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Politika environmentu a bezpečnosti práce u společnosti na období 2013–2015
Životní prostředí
Společnost DEBLICE-LESY, s.r.o. si je vědoma odpovědnosti k ochraně životního prostředí
a to zejména k lesu jako jedné z nejdůležitějších složek životního prostřední. Proto se
společnost rozhodla řídit zásadami ohleduplnosti vůči životnímu prostředí a plně si
uvědomuje svou odpovědnost za ochranu životního prostředí ve všech oblastech.
Vedení stanovuje nejdůležitější zásady:
1. Pravidelně prověřovat dopady vlastní výroby a prováděných služeb na les a na životní
prostředí, minimalizovat negativní dopady a spotřebu zdrojů.
2. Při rozhodování o volbě nasazení technologií a dle rozsahu výroby a služeb si počínat tak, aby
byla neustále zlepšována péče o les a životní prostředí a byly dodržovány zásady prevence
poškozování porostů, půdy a jejich znečišťování.
3. Průběžně sledovat právní předpisy a jiné environmentální požadavky požadované na místní
nebo regionální úrovni a zajistit jejich dodržování.
4. Proces zlepšování péče o životní prostředí a les realizovat pravidelným stanovováním
environmentálních cílů, cílových hodnot a programů, přezkoumáváním jejich plnění,
s důrazem na informovanost vlastních zaměstnanců, smluvních partnerů a veřejnosti v místech
působení společnosti.
5. Zapojením se do systému PEFC CoC podporovat trvale udržované hospodaření v lesích

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Snahou společnosti je minimalizace negativních vlivů podnikatelských aktivit a činností na
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a na pracovní prostředí. Společnost prosazuje
princip prevence rizik a specifikace opatření pro jejich minimalizaci.
Vedení stanovuje nejdůležitější zásady:
1. Poskytovat zaměstnancům nejnovější informace k získání jejich povědomí odpovědnosti za
ochranu vlastního zdraví.
2. Zajišťovat trvalé zlepšování bezpečnosti práce dodržováním všech stanovených zásad
a využíváním moderních technologií a zvyšování výkonnosti systému ochrany zdraví
a bezpečnosti.
3. Spolupracovat s příslušnými orgány státní správy v zájmu respektování požadavků příslušné
platné legislativy BOZP a jiných požadavků, státní a regionální politiky a strategie v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedení společnosti se zavazuje podporovat zásady Environmentální politiky a BOZP:
•
•

•
•

Svým vlastním příkladem a jednáním
Seznamováním svých spolupracovníků s těmito zásadami a s důležitostí plnění zákonných
požadavků
Prováděním přezkoumání environmentálního managementu a bezpečnosti práce a vhodnosti
této politiky s následným stanovením konkrétních cílů a úkolů
Zajišťováním dostupnosti takových finančních, personálních i materiálních zdrojů, aby mohly
být tyto zásady, cíle a úkoly plněny

Vedení očekává od všech spolupracovníků plnou podporu a uplatňování těchto zásad.
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