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M-1.1 Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace?M-1.1 a Top management se zavazuje k RC a dodržování předpisů, ale tento závazek však ještě není formalizován do podoby konkrétních zásad.1
M-1.1 Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace?M-1.1 b Byla zavedena politika, ale není dostupná veřejnosti a zahrnuje závazek vůči některým, ale ne všem, tématům v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti.2
M-1.1 Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace?M-1.1 c Zásady jsou komunikovány interně, jsou k dispozici veřejnosti a zahrnují závazek plnit svoje povinnosti vyplývající z dodržování předpisů a neustálého zlepšování RC. To zahrnuje závazek řídit výkonnost v souvislosti se zdravím a bezpečností, životním prostředím, energetikou a udržitelným rozvojem.3
M-1.1 Jak se projevuje závazek plnit povinnosti týkající se dodržování předpisů a zásad Responsible Care = RC (tj. ochrana a podpora zdraví a bezpečnost lidí, životního prostředí a udržitelnosti) na všech úrovních organizace?X M-1.1 d Zásady jsou aktivně sdělovány externím stranám (subjektům) a jsou k dispozici veřejnosti. Jsou podporovány viditelně vedením, zapojením top managmentu a dalšími úrovněmi organizace.  Politika je realizována v rámci obchodních procesů. 4
M-1.2 Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů? M-1.2 a Byly identifikovány omezené nebo žádné další problémy, které by mohly představovat rizika nebo příležitosti pro organizaci.1
M-1.2 Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů? M-1.2 b Organizace identifikovala interní a externí problémy, které jsou relevantní  pro plnění jejího účelu a cíle, ale ještě nestanovila, které předstvují rizika nebo příležitosti pro organizaci.2
M-1.2 Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů? M-1.2 c Organizace identifikovala klíčové vnější a vnitřní problémy a určila, která představují rizika a příležitosti pro organizaci a zároveň představila zamýšlené výsledky týkající se zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti (HSE&S).3
M-1.2 Jak organizace řídí příslušná rizika a příležitosti, kromě dodržování předpisů? X M-1.2 d Organizace identifikovala problémy, stanovila, které představují rizika nebo příležitosti pro organizaci a proaktivně je řeší vypracováním opatření a jejich pravidelným posuzováním.  4
M-1.3 Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti? M-1.3 a Organizace monitoruje vývoj legislativy. 1
M-1.3 Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti? M-1.3 b Vedení organizace určilo oddělení/zaměstnance odpovědného za dokumentování předpisů týkajících se zdraví, bezpečnosti, energie a ochrany životního prostředí a za hodnocení míry jejich souladu s příslušným textem. Kromě toho je zaveden proces implementace právních závazků.2
M-1.3 Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti? M-1.3 c Organizace kromě monitoring a implementace legislativy proaktivně komunikuje s místními úřady. 3
M-1.3 Jakým způsobem řídí organizace svoje zákonné povinnosti? X M-1.3 d Organizace spolupracuje s úřady při přípravě nové legislativy nebo při revizi platných právních předpisů.4

M-1.4

Jakým 
způsobem 
top 
managem
ent 
určuje, že 
jednotlivé 
aspekty 
HSE&S 
(zdraví, 
bezpečnos
ti, ochrany 
životního 
prostředí 
& 
udržitelno
sti) jsou 
přiřazeny 
stanovený
m 
pracovním 
pozicím v 
organizaci
? 

