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Úvod
MONTANA je od roku 1993 partnerem pro
průmyslová řešení a průmyslovou automatizaci
široké řady OEM a TIER1 dodavatelů pro
automobilový průmysl. Poskytuje kompletní
paletu služeb, a to od počátečního návrhu až po
finální řešení a instalaci. Zaměstnává více než 75
specialistů průmyslové automatizace.
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Úvod
Společnost MONTANA s.r.o. považuje ochranu životního
prostředí za jeden ze svých standardů. Politika v oblasti
životního prostředí byla stanovena vedením společnosti
MONTANA s.r.o. a je určena především všem zaměstnancům
společnosti. Společnost MONTANA s.r.o., je ohleduplná vůči
životnímu prostředí a klade maximální důraz na jeho ochranu.
Jednotlivé směrnice ochrany životního prostředí, metodické
pokyny v oblasti ochrany ovzduší, vody, chemických látek
a managementu odpadů jsou spolu s cíli stanovenými v oblasti
ochrany životního prostředí součástí širšího rámce ochrany
životního prostředí ve společnosti MONTANA s.r.o., a to
v souladu s požadavky Environmentálního Managementu ISO
14001.
V rámci rozvojových plánu požadujeme od projekčních
kanceláří maximální akcent na životní prostředí, snížení
energetických nároků na minimum, akceptaci veškerých trendů
(rekuperace, solární energie, šedá voda, zelené střechy).
Minimalizování dopadu činnosti společnosti na životní prostředí
je založeno na preventivním přístupu a proaktivním jednání.
K uskutečnění našich cílů v oblasti ochrany životního prostředí
a dodržování všech zákonných požadavků je v sídle společnosti
určena jedna osoba (ředitel společnosti) zodpovědná za plnění
požadavků v souladu s požadavky systému Environmentálního
managementu ISO 14001.
Pro všechny zaměstnance společnosti MONTANA s.r.o.,
ale i pro dodavatelské firmy je ochrana životního prostředí
závazek, který je přirozenou součástí života.
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Vzduch
Společnost MONTANA s.r.o. provozuje osobní motorová vozidla, která produkují emise. Všechna vozidla
procházejí pravidelnými servisními prohlídkami zahrnujícími i měření emisí. Všechna vozidla společnosti
MONTANA s.r.o. splňují emisní limity dané právními předpisy. Hlavním kritériem při výběru nového vozidla
je produkce emisí, z tohoto důvodu společnost zvažuje nákup elektromobilů a zřízení dobíjecí stanice
v areálu společnosti jak pro vlastní flotilu, tak pro zaměstnance a návštěvníky.
Společnost podporuje alternativní způsoby dopravy, proto naši zaměstnanci mohou dobít elektrokola
a elektrokoloběžky.

Voda
•
•
•
•

Společnost MONTANA s.r.o. využívá vodu z městského vodovodu, voda je spotřebovávána v sociálním
zařízení pro zaměstnance a drobnou údržbu, není využívána k technologickým účelům.
Společnost MONTANA nevpouští odpadní vody do povrchových vod, pouze do kanalizace.
Připravujeme studii projektu pro zachytávání dešťové vody, která pak může být využívána pro závlahu
zelených ploch, splachování a všude tam, kde není třeba voda pitná.
K ohřevu vody využívá společnost solární panely umístěné na střeše kancelářské budovy.
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Odpadové hospodářství
•
•
•

Přístup společnosti MONTANA s.r.o., k odpadovému hospodářství je založen na jednoduchém principu:
zabránit vzniku odpadu tam, kde je to možné. Dalším způsobem je recyklace.
Společnost striktně vyžaduje veškeré třídění odpadu.
Většina odpadu ve společnosti MONTANA s.r.o., se recykluje ve spolupráci s odbornými firmami.
Společnost striktně vyžaduje doklady o recyklaci.
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Energetická politika
Energetická politika společnosti MONTANA s.r.o. je proces pro zajištění energetických potřeb budovy
a zařízení ve vlastnictví společnosti MONTANA s.r.o. s ohledem na snižování nákladů za spotřebu i snižování
spotřeby samotné. Zajištění zvyšování energetické účinnosti je v souladu s požadavky systému ČSN EN ISO
50001 - Systémy managementu hospodaření s energií.
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Vedení společnosti MONTANA
s.r.o se v rámci své strategie při
hospodaření s energií zavazuje:
•
•
•
•
•
•

