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II.
Environmentální politika
Environmentální politika společnosti Ekonomické stavby s.r.o. je v souladu se strategií řízení
společnosti, filozofií a cíli a odpovídá povaze a environmentálním dopadům činností a produktů
společnosti.
Vedení společnosti, vědomo si své odpovědnosti za ochranu a tvorbu životního prostředí, jakož i
vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své zaměstnance a jejich trvalé
zlepšování, vyhlašuje program uplatňování systému řízení dopadů své činnosti na životní
prostředí (Environmental Management System) v souladu s požadavky normy ISO 14001:2004.
Systém je chápán jako nástroj řízení a ukládá dodržovat všem svým pracovníkům tyto zásady:
1. Plnění požadavků platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a jiných
požadavků které se společnost zavázala plnit chápeme jako samozřejmost.
2. Chceme minimalizovat dopady s negativním vlivem na životní prostředí
3. Úspora energií, surovin a materiálů na vstupech procesů je naším cílem
4. Havarijní připravenost je součástí našeho úsilí o prevenci a minimalizaci negativních
dopadů
5. Předběžně hodnotíme environmentální dopady při plánování a zavádění nových výrobků,
technologií, činností a investičních záměrů a podle nich se rozhodujeme
6. Snažíme se ovlivnit rozhodnutí zákazníka o vybraném výrobku a službě z hlediska
ekologického řešení v rámci ekonomických možností
7. Každý náš zaměstnanec si je vědom a osobně přesvědčen o tom, že šetření zdrojů na
vstupech a ochrana životního prostředí je jeho samozřejmou činností a naším společným
cílem
8. Od smluvních dodavatelů vyžadujeme uplatňování našich postupů šetrného přístupu
k životnímu prostředí a úspor energií a materiálů
9. Udržujeme otevřený dialog o dopadech činnosti společnosti na životní prostředí
10. Ekonomika programů a řešení musí být vždy respektována
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III.
Závazek vedení společnosti
Vedení společnosti se zavazuje, že:
1.

s politikou integrovaného systému řízení společnosti seznámí všechny zaměstnance
společnosti v takovém rozsahu, aby jimi byla správně pochopena. Politika integrovaného
řízení společnosti je závazná pro všechny zaměstnance společnosti v ČR i SR a musí být
osobním přesvědčením každého zaměstnance v jeho každodenní práci.

2. bude vycházet z této politiky při stanovení „cílů jakosti“ a „cílů environmentálního řízení“.
Prostřednictvím cílů (a navazujících úkolů nebo programů) bude vedení společnosti tuto
politiku postupně realizovat.
3. zajistí potřebné zdroje pro realizaci této politiky.
4. bude pravidelně ověřovat aktuálnost politiky systému řízení společnosti a v případě
potřeby jí bude aktualizovat.
Ve Zruči – Senci dne 13. listopadu 2007
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