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P ed použitím dokumentu si podle ísla verze ov te, že se jedná o aktuální verzi. Platná
verze tohoto dokumentu je k dispozici v adresá i ISM (elektronická podoba) a ve složce

„Dokumentace ISM“ (písemná podoba), která je uložena u MIS.

Environmentální profil spole nosti  je ur en k informaci pro orgány státní správy, všechny obchodní
partnery, subdodavatele, zam stnance spole nosti a ostatní spolupracující zainteresované strany a
ve ejnost.

Spole nost projevuje trvalý zájem o dosažení a prokázání dobrého evironmentálního profilu ízením
dopad  svých inností, produkt  a služeb na životní prost edí v souladu se svou environmentální
politikou a cíli. To vše se d je v kontextu zp ís ování environmentálních zákon  podporujících ochranu
životního prost edí. Na základ  zavedeného Systému environmentálního managementu, který je
sou ástí Integrovaného systému ízení (dle požadavk  norem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004)
schválilo vedení spole nosti  následující environmentální profil pro období 2009-10.

Vedení spole nosti  si uv domuje, že svými innostmi ovliv uje životní prost edí. Rozvoj
spole nosti je založen na harmonickém slad ní ekonomického r stu, sociální
spravedlnosti a ochrany životního prost edí, tj. na principech trvale udržitelného rozvoje.
Všichni pracovníci spole nosti  jsou si v domi odpov dnosti v i budoucímu pokolení.
Cesta k uplat ování této odpov dnosti je stanovena Politikou spole nosti, kterou je
deklarována snaha spole nosti o trvale šetrné chování k životnímu prost edí a k vytvá ení
podmínek pro jeho zlepšování.

Jedním z výchozích materiál  pro stanovení Environmentálního profilu spole nosti je registr
environmentálních aspekt , který je pr b žn  aktualizován a vyhodnocován. Konkrétní
environmentální cíle jsou definovány v rámci p ezkoumání vedením a jsou zam eny zejména na
trvalé zám ry environmentální politiky, která je zpracována v rámci Politiky spole nosti a vychází z
níže uvedených trvalých zásad spole nosti    k ochran  životnímu prost edí

V souladu s platnou legislativou zajiš ovat ve všech oborech a innostech ochranu životního
prost edí a dodržovat stanovené postupy tak, aby v i EMS nebyla vznesena žádná stížnost a
spole nost nebyla zatížena žádnou sankcí. Pé i o životní prost edí považovat za sou ást ízení
firmy. Formou interních audit  provád t kontrolní innosti, kterými je zjiš ováno dodržování
vymezených zásad u všech organiza ních složek spole nosti zahrnutých do Integrovaného
systému ízení.
Preferovat nové pracovní postupy a nová technologická za ízení. Jejich efektivním využíváním
minimalizovat spot ebu energií a surovin, trvale snižovat zatížení životního prost edí a
minimalizovat výskyt havarijních stav , zejména v oblasti stavební výroby. Zavád t a používat
snadno odbouratelné chemické látky a prost edky a tím být k p írod  šetrn jší. Snižovat vznik
odpad  a zne iš ování ŽP. Zajistit bezpe né nakládání s odpady v etn  jejich zneškodn ní.
Minimalizovat škodlivé emise a hluk. Ochranu životního prost edí chápat jako oblast
neustálého zlepšování, kde prevence je mnohem výhodn jší než jakékoliv dodate né ešení.
Zam stnanci mají vymezeny odpov dnosti a pravomoci ve vztahu k životnímu prost edí a jsou
povinni dodržovat postupy minimalizující vznik havarijního stavu. Zam stnanci jsou v souladu
se stanovenými postupy pravideln  vzd láváni. Pravidelný výcvik a vzd lávání zam stnanc
jsou chápány jako jedna z cest vedoucích k minimalizaci rizik spojených s ohrožením životního
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prost edí. Je z ejmé, že každé školení nebo seminá , kterými se zvyšuje odbornost
zam stnanc , snižuje riziko mimo ádných událostí.
Uplat ovat princip otev ené komunikace se státními ú ady, zákazníky, dodavateli, zam stnanci
a ve ejností, založený na p edávání pravdivých a ov ených informací, které se týkají ochrany
životního prost edí. Výb r dodavatel  u služeb ovliv ujících jakost, EMS a BOZP provád t
podle stanovených kritérií a jejich zp sobilost a kvalifikaci pr b žn  ov ovat. U projektant  a
subdodavatel  vyžadovat návrhy ešení a technologických postup , které odpovídají p ijatým
zásadám environmentálního profilu.

Spole nost má vypracovány postupy pro stanovená monitorování a m ení. Mezi hlavní sledované
údaje  pat í  spot eba  energií,  pohonných  hmot,  produkce  a  nakládání  s  odpady  a  obaly.  Postupy
rovn ž zahrnují sledování zlepšování životního prost edí.

Spole nost snižuje rizikovost jednotlivých inností a proces  kvalitní p ípravou, pravidelným,
opakovaným proškolováním zam stnanc  na všech stupních ízení, zvyšováním profesionality a
odborných zkušeností, vyhledáváním potencionálních rizik, odpovídajícím technickým vybavením,
osobními ochrannými pracovními prost edky, efektivním nakládáním s odpady a snižováním podílu
nebezpe ných odpad  a periodickými kontrolami dodržování stanovených postup  a zásad.
Spole nost p ijímá preventivní opat ení, aby zabránila nep íznivým dopad m na životní prost edí -
nap . zne išt ní ovzduší, vod, p dy, ve ejných komunikací, vliv hluku na okolí, množství odpadu.

Cílem spole nosti  je minimalizace spot eby materiál  a surovin na úrove  stanovenou
technickými normami a p edpisy tak, aby nedocházelo ke zbyte nému plýtvání, v etn
energií – zemní plyn, elektrická energie, pohonné hmoty. Snahou je, aby realizované
innosti byly co nejšetrn jší k životnímu prost edí. Dodavatelé jsou seznamováni se

zásadami optimalizace technologických postup  a s požadavky na strojní mechaniza ní
prost edky  a  nakládání  s  odpady.  Pro  další  snižování  zát ží  životního  prost edí  je  ve
stanovených intervalech a termínech zajiš ován  servis vozidel s cílem minimalizovat
škodlivé emise do ovzduší, omezovat hluk na p ijatelnou míru a zamezovat úkap m
provozních kapalin, zejména ropných látek. Do procesu snižování produkce škodlivin
(emise, odpady) jsou zapojeni všichni zam stnanci.

Spole nost pravideln  vyhodnocuje spot eby energií, produkci a recyklaci odpad  .Toto vyhodnocení
je sou ástí tohoto environmentálního profilu.

Vedení spole nosti se pln  ztotož uje se zásadami uvedenými v tomto Environmentálním profilu a
zavazuje se, že bude trvale vytvá et podmínky a  zajiš ovat pot ebné zdroje pro jeho trvalé
napl ování. Spole nost se tímto zavazuje k provád ní vyhodnocování environmentálního profilu
spole nosti. Výsledky vnit ních audit , analýz a poznatky z certifika ních audit  budou pr b žn
projednávány ve vedení spole nosti s cílem trvalého zlepšování environmentálního profilu.


