STROM PRAHA a. s.
Lohenická 607, 190 17 Praha 9 Vinoř, IČO: 25751069, DIČ: CZ25751069

ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL
SPOLEČNOSTI STROM PRAHA a. s.
TENTO DOKUMENT JE URČEN K INFORMACI PRO OBCHODNÍ PARTNERY, ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY,
ZAMĚSTNANCE, VEŘEJNOST A OSTATNÍ SPOLUPRACUJÍCÍ STRANY.
Jako moderní společnost s dlouholetou tradicí chceme odpovědně přistupovat
k problematice ochrany životního prostředí. Chápeme úspěšnost našeho podnikání jako
závazek snižovat negativní vliv našich činností na svět, ve kterém žijeme.
Zavedení požadavků na ochranu životního prostředí do systému řízení naší společnosti
s využitím normy ISO 14001 je jedním z prostředků dosahování tohoto závazku.
Environmentální politika společnosti STROM PRAHA a. s. zavazuje organizaci
k šetrnému využívání přírodních zdrojů, minimalizaci negativních dopadů vlastních činností
na životní prostředí, snižování spotřeby energie a produkce odpadů, prevenci znečišťování a
plnění příslušných legislativních požadavků, neustálému zlepšování životního ochrany
životního prostředí v rámci organizace v duchu implementace environmentálního systému
řízení.
V rámci plného rozsahu procesů společnosti STROM PRAHA a. s. jsou identifikovány
činnosti, kterými ovlivňujeme životní prostředí. Ty jsou zahrnuty a poté hodnoceny v
Registru Environmentálních Aspektů (REA). Cílem a smyslem tohoto procesu je
hodnocení dopadu těchto činností na životní prostředí.
Ty nejvýznamnější environmentální aspekty jsou poté zahrnuty do tzv. Programů
Integrovaného systému řízení. Tyto programy jsou schvalovány a jedenkrát ročně
vyhlašovány vrcholovým managementem. Jejich plnění je pravidelně kontrolováno.
Cíle pro nejvýznamnější environmentální aspekty společnosti STROM PRAHA a. s.:

Pořadové
číslo

Název

Indikátory

Požadované
hodnoty
(limity)

Skutečné
hodnoty 2008 *)

Skutečné
hodnoty 2009 *)

[t / rok]

21

20,59

19,45

[kWh / rok]

115 000

90 135,60

110 119,20

8

7,48

7,99

1.

Produkce odpadů

2.

Monitorování spotřeby el.
energie

3.

Monitorování spotřeby
vody

[m / 1 osoba / rok]

4.

Monitorování spotřeby
plynu

[m / rok]

23 000

11 589,88

22 182,78

5.

Monitorování spotřeby LTO

[l / období]

550

535

532,86

6.

Monitorování PHM

[l / období / počet
zaměstnanců
společnosti]

2 000

1 490,73

1 905,08

3

3

Schválil: Ing. Sopoušek, PV ISM

Datum: 11. 2. 2010

