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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 
Jak vybudovat a udržet podnik v rovnováze

Naše vize
Společnost CommScope, v souladu s čestným jednáním, aktivně hledá příležitosti k zajištění dobrých 
podmínek našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, životního prostředí a komunit. Víme, že závazek 
k obchodním praktikám, které jsou inovativní, bezpečné a udržitelné, je klíčem k úspěchu naší společnosti.

Naše zásady
V zájmu dosažení naší vize vedení společnosti CommScope pilně pracuje na:
• Zajištění důsledného dodržování příslušných právních požadavků a jiných požadavků na dodržování 

předpisů.

• Prosazování kultury zodpovědnosti za životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce našich zaměstnanců, 
kterou plně podporuje výkonné vedení a kterou ctí naši zaměstnanci.

• Začlenění odpovědnosti za ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost zaměstnanců do našich 
podnikatelských záměrů a rozhodnutí.

• Monitorování a řízení používaných materiálů v celém dodavatelském řetězci tak, aby naše výrobky 
a aktivity byly bezpečné a splňovaly zákonné požadavky.

• Minimalizovat dopad na životní prostředí úsporami přírodních zdrojů; snížením nebo omezením 
znečištění, odpadu a emisí; opakovaným používáním a recyklováním materiálů, ochranou vodních zdrojů 
a zodpovědným využíváním energie.

• Neustálé zlepšování systémů řízení ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
zaváděním procesů pro měření, audit a sjednocování našich nejlepších postupů a zároveň stanovení 
globálních cílů pro dosažení dlouhodobého pokroku.

• Dosažení transparentnosti společnosti neustálým informováním těch, kteří mají nezadatelné právo 
a pevné zájmy v činnosti naší společnosti, o programech zaměřených na životní prostředí, zdraví 
a bezpečnost práce.

• Implementace strategie pro posouzení rizik a zmírnění dopadů na životní prostředí, zdraví 
a bezpečnost práce, které jsou zodpovědné a rozumné, a podpoře programů k eliminaci rizik a jejich 
snižování.

• Udržování bezpečného pracovního prostředí a poskytování podpory a vzdělávání v oblasti bezpečnosti 
práce pro naše pracovníky, která přispěje k prevenci úrazů a nemocí.

• Aktivní podpoře a respektování konzultací a účasti zaměstnanců a zástupců zaměstnanců
při rozhodování o otázkách životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.


