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ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL LINASET, a.s. 

 

Environmentální profil společnosti Linaset je určen k informování veřejnosti, obchodních partnerů, 

subdodavatelů, zaměstnanců společnosti a ostatních zainteresovaných stran o postoji společnosti v 

oblasti ochrany životního prostředí. 

Společnost Linaset si uvědomuje, že svou činností ovlivňuje stav životního prostředí a že je odpovědná vůči 

budoucím generacím. Rozvoj společnosti je proto založen na harmonickém sladění ekonomického růstu 

a ochrany životního prostředí. Investice směřují do modernizace stávajícího zařízení a nákupu nových 

technologií, které zaručují minimalizaci znečištění.  

Nástrojem k uplatňování této odpovědnosti je vyhlášená Politika IMS, kterou je deklarována snaha 

společnosti o minimalizaci zatížení životního prostředí a  vytváření podmínek pro jeho zlepšování v souladu 

s legislativními a jinými požadavky.  

Ve firmě je uplatňován a kontrolován nastavený systém environmentálního managementu: 

- je zpracována dokumentace zahrnující požadavky systému ISO 14001 a postupy k jeho udržování 

- je vytvořen a pravidelně aktualizován Registr environmentálních aspektů monitorující významné 

 environmentální aspekty – činnosti, které mohou mít významný dopad do životního prostředí, např. 

 emise do ovzduší a vod, spotřeba surovin a energií, zacházení s chemickými látkami a únik závadných 

 látek, hluk, vznik odpadů a nakládání s nimi    

- přednostně jsou vybíráni dodavatelé služeb v oblasti životního prostředí, kteří jsou certifikováni dle 

 ČSN ISO 14001 a splňují kritéria pro jejich výběr postavená na jejich environmentálním chování a 

 průběžně je prověřována jejich způsobilost  

- jsou vytvořeny postupy pro odstraňování nebo minimalizaci mimořádných situací, které by mohly mít 

 negativní vliv na životní prostředí (např. únik závadných látek)  

- je zajišťován pravidelný výcvik a vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí         

Politika IMS je podporována konkrétními, měřitelnými a termínovanými cíli. Cíle jsou podporovány 

programy pro jejich dosažení. Programy se vyhodnocují pomocí určených ukazatelů. Jejich plnění se 

průběžně sleduje a každoročně vyhodnocuje formou srovnávacích tabulek a grafů, které ukazují míru jejich 

dosažení. Na základě výsledků jsou stanovena opatření ke snížení negativních dopadů činnosti společnosti 

na životní prostředí. Systém podléhá neustálé kontrole a je udržováno povědomí zaměstnanců o nutnosti a 

postupech ochrany životního prostředí. 

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 soustavné naplňování. Výsledky 

vnitřních auditů, analýz a poznatky z certifikačních auditů jsou průběžně projednávány ve vedení 

společnosti s cílem trvalého zlepšování environmentálního chování. 


