ENV Politika
Environmentální politika GHC Invest, s.r.o.
Ochrana životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek a jejich trvalé
zlepšování, včetně prevence a trvalého snižování možného znečišťování životního prostředí, patří
k nejvyšším prioritám společnosti GHC Invest, s.r.o.
Zásady Environmentální politiky:

Všeobecně
Ochrana životního prostředí je jedním z prioritních úkolů společnosti. Základem péče o životní prostředí
je účinný řídící systém – systém environmentálního managementu.

Jednotný systém řízení
Implementace environmentální problematiky bude prováděna do organizačních a řídících norem.
Environmentální politika, Environmentální cíle, programy a příslušné postupy budou postupně
integrovány do řízení GHC Invest, s.r.o.

Soulad s požadavky právních předpisů a jiné požadavky
Dodržování právních předpisů a jiných požadavků na ochranu životního prostředí a jejich aktivní
uplatňování je základem pro kontinuální proces zlepšování environmentálního profilu naší společnosti.

Neustálé zlepšování
Společnost se zavazuje neustále zdokonalovat procesy environmentálního řízení a environmentální profil
v souladu s nejnovějšími technickými a vědeckými poznatky, požadavky zákazníků a očekáváním
veřejnosti.

Informovanost a komunikace
Společnost si je vědoma důležitosti poskytování informací, a to jak svým zaměstnancům, tak i veřejnosti
a veřejnoprávním orgánům. Společnost je připravena kdykoliv komunikovat s orgány místní
samosprávy, občanskými iniciativami či zákazníky o environmentální problematice.

Ekologické zátěže
Společnost se zavazuje pečovat o odstranění či minimalizaci vlivů ekologických zátěží po zrušených
průmyslových aktivitách pomocí náležitých systémových opatření, a přezkoumávat environmentální
aspekty případných nových podnikatelských aktivit.

Výrobky a služby
Společnost se zavazuje poskytovat a vyvíjet takové výrobky a služby, které nemají negativní vliv na
životní prostředí a které lze v maximální možné míře recyklovat, opakovaně používat nebo bezpečně
zlikvidovat. Pokud toho nelze dosáhnout z důvodu chemické podstaty dodávaných výrobků, je nutné
vhodnými způsoby minimalizovat případné nežádoucí vlivy na životní prostředí, tj. např. předáváním
veškerých dostupných informací o nežádoucích vlivech produktu na životní prostředí následným
uživatelům.

Technologické procesy a zařízení
Společnost bude vyvíjet, projektovat, provozovat zařízení a provádět činnosti s ohledem na účinné
využívání energie a materiálů, na šetrný vztah k životnímu prostředí a respektování principu
udržitelného využívání obnovitelných zdrojů.

Dodavatelé
Společnost bude prosazovat, aby zásady Environmentální politiky postupně uplatňovali i dodavatelé
surovin, polotovarů, výrobků a služeb a aby se dostali do souladu s našimi environmentálními kritérií.
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Havarijní připravenost
Tam, kde existují činnosti či místa s možností vzniku mimořádné situace, společnost vypracuje havarijní
plány a zajistí jejich pravidelnou aktualizaci.

Vzdělávání zaměstnanců
Společnost bude systematicky připravovat a motivovat své zaměstnance, aby prováděli své činnosti
environmentálně odpovědným způsobem.

Dokumentování
Environmentální politika společnosti bude dostupná všem zaměstnancům, zákazníkům, široké veřejnosti
a orgánům státní správy.
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