
Charta bezpečnosti, zdraví, kvality  a 
ochrany životního prostředí 
V souladu se svým kodexem chování přijala společnost TotalEnergies následující zásady     v oblasti bezpečnosti, 
zabezpečení, zdraví, životního prostředí, kvality a společenského  závazku: 

1. Společnost TotalEnergies považuje za své prvořadé priority bezpečnost, zabezpečení, zdraví, respekt 
k životnímu prostředí, spokojenost zákazníků a naslouchání všem dotčeným stranám prostřednictvím 
otevřeného dialogu. 

2. Společnost TotalEnergies dodržuje všechny platné zákony a předpisy bez ohledu na to, kde podniká, a v případě 
potřeby je doplňuje o specifické požadavky a závazky. 

3. Společnost TotalEnergies podporuje mezi svými zaměstnanci sdílenou kulturu, jejímiž klíčovými prvky jsou 
profesionalita, důsledné dodržování a uplatňování předpisů, řízení dovedností, zpětná vazba z incidentů 
a nepřetržité vzdělávání. Tento přístup spoléhá na ostražitost a odhodlání všech. 

4. Každý jednotlivý člen týmu na všech úrovních si při výkonu svých povinností musí být vědom své role a osobní 
odpovědnosti. Jednotlivci musí vykazovat nejpřísnější disciplínu při předcházení nehodám a úmyslnému 

poškození; při ochraně zdraví, životního prostředí a kvality produktů a služeb a při tom plnit očekávání 
zúčastněných stran. Důslednost a příkladnost v těchto oblastech jsou důležitými kritérii při hodnocení výkonnosti 

každého člena personálu, zejména osob na odpovědných pozicích. 

5. Společnost TotalEnergies upřednostňuje výběr kontraktorů a obchodních partnerů na základě jejich schopnosti 
uplatňovat zásady podobné jejím vlastním, a to pokud jde o bezpečnost, zabezpečení, zdraví, životní prostředí, 
kvalitu a společenská opatření. 

6. Společnost TotalEnergies ve všech svých provozech zavádí vhodné zásady řízení v oblasti bezpečnosti, 
zabezpečení, zdraví, životního prostředí, kvality, společenského závazku a pravidelné hodnocení rizik spojených 
s příslušnými zásadami a opatřeními. Jakýkoli vývoj projektu nebo uvedení produktu na trh se provádí až po 
úplném posouzení rizik pro celý jeho životní cyklus. 

7. Příslušné systémy řízení bezpečnosti, zdraví, ochrany životního prostředí, kvality a společenského závazku 
pro každou oblast podnikání procházejí pravidelným hodnocením, které zahrnuje měření milníků pro stanovení 
výkonnosti, formulování příslušných akčních plánů a zavádění vhodných kontrolních postupů. 

8. Společnost TotalEnergies zavádí plány reakce na incidenty a zásahové prostředky navržené pro řešení různých 
typů událostí, které mohou nastat. Taková opatření jsou pravidelně aktualizována a přezkoumávána v rámci 
přípravných cvičení. 

9. Společnost TotalEnergies se zavazuje řídit svoji spotřebu energie, emise do přírodního prostředí (voda, vzduch 
a půda), produkci konečného odpadu, využívání přírodních zdrojů a dopad na biologickou rozmanitost. Vyvíjí 
nové procesy, produkty a služby pro zákazníky s cílem zvýšit energetickou účinnost a snížit ekologickou stopu. 

10. Společnost TotalEnergies zaujímá konstruktivní přístup k bezpečnosti, zabezpečení, zdraví, životnímu 

prostředí a kvalitě, který je založen na transparentnosti a otevřeném dialogu se zúčastněnými stranami i 

externími stranami. Prostřednictvím svého společenského závazku se TotalEnergies zejména snaží přispět k 

udržitelnému rozvoji sousedících komunit se zaměřením na lidské, ekonomické a sociální otázky. Podniká 

takovým způsobem, aby odpovědně zajišťovala bezpečnost v souladu s dobrovolnými zásadami v oblasti 

bezpečnosti a lidských práv (VPSHR). 
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