M-1.4 a Tyto aspekty nejsou jednoznačně rozděleny na určité pracovní pozice/role, s výjimkou těch, které mají právní závazky.1
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X M-1.4 b Jmenováním top managementu odpovědného konkrétního manažera, který má zkušenosti s těmito aspekty a který zajišťuje, že organizace dodržuje určité standardy (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetika a udržitelnost) a že procesy přinášejí své zamýšlené výstupy. 2
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M-1.4 c Skupinou zastupující organizaci složenou ze všech provozních manažerů, která se zodpovídá přímo top managementu a která je odpovědná za systém zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti (HSE&S).3
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M-1.4 d Skupinou vlastníků, členů, řídících pracovníků a zástupců klíčových zainteresovaných stran (výbor HSE&S) včetně nejvyššího managementu. Organizace navíc zapojuje zaměstnance do vývoje, komunikace a implementace programů RC.4
M-1.5 Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?M-1.5 a Přímo se podílí omezeně.1
M-1.5 Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?M-1.5 b Top managment poskytuje rady v případě výskytu a nápravy závažných problémů v souvislosti 2
M-1.5 Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?X M-1.5 c Top managment se podílí a komunikuje potenciální dopady systému řízení (HSE&S) na obchodní činnost organizace (image značky, sociální přijatelnost aktivit, odlišení od konkurence, provozní účinnost ...).3
M-1.5 Jakým způsobem se top management podílí na řízení záležitostí HSE&S?M-1.5 d Top managment se podílí, prezentuje a obhajuje system. Je ambasadorem a jde příkladem vlastním zaměstanacům.4
M-1.6 Jakým způsobem jsou odpovědnosti HSE&S začleněny do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů?M-1.6 a Nejsou začleněné. 1
M-1.6 Jakým způsobem jsou odpovědnosti HSE&S začleněny do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů?X M-1.6 b Jsou zapracovány do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů těch, kteří jsou zodpovědní za  oblasti HSE&S.2
M-1.6 Jakým způsobem jsou odpovědnosti HSE&S začleněny do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů?M-1.6 c Jsou zapracovány do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů všech manažerů.3
M-1.6 Jakým způsobem jsou odpovědnosti HSE&S začleněny do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů?M-1.6 d Jsou zapracovány do popisů pracovní náplně nebo ročních cílů všech zaměstnanců.4
M-1.7 Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?M-1.7 a Struktura řízení není stanovena.1
M-1.7 Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?M-1.7 b O neustálé zdokonalování procesů pro celou organizaci se stará odpovědná osoba.2
M-1.7 Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?M-1.7 c Odpovědná osoba má na starosti jednotlivé nižší úrovně organizace (jednotky, oddělení ...). K dispozici by měly být ukazatele výkonnosti procesu, které umožňují pravidelné přezkoumání pro všechny klíčové procesy.3
M-1.7 Jakým způsobem se řídí (nejdůležitější) procesy v souvislosti s HSE&S?X M-1.7 d Ve společnosti pracuje tým vedený představitelem top managementu, který má za úkol neustálé zlepšování a přeřzkoumávání ukazatelů. Tato osoba odpovědná za HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energie a udržitelnost) reportuje přímo nejvyššímu managementu organizace a je jeho součástí.4
M-1.8 Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)? M-1.8 a Top management systematicky nevyhodnocuje žádné otázky týkající se HSE&S.1
M-1.8 Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)? M-1.8 b Top management každoročně vyhodnocuje výkonnost RC a zároveň se vypracovávají akční plány.2
M-1.8 Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)? M-1.8 c Top management vyhodnocuje výkonnost RC alespoň jednou za rok. Uvádějí se příslušné ukazatele výkonnosti, akční plány se posuzují s ohledem na hlavní rizika a příležitosti pro organizaci a s ohledem na strategii podpory neustálého zlepšování. Na podporu takového zlepšování se vyčleňují prostředky a zdroje.3
