DAF Trucks Praha, s.r.o.
Název

Environmentální politika

Dokument Systému Environmentálního Managementu
Číslo

ZP 1-02

Revize

Nová

Datum

28.8.2013

POLITIKA EMS
Tato politika EMS vychází a navazuje na Politiku EMS schválenou v březnu 2007.
Společnost DAF Trucks Praha, s.r.o. byla založena v roce 1996 jako stoprocentní dceřiná společnost
nizozemského výrobce nákladních automobilů DAF N.V. DAF Trucks N.V. je významným výrobcem
nákladních automobilů v Nizozemí a 100% dceřinou společností společnosti PACCAR Inc. Hlavní
aktivitou společnosti DAF Trucks Praha, s.r.o. je prodej nových nákladních vozidel DAF, servisní
činnost zaměřená na údržbu a opravy těchto vozidel a prodej originálních značkových dílů a
příslušenství na nákladní vozidla.
Ochraně životního prostředí věnuje DAF Trucks Praha s.r.o. i nadále velkou pozornost a v souladu
s tím akceptuje zásady environmentální politiky vyhlášené vrcholovými vedeními společností PACCAR
Inc. a firmy DAF Trucks N.V.
Jsme si plně vědomi možných dopadů našich činností resp. poskytovaných služeb na životní
prostředí. a chceme tyto dopady systematicky minimalizovat.. Proto společnost DAF Trucks Praha
s.r.o. zavedla a provozuje systém řízení environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO
14001:.2008.
Zavedení EMS, jeho úspěšné udržování znamená, že DAF Trucks Praha s.r.o. i nadále chápe svoji
společenskou environmentální odpovědnost a snaží se neustále snižovat dopad svých aktivit na
životní prostředí, čili realizovat tzv. závazek neustálého zlepšování.
Za tímto účelem se společnost DAF Trucks Praha s.r.o. zavazuje k následujícímu:
•

Neustálému zlepšování zavedeného systému EM a environmentálnímu profilu společnosti

•

Soustavnému sledování a vyhodnocování plnění stanovených cílů.

•

Systematickému sledování a plnění právních požadavků (platných právních předpisů a norem
v oblasti životního prostředí) vztahujících se k činnostem naší společnosti.

•

Systematickému sledování a plnění jiných požadavků (směrnice společností PACCAR Inc,,
společnosti DAF NV požadavků orgánů státní správy) vztahujících se k činnostem naší
společnosti.

•

Vytváření podmínek pro předcházení vzniku znečištění při našich činnostech vč.poskytování
našich služeb a zajištění monitorování dopadů našich činností a služeb na životní prostředí
s cílem jejich minimalizace (spotřeba přírodních zdrojů, produkce a odpadů, produkce a
vypouštění odpadních vod).

•

Systematickému zvyšování podílu využitelného odpadu vč. zvažování možnosti opětovného
využití/ recyklace používaných zdrojů a materiálů či rekuperace energie.

•

Zajišťování informovanosti a povědomí svých zaměstnanců a zákazníků o přístupu k ochraně
životního prostředí u

•

Usilování o dosažení rovnováhy mezi ekonomickými a ekologickými zájmy společnosti.

•

Rozvíjení otevřené komunikace se zákazníky, subdodavateli, orgány státní správy
veřejností v otázkách činností společnosti a ochraně životního prostředí.

a

Zásady environmentální politiky jsou platné pro všechny zaměstnance společnosti, kteří jsou zároveň
odpovědní za její dodržování, realizaci a za plnění environmentálních cílů na ni navazujících.
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