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Environmentální profil společnosti SICO RUBENA, s.r.o. je určen k informaci pro orgány státní 

správy, všechny obchodní partnery, subdodavatele, zaměstnance společnosti a ostatní 

spolupracující zainteresované strany a veřejnost. 

Společnost projevuje trvalý zájem o dosažení a prokázání dobrého evironmentálního profilu 

řízením dopadů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí v souladu se svou 

environmentální politikou a cíli. Na základě zavedeného Systému environmentálního 

managementu, který je součástí Integrovaného systému řízení (dle požadavků norem ČSN EN 

ISO 9001:2015, IATF 16949: 2016 a ČSN EN ISO 14001: 2015) schválilo vedení společnosti 

následující environmentální profil pro období 2018-2020. 

Vedení společnosti si uvědomuje, že činností společnosti SICO RUBENA, s.r.o. ovlivňuje 

jednotlivé složky životního prostředí.  

Rozvoj společnosti je založen na harmonickém sladění ekonomického růstu, sociální 

spravedlnosti a ochrany životního prostředí, tj. na principech trvale udržitelného rozvoje. Všichni 

pracovníci společnosti jsou si vědomi odpovědnosti vůči budoucímu pokolení. Cesta k 

uplatňování této odpovědnosti je stanovena Politikou společnosti, kterou je deklarována snaha 

společnosti o trvale šetrné chování k životnímu prostředí a k vytváření podmínek pro jeho 

zlepšování. 

Jedním z výchozích materiálů pro stanovení Environmentálního profilu společnosti je registr 

environmentálních aspektů, který je průběžně aktualizován a vyhodnocován. 

Konkrétní environmentální cíle jsou definovány v rámci přezkoumání vedením a jsou zaměřeny 

zejména na trvalé záměry environmentální politiky, která je zpracována v rámci Politiky 

společnosti a vychází z níže uvedených trvalých zásad společnosti k ochraně životnímu prostředí 

a úspoře přírodních zdrojů: 

 V souladu s platnou legislativou zajišťovat ve všech oborech a činnostech ochranu 

životního prostředí a dodržovat stanovené postupy tak, aby vůči EMS nebyla vznesena 

žádná stížnost a společnost nebyla zatížena žádnou sankcí. Péči o životní prostředí 

považovat za součást řízení firmy. Formou interních auditů provádět kontrolní činnosti, 

kterými je zjišťováno dodržování vymezených zásad u všech organizačních složek 

společnosti zahrnutých do systému řízení. 

 Preferovat nové pracovní postupy a nová technologická zařízení. Jejich efektivním 

využíváním minimalizovat spotřebu energií a surovin, trvale snižovat zatížení životního 

prostředí a minimalizovat výskyt havarijních stavů. Zajistit bezpečné nakládání s odpady  
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 včetně jejich zneškodnění. Ochranu životního prostředí chápat jako oblast neustálého 

zlepšování, kde prevence je mnohem výhodnější než jakékoliv dodatečné řešení. 

 Společnost má vypracovány postupy pro stanovená monitorování a měření. Mezi hlavní 

sledované údaje patří spotřeba energií, produkce a nakládání s odpady a obaly. 

  

Společnost pravidelně vyhodnocuje produkci a recyklaci odpadů a spotřeby energií. Toto 

vyhodnocení je součástí tohoto environmentálního profilu. 

Vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami uvedenými v tomto Environmentálním profilu 

a zavazuje se, že bude trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje pro jeho trvalé 

naplňování. Společnost se tímto zavazuje k provádění vyhodnocování environmentálního profilu 

společnosti. Výsledky vnitřních auditů, analýz a poznatky z certifikačních auditů budou průběžně 

projednávány ve vedení společnosti s cílem trvalého zlepšování environmentálního profilu. 
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