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1. Hlavní zásady politiky
Skanska se zavazuje k podpoře udržitelnější budoucnosti založené na přesvědčení, že projektový
development a stavebnictví mohou významnou měrou přispět k udržitelnější společnosti.
Prostřednictvím našich zkušeností a odborných znalostí navrhujeme a dodáváme udržitelná řešení,
která pomáhají zákazníkům, společnosti a dalším zúčastněným stranám naplňovat jejich
environmentální cíle a potřeby ve prospěch udržitelné výstavby.
Cílem této politiky je stanovení společných zásad, které umožní efektivně řídit a podporovat
povědomí o nutnosti udržitelnosti životního prostředí v rámci společnosti Skanska v souladu s
našimi hodnotami. Za tímto účelem Skupina Skanska AB vydala Globální Environmentální Politiku
(angl. Skanska Group Environmental Policy), ze které tato politika vychází.

2. Předmět úpravy
Požadavky uvedené v této environmentální politice se vztahují na všechny právnické osoby a
zaměstnance skupiny Skanska v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku.
Primární cílovou skupinou této politiky je tým vedení (MT) obchodní jednotky Skanska ČR a SR,
řídící útvar na úrovni obchodní jednotky pro oblast udržitelného rozvoje, ředitelé závodů a všichni
ostatní vedoucí zaměstnanci.

3. Odpovědnost
Za implementaci politiky v rámci celé obchodní jednotky Skanska ČR a SR zodpovídá tým vedení
(MT) spolu s primární cílovou skupinou.
Porušení této politiky lze ohlásit vlastníkovi politiky nebo vedení skupiny buď přímo, nebo
prostřednictvím vedoucího pracovníka, interního auditora, výboru pro audit nebo jiného vhodného
orgánu společnosti. Každý, kdo takové porušení ohlásí, má v zákonem povoleném rozsahu
možnost zůstat v anonymitě.
Zaměstnanci, kteří poruší tuto politiku, mohou být s ohledem na skutečnosti a okolnosti předmětem
disciplinárního řízení, včetně vytýkacího procesu nebo propuštění.

4. Vybrané definice a zkratky
(Business Unit) obchodní jednotka
(Business Unit President) prezident obchodní jednotky
(Management Team) tým vedení obchodní jednotky
mezinárodní norma definující požadavky systému environmentálního
managementu
EMAS
systém Společenství pro environmentální řízení a audit
Primární cílová skupina (Primary Audience) osoby nebo funkce, které společně s vlastníkem
politiky zodpovídají za implementaci této politiky
Skanska
viz „skupina“ níže
Zelený dluhopis Skanska (Skanska Green Bond) finanční nástroj vydaný společností Skanska k
financování rozvoje komerčních a rezidenčních projektů skupiny Skanska
AB, které jsou považovány za ekologické a / nebo způsobilé podle principů
zelených dluhopisů Skanska (Skanska Green Bond Framework)
Skupina
Skanska AB a všechny právnické osoby, které Skanska AB přímo
nebo nepřímo ovládá prostřednictvím 50 % nebo vyššího podílu na
hlasovacích právech
BU
BUP
MT
ISO 14001

Zainteresované subjekty (Interest Holders) konkrétní funkce nebo skupina osob, u kterých
lze předpokládat, že mají značný zájem na obsahu této politiky
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5. Požadavky
5.1.

Obecné požadavky

Skanska se zaměřuje na neustálé zlepšování svých projektů, produktů a služeb ve vztahu k
životnímu prostředí a snižuje tak ekologickou stopu svých podnikatelských aktivit. Z hlediska
životního cyklu pracujeme na efektivním využívání energie, uhlíku, materiálů, odpadů a vody, jak je
uvedeno v barevné paletě Skanska Color Palette™. Další oblast, kterou sledujeme, je zmírnění
negativního dopadu našich provozních činností na ekosystémy.
Skanska zajišťuje, aby byly zavedeny správné postupy, odpovědnosti a zdroje, k naplnění hodnot a
cílů společnosti. Každá obchodní jednotka jmenuje vedoucího příslušného útvaru (udržitelného
rozvoje, zeleného stavění apod.), který bude přímo podřízen prezidentu obchodní jednotky (BUP)
nebo týmu vedení obchodní jednotky.

5.2.

