
 

Environmentální politika KŠ PREFA 

 
Jsme si plně vědomi, že činnost naší firmy má vliv na životní prostředí. KŠ PREFA se proto 

zavazuje, že bude ve všech činnostech, na všech úrovních a všech místech působení aktivně 

zajišťovat environmentální politiku danou tímto a souvisejícími dokumenty.  

 
Organizační struktura, systémy řízení, procedury i vzdělávací plány jsou v naší společnosti nastavovány tak, aby 

splňovaly všechny platné zákony, nařízení a standardy. Vzhledem k tomu, že za plnění našich environmentálních 

cílů je odpovědný vrcholový management, se řízení environmentálních vlivů stalo nedílnou součástí našich 

podnikatelských procesů a plánů. Aktivním hledáním cest vedoucích ke snižování negativního dopadu našich 

projektů, produktů a služeb na životní prostředí v průběhu celého jejich životního cyklu chceme neustále zlepšovat 

jejich pověst s ohledem na aktivní přístup k ochraně životního prostředí tak, abychom si udrželi pověst organizace, 

která se vůči životnímu prostředí chová zodpovědně. V duchu neustálého zlepšování jsou do procesu řízení 

environmentálních vlivů vtaženi i naši zaměstnanci, subdodavatelé, partneři a další strany.  

 
 Budeme zajišťovat efektivní využívání energie.  

 Postupným snižováním objemu odpadů, opětovným využitím materiálu a recyklací maximálně snížit produkci 

odpadů. V případech, kdy tento přístup nebude uskutečnitelný, zajistíme zpracování nebo likvidaci odpadu 

způsobem šetrným k životnímu prostředí. 

 Budeme aktivně vyhledávat a používat materiály, které jsou lidem i životnímu prostředí neškodné. 

 Snížíme dopad našich aktivit na flóru a faunu i související ekosystémy. 

 Snížíme poptávku po využití zdrojů vody a zajistíme recyklaci odpadních vod. 

 Snížíme zdraví škodlivé emise vznikající v souvislosti s našimi procesy, projekty, provozem silničních vozidel 

a mobilního i pevně instalovaného vybavení. 

 Snížíme na minimum negativní dopad naší činnosti na kvalitu vody, krajiny i půdy. 

 Budeme komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat s orgány státní správy 

a ekologickými iniciativami. 

 Budeme pravidelně monitorovat a vyhodnocovat účinky vlivů vlastní činnosti na životní prostředí. 

 
Tyto závazky se odrážejí i v ostatních politikách a normách vydaných vedením společnosti a jsou součástí 

každodenní praxe. Tato politika je v rámci řízení firmy dále doplněna o politiky zaměřené na kvalitu a řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Environmentální politika byla vyhlášena 1. 10. 2017. 
 

 

 
 
 


