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Environmentální politika
Skanska Reality a.s.
Pevně věříme, že příprava a výstavba projektů mohou zásadním způsobem přispět k naplňování
principů udržitelného rozvoje. Společnost Skanska proto podporuje proaktivní řízení životního
prostředí na všech úrovních, od místních až po globální. Tímto přístupem můžeme pozitivně
ovlivňovat hlavní zainteresované strany, zejména zákazníky a dodavatele.
Organizační struktura, systémy řízení, procesy a vzdělávací plány jsou ve společnosti Skanska nastavovány
tak, aby splňovaly všechny platné zákony, nařízení a standardy. Systém environmentálního managementu
je certifikován podle ISO 14001. Vzhledem k tomu, že za náš výkon v oblasti životního prostředí zodpovídá
liniový management, je environmentální systém integrován v základních podnikových procesech a plánech.
V duchu neustálého zlepšování zapojujeme do procesu environmentálního řízení naše pracovníky,
subdodavatele, partnery a jiné zúčastněné strany, kteří přispívají k našemu úsilí být v celosvětovém měřítku
leaderem v našem odvětví. Aktivním hledáním způsobů, jak snížit negativní dopady našich projektů,
výrobků a služeb na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu usilujeme o neustálé zlepšování
jejich environmentální pověsti, takže nás zúčastněné strany nevnímají jen jako společnost, která je schopná
stavět environmentálně zaměřené projekty, ale také jako stavební a developerskou společnost, která se
chová zodpovědně vůči životnímu prostředí.
Naše dlouhodobé cíle jsou:
•

Podporovat efektivní využívání energie a snižování emisí plynů souvisejících s klimatickými
změnami. Tam, kde není snížení možné, využijeme jako poslední možnost uznávané prostředky
ke kompenzaci námi přímo vytvářených emisí.

•

Směřovat k nulové produkci odpadu prostřednictvím poptávky po jeho omezení na začátku
životního cyklu, opětovným využíváním materiálů kdekoliv je to možné, recyklací (nebo
downcyclingem) a tam, kde tyto možnosti nejsou v praktické podobě využitelné, zajišťovat
nakládání a likvidaci odpadu způsobem šetrným k životnímu prostředí.

•

Proaktivně vybírat a využívat materiály, které jsou neškodné lidem i životnímu prostředí.

•

Zmírnit dopad našich činností na faunu, flóru a související ekosystémy.

•

Snížit poptávku po využívání vodních zdrojů, chránit je a recyklovat.

•

Snížit škodlivé emise do ovzduší ze vznikajících projektů, silničních vozidel, mobilních
i stacionárních vybavení a z procesů výstavby.

•

Minimalizovat negativní dopad našich činností.

•

Trvale vzdělávat a rozvíjet naše zaměstnance a partnery v oblastech ochrany životního prostředí
a zeleného stavění.

Tyto závazky se odráží také v ostatních politikách společnosti, v jejich pravidlech, pokynech a ve sdílených
příkladech nejlepší praxe. Tuto environmentální politiku je třeba vnímat společně s dokumentem „Etický
kodex Skanska“. Provádění této politiky je popsáno v našem Skanska 2020 Business Plánu a sledováno za
pomocí stanovených strategických green indikátorů.
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