Politika společnosti Total Česká republika s.r.o.
Politika TOTAL v oblasti zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a kvality, vychází z deseti
následujících zásad.
ČLÁNEK 1
Na první místo mezi svými partnery klade TOTAL zdraví osob, respektování životního prostředí a spokojenost
svých zaměstnanců.
ČLÁNEK 2
Každý projekt dalšího rozvoje, každý na trh uváděný výrobek, je nejdříve analyzován z hlediska možného
rizika pro bezpečnost, zdraví a životní prostředí – zvažován je přitom celý jeho životní cyklus.
ČLÁNEK 3
Společnost TOTAL dává při volbě průmyslových i obchodních partnerů přednost jejich schopnosti zastávat její
politiku v oblasti bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí i kvality.
ČLÁNEK 4
Všude, kde společnost TOTAL vyvíjí svou činnost, dbá na dodržování platných zákonů a nařízení.
ČLÁNEK 5
Interní řídící systémy v oblasti bezpečnosti, životního prostředí a kvality, přizpůsobené každé jednotlivé
činnosti, jsou pravidelně vyhodnocovány, přičemž získané výsledky jsou měřeny a stanovují se cíle pro další
pokrok. Vypracovány jsou přitom akční plány a organizována je i jejich následná kontrola. Tato praxe vychází
z informací, z využívání získaných zkušeností, ze vzájemného slaďování jednotlivých kroků a z odborné
přípravy.
ČLÁNEK 6
Kromě uplatňování své politiky předcházení rizikům, využívá společnost TOTAL prostředky a plány zásahů
určených pro případ nehod. Tyto nástroje průběžně modernizuje a prověřuje jejich účinnost v pravidelných
intervalech při cvičení, která v tomto směru pořádá.
ČLÁNEK 7
Každý, nezávisle na svém postavení, si musí být vědom své role i své osobní odpovědnosti v oblasti
předcházení rizikům nehod, poškození zdraví nebo zásahů do životního prostředí souvisejících s pracovní
činností, kterou vyvíjí. Pozornost je věnována zapojení pracovníků a jejich zástupců do řešení problematiky
BOZP, cílů, vývoje, hodnocení výkonnosti a zlepšování formou projednání a spoluúčasti.
ČLÁNEK 8
Pozornost věnovaná bezpečnosti, zdraví, ochraně životního prostředí a kvalitě výrobků a služeb představuje
významný prvek při hodnocení práce každého jednotlivého zaměstnance, a zejména osob, zastávajících
odpovědné postavení.
ČLÁNEK 9
V oblasti bezpečnosti, zdraví, životního prostředí a kvality zaujímá společnost TOTAL konstruktivní a
transparentní postoj, a je otevřena dialogu s externími partnery.
ČLÁNEK 10
Společnost TOTAL dbá na kontrolu svých energetických potřeb, emisí plynů se skleníkovým účinkem i na
produkci odpadů. Vyvíjí nové produkty a postupy a podílí se na úsilí při hledání nových energetických zdrojů.
Tímto způsobem společnost TOTAL aktivně přispívá k uplatňování politiky spojené s trvale udržitelným
rozvojem.
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