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Spo|ečnost ostravské městské |esy a ze|eň, s. r. o. se h|ásí ke své spo|uodpovědnosti za stav |esů města ostravy,
za jejich spo|ečenskou hodnotu pro Iidskou spo|ečnost i pro budoucí generace. Její činnost se řídÍ d|e zásad této
politiky, která je závazná pro všechny zaměstnance podniku:

1' Budeme trvaIe respektovat sociá|nÍ a ekonomické prvky trvaIe udrŽiteIného rozvoje Iesního hospodářství a
posi|ovat vztahy mezi sektorem |esnictvÍ a spo|eČností rozvíjenÍm dia|ogu a vzájemného porozumění v ob|asti
trva|e udrŽite|ného rozvoje |esního hospodářství, Ú|ohy lesů a |esnictvÍ. Cinnost spo|ečnosti bude rea|izována
tak, aby minima|izova|a dopady na Životní prostředívycházqÍcí z jeho činnosti, produktů a s|uŽeb.

2. Spo|ečnost bude včasně a trva|e p|nit a dodrŽovat všechny právní předpisy - zákony, naŤízení a vyh|áŠky
v ob|asti Životního prostředí, bezpečnosti a hygieny práce, poŽární ochrany. Bude připravovat podmínky pro
dodrŽování veŠkerých závazkťl souvisejících sochranou ŽivotnÍho prostředí tak, aby byly vtermínu pIněny
poŽadavky |egis|ativy. Rozvoj podniku a jeho provoz bude směrován tak' aby vjeho zájmovém ÚzemÍ by|a
neustá|e zkva|itňována ochrana Životn[ho prostředÍ.

3. CÍ|em naší práce je spokojenost všech našich zákazníkŮ, coŽ je důkazem kva|ity námi poskytovaných s|uŽeb.
Zvyšováním kvaIifikace zaměstnanců zajišt'ujeme kvaIitu našich produktů a vytváříme podmínky pro jejich
šetrný přístup kŽivotnímu prostředí. Na zvyšování kvaIity a ochranu Životního prostředí k|ademe stejný důraz
jako na ostatní procesy zajišťujÍcí prosperitu společnosti.

4. lnovačnÍmi procesy zIepŠovat kvaIitu a strategii |esní výroby, v rámci metodiky čistŠí produkce sniŽovat ztráty
na vstupech surovin a energií, modernizovat výrobu a vyuŽití dřevní hmoty. ZkvaIitňovat kompIexní systém
vzdě|ávání pracovníků k trva|ému z|epŠování jejich vztahu k Životnímu prostředí, dopInění jejich zna|ostí a
zkušenostÍ v daném směru.

5. Při své Činnosti respektovat existenci svých sousedů' bez oh|edu na skutečnost, zda se jedná o výrobní podnik
nebo obyvate|e regionu. UsiIovat o odstranění nebo o minima|izaci negativnÍch vlivů vyplývajících z naší
činnosti na zaměstnance, obyvate|e regionu, vytvářením systému prevence a minimaIizace rizik' Trvale
zIepšovat pracovnÍ podmínky pro zaměstnance spo|ečnosti í pro zaměstnance spo|upracujícÍch firem.

6. obratem informovat zaměstnance, veřejnost a orgány státní správy o všech významných vlivech své Činnosti
na Životní prostředÍ, včetně způsobů jejich regu|ace a ověřovánÍ. Spo|upracovat s orgány státní správy a
ostatnÍmi organizacemi při rea|izaci regioná|nÍa státní po|itiky ŽivotnÍho prostředí.

7. Budou přijata opatření, která zajistí, aby dodavate|é spolupracující s firmou v dané podnikate|ské jednotce
dodrŽova|i environmentá|ní normy shodné s vnitropodnikovými normami spo|ečnosti ostravské městské |esy a
ze|eň, s. r. o.

8. Jsou přijata opatření, aby byIo minimaIizováno riziko vzniku havarijních situací. Tato budou průběŽně
doo|ňována a aktuaIizována.

9. U zaměstnanců na všech Úrovních bude prosazován smys| za odpovědnostzaživotní prostředí.
'10' Naši zákazníci hodnotí nejen naši dodávku zboŽí, a|e zejména naŠe s|uŽby. Dodávky jsou proto vŽdy Úp|né a

včasné.
11. Dobrá kva|ita provedeného dí|a a dodaných produktů bývá často rozhodující podmínkami kÚspěchu ve

výběrovém řízení'
12. Budou přijata opatřenÍ potřebná pro zamezení znečiŠtěnÍ' a tam, kde to není moŽné, budou sníŽeny

znečiŠt'ující emise a produkce odpadů na minimum. Budou Šetřeny nerostné suroviny a brány v úvahu moŽné
Čistší technologie.

13. Neustá|e zdokona|ovat evidenci certifikovaného dříví, případně |esních produktů od nákupu aŽ po prodej tak,
aby by| znám jejich původ.

14' Zapo1ení vŠech pracovníků, kteří se podí|ejí na procesech nákupu, těŽby' manipu|ace a prodeje dřevní
suroviny, do odpovědnosti za udrŽování poŽadavků spotřebite|ského řetězce dřeva. .,.
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