Zodpovědné získávání surovin
•
•
•
•

Partneři jsou povinni zajistit, aby zboží a materiály nepocházely z pochybných nebo nelegálních zdrojů.
Partneři jsou povinni provádět opatření pro zodpovědné získávání zboží a materiálů s cílem zajistit
dodržování právních předpisů.
Není povolen nákup a obchodování s regulovanými konfliktními minerály (zejména tantal, cín, wolfram,
zlato nebo jejich deriváty pokládané za konfliktní).
Obchodní partneři musí zajistit, aby společnosti MONTANA s.r.o. nebylo dodáváno žádné zboží
obsahující kovy na bázi minerálů pocházejících z konfliktních oblastí, kde jejich nákup přímo nebo
nepřímo podporuje nebo financuje ozbrojené skupiny.
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•

Všude tam, kde je to možné a efektivní vytvářet předpoklady a zdroje k dlouhodobému zvyšování
energetické účinnosti.
Přijímat opatření zaměřená na průběžné zlepšování energetické náročnosti.
Zajišťovat dostupnost informací a všech zdrojů nezbytných pro dosahování cílů a cílových hodnot.
Plnit právní a jiné požadavky, které se vztahují k užití energie, spotřebě energie a energetické
náročnosti.
Podporovat nákup energeticky úsporných výrobků, zařízení a služeb.
Podporovat energeticky uvědomělé chování pracovníků a návrhy na snižování spotřeby energie a její
efektivní využití.
Optimalizovat spotřeby (zlepšovat tepelně – technické vlastnosti budov, energetická úspornost
použitých technologií a zařízení, efektivita provozů).

Strategický přístup
vedení společnosti
k Enviromentální politice
•
•
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•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

Vytvářet odpovídající podmínky pro plnění stanovených záměrů společnosti
a k tomu uvolňovat potřebné zdroje.
Podporovat zvyšování kvalifikace u svých pracovníků a zvyšovat jejich povědomí
v oblasti kvality a ochrany životního prostředí.
Zajistit odpovídající motivaci v systému odměňování a rozvoj motivačních prvků.
Zajistit vhodné a způsobilé stroje a zařízení pro výrobu a kontrolu.
Své hospodářské cíle realizovat s ohledem na potřeby ochrany životního
prostředí.
K podávání otevřených a pravdivých informací o dopadech svých
podnikatelských činností na životní prostředí, pracovní prostředí a zdraví svých
pracovníků.
Vést otevřený dialog se zákazníky, svými pracovníky, dodavateli, orgány
státní správy, zájmovými skupinami a ekologickými organizacemi o přístupu
společnosti k ochraně životního prostředí.
Poskytovat odpovídající zdroje pro trvalý rozvoj systému kvality a ochrany
životního prostředí v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015 rozšířené
o proces svařování dle normy ČSN EN ISO 3834-2:2006 a normy ISO 14001:2015.
Nebude činit žádná rozhodnutí nebo opatření, která by jakýmkoliv způsobem
mohla nepříznivě ovlivňovat životní prostředí.
Využívání přírodních zdrojů bude provádět šetrně především hospodárným
využíváním paliv a energií.
Bude průběžně snižovat výskyt odpadů ze svých činností.
Bude vyzývat naše subdodavatele a smluvní partnery k prokazování vyšší
environmentální uvědomělosti a formou řízené spolupráce působit na zvyšování
jejich povědomí ke kvalitě a ochraně životního prostředí.
Trvalou vzájemnou komunikací se zákazníky a ostatními zainteresovanými
stranami dosáhneme lepšího pochopení chování MONTANA s.r.o. vůči životnímu
prostředí.

Enviromentální politiku a vztah k životnímu prostředí a dodavatelů pokrývá další
firemní dokument Kodex chování, který zároveň navazuje na politiku jakosti ISO 9001.
Další ujednání v oblasti sociální odpovědnosti (CSR) řeší dokument Zpráva o trvale
udržitelném rozvoji, kterou lze nalézt na firemním centrálním úložišti, firemních
webový stránkách a specializované www stránce www.montana25.cz.
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Srdcaři průmyslové
automatizace
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Kontaktní osoba pro řešení
nesrovnalostí
Finanční ředitel, do jehož kompetencí spadá
oddělení kontrolingu. V další instanci ředitel
společnosti a následně jednatel společnosti.

Závěrečné ustanovení
Všichni zaměstnanci MONTANA s.r.o. jsou
odpovědni za plnění této politiky.
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