
NAŠE 
ZÁSADY PREVENCE ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZEMĚ – VZDUCH – VODA
Tyto zásady popisují závazek společnosti Logoplaste dosahovat v rámci celé společnosti nejvyšších standardů ochrany 
životního prostředí a zajistit, aby společnost nezpůsobovala znečišťování* a zabraňovala mu. Tyto zásady se vztahují na 
všechny naše provozy, kanceláře, zaměstnance, dodavatele a návštěvníky.

*Znečištění je, když se do ovzduší, vody nebo půdy dostane jakákoli látka, která škodí nebo by mohla škodit lidem 
nebo životnímu prostředí.
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Při rozhodování o nových budovách nebo rozšiřování stávajících budov a při zajišťování ochrany místní přírody a okolního 
prostředí společnost Logoplaste posoudí možný dopad na životní prostředí.

Výstavba nebo rozvoj jakéhokoli výrobního závodu se řídí místním územním plánováním a stavebním řízením. Při tom se 
zohlední veškeré emise a možnost místního a náhodného znečištění.

V rámci uvádění nového závodu do provozu nebo jeho rozvoje použije projektový manažer kontrolní seznam Global EHS 
pro uvádění nového závodu do provozu, aby zajistil naplánování činností v rámci pracovního harmonogramu.

Závody provedou posouzení rizik, aby určily místa možného úniku a množství látky, a poskytnou požadované materiály 
pro zvládání úniku.

Při nákupu nového zařízení se vždy zohledňuje optimální poměr mezi spotřebou energie a rizikem vzniku znečištění.

Všechna pracoviště musí posoudit riziko znečištění vytvořením posouzení rizik na pracovišti, které určí, kde by mohlo dojít 
k úniku a znečištění, typické množství, četnost a úroveň rizika, a popíše preventivní a omezující opatření.

Pokud dojde k havárii, provedou závody izolaci a vyčištění a v případě potřeby využijí specializované dodavatele k zajištění 
odbornosti. Kromě toho budeme informovat místní úřady a zainteresované strany o jakémkoli znečištění, jak vyžadují 
předpisy o životním prostředí v dané zemi.

OBECNÉ POŽADAVKY

PREVENCE ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
Pokud závod potřebuje vypouštět emise do ovzduší, bude se tak dít na základě 
všech povolení vyžadovaných právními předpisy pro vypouštění emisí do ovzduší.
Pokud budou emise vypouštěny do ovzduší, zavede závod podrobný plán 
monitorování, aby zajistil dodržování předpisů. Plán musí obsahovat kontrolu 
barev a zápachu.

PREVENCE ZNEČIŠTĚNÍ PŮDY
Žádné naše závody svou činností a provozními postupy nebudou způsobovat 
znečišťování půdy. To se týká skladování látek, kontroly odpadů a možnosti 
náhodného úniku.
Veškerý nebezpečný odpad musí být kontrolován, aby se zajistilo, že při 
skladování a sběru nezpůsobí znečištění životního prostředí.



S těmito zásadami musí být seznámeni všichni zaměstnanci, 
dodavatelé a návštěvníci. Budou revidovány jednou ročně, 
případně dříve, pokud dojde k nějakým bezprostředním změnám.

Příští revize: květen 2023

Gerardo Chiaia
Chief Executive Officer
červen 2022 (V1)
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ZEMĚ – VZDUCH – VODA
PREVENCE ZNEČIŠTĚNÍ VODY

Pokud závody potřebují vypouštět vyčištěnou/kontaminovanou vodu, bude to 
provedeno v souladu s požadavky všech regulačních povolení.
Pokud závody potřebují v rámci plánované údržby likvidovat 
vyčištěnou/kontaminovanou vodu, musí ji shromáždit a zlikvidovat oprávněná 
odpadová společnost. Voda nebude vypouštěna přímo do místní kanalizace nebo 
jiných odpadních systémů.

PREVENCE ZNEČIŠTĚNÍ MOŘÍ
(VLOČKY, ZTRÁTA PELET)

Všechny závody, které zpracovávají suroviny ve formě pelet, vloček nebo vlastních 
recyklovaných materiálů, jsou povinny dodržovat postupy operace Clean Sweep, 
aby se zabránilo znečištění. Naše závody vyhodnocují možná rizika a zavádějí 
řešení pro jejich prevenci a omezení.
Nová pracoviště musí být navržena tak, aby zahrnovala opatření pro kontrolu 
znečištění v podobě valů a jiných ochranných opatření. Další důraz se klade na 
lokality v blízkosti otevřených vodních toků nebo přírodních krás.

PŘIPRAVENOST NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Všechny závody musí připravit, udržovat a pravidelně testovat své postupy 
připravenosti na mimořádné události a zajistit potřebné vybavení k omezení 
místního a havarijního znečištění.

V rámci plánování připravenosti na mimořádné události všechny závody 
identifikují svou místní kanalizaci a její účely (povrchová voda, odpadní voda, 
kombinovaná voda). Závody budou muset vědět, kam tato kanalizace vede.

MONITOROVÁNÍ A DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
Pokud byla použita souprava pro případ rozlití, závod to zaznamená jako součást 
zpráv o monitorování nebezpečí. Tyto zprávy budou sloužit k identifikaci příčin a 
nápravných opatření a umožní analýzu trendů.

Musí být prováděny časté kontroly a interní audity pracoviště, aby se ověřilo, zda 
jsou dodržovány stanovené provozní podmínky a postupy.

Posouzení rizika úniku kapalin se pravidelně přezkoumává, aby se zajistilo 
průběžné vyhodnocování rizik a ověřování kontrolních opatření. O těchto 
kontrolách se vedou záznamy.


