
 

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci skupiny Skanska v ČR a SR  

 Společnost Skanska si jako mezinárodní firma podnikající ve stavebnictví a projektovém 

developmentu stanovila cíl stát se světovým lídrem v oblasti bezpečnosti v odvětvích, v nichž 

podniká. Hodnota „Záleží nám na životě“ zavazuje společnost Skanska k tomu, aby 

poskytovala každému zaměstnanci bezúrazové a transparentní pracovní prostředí. 

Ve společnosti Skanska věříme, že všem nehodám lze předcházet a že vedoucí pracovníci jsou 

zodpovědní za zavedení takových procesů, které umožní splnění tohoto závazku. 

Zavazujeme se dosáhnout bezúrazového pracoviště: 

 Zajistíme jasné a viditelné vedení napříč celou organizací. Jsme si vědomi, že k dosažení 

špičkové úrovně řízení bezpečnosti musí management prokázat vůdčí postavení a být 

příkladem našeho závazku. 

 V rámci všech našich organizačních jednotek rozvíjíme kulturu, která podporuje proaktivní 

přístup a řízení rizik v oblasti BOZP. K bezpečnosti vedeme také naše zaměstnance. 

Vyhodnocování proaktivních i reaktivních ukazatelů se stalo přirozenou součástí našich 

aktivit. 

 Máme nastavené procesy, abychom zajistili, že máme napříč celou společností kompetentní 

pracovníky v oblasti bezpečnosti i ochrany zdraví a požadavky na tyto kompetence jsou 

začleněny do hodnocení zaměstnanců s provozní odpovědností. 

 Spolupracujeme s našimi dodavateli a partnery na tom, aby zlepšili svůj výkon v oblasti 

BOZP prostřednictvím jeho sledování. 

 Chceme podporovat změnu na všech úrovních působnosti vytvářením partnerství se státní 

správou, zákonodárci, s podnikatelskými subjekty, oborovými a dalšími skupinami za 

účelem přípravy zákonů, předpisů a směrnic vedoucích ke zvyšování úrovně bezpečnosti ve 

stavebnictví. Společnost Skanska se bude angažovat v propagaci příkladů dobré praxe v 

našem odvětví. 

 Jednáme s investory formou otevřeného dialogu o dopadech našich aktivit s cílem 

neustálého zlepšování výsledků v oblasti bezpečnosti. 

Prostřednictvím firemních hodnot se Skanska snaží vždy dosáhnout vysoké úrovně bezpečnosti a 

ochrany zdraví na všech pracovištích. Toho lze dosáhnout pouze otevřeností a respektem vůči všem, 

a to bez ohledu na jejich roli. 
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