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Harmonizing environmental protection and economic efficiency is one of our management 

principles. Compliance with legal regulations and other requirements in order to avoid 
environmental pollution is our minimum requirement. 

 
Environmental protection is an essential management task and the responsibility for 
environmental protection starts with the top management. The Member of the Board for 

Production and Material Management represents PWO in this field. Executives with line 
responsibility play a leading role in this context. Environmental protection requires all 

employees to act responsibly. This is why environmental protection is an integral part of 
the training program. We inform our employees about our environmental activities and 
motivate them to take personal responsibility and behave in an environmentally conscious 

manner at their workplace. The maintenance of facilities and processes, tidiness at the 
workplace, as well as compliance with environmentally relevant processes and work 

instructions are therefore of decisive importance. 
 
The progress of our environmental management system is regularly evaluated as part of 

our planning, control and monitoring system. 
 

Internal environmental audits ensure the success of our environmental management 
system. Any deviations lead to corresponding corrective measures. This is how the 
effectiveness of environmental policy and environmental protection measures are 

monitored. The proper operation of the production facilities as well as operational 
disruptions - the effects of our operation - should not adversely affect employees, 

neighbours or the environment. Therefore necessary organizational and technical 
measures are taken. 
 

New processes and operations are based on current state of the art technologies. The 
continuous improvement of the environmental management system is achieved by 

corresponding measures and projects. 
 
It is our endeavour to reduce the amount of waste and residuals, environmentally harmful 

emissions and waste-water to a minimum by means of technical and organizational 
measures, as well as to use resources, in particular raw material, in a responsible way. 

 
Suppliers and service providers are involved in our efforts to improve our environmental 
management system. We have taken precautions to ensure that contractual partners 

working on our premises comply with our environmental requirements. We cooperate 
with authorities and other companies in terms of environmental protection in a trusting 

and open manner. 
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Harmonizace ochrany životního prostředí a ekonomické efektivity je jedním z našich 
principů řízení. Dodržování právních předpisů a dalších požadavků s cílem zabránit 
znečištění životního prostředí je naším minimálním požadavkem. 

 
Ochrana životního prostředí je zásadním řídícím úkolem a odpovědnost za ochranu 

životního prostředí začíná vrcholovým managementem. Tuto oblast zastupuje člen 
představenstva pro výrobu a materiálové zásobování. V této souvislosti hrají vedoucí 
úlohu vedoucí pracovníci s odpovědností za vedení. Ochrana životního prostředí vyžaduje, 

aby všichni zaměstnanci jednali zodpovědně. Právě proto je ochrana životního prostředí 
nedílnou součástí vzdělávacího programu. Informujeme naše zaměstnance o našich 

environmentálních aktivitách a motivujeme je k tomu, aby na svých pracovištích převzali 
osobní zodpovědnost a chovali se způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zásadní 
význam má proto udržování zařízení a procesů, čistota na pracovišti, stejně jako 

dodržování postupů a pracovních pokynů, které jsou relevantní pro životní prostředí. 
 

Průběh našeho systému environmentálního managementu je pravidelně vyhodnocován 
jako součást našeho plánovacího, kontrolního a monitorovacího systému. 
 

Interní environmentální audity zajišťují úspěch našeho systému environmentálního 
managementu. Jakékoliv odchylky vedou k odpovídajícím nápravným opatřením. Tímto 

způsobem se sleduje účinnost environmentální politiky a opatření na ochranu životního 
prostředí. Správné fungování výrobních zařízení a provozní poruchy - účinky naší činnosti 
- by neměly mít nepříznivý vliv na zaměstnance, sousedy nebo na životní prostředí. Proto 

jsou přijata nezbytná organizační a technická opatření. 
 

Nové procesy a operace jsou založeny na současných nejmodernějších technologiích. 
Neustálé zlepšování systému environmentálního managementu je dosaženo 

odpovídajícími opatřeními a projekty. 
 
Naším úsilím je snížit množství odpadů a zbytků, emisí škodlivých pro životní prostředí a 

odpadní vody na minimum technickými a organizačními opatřeními a také odpovědným 
způsobem využívat zdroje, zejména suroviny. 

 
Dodavatelé a poskytovatelé služeb jsou zapojeni do našeho úsilí o zlepšení našeho 
systému environmentálního managementu. Učinili jsme opatření, abychom zajistili, že 

smluvní partneři pracující v našich prostorách budou splňovat naše environmentální 
požadavky. Spolupracujeme s úřady a dalšími společnostmi v oblasti ochrany životního 

prostředí důvěryhodným a otevřeným způsobem. 
 


