměstnanců. 

 

• Činit opatření k prevenci vzniku pracovních úrazů zaměstnanců společnosti i zaměstnanců našich obchodních 

partnerů. 

 

• Vyžadovat od partnerů a dodavatelů dodržování všech pravidel bezpečné práce a aktivní přístup k otázkám 

BOZP. 

 

• Otevřeně komunikovat a spolupracovat s odborovou organizací, se zaměstnanci společnosti, státní správou, 

zákazníky a širokou veřejností o vlivu dodržování zásad BOZP. Brát v potaz potřeby a očekávání 

zainteresovaných stran. 

 

Pro naplnění politiky BOZP, následných cílů a programů se vedení Subterra a.s. zavazuje: 

 

• Poskytovat finanční, materiální a organizační podmínky pro účinné a efektivní fungování systému BOZP.  

 

Politika BOZP je závazná pro všechny zaměstnance Subterra a.s., kteří jsou odpovědni za její dodržování v rozsahu 

svých povinností. 

 

 

 

V Praze dne 1. listopadu 2022 
 

 

Ing. Ondřej Fuchs 

generální ředitel 

 

 


