
ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA 
FIRMY JC-Metal s.r.o.

Společnost JC-Metal s.r.o., usiluje o to, aby veškeré její obchodně podnikatelské aktivity a strategické 
kroky měly vždy prioritně na zřeteli vedle kvality výrobků také pozitivní přístup k životnímu prostředí.

Vedení firmy si uvědomuje svůj podíl na ovlivňování kvality životního prostředí. Z tohoto důvodu 
zapracovalo Environmentální politiku jako součást celkové strategie.

V zájmu snížení naší ekologické stopy na minimum povede naši společnost tak, aby redukovala svůj 
dopad na životní prostředí:

1.  prosazováním ekologického designu kancelářských prostor, 
2.  zvyšováním energetické účinnosti, 
3.  při služebních cestách a dojíždění do práce, 
4.  při prodeji a nákupu zboží a služeb, 
5.  recyklací a řádným hospodařením s odpady.

Ekologický design kancelářských prostor

Sílícím trendem dnešní doby je podpora vytváření „zelených míst“, což jsou prostory, které šetří energii, 
snižují emise uhlíku a mohou přispívat k udržitelnosti. JC-Metal s.r.o., tento trend podporuje a vede 
svou společnost k tomu, aby se stala „zeleným prostorem“ a vytvářela originální pracovní prostředí plné 
zeleně.

Energetická účinnost

JC-Metal s.r.o. připravuje strategie pro zvýšení své energické účinnosti a snížení svých emisí CO2. Bude 
pracovat také na snížení své celkové spotřeby energií. Všude, kde to je možné, budeme zvyšovat podíl 
obnovitelné energie včetně sluneční, větrné a geotermální energie a dalších obnovitelných zdrojů. Nižší 
spotřebu elektrické energie a úspory souvisejících nákladů prosazujeme také používáním zářivkových  
a LED svítidel.

Služební cesty a dojíždění do práce

Všude, kde to je možné, se snažíme pomocí chytrých řešení eliminovat zbytečné služební cesty  
a tím minimalizovat náš dopad na životní prostředí, vedeme časté videokonference, díky nimž odpadá 
nutnost absolvovat služební cesty. Naše zaměstnance vedeme k tomu, aby k cestě do práce používali 
veřejnou dopravu či kolo, autem cestovali společně nebo využívali jiné způsoby, které snižují jejich 
ekologickou stopu.

Nákup a prodej zboží a služeb

Naše ekologická stopa je úzce provázána s tím, jaký přístup k životnímu prostředí mají naši dodavatelé. 
Jako globální společnost budeme využívat náš vliv a nákup zboží a služeb provádět způsoby, které 
podporují udržitelnost. Při prodeji a balení našich výrobků používáme zásadně recyklovatelné materiály. 
Účetní doklady a veškeré dokumenty se snažíme s našimi dodavateli a odběrateli vést prostřednictvím 
elektronické komunikace.

Recyklace a řádné hospodaření s odpady

Recyklace je pro nás důležitým faktorem. JC-Metal s.r.o. podporuje recyklaci a své zaměstnance vede 
k tomu, aby postupovali stejným způsobem. Recyklována by měla být veškerá elektronická zařízení. 
Máme ve společnosti koše na tříděný odpad i BIO odpad a naši zaměstnanci jsou vedeni k tomu, aby 
řádně recyklovali.
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Odpovědné nakládání s chemikáliemi

Naše společnost se zavazuje minimalizovat, či plně eliminovat používání nepřátelských látek k životnímu 
prostředí. V případě, že společnost nakládá s chemickými látkami, zavazuje se splnit požadavky pro toto 
nakládání dle platné a účinné legislativy s důrazem na ochranu zdraví fyzických osob, ale také životního 
prostředí. Společnost se řídí popisem chemikálií, které obsahují předepsané symboly nebezpečnosti, 
věty specifikující rizikovost a nebezpečnost a dále se bude řídit pokyny podle chemického zákona. 

Systémy řízení pro důslednější zavedení Environmentální politiky do praxe

Společnost JC-Metal s.r.o. svou Environmentální politiku publikuje, informuje o ni zaměstnance 

 

a vyžaduje dodržování těchto předpisů. Každý rok provádí přezkoumání této politiky a snaží se ji co 
nejvíce zlepšovat.
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Kvalita a spotřeba vody
Společnost JC-Metal s.r.o. se zavazuje trvale snižovat spotřebu vody, nutné při výrobě našich produktů. 
Dále se zavazuje trvale zlepšovat účinností jejího použití, zejména v přímých výrobních operacích. Tomuto 
se musí přizpůsobit výrobní procesy a hledat inovativní řešení. Při snížení kvality vody je cestou její recykla-
ce podle druhu znečištění. 

Kvalita a spotřeba vzduchu
Společnost JC-Metal s.r.o. se dále zavazuje, že bude přijímat efektivní opatření ke snižování svých emisí, 
jako jsou prašnost či hluk a další, které by mohly mít vliv na zdraví osob, zvířat či přírody. 


