Environmentální politika
•

Jsme spolehlivý partner na stavebním trhu, v podzemí i na povrchu, doma i v zahraničí.

•

Nabízíme stavby dopravní, podzemní, inženýrské, vodohospodářské, občanské a bytové, realizaci technologických
celků a technických zařízení budov.

Environmentální politika v Subterra a.s. je neoddělitelnou součástí systému řízení a představuje přístup Subterra a.s. k
systému řízení environmentu v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2016.
Vedení Subterra a.s. si uvědomuje dopady veškeré činnosti organizačních částí Subterra a.s. na životní prostředí. V souladu
se strategií Subterra a.s. na stavebním trhu v ČR i v zahraničí přijalo vedení Subterra a.s. dále uvedené zásady. Účelem
vyhlášení environmentální politiky je aktivní a odpovědné přihlášení se k ochraně životního prostředí a péči o něj.
V rámci environmentální politiky se vedení Subterra a.s. zavazuje:
•

Dodržovat a naplňovat všechny aplikovatelné požadavky platných právních a jiných norem souvisejících s EMS,
stejně jako požadavky vyplývající z rozhodnutí orgánů státní správy mající vztah k EMS.

•

Pravidelně prověřovat a vyhodnocovat environmentální profil společnosti, k tomuto účelu stanovovat cíle a cílové
hodnoty.

•

Klást důraz na prevenci znečišťování životního prostředí, což představuje minimalizovat dopady veškerých činností
společnosti na životní prostředí a zdraví lidí.

•

Šetřit přírodní zdroje postupným snižováním spotřeby energie, vody, vstupních surovin a recyklací odpadů.

•

Zlepšovat životní prostředí přednostním používáním ekologicky šetrných materiálů, technologických postupů,
ekologicky šetrných náplní a maziv v drážních vozidlech.

•

Vzdělávat a motivovat všechny zaměstnance společnosti k ochraně životního prostředí, informovat je o
environmentálních dopadech jejich práce.

•

Vyžadovat od svých dodavatelů dodržování zásad ochrany životního prostředí.

•

Otevřeně komunikovat se zaměstnanci, státní správou, zákazníky a širokou veřejností o vlivu Subterra a.s. na
životní prostředí.

a

Pro naplnění environmentální politiky, následných cílů a programů se vedení Subterra a.s. zavazuje:
•

Poskytovat finanční, materiální a organizační podmínky pro účinné a efektivní fungování systému
environmentálního managementu.

Environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance Subterra a.s. Zaměstnanci jsou odpovědni za její
dodržování v rozsahu svých povinností.
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