M-1.8 Jakým způsobem top management zajišťuje neustálé zlepšování výkonu v oblasti HSE&S (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, energetiky a udržitelnosti)? X M-1.8 d Výkonnost je hodnocena nejméně jednou ročně top managementem. Jsou stanoveny relevantní výkonnostní ukazatele, jsou revidovány akční plány v souladu s hlavními riziky a příležitostmi pro organizaci a v souladu se strategií pro podporu neustálého zlepšování. K dosažení zlepšení jsou přiděleny odpovídající zdroje.V rámci přezkumu výkonnosti s vrcholovým managementem je dále diskutována interakce se zainteresovanými stranami a KPI jsou přezkoumávány alespoň jednou za čtvrt roku tak, aby se co nejdříve zjistily nebezpečné trendy vývoje.4
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1
M-1.9 Jak jsou organizovány interní audity?M-1.9 b Interní audit provádějí řádně vyškolené a odborně připravené osoby v oblasti HSE&S. Neexistuje však žádná dokumentace, která by prokázala, že výsledky auditu projednává management.2
M-1.9 Jak jsou organizovány interní audity?X M-1.9 c Výsledky auditů týkajících se HSE&S jsou diskutovány v rámci přezkoumání vedením, identifikují se trendy a přijímají se nápravná opatření. Výsledky nápravných opatření se oznamují střednímu managementu.3
M-1.9 Jak jsou organizovány interní audity?M-1.9 d Výsledky auditů jsou diskutovány v rámci přezkoumání vedením, identifikují se trendy a přijímají se nápravná opatření. Výsledky nápravných opatření se oznamují střednímu managementu. Kromě toho poučení z nehod a osvědčené postupy jsou sdíleny s dalšími osobami tak, aby je využili pro své vzdělávání. Systematický přístup je certifikován externím ověřovacím orgánem. 4
M-1.10 Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod? M-1.10 a Systematické vyšetřování incidentů se obvykle omezuje na regulační nebo právní požadavky.1
M-1.10 Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod? M-1.10 b Závažné incidenty se ohlašují, zkoumají s cílem porozumět příčinám a umožnit nápravu.2
M-1.10 Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod? X M-1.10 c Incidenty týkající se HSE&S (zahrnující například skoronehody, nehody a incidenty na pracovištích – místech, narušení provozu, rozlití,…) se ohlašují a posuzují s cílem určit kořenovou příčinu, provést nápravu a zabránit opakování problému.3
M-1.10 Jakým způsobem probíhá vyšetřování nehod? M-1.10 d Závěry vyšetřování jsou sdíleny v rámci celé organizace a získané zkušenosti jsou sdíleny s kolegy a zainteresovanými stranami.4
M-1.11 Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?M-1.11 a Zdroje jsou primárně zaměřeny na splnění potřeb dodržování předpisů.1
M-1.11 Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?M-1.11 b Čas a zdroje pro určitá zlepšení se poskytují ad hoc.2
M-1.11 Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?X M-1.11 c Zdroje jsou poskytovány systematicky s cílem zajistit neustálé zlepšování procesů. Tyto zdroje vycházejí z posudků a stanovování naplánovaných priorit. 3
M-1.11 Jakým způsobem organizace zajišťuje procesy, čas a zdroje potřebné pro zlepšování procesů řízení HSE&S?M-1.11 d Požadované zdroje jsou zahrnuty do rozpočtu s cílem dosahovat zlepšení. Za účelem systematického hodnocení implementace se poskytují příslušné časové zdroje.4
M-1.12 Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S? M-1.12 a Interní komunikace o zdraví, bezpečnosti, životním prostředí, energii a udržitelnosti je omezená.1
M-1.12 Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S? X M-1.12 b Existuje určitá ad hoc vnitřní komunikace, která se zabývá tématy týkajícími se HSE&S.2
M-1.12 Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S? M-1.12 c Existuje vnitřní komunikační plán, který stanoví následující položky: hlášení, komu, kdy a jakým komunikačním prostředkem se tato hlášení budou posílat s cílem zajistit adekvátní vnitřní komunikaci. 3
M-1.12 Jakým způsobem organizace zabezpečuje informovanost zaměstnanců o zásadách a postupech HSE&S? M-1.12 d Kromě vnitřního komunikačního plánu se měří efektivnost komunikace.4
M-1.13 Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?M-1.13 a Nejsou stanoveny žádné formální procesy.1
M-1.13 Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?M-1.13 b Identifikují se požadované kompetence a potřeby školení a osoby na klíčových pozicích absolvují základní školení HSE&S.2
