
POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ÚČEL  
Politika ochrany životního prostředí popisuje závazné cíle a 
povinnosti společnosti Ammann v oblasti řízení a ochrany 
životního prostředí.

Tato politika se vztahuje na skupinu Ammann, subjekty, které 
skupina vlastní nebo v nichž má většinový podíl, a závody, které 
skupina řídí. Politika se vztahuje se na všechny zaměstnance 
dceřiných a přidružených společností po celém světě. Dodržování 
této politiky se rovněž očekává od subdodavatelů, kteří pracují na 
našich pracovištích.

ZÁVAZEK NA NEJVYŠŠÍ PODNIKOVÉ ÚROVNI
Není-li zákonem nebo stanovami společnosti stanoveno jinak, 
pověřuje řízením společnosti její představenstvo. Na odpovědnost 
za provádění této politiky dohlíží generální ředitel a vedoucí 
divizí. Tím je zajištěna jasná odpovědnost za ochranu životního 
prostředí a její každodenní uplatňování v praxi ve všech oblastech 
našeho podnikání.

NÁŠ CÍL  
Naší ambicí je stát se společností, která při každém svém 
rozhodnutí vyvažuje potřeby ekonomiky, přírody a lidí a bere 
ohled na všechny zúčastněné strany. Zavazujeme se k dosahování 
udržitelného růstu zisku a dodržování cílů stanovených v našem 
strategickém plánu snižování emisí. Zavazujeme se zmírňovat 
dopady klimatických změn prostřednictvím opatření ke snižování 
emisí skleníkových plynů ve vlastním provozu a nabídkou 
ekologicky šetrných výrobků a služeb podporujících naše 
zákazníky v jejich vlastních iniciativách.

Za účelem realizace našeho požadavku jsme definovali níže 
uvedené zásady ochrany životního prostředí jako závaznou 
součást naší obchodní politiky.

JMÉNEM NAŠÍ SPOLEČNOSTI SE ZAVAZUJEME  
• dodržovat všechny právní předpisy v oblasti životního prostředí 

v odvětvích, ve kterých působíme, a snažit se chránit naše 
životní prostředí prostřednictvím komplexních postupů a 
rozhodnutí v oblasti řízení. 

• stanovit dosažitelné cíle v oblasti ochrany životního prostředí, 
vyhodnocovat jejich plnění a snižovat dopad naší činnosti na 
životní prostředí podle našeho strategického plánu snižování 
emisí.

• nabízet našim zákazníkům vysoce výkonné, inovativní, 
ekologicky odpovědné a udržitelné výrobky a služby, které jim 
usnadní jejich vlastní úsilí o ochranu životního prostředí. 

• snižovat naši globální ekologickou stopu tím, že budeme 
usilovat o zamezení různým druhům znečištění, jako jsou 
odpady, odpadní vody, emise a hluk, nebo o jejich udržení na 
co nejnižší úrovni a o optimalizaci spotřeby přírodních zdrojů, 
včetně energie a vody.

ZÁSADY ESG



Tato politika byla schválena a uvedena v platnost představenstvem skupiny v lednu 2023.

Ammann Switzerland Ltd, Eisenbahnstrasse 25, 4901 Langenthal, Phone + 41 62 916 61 61, www.ammann.com  
GHR-3062-00-CZ | © Ammann Group

• získávat zdroje udržitelně tím, že v případě podobných nákladů 
upřednostníme položky, které jsou vyrobeny s vysokým 
podílem recyklovaných materiálů.

• zintenzivnit naše kroky v oblasti oběhového hospodářství 
nabídkou modernizace a neustálou optimalizací nakládání s 
našimi výrobky po skončení jejich životnosti.

• zvyšovat podíl použitých recyklovaných materiálů v našem 
vlastním hodnotovém toku a jako složku v našich výrobcích.

• identifikovat nebezpečné materiály, chemikálie a látky a zajistit 
jejich bezpečnou manipulaci, přepravu, skladování, recyklaci, 
opětovné použití a likvidaci. Všechny platné právní předpisy 
týkající se nebezpečných materiálů, chemikálií a látek budou 
důsledně dodržovány.

• odpovídajícím způsobem kategorizovat a zpracovávat odpadní 
vody a pevný odpad před jejich vypuštěním nebo likvidací v 
souladu s platnými právními předpisy.

• podporovat ekologické povědomí našich zaměstnanců s cílem 
chránit životní prostředí ve všech oblastech společnosti a šetrně 
využívat suroviny a energii.

JSME ODHODLÁNI
• být ekologicky odpovědným sousedem v komunitě, kde 

působíme (dobrý firemní občan), a napravovat události nebo 
podmínky, které ohrožují zdraví, bezpečnost nebo životní 
prostředí. 

• zajišťovat odpovědné využívání energie v rámci celého našeho 
podnikání, včetně šetření energií, zvyšování energetické 
účinnosti a upřednostňování obnovitelných zdrojů energie, je-li 
to možné. 

• podílet se na úsilí o zlepšení ochrany a pochopení životního 
prostředí. 

• neprodleně se zabývat všemi případy nedodržení předpisů v 
souladu s platnými vládními požadavky na podávání zpráv, 
vyhodnocovat příčiny a provádět nápravná opatření.
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