Environmentální politika

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI
METROSTAV INFRASTRUCTURE A.S.

Společnost Metrostav Infrastructure a.s. je členem koncernu Skupina Metrostav. Mezi hlavní spektrum její činností patří řízení
a provádění stavebních projektů v oblasti inženýrského a dopravního stavitelství. Základem dlouhodobé stability společnosti
jsou pak především zkušenosti zaměstnanců, jejich angažovanost a řídící schopnosti uplatňované při řízení a provádění stavebních
zakázek.
Environmentální politika je vyhlášena na podporu uplatňování systému environmentálního managementu v souladu s normou
ČSN EN ISO 14001:2016 jako funkčního nástroje řízení společnosti. Politika environmentálního managementu vyjadřuje stanovisko
vrcholového vedení, že je ochrana životního prostředí neoddělitelnou součástí řízení společnosti. Systémy řízení, procesy
a také plány vzdělávání jsou u společnosti nastaveny tak, aby v oblasti ochrany životního prostředí splňovaly závaznou legislativu
a odpovídaly povaze, rozsahu a činnosti společnosti, potřebám zákazníka a dalších zainteresovaných stran. Naším cílem je chovat
se zodpovědně k životnímu prostředí a chceme, aby nás takto vnímali i naši zákazníci a zainteresované strany.
Environmentální politika společnosti je závazná pro všechny zaměstnance společnosti Metrostavu Infrastructure a.s.
VEDENÍ SPOLEČNOSTI METROSTAV INFRASTRUCTURE A.S. SE ZAVAZUJE:
■

■

■

■

■

Při své činnosti chránit životní prostředí a uplatňovat
principy prevence jejího znečišťování.
Dodržovat platná ustanovení všech právních a jiných
požadavků, tj. zákonů, vyhlášek a nařízení souvisejících
s ochranou životního prostředí, spolupracovat s pří
slušnými orgány státní správy a orgány samospráv,
zájmovými skupinami v místech působení společnosti
Metrostav Infrastructure a.s. s cílem respektování státní
a regionální environmentální politiky.
Zlepšovat zavedený systém environmentálního mana
gementu s cílem zvýšit environmentální výkonnost
společnosti.
Spolupracovat s obchodními partnery při prosazování
zásad trvale udržitelného rozvoje společnosti.
Realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti
spotřeby energie, vzniku odpadů a ochrany ovzduší,
a to především zvýšením efektivnosti výrobně-techno
logických procesů.

■

Snižovat množství škodlivých emisí vznikajících při
realizaci stavebních projektů, užívání silničních vozidel
i stacionárních zdrojů emisí prostřednictvím kvalitnějších
technologií.

■

Při své činnosti minimalizovat negativní dopady na
kvalitu vody, krajiny a půdy a dbát na ochranu fauny,
flóry a jejich ekosystémů.
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Podporovat zásadu předcházení vzniku odpadu před
jeho využitím. Využití odpadu má přednost před jeho
likvidací, tam kde to není možné, nakládat a likvidovat
odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí.
V rámci zavedeného systému vzdělávání u zaměstnanců
zvyšovat úroveň chápání ochrany životního prostředí.
Pravidelně prověřovat a zlepšovat systém environ
mentálního managementu společnosti v souladu
s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016.
Vytvářet podmínky pro prosazování a plnění vyhlášené
politiky environmentálního managementu společnosti
a stanovených cílů a programů.
Uvolňovat finanční, personální i materiálové zdroje,
aby mohla být vyhlášená politika systému environ
mentálního managementu plněna.
Pravidelně přezkoumávat výkonnost zavedeného
systému environmentálního managementu.
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