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1

Závaznost a odpovědnost

1.1

Tento vnitřní předpis je po dobu jeho účinnosti závazný pro všechny zaměstnance
obchodní korporace Skanska Reality a. s. (Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín, 186 00, Česká
republika, IČO: 024 45344), zaměstnance všech obchodních korporací, ve kterých má
Skanska Reality a. s. obchodní podíl rovný nebo větší než 50% (společně dále jen:
“Skanska”), a zavazuje stejně osoby ve vztahu obdobném k závislé činnosti (zaměstnání –
tedy např. podnikající fyzické osoby spolupracující dlouhodobě se Skanska, osoby
vykonávající činnost pro Skanska na základě smlouvy o výkonu funkce a pod.)

1.2

Vlastník tohoto předpisu (uvedený v záhlaví) odpovídá za jeho věcnou správnost
a aktuálnost po celou dobu účinnosti, včetně souladu předpisu s legislativou České
republiky a interní legislativou na úrovni akcionáře Skanska (HQ) a obchodní jednotky
(RDE). Pro všechny je zároveň vlastník kontaktní osobou pro případ nejasností vnitřního
předpisu nebo návrhů na jeho změnu.

2

Prohlášení k Environmentální politice skupiny Skanska

2.1

Skanska se zavazuje k podpoře udržitelnější budoucnosti založené na přesvědčení,
že projektový development a stavebnictví mohou významnou měrou přispět
k udržitelnější společnosti. Prostřednictvím našich zkušeností a odborných znalostí
navrhujeme a dodáváme udržitelná řešení, která pomáhají zákazníkům, společnosti
a dalším zúčastněným stranám naplňovat jejich environmentální cíle a potřeby
ve prospěch udržitelné výstavby.

2.2

Toto prohlášení je extraktem z Environmentální politiky skupiny Skanska. Cílem
environmentální politiky skupiny Skanska je stanovení společných zásad, které nám
pomohou efektivně řídit a podporovat povědomí o nutnosti péče o životního prostředí
v rámci společnosti Skanska v souladu s našimi hodnotami.

3

Principy a zásady

3.1

Skanska se zaměřuje na neustálé zlepšování svých projektů, produktů a služeb ve vztahu
k životnímu prostředí a snižuje tak ekologickou stopu svých podnikatelských aktivit.
Z hlediska životního cyklu pracujeme na efektivním využívání energie, uhlíku, materiálů,
odpadů a vody, jak je uvedeno v interním nástroji Skanska Color Palette™. Další oblast,
kterou sledujeme, je zmírnění negativního dopadu našich provozních činností
na ekosystémy.

3.2

Skanska podporuje mezinárodní iniciativy společenské odpovědnosti firem, jako
je iniciativa OSN Global Compact, cíle udržitelného rozvoje OSN a Rámcovou úmluvu OSN
o změně klimatu (Pařížská dohoda), a zavázala se k jejich dodržování.

3.3

Skanska se společně se zúčastněnými stranami zapojuje do transparentního způsobu
informování o výsledcích a dopadech v udržitelném rozvoji s využitím mezinárodně
uznávaných standardů, jako např. v rámci projektu zveřejňování emisí uhlíku neziskové
organizace CDP (Carbon Disclosure Project) anebo dle nezávislé mezinárodní organizace
GRI (Global Reporting Initiative).

3.4

Projekty financované prostřednictvím zelených dluhopisů Skanska (Skanska Green Bond)
informují investory o dopadu na životní prostředí v souladu s principy zelených dluhopisů
Skanska (Skanska Green Bond Framework).

3.5

Zavazujeme se splňovat normu ISO 14001, která zajišťuje, že bude používán ověřený
systém řízení, který podporuje řízení environmentálních rizik, neustálé zlepšování
a dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí.
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3.6

Při práci s potenciálně nebezpečnými materiály nebo chemikáliemi je dodržován standard
Skanska (Skanska Restricted Substance List Standard). Závazek Skanska, pokud jde o řízení
environmentálních rizik, přesahuje rámec Skanska a zapojuje obchodní partnery, jako jsou
zhotovitelé a dodavatelé, kteří se podílejí na našich projektech.

3.7

Etický kodex dodavatele společnosti Skanska je používán též k zajištění zásad ochrany
životního prostředí, které platí i pro naše obchodní partnery.

3.8

Skanska při vykazování tržeb nebo tržní hodnoty z udržitelných projektů používají interní
nástroj Skanska Color Palette™, a to v původní podobě nebo přizpůsobenou na podmínky
daného trhu.
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