Standardy a dodržování předpisů

Skanska podporuje mezinárodní iniciativy zaměřené na společenskou odpovědnost firem, jako je
iniciativa OSN Global Compact, cíle udržitelného rozvoje OSN a Rámcovou úmluvu OSN o změně
klimatu (Pařížská dohoda), a zavázala se k jejich dodržování.
Skanska se společně se zúčastněnými stranami zapojuje do transparentního způsobu informování
o výsledcích a dopadech udržitelného rozvoje s využitím mezinárodně uznávaných standardů, jako
např. v rámci projektu zveřejňování emisí uhlíku neziskové organizace CDP (Carbon Disclosure
Project) anebo dle nezávislé mezinárodní organizace GRI (Global Reporting Initiative). Projekty
financované prostřednictvím zelených dluhopisů Skanska (Skanska Green Bond) informují investory
o dopadu na životní prostředí v souladu s principy zelených dluhopisů Skanska (Skanska Green
Bond Framework).
Všechny obchodní jednotky musí splňovat normu ISO 14001, která zajišťuje, že bude používán
externí ověřený systém řízení, který podporuje řízení environmentálních rizik, neustálé zlepšování a
dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí. V případě povinně vykazované
ekologické nehody budou obchodní jednotky bezodkladně informovat řídicí útvar na úrovni skupiny
Skanska AB pro oblast udržitelnosti (Group Function Sustainability), jak je uvedeno v matici pro
vykazování v oblasti green skupiny Skanska AB (Skanska Green Metrics Reporting Procedure).
Společnosti obchodních jednotek, které se tak rozhodli, musí plnit závazky EMAS dle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti
organizací v systému Společenství pro environmentální řízení a audit (EMAS), kterým se zrušuje
nařízení (ES) č. 761/2001 a rozhodnutí Komise 2001/681 / ES a 2006/193 / ES ve znění nařízení
Komise (EU) 2017/1505 a nařízení Komise (EU) 2018/2026. Tyto společnosti se zavázali neustále
zlepšovat své environmentální chování.
Nedílnou součástí plnění našich závazků k ochraně životního prostředí je plnění závazných
požadavků plynoucích z právních a jiných dokumentů.
Při práci s potenciálně nebezpečnými materiály nebo chemikáliemi bude dodržován standard
Skanska se seznamem látek s omezeným použitím (Skanska Restricted Substance List
Standard). Skanska dále usiluje o zmírnění negativního dopadu na životní prostředí snížením
množství produkovaného odpadu, emisí spojených se změnou klimatu a znečištění, které škodí
lidem nebo životnímu prostředí. Tyto záležitosti je nutné oznamovat v souladu s maticí pro
vykazování v oblasti green skupiny Skanska AB (Skanska Green Metrics Reporting Procedure).
Závazek Skanska, pokud jde o řízení environmentálních rizik, přesahuje rámec skupiny Skanska
AB a zahrnuje obchodní partnery, jako jsou zhotovitelé a dodavatelé, kteří se podílejí na našich
projektech. Etický kodex dodavatele společnosti Skanska je používán k zajištění zásad ochrany
životního prostředí, které platí i pro naše obchodní partnery.
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Obchodní jednotky by při vykazování tržeb nebo tržní hodnoty ze zelených projektů měly používat
barevnou paletu Skanska Color Palette™, a to v jejím původním znění nebo v podobě upravené na
podmínky daného trhu.

6. Odkazy
•
•
•
•
•
•
•

Etický kodex Skanska (Skanska Code of Conduct)
Etický kodex pro dodavatele Skanska (Skanska Supplier Code of Conduct)
Matice pro vykazování v oblasti green skupiny Skanska AB (Skanska Group Green
Metrics Reporting Procedure)
Standard Skanska se seznamem látek s omezeným použitím (Skanska Restricted
Substance List Standard)
Principy zelených dluhopisů Skanska (Skanska Green Bond Framework)
Barevná paleta Skanska Color Palette™
Environmentální prohlášení společnosti Skanska SK a.s.

Seznam příloh:
Příloha č. 1

Nahrazuje dokument:
Prohlášení k Environmentální politice
skupiny Skanska

Environmentální politika skupiny Skanska,
verze dokumentu 1.0, platný od 1.9. 2019 do
30.11. 2019

Fronk, Karel, v.r., Gestor procesu 3.14 Ochrana životního prostředí, Vedoucí oddělení
Udržitelný rozvoj Skanska a.s.
Miroslav Potoč, v.r., Generálny riaditeľ Skanska SK a.s.
Michal Jurka, v.r., statutární ředitel Skanska a.s.
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