M-1.13 Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?X M-1.13 c Na základě specifických potřeb zaměstnanců a dodavatelů se zřizují a spravují vzdělávací programy.3
M-1.13 Jak organizace určuje kompetence pracovníků, pokud jde o zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost související s jejich prací?M-1.13 d Při kontrole kompetencí lidí přecházejících na jiné pracovní pozice v rámci společnosti se uplatňuje proces řízení změn. Kontrola kompetencí probíhá i u osob vykonávajících úkoly přímo související s prioritními riziky HSE&S.4
M-1.14 Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?M-1.14 a Zaměstnanci se aktivně neúčastní. Vše je však v souladu s platnou legislativou.1
M-1.14 Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?M-1.14 b Organizace informuje zaměstnance a zástupce pracovníků o tématech, které mohou ovlivňovat organizaci a odpovědné podnikání (RC). 2
M-1.14 Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?X M-1.14 c Organizace podporuje osobní iniciativy a začleňuje praktickou zpětnou vazbu z provozu do přezkoumání cílů a procesů. Organizace pořádá pravidelná setkání se zaměstnanci s cílem umožnit jim vyjadřovat své názory na politiku organizace týkající se HSE&S.3
M-1.14 Jak je formalizováno zapojení zaměstnanců?M-1.14 d Struktura dialogu je implementována a její účinnost je pravidelně hodnocena. Zástupci zaměstanaců představují klíčového partnera při všech rozhodnutích. 4
M-1.15 Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?M-1.15 a Organizace disponuje dokumentací o ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Pravidelně ji přehodnocuje a aktualizuje.1
M-1.15 Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?M-1.15 b Činnost organizace řídí komplexní soubor vnitřních předpisů pro oddělení a zaměstnance, kteří odpovídají za bezpečnost na pracovišti, ochranu zdraví a životního prostředí.2
M-1.15 Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?X M-1.15 c Organizace zřídila systém správy dokumentů tak, že všechny relevantní dokumenty (např. Vývojové diagramy, schémata P&ID, bezpečnostní studie, studie PHA, studie HAZOP, záznamy o výcviku, záznamy o údržbě a opravách, dokumentace ke všem zařízením, popisy pracovní činnosti a odpovědnosti, havarijní plány, bezpečnostní parametry atd.) jsou aktuální. Neplatná dokumentace je odstraněna (ale uložena a uchovávána v evidenci), tak aby měli všichni zainteresovaní zaměstnanci přístup podle svého postavení.3
M-1.15 Jakým způsobem se řídí dokumentace HSE&S?M-1.15 d Vnitřní předpisy jsou přístupné všem zaměstnancům a standardy očekávaného obchodního chování jsou podepsány všemi zaměstnanci. 4
M-1.16 Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?X M-1.16 a Neexistuje systematické řízení změn (MoC).1
M-1.16 Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?M-1.16 b Existuje postup, který definuje změny, uvádí požadované dokumenty a metodiku na zkoumání rizik vyplývajících z používání, aktualizace, schvalování a ukončování změn. Tento postup zahrnuje změny, jakými je zavedení nové látky do procesu, posuzování specifických rizik a interakcí s jinými látkami a možný dopad změn na technické a HSE&S rizika.2
M-1.16 Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?M-1.16 c Existuje postup pro řízení změn (všech typů včetně klasifikace látek a směsí). Tento protokol zajišťuje revizi provozních předpisů, zařízení (včetně osobních ochranných pomůcek), hodnocení rizik HSE&S, povolení a dokumentů (pokud se to vyžaduje), jakož i sdílení informací se stranami zapojenými do procesu. Postup určuje osoby, které jsou odpovědné za proces MoC a které jsou oprávněny podepisovat/schvalovat přezkum změn. 3



M-1.16 Jakým způsobem jsou řízeny změny potenciálně ovlivňující HSE&S (zdraví, bezpečnost, životní prostředí, energetiku a udržitelnost)?M-1.16 d Změny (schválené postupem MoC) jsou registrovány a dostupné pro zainteresované zaměstnance. Tento seznam se aktualizuje a zobrazuje aktuální stav všech projektů týkajících se změn v libovolném čase. Zaměstnanci jsou v případě potřeby seznámeni se schválenými a aplikovanými změnami prostřednictvím školení. Školení musí zajistit, aby zaměstnanci věděli jak tyto změny ovlivní jejich činnosti a kde získají informace modifikované touto změnou. 4


