
 
                                              
 

 
 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA  
 

  
  STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. je stavební společnost, která se charakterem 
své produkce i svých činností v průběhu realizace produktu úzce dotýká stavu životního 
prostředí.  
  Jedním z principů řízení společnosti je zabezpečit v průběhu realizace produktu  systémovým 
přístupem minimalizaci negativních vlivů firemních činností na životní prostředí a 
prostřednictvím svých produktů přispívat ke zlepšování jeho stavu. 
  Vrcholové vedení společnosti STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., které si 
uvědomuje, že všechny činnosti, které souvisí s výrobou produktů a poskytováním služeb 
přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí, se rozhodlo v zájmu zlepšování a zvyšování 
úrovně řízení implementovat systém environmentálního řízení dle požadavků normy ČSN EN 
ISO 14001:2016 a v souladu s kontextem a strategickým zaměřením organizace vyhlašuje tuto 
„Environmentální politiku“. 
  Společnost STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. zahrnuje hledisko životního 
prostředí do provozních činností a všech procesů a fází činností při výrobě produktů a služeb. 
  Environmentální politika je dlouhodobý závazek organizace vůči všem zainteresovaným 
stranám - zákazníkům, dodavatelům a orgánům státní správy, zaměstnancům organizace, 
široké veřejnosti a přírodnímu prostředí. 
  Environmentální politika obsahuje závazek plnit příslušné požadavky a je rámcem pro 
stanovování „Environmentálních cílů“. 
  Závazky Vrcholového vedení organizace: 

- Odpovědnost za úsporné zacházení se vstupními materiály a energetickými vstupy při 
realizaci produktů a služeb. 

- Odpovědnost za řízené nakládání s odpady, nebezpečnými chemickými látkami a 
směsmi i za znečišťování ovzduší. 

- Odpovědnost za vedení registru významných environmentálních aspektů a identifikaci 
zdrojů možných rizik. 

- Odpovědnost za prevenci a řízené předcházení možných rizik (havarijní plány, 
dokumentace, postupy, prostředky), které mohou ohrozit životní prostředí  

- Odpovědnost za komunikaci a spolupráci s orgány státní správy, vlastními pracovníky, 
zákazníky, nájemníky objektů i externími dodavateli tak, aby jejich přístup k životnímu 
prostředí byl v souladu s environmentálními zásadami společnosti.  

- Odpovědnost za respektování platných zákonů, vyhlášek  a nařízení na ochranu 
životního prostředí v rozsahu, který se týká okruhu činnost organizace. 

- Odpovědnost za hospodaření s energiemi, včetně hledání možností opatření k dosažení 
energetických úspor 

- Odpovědnost za interní komunikaci, která informuje zaměstnance o záměrech 
společnosti a směřuje k ochraně životního prostředí 

- Odpovědnost za to, že Environmentální politika je stanovena, udržovaná v.aktuálním 
stavu a je sdělována všem zaměstnancům společnosti. 

  Obsah dokumentu „Environmentální politika“ je komunikován a je přístupný na všech 
stupních řízení organizace. 
 

                         V Ostravě-Vítkovicích dne 1. 10. 2016                                                                                                      
Mgr. Jaromír Janečka – jednatel společnosti                

 
 


