
BOSCH REXROTH 

ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PŘOSTŘEDÍ

K životnímu prostředí se 
chováme zodpovědně

Jako vedoucí dbám o 
ochranu životního 

prostředí

Minimalizuji náš vliv na 
životní prostředí

 Jsem vzorem v ochraně 
životního prostředí

 Provádím preventivní 
optaření, aby se 
předešlo ekologickým 
haváriím

 Investuji do životního 
prostředí

 Pravidelně kontrolujeme 
pracovní prostředí

 Environmentální cíle 
platí pro všechny

 Usilujeme o udržitelná 
opatření

 Dodržujeme pravidla 
 Environmentální aspekty 

začleňujeme do všech 
úkolů a rozhodnutí

 Hodnotíme a 
minimalizujeme vliv 
práce na životní 
prostředí

 Jsme vzorem v ochraně 
životního prostředí

 Provádíme preventivní 
opatření, aby se 
předešlo ekologickým 
haváriím

 Investujeme do 
životního prostředí

Zlepšujeme životní 
prostředí pro další 

generace

O životním prostředí 
mluvíme otevřeně

Máme nulovou toleranci 
k protiprávnímu jednání

 Rychle odstraníme 
ekologické nedostatky 

 K pochybení máme 
nulovou toleranci 

 Měníme slova v činy

 Usilujeme o udržitelná 
opatření 

 Žádné odpady 
neukládáme na skládku

 Dodržujeme zásady 
ochrany životního 
prostředí

 Environmentální témata 
začleňujeme do 
pravidelné komunikace 

 V případě chyb vedeme 
otevřené a konstruktivní 
diskuze 

 Hledáme zlepšení 
slabých stránek ochrany 
životního prostředí

Očekávání



K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ SE 
CHOVÁME ZODPOVĚDNĚ

 Jsme zodpovědní za svoje chování 
 Dopad na životní prostředí posuzuji před 

zahájením práce
 Do pracovních procesů začleňuji environmentální 

aspekt
 Práci vykonávám pouze pokud mám kvalifikaci

JAKO VEDOUCÍ DBÁM NA OCHRANU 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 Naslouchám návrhům svých zaměstnancům 
 Analyzuji základní příčiny ekologických incidentů 
 Podporuji nezbytná opatření na ochranu životního 

prostředí 
 Na poradách se věnuji problematice ochrany 

životního prostředí

MINIMALIZUJEME NÁŠ VLIV NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 Zavádíme postupy kontrol všech preventivních
opatření

 Hledáme projekty a akce související s 
environmentálními aspekty schválené vrcholovým
managementem

 Sdílíme naše cíle a vize se všemi stranami jako 
jsou spolupracovníci, dodavatelé, zákazníci atd. 

 Průběžně doplňuji kvalifikaci zapojených 
spolupracovníků

ZLEPŠUJEME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
PRO DALŠÍ GENERACE

 Podporuji naše environmentální cíle 
 Pokud je to možné snažím se opětovně používat 

zdroje 
 Aktivně se účastním zlepšování životního 

prostředí, např. podávání zlepšovacích návrhů
 Seznamuji návštěvníky a zaměstnance o našich 

pravidlech v oblasti životního prostředí

O životním prostředí mluvíme otevřeně
 Tématům životního prostředí se věnuji na 

pravidelných setkání 
 Vytvářím pravidla pro ochranu životního prostředí, 

která jsou viditelná pro všechny 
 Chovám se ekologicky i mimo práci 
 Doporučuji spolupracovníkům a kolegům jak 

napravit odchylky 

MÁM NULOVOU TOLEKRANCI K 
PROTIPRÁVNÍMU JEDÁNÍ

 V případě porušení zásad ochrany životního 
prostředí zasahuji pohotově 

 Ihned hlásím ekologické incidenty 
 Ihned se zahajuje vyšetřování ekologických 

havárií
 V případě pochybení očekávám disciplinární 

důsledky 
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