Environmentální politika
Jsme moderní, efektivně řízenou společností poskytující svým odběratelům a koncovým
zákazníkům kvalitní a spolehlivé služby.
Vedení společnosti se zavazuje k naplňování principu TUR (trvale udržitelného rozvoje) a k plnění
stále rostoucích požadavků národních právních předpisů a právních předpisů EU. Vedení
společnosti si rovněž uvědomuje rostoucí požadavky ze strany zákazníků na služby v požadované
kvalitě, v předem stanoveném čase a za přijatelné ceny. Služby jsou prováděny s ohledem
na dopady pro jednotlivé složky životního prostředí.
Aby vedení společnosti zajistilo plnění požadavků zainteresovaných stran, vytvořilo systém
udržování, monitorování a zlepšování environmentálního systému managementu, které
je deklarováno tímto vyhlášením. Tohoto dosáhla zavedením systému environmentálního
managementu (řízení) dle normy ČSN EN ISO 14001 (dále jen „EMS“). Plnění této normy zajišťuje
dosažení uvědomění a úsilí, vedoucí k dlouhodobému a neustálému zlepšování dopadů
na životního prostředí.
Politika EMS je tvořena prostřednictvím zásad v následujících oblastech:
•
•

•
•
•
•
•
•

dodržovat platnou legislativu ŽP,
identifikovat a vyhodnocovat všechny činnosti společnosti, které ovlivňují, nebo mohou
ovlivňovat, přímo či nepřímo životní prostředí, a to zejména ve vztahu k provozu budov
a autoparku, odpovědného přístupu zaměstnanců společnosti k životnímu prostředí
a k projektům s životním prostředím souvisejícím,
vytvářet, monitorovat, udržovat a zlepšovat EMS organizace prostřednictvím rozhodování
a cílů, v návaznosti na relevantní problematiku řešenou v rámci efektivního EMS,
vyhledávat možnosti zlepšování chování organizace a snižování environmentálních
dopadů,
vyhledávat a minimalizovat možná rizika, zvyšovat havarijní připravenost organizace,
uvědomovat si rozsah a souvislosti činností organizace, zdokumentovat a řídit informace
o činnostech organizace napříč všemi zainteresovanými stranami,
aktivně spolupracovat s orgány státní správy ČR i regionu,
vstřícně reagovat na stížnosti a požadavky okolí.

Vedení společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. se zavazuje k plnění závazků výše
uvedené politiky EMS.
V Brně dne 14. 11. 2022
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