AF-Consult Czech Republic s.r.o.
ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA
Environmentální politika společnosti AF-Consult Czech Republic s.r.o. (Energy division) je součástí
podnikatelské vize společnosti, vychází z kontextu společnosti a je zaměřena na systematické
uplatňování zásady maximální šetrnosti vůči životnímu prostředí při všech podnikatelských
aktivitách společnosti.
V rámci této politiky je společnost rozhodnuta podnikatelsky rozvíjet jen činnosti k životnímu
prostředí přátelské a u aktivit stávajících usilovat o minimalizaci jejich negativních vlivů.
Environmentální politika společnosti klade důraz na prevenci a na zvyšování povědomí
zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí. Kritéria šetrnosti k životnímu prostředí jsou
zvažována při přijímání manažerských rozhodnutí na všech úrovních řízení a zaměstnanci jsou
seznamováni se způsobem řešení problémů souvisejících s ochranou životního prostředí.
Hlavní pozornost v této oblasti je zaměřena na:
•
•
•
•
•
•

životní prostředí,
odpadové hospodářství,
spotřebu energie,
ochranu ovzduší,
ochranu vod,
nakládání s chemickými látkami.

Při činnostech společnosti může docházet ke znečišťování životního prostředí pouze v oblasti
likvidace odpadů a to ještě v minimální míře a v oblasti provozu dopravních prostředků. Přesto
společnost vytvořila systém pro neproblémové nakládání s odpady vznikajícími při podnikatelských
činnostech a provozu společnosti.
Vedení společnosti poskytuje finanční zdroje potřebné pro realizaci opatření ke snižování
negativních vlivů podnikatelské činnosti společnosti na životní prostředí. Společnost udržuje EMS,
přezkoumává jeho účinnost formou interních auditů a stanovuje cíle, jejichž realizací snížuje
dopady své činnosti a služeb na životní prostředí.
Společnost seznamuje veřejnost i zaměstnance s environmentální politikou a vyžaduje, aby ji
každý zaměstnanec v rámci plnění pracovních povinností dodržoval.
Zaměstnanci společnosti se řídí Etickým kodexem, který definuje morální závazky, upravující
mravní postoje, chování a jednání zaměstnanců vůči společnosti, spolupracovníkům, zákazníkům a
obchodním partnerům.
Společnost se zavazuje k plnění platných právních předpisů v oblasti životního prostředí a ochrany
zdraví zaměstnanců včetně plnění závazných povinností a jiných specifických závazků, které jsou
relevantní pro kontext společnosti. Dále se zavazuje k trvalému zlepšování systému managementu
environmentu pro zvýšení environmentální výkonnosti a ke snižování dopadů na životní prostředí
včetně prevence proti znečištění.
Kontrola plnění environmentální politiky je prováděna na úrovni vedení společnosti.

Ing. Tomáš Tichý
ředitel společnosti
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AF-CITYPLAN s.r.o.
,

,

ENVIRONMENTALNI POLITIKA
Ochrana zivotnfho prostredf a vytvarenf bezpecneho pracovniho prostredf patrf spolu s
neustalym zlepsovanfm a prevencf znecistenf k hlavnf m prioritam spolecnosti AF
CITYPLAN s.r.o. (dale jen Spolecnost).
Vedenf Spolecnosti (Infrastructure divison) v ramci sveho poslanf, do ktereho patrf
poskytovanf inzenyrskych, expertnfch, konzultacnfch a projektovych sluzeb v ruznych
oborech, z nichz hlavnimi jsou doprava, dopravnf inzenyrstvf, mostnf a inzenyrske
stavitelstvf, ekonomika a bezpecnost
v
doprave
a
zivotnf
prostredf
a
mezinarodnf projekty, stanovuje environmentalni politiku, v ktere se zavazuje:
•

plnit pozadavky na ochranu zivotnfho prostredf, k predchazenf negativnim vlivum
a dopadum na zivotnf prostredf, v ramci vsech zakazek a poskytovanych sluzeb
Spolecnosti.

Spolecnost

prijfma

opatrenf

vedoucf

k predchazenf

vzniku

odpadu, usporam energie, minimalizaci ci prevenci uzfvanf materialu a surovin.
•

svymi projekty prispfvat ke zvysovanf bezpecnosti v doprave a snizovanf vlivu a
ochrane zivotni prostredf,

•

byt v souladu s legislativnimi pozadavky o ochrane zivotniho prostredi,

a

identifikovat a hodnotit environmentalni aspekty cinnostf Spolecnosti,
•

k neustalemu zlepsovani systemu environmentalnfho managementu Spolecnosti,

•

k prevenci znecisteni zivotnfho prostredf, zpusobene cinnostmi Spolecnosti,

•

k pravidelnemu hodnoceni stanovenymi ukazateli environmentalnfch aspektu a
dopadu poskytovanych sluzeb,

•

zvysovat povedomf o ochrane zivotniho prostredi mezi vsemi zamestnanci
Spolecnosti a dbat na to, aby pozadavky environmentalniho managementu byly
dodrfovany dodavateli Spolecnosti a otevrene komunikovat s verejnostf a statnf
spravou v problematice zivotnfho prostredf,

•

vytvaret vseobecne povedomf o tom, ze cinnosti Spolecnosti mohou mft dopad na
zivotni prostredi, a proto musi byt rfzena odborne a zodpovedne s cilem nenarusit
zivotni prostredi.

Environmentalnf politika je ve Spolecnosti dokumentovana, implementovana
a udrfovana a je zavazna pro vsechny zamestnance Spolecnosti. Environmentalnf
politika je pravidelne prezkoumavana a aktualizovana.

V Praze dne 1.8.2016
Ing. Ivo Simek, CSc.
Reditel AF-CITYPLAN s.r.o.

AF-ENGINEERING s.r.o.
ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA
Ochrana ŽP spolu s neustálým zlepšováním a prevencí
znečištění ŽP patří k hlavním prioritám AFE (Industry division).

Vedení AFE v rámci svého poslání se zavazuje:
•
•

•
•

Být v souladu s požadavky právních předpisů o ochraně
ŽP.
Být v souladu s požadavky, které se vtahují
k environmentálním aspektům AFE. Provádět pravidelné
hodnocení stanovenými ukazateli environmentálních
aspektů a dopadů poskytovaných služeb.
K prevenci znečištění ŽP v rámci realizovaných projektů
AFE.
Zvyšovat povědomí o ochraně ŽP mezi všemi zaměstnanci
AFE a otevřeně s nimi komunikovat o problematice ŽP a
dbát na to, aby požadavky environmentálního
managementu byli dodržovány i dodavateli AFE.

Environmentální politika je každý rok aktualizována, aby
odpovídala záměrům AFE.

