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Environmentální politika vychází ze strategie řízení společnosti. Vrcholové vedení Rompa CZ s. r. o. usiluje o
dlouhodobě rentabilní, konkurenceschopné, bezpečné a odpovědné podnikání v oblasti zpracování plastů a výroby
forem. Je si vědomo svého podílu odpovědnosti za stav a vývoj životního prostředí, které ovlivňuje svými
podnikatelskými aktivitami. Tato politika rovněž reflektuje ROMPA CZ BUSINESS STRATEGY 2022 – 24, TZV.,
ZELENOU UDRŽITELNOST. Proto stanovuje tuto firemní environmentální politiku a zavazuje se prosazovat
uplatňování následujících zásad:

1.

Uplatňovat systém řízení péče o životní prostředí
➢
➢
➢
➢

2.

Respektovat platnou legislativu
➢

3.

➢

směřovat aktivity firmy k trvalému snižování zátěže životního prostředí a rizik
snižovat energetickou, materiálovou a surovinovou náročnost výroby modernizací a maximálním
využíváním výrobního zařízení, omezováním vzniku odpadů a jejich využitím a tím zajistit minimalizaci
čerpání přírodních zdrojů
zajistit v místech sběru a manipulace s odpady bezpečné nakládání zabraňující znečišťování prostředí

Hodnotit dopady na životní prostředí
➢
➢

5.

dosahovat souladu všech činností firmy s požadavky platné legislativy (zákony, vyhlášky, nařízení apod.)
související s ochranou životního prostředí; tento soulad trvale udržovat, sledovat a hodnotit

Snižovat negativní vlivy činností firmy na životní prostředí
➢
➢

4.

vytvářet podmínky pro naplňování a udržování politiky systému environmentálního řízení
trvale ve všech oblastech své činnosti uplatňovat environmentální přístup a tento považovat za klíčovou
otázku dalšího rozvoje firmy
pravidelně revidovat a přezkoumávat environmentální politiku z hlediska významných environmentálních
aspektů a plnění stanovených environmentálních cílů a cílových hodnot
požadovat odpovědný přístup k ochraně životního prostředí též u našich obchodních partnerů

hodnotit dopady firmy na životní prostředí u plánovaných akcí, nových projektů, změn technologií, oprav,
zavádění nových výrobků nebo jejich součástí před konečným rozhodnutím o jejich realizaci
zapracovat environmentální hlediska do nově zaváděných výrobků tak, aby se minimalizoval jejich dopad
na životní prostředí při výrobě, přepravě, skladování, expedici, při jejich užívání a zneškodňování

Neustále zlepšovat systém péče o životní prostředí
➢
➢
➢
➢
➢

zajistit neustálé zlepšování systému environmentálního řízení a integrovat ochranu životního prostředí do
všech činností firmy
preferovat prevenci znečišťování před dodatečnými opatřeními
orientovat základní strategii firmy na inovační postupy, které vedou k minimalizaci energetických a
materiálových vstupů, omezení vzniku odpadů, ke zvyšování užitné hodnoty našich výrobků a služeb
uplatnit nejlepší dostupné postupy a technologie všude tam, kde je to vhodné a z hlediska vynaložených
nákladů efektivní
prosazovat environmentální přístup u všech svých zaměstnanců, trvale zapracovávat do plánu vzdělávání
oblast ochrany životního prostředí
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Environment policy comes from the strategy of company management. Top management Rompa CZ s. r. o. aims
at long-term keeping profitability, competitive strength, safety and accountable for business in the field of
processing plastics and production molds. The top management is fully conscious of share of responsibility for
position and development of environment which is influenced by company´s business activities. This policy also
reflects ROMPA CZ BUSINESS STRATEGY 2022 - 24, GREEN SUSTAINABILITY. That´s why company
determinates this environment policy and professes to keeping of these principles:

1.

Application environmental management system
➢
➢
➢
➢

2.

Respect valid legislature
➢

3.

create conditions for filling and keeping of environment policy system
application environmental attitude in all areas permanent and consider this attitude as a basic in next
expansion of the company
regular revise and check environment policy from meaningful environment aspects and filling
environment´s targets and target´s values
ask for responsible approach to environmentalist by our business partners

reach harmony in all company´s activities according to valid legislature (laws, public notices, statutes) with
environmentalist; this harmony long-term keeping, monitoring and rating

Reduce negative influences an environmental by company´s activities
➢
➢
➢

all company´s activities aim at long-term reducing of risks
reduce demands of energy, material and raw material by production updating and effective using of
production equipment, reduce waste, reduce drawing of natural sources
ensure safe manipulation with waste in places where waste is loaded

4. Value company´s impact on environmental
➢
➢

value company´s impact on environmental by planned actions, new projects, changes in technology,
repairs, launch new products or their components before final decisions
products which are launched implement by view of environmental to minimalize their impact on
environmental by production, transportation, storage, expedition, using and liquidation

5. Continuously improve environmental management system
➢
➢
➢
➢
➢

ensure continuously improve environmental management system and implement environmental system to
all company´s activities
prefer prevention of contamination ahead of following measures
orientate basic management strategy on innovation which are aimed at minimalization of raw material,
reduce waste, increase use value of our products and services
apply the best progress and technology
enforce these environmental principles by all employees, environmental principles break in training
program
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