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Environmentální politika společnosti EXTRAL je implementována pomocí zavedeného a neustále 
zdokonalovaného systému environmentálního managementu ISO 14001:2015.

S vědomým smyslem pro spoluzodpovědnost za stav přírodního prostředí a péči o jeho ochranu 
využíváme ve společnosti ekologicky šetrné způsoby provozu při zachování odpovídající kvality 
poskytovaných služeb a dodržování platných zákonných požadavků v oblasti ochrany životního 
prostředí.

Zásady se vztahují na všechny zaměstnance a spolupracovníky, představenstvo a zmocněnce. EXTRAL 
také vyžaduje, aby obchodní partneři dodržovali standardy chování specifikované v Politice.

Cílem společnosti EXTRAL je:
- péče o přírodní prostředí a předcházení znečišťování životního prostředí,
- ekonomický rozvoj, který je ekvivalentní ekologickému rozvoji,
- vedení strategie udržitelného rozvoje ve společnosti a vhodné sledování záležitostí souvisejících s 

minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.

Hlavními směry naší strategie jsou tyto činnosti:  
- přijímání opatření ke zlepšení účinků našich činností v oblasti životního prostředí,
- zlepšování našich výrobních procesů za účelem splnění platných zákonných požadavků na ochra-

nu životního prostředí,
- efektivní využívání přírodních zdrojů a snižování emisí,
- sledování spotřeby surovin a její průběžná optimalizace za účelem snížení množství surovin a 

využití recyklovaných materiálů,
- provádění kontrolované a bezpečné činnosti související s nakládáním s odpady a jejich neustálé 

snižování,
- podpora aktivit souvisejících s vhodnými postoji souvisejícími s ekologickou odpovědností,
- zvyšování ekologického povědomí našich zaměstnanců prostřednictvím systematického školení,
- sledování pokroku ve vědě a technice s cílem využít úspěchy v těchto oblastech k zavedení změn, 

které nebudou mít negativní dopad na přírodní prostředí,
- používání řešení a zařízení omezujících škodlivé dopady na životní prostředí a zaměřování našich 

aktivit na prevenci nadměrného vzniku znečištění a odpadů,
- Provádění činností zaměřených na zlepšování kvality a snižování spotřeby vody,
- Školení zaměstnanců o odpovědném nakládání s chemikáliemi.

Představenstvo EXTRAL poskytuje potřebné zdroje ke splnění požadavků vyplývajících z politiky 
životního prostředí. Všichni zaměstnanci EXTRAL vynakládají veškeré úsilí, aby minimalizovali negativní 
dopady na životní prostředí vyplývající z činností společnosti EXTRAL.

Environmentální politika je známa všem zaměstnancům a je jimi akceptována. Tato politika je veřejně 
dostupná a v případě potřeby aktualizovaná podle měnících se situací a požadavků.
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