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Energetická politika skupiny ČMB
Energetický cíl - Vrcholové vedení skupiny ČMB ve snaze snížení dopadu činností skupiny
ČMB na životní prostředí přijímá svůj závazek trvale dosahovat snižování energetické
náročnosti. Součástí EnMS jsou energetické SMART cíle, cílové hodnoty a kontrola jejich
plnění. Základem pro stanovení těchto cílů jsou data z uplynulého období týkající se spotřeby
a ekonomičnost rozhodnutí učiněných s ohledem na aspekty trvale udržitelného rozvoje.
Emise se ve skupině ČMB neustále snižují zvyšováním energetické efektivity a neustálým
zvyšováním podílu obnovitelných energií.
Zaměstnanci Každý vedoucí zaměstnanec dává rámec pro motivaci všech zaměstnanců
skupiny ČMB k maximálním úsporám energie a snižování energetické náročnosti.
Všichni zaměstnanci skupiny ČMB se písemně zavázali k odpovědnosti a povědomí
závažnosti ve vztahu ke snižování zátěže k životnímu prostředí a čestně prohlásili, že učiní
všechno co je v jejich silách pro šetrné hospodaření s energiemi. Pro realizaci energetické
politiky je důležitá spolupráce všech zaměstnanců. Zaměstnanci mají všechny informace o
energetických otázkách a jsou zapojeni do programu energetického managementu.
Rozsah, zdroje - Energetické cíle podniku se vztahují na všechny oblasti; činnosti a metody
související s výrobou betonových směsí. Vrcholný management skupiny ČMB poskytuje
všechny zdroje a informace, které jsou důležité pro realizaci energetické politiky a dosažení
strategických a operativních cílů. Vedení skupiny ČMB usiluje o plynulé zlepšování
energetického výkonu. Minimálním měřítkem je přitom dodržování právních a dalších
požadavků ke kterým se organizace zavazuje ve vztahu k užití a spotřebě energie a
energetické účinnosti. Společnost podporuje nákup energeticky úsporných produktů a služeb
a návrhy na snižování energetické náročnosti.
Monitorování energie a kontrola - spotřeba energie se stále monitoruje. Pravidelně se
shromažďují a kontrolují důležité energetické aspekty. Veřejnost dostává pravidelné
informace o energetických aspektech, spotřebě energie a programu energetického
managementu. Dodržování koncepce energetické politiky pravidelně kontroluje a hodnotí
nejvyšší management skupiny ČMB.
Odpovědnost – Každý zaměstnanec skupiny ČMB je odpovědným za snížení dopadu
činností skupiny ČMB na životní prostředí a odpovědným za přijetí svého závazku trvale
snižovat energetickou náročnost. Společnost stanovila odpovědné osoby za konkrétní úkoly
v EnMS, tyto osoby své pověření přijaly.
Certifikace - důkazem závazku vrcholového vedení skupiny ČMB je implementace a trvalé
zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle mezinárodní normy ČSN EN
ISO 50001:2012. Organizace se rozhodla pro dobrovolnou validaci systému managementu
hospodaření s energií (EnMS) nezávislým certifikačním orgánem akreditovaným ČIA.
Vrcholové vedení přijímá odpovědnost a závazek za všechny principy uvedené v tomto
dokumentu
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