
 

ENVIRONMENTÁLNÍ  POLITIKA 

                společnosti BBH TSUCHIYA s.r.o. 

Environmentální politiku chápeme jako dlouhodobý záměr a závazek 
organizace vůči všem zainteresovaným stranám – zákazníkům, 
dodavatelům, orgánům státní správy, zaměstnancům a majitelům 
organizace, ale i vůči široké veřejnosti a životnímu přírodnímu prostředí. 
Ochrana životního prostředí je pro společnost BBH Tsuchiya s.r.o. 
velice důležitým cílem a je rozpracována do konkrétních 
environmentálních cílů.  
Pro zabezpečení funkčnosti systému environmentálního managementu 
se vedení BBH Tsuchyia s.r.o. zavazuje: 
 

 minimálně zasahovat do životního prostředí, a naopak usiluje o 
jeho zlepšování kvalitní údržbou a úpravou zeleně v objektu 
společnosti, snižování exhalací vypouštěných do ovzduší.  

  že bude udržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. 
zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících se 
systémem ochrany přírody.  

  bude usilovat o neustálé se snižující materiálovou a 
energetickou náročnost provozovaných technologií, postupně 
obnovovat strojový park v závislosti na jeho opotřebení za 
účelem zvyšování kvality, zlepšovat svůj environmentální profil 
pro zlepšení své environmentální výkonnosti  

  plnit závazné povinností, které si stanovila vůči zákazníkům. 
Vytvořit potřebné materiální, personální, technické a finanční 
zdroje a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat, 
neustále tak zlepšovat procesy a udržovat stanovené zásady ve 
všech oblastech systému řízení. 
 

Environmentální politika ve vztahu k zákazníkům: 
 Při realizaci zakázek je záměrem organizace využívat ekologicky 

šetrných a biologicky snadno odbouratelných materiálů a 
procesů, které nezatěžují životní prostředí nadměrným 
produkováním škodlivých látek při výrobě ani při provozu 

 Omezovat vznik odpadů a znečištění a tím minimalizovat čerpání 
přírodních zdrojů. Zákazníkům organizace snižovat potenciální 
náklady na odstraňování negativních důsledků pořízení a 
provozu ekologicky nešetrných produktů a snažít se o 
prodlužování životního cyklu výrobků. 

 

Environmentální politika ve vztahu k majitelům organizace: 
 Kvalitní, bezpečné a příjemné pracovní prostředí umožňuje 

zdravým a spokojeným zaměstnancům efektivněji využívat všech 
zdrojů a ve svém důsledku produkovat majitelům vyšší zisky. 

 

 
 



 
Environmentální politika ve vztahu k zaměstnancům: 
 Zabezpečit bezpečnost a spokojenost v organizaci. Vzdělávání, 

cvičení a motivace zaměstnanců na všech úrovních řízení. 
Zabezpečovat zvyšování povědomí o environmentálních 
aspektech a dopadech na jejich vlastní činnost. 

 Periodicky vzdělávat a školit všechny zaměstnance v oblasti 
požadavků na ochranu životního prostředí. 

 

 
Environmentální politika ve vztahu k ostatním zainteresovaným 
stranám: 
 Organizace ve své činnosti identifikuje právní i jiné legislativní 

požadavky České republiky a Evropské unie pro oblast ochrany 
životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a svou 
činností je v maximální míře naplňuje. Působit na své 
dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a vědomě 
preferovat firmy, které mají zavedený systém environmentálního 
managementu podle normy ČSN EN ISO 14001. 

 Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž 
důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a 
zdraví zaměstnanců. 

  
 

Toho chceme dosáhnout především: 
 Prevenčním přístupem k veškeré problematice životního prostředí 

zabránit jeho znečišťování, 
 Zvyšovat povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí, 

hospodaření s energiemi a materiálem 
 Pravidelným informováním zaměstnanců o vlivech jejich činností na 

oblast životního prostředí a získat je k užší spolupráci 
 Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, 

služeb a výrobků na životní prostředí 
 Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního 

prostředí. 

Ochranu životního prostředí považujeme za svoji konkurenční 
výhodu. 

 

 
 

V Českých Budějovicích 3.1. 2018              Vlastimil Bízek                                            
jednatel společnosti 


