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Na tyto zásady jsou upozorněni všichni zaměstnanci, dodavatelé 
i návštěvníci. Revidujeme je jednou ročně, případně dříve, pokud 
dojde k nějakým bezprostředním změnám.
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„U SPOLEČNOSTI LOGOPLASTE SE POČÍTÁ KAŽDÁ KAPKA.“

OBECNÉ PROHLÁŠENÍ
Většina z nás má vodu k dispozici jednoduše otočením kohoutku, a bereme ji proto jako samozřejmost. Více než 2 
miliardy lidí na světě však přístup ke zdroji čisté vody nemají. Spotřeba vody navíc neustále roste, znečištění vody 
narůstá exponenciální měrou, klesají zásoby sladké vody a narůstají globální problémy.
Voda je vzácný a cenný přírodní zdroj, který potřebuje naléhavou ochranu.
Operace společnosti Logoplaste nejsou náročné na vodu – vodu využíváme zejména na chlazení v uzavřené smyčce, na 
úklidové činnosti a pro osobní účely. Přesto jsme se však zavázali, že budeme spotřebu vody monitorovat, odpovědně 
řídit a přijímat opatření za účelem snížení množství používané vody, třebaže je vody v současné době dostatek.
Vodu musíme ve svých operacích a v každodenním životě využívat moudře a zodpovědně.

KONKRÉTNÍ CÍLE

STRATEGIE SPRÁVY VODNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI 
LOGOPLASTE

Zajistit důsledné dodržování všech zákonů a předpisů týkajících se životního 
prostředí.
Vždy zajistit poskytování plně funkčních a bezpečně řízených služeb WASH (voda, 
sanitace a hygiena) všem zaměstnancům, dodavatelům i návštěvníkům.
Provádět systematické řízení rizik souvisejících s vodou pro společnost a místní 
komunity.
Nést zodpovědnost za využívání vody včetně monitorování jejího odběru se 
zaměřením na snižování spotřeby vody a účinnost jejího využívání.
Monitorovat a řídit vypouštění vody a také potenciální dopad tohoto vypouštění 
na okolní prostředí.
Pokud je to možné, zvýšit míru recyklace a opětovného využívání vody.

Považovat při rozhodování o nákupu zařízení jeho účinnost využití vody za prioritu.
V nových i stávajících výrobních závodech implementovat osvědčené postupy pro 
využívání a ochranu vody.
Provádět pravidelnou údržbu zařízení, bránit ztrátám vody.
Prosazovat správné a odpovědné využívání vody prostřednictvím vzdělávání a 
školení.
Hlásit incidenty související s vodou, vyšetřovat je a provádět náležitá nápravná 
opatření.
Sdílet osvědčené postupy, abychom se všichni mohli učit a zdokonalovat.

MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ
Všechny závody budou znát množství vody spotřebované v rámci výrobních a 
společenských aktivit (měření). Povedeme záznamy o množství veškeré 
spotřebované vody.
Naším cílem je snížit množství získávané vody a její spotřebu neustálým 
zdokonalováním a pokrokem v oblasti technologií.
Budeme pravidelně kontrolovat svá zařízení, procesy a postupy a provádět na 
nich audity.
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