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P R O H L Á Š E N Í 
 

Program „Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii“ 
 
Organizace:  Masarykova střední škola chemická, příspěvková organizace 
  116 28 Praha 1, Křemencova 12 
  IČ 70837902 
  Zastoupená Ing. Jiřím Zajíčkem, ředitelem 
se jako člen Svazu chemického průmyslu ČR zavazuje řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly 
nejen vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců i veřejnosti a ochranu přírody, 
ale aby byly i příspěvkem k udržitelnému vývoji lidské společnosti. 
 
Základem závazku jsou tyto hlavní zásady: 

• Organizace jsou povinny zabezpečit, aby jejich hlavní činnosti, ovlivňující zdraví, bezpečnost 
a životní prostředí, byly v souladu se závazkem a aby bylo průkazné, že závazek tvoří 
nedílnou součást jejich celkové podnikatelské strategie. 

• Organizace jsou povinny zabezpečit, aby řídící pracovníci a další zaměstnanci na všech 
úrovních a všechny další osoby, které jsou se společností ve smluvním vztahu, znali závazek a 
usilovali o to, aby bylo dosaženo jeho cílů. 

• Všechny činnosti a výkony organizace musí být prováděny v souladu s příslušnými 
zákonnými opatřeními. Navíc organizace jsou povinny jednat v souladu s nejlepšími 
(dosažitelnými) praktikami průmyslového podnikání a v souladu s vládními a svazovými 
směrnicemi. 

• Organizace jsou zejména povinny: 

- hodnotit skutečný a možný negativní důsledek svých činností a výrobků na zdraví a 
bezpečnost zaměstnanců, občanů a na přírodu; 

- tam, kde je to žádoucí, spolupracovat úzce s veřejností a s orgány státní správy a 
samosprávy při přípravě a uskutečňování kroků, kterými se má dosáhnout nezbytně vysoká 
úroveň ochrany zdraví, bezpečnosti a kvality životního prostředí; 

- zpřístupnit zaměstnancům, veřejnosti a správním orgánům důležité informace o svých 
činnostech, které mají nebo mohou mít vliv na zdraví, bezpečnost a životní prostředí. 
Potvrzuji, že přijímám jménem řízené společnosti závazek pracovat v souladu s uvedenými 

hlavními zásadami. 
 
        Ing. Jiří Zajíček, ředitel školy, v.r. 

        …………………………………. 
            statutární zástupce společnosti  
V Praze dne 13.3. 2009      

 


