
 

 

Environmentální profil společnosti ŠKODA PRAHA a.s. 

Environmentální politika ŠKODA PRAHA a.s. 

Společnost ŠKODA PRAHA a.s. vnímá ochranu životního prostředí jako svoji prioritu a věnuje  

této oblasti významnou pozornost. Uvědomujeme si, že všechny naše činnosti ovlivňují životní prostředí, 

a proto svým manažerským rozhodováním a pracovním přístupem a činností každého zaměstnance 

Společnosti směřujeme k šetrnému přístupu k životnímu prostředí.  

Rozvoj Společnosti je založen na principu vzájemné a úzké provázanosti ekonomického růstu, rozvoje 

zájmů stran zúčastněných na našem podnikání (zaměstnanců, dodavatelů, apod.), dodržování etických 

aspektů podnikáni a v neposlední řadě pak ochrany životního prostředí.  

Cesta k naplňování této filosofie je stanovena politikou IMS, která deklaruje snahu Společnosti o trvalé 

šetrné chování k životnímu prostředí. 

Environmentální cíle 

Nástrojem pro naplňování integrované politiky jsou stanovené environmentální cíle. Environmentální cíle 

jsou koncipované pro jednotlivé projekty Společnosti a stanovují konkrétní měřitelné úkoly ke snižování 

dopadů do jednotlivých složek životního prostředí. Řešení cílů je řízeno ekologem Společnosti, v úzké 

součinnosti s jednotlivými týmy projektů Společnosti, sledováno vedením Společnosti a pravidelně 

vyhodnocováno Týmem IMS, ve kterém se scházejí odborní zástupci všech útvarů. 

Registr environmentálních aspektů 

Základním materiálem a podporou pro naplňování politiky IMS a environmentálních cílů Společnosti je 

stanovení, sledování a vyhodnocování environmentálních aspektů.  Environmentální aspekty jsou 

stanovené, sledované a vyhodnocované pro vnitřní činnosti Společnosti a pro jednotlivé projekty. 

Registry jsou zveřejněny na intranetu Společnosti. 

Trvalé zásady 

 V souladu s platnou legislativou zajišťovat ve všech činnostech ochranu životního prostředí. Péči 

o životní prostředí považovat za součást řízení Společnosti při všech jejích činnostech.  

 Pro řízení projektů na stavbě zajišťovat řídící a dozorové činnosti na ochranu životního prostředí 

prostřednictvím vlastních odborníků a dále prostřednictvím odborných externích subjektů. 

 Ochranu životního prostředí chápat jako oblast neustálého zlepšování, kde prevence je mnohem 

výhodnější než jakékoliv dodatečné řešení. 



 

 

 Vymezením odpovědností a pravomocí jednotlivých zaměstnanců ve vztahu k životnímu 

prostředí definovat jasné odpovědnosti za oblast ochrany životního prostředí a související 

činnosti. Stanovit povinnosti zaměstnanců k dodržování postupů minimalizujících vznik 

havarijního stavu.  

 Pravidelné vzdělávání a výcvik zaměstnanců Společnosti v souladu se stanovenými postupy 

řízení environmentálních aspektů Společnosti, jako jeden z klíčových způsobů, jak minimalizovat 

rizika spojená s ohrožením životního prostředí. 

 Formou interních auditů provádět kontrolní činnosti, kterými je zjišťováno dodržování 

vymezených zásad v celé Společnosti a její organizační složce Slovensko a trvalé vymezování 

prostoru pro zlepšování v dané oblasti. 

 Rozvíjet projekční, technické a realizační know-how Společnosti pro schopnost projektovat  

a dodávat energetická díla šetrná k životnímu prostředí. 

 Projektovat energetická zařízení s co nejnižšími dopady do složek životního prostředí,  

v této činnosti po celou dobu komunikovat o environmentálních aspektech připravovaného 

projektu s investorem a jeho příslušnými odbornými složkami. V případě potřeby rozvíjet 

povědomí zákazníka v dané oblasti a nabízet mu environmentálně šetrná technologická řešení. 

 Při realizaci projektů stanovit plán ochrany životního prostředí, spolu s měřitelnými cíli  

této činnosti v registrech environmentálních aspektů projektů a tyto průběžně vyhodnocovat, 

alokovat zejména odborné a finanční kapacity na zajištění plnění těchto cílů.  

 Během realizace projektu je zajištěný trvalý dohled nad dodavateli v oblasti odpadového 

hospodářství, používání chemických látek a jejich směsí a způsobu nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami. 

 Uplatňovat princip otevřené komunikace se státními úřady, zákazníky, dodavateli, zaměstnanci  

a veřejností, založený na předávání pravdivých a ověřených informací, které se týkají ochrany 

životního prostředí. 

 Výběr dodavatelů technologických souborů a odborných činností a služeb ovlivňujících kvalitu  

a oblast ochrany životního prostředí provádět podle stanovených kritérií v dané oblasti  

(QMS, EMS) a způsobilost a kvalifikaci těchto dodavatelů průběžně ověřovat.  

 Principy ochrany životního prostředí stanovené a dodržované ve Společnosti po celou dobu 

realizace projektu ověřovat a zdokonalovat, zároveň průběžně dbát na prosazování  

těchto principů u dodavatelů Společnosti.   

  

  



 

 

Monitoring, zlepšování 

Společnost vyhledává při svých činnostech vhodné indikátory pro monitorování a měření. Mezi hlavní 

indikátory environmentálního profilu patří: 

 spotřeba energií, 

 spotřeba zdrojů, 

 spotřeba vody a kvalita vypouštěných vod, 

 spotřeba nebezpečných chemických látek a směsí, 

 celkové množství odpadů a nebezpečných odpadů, 

 zdroje znečišťování ovzduší, 

 zdroje hluku, 

 ekologické havárie. 

Vedení Společnosti se plně ztotožňuje se zásadami uvedenými v tomto environmentálním profilu  

a zavazuje se, že bude trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje pro jeho naplňování.  

Společnost ŠKODA PRAHA a.s. se tímto prohlášením zároveň zavazuje k pravidelnému vyhodnocování 

environmentálního profilu společnosti.  
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