
 

 

P O L I T I K A 

 
OHLA ŽS, a.s., jako člen významné mezinárodní stavební skupiny OHLA, uplatňuje zásady udržitelného 

rozvoje, šetrný přístup k životnímu prostředí a společenskou odpovědnost.  

Rozsah činností společnosti zahrnuje oblast pozemního, podzemního, železničního a silničního stavitelství, 

vodohospodářských a inženýrských staveb a  elektro technologií včetně výroby zařízení. 

V praxi zohledňuje neustálé zlepšování kvality prováděných prací, vztahu k životnímu prostředí a zásadám 

bezpečné práce. 

Společnost v rámci zavedeného integrovaného systému aplikuje dobrovolné programy Bezpečný podnik  

a EMAS.  

 

Vedení společnosti se s přihlédnutím ke strategii společnosti zavazuje k: 

 

• plnění právních, normativních a smluvních požadavků ve spojení s dalšími závazky, ke kterým se 

společnost zavázala. S těmito závazky seznamuje své dodavatele a požaduje jejich dodržování, zatímco 

jsou sledovány tendence zlepšování při jejich plnění, 

• stanovení cílů, plánování a sledování svých činností na základě modelu procesního řízení s cílem 

zlepšovat svou efektivitu, 

• identifikování, hodnocení a řízení rizik v oblasti bezpečnosti, kvality a životního prostředí, včetně 

odstraňování nebezpečí a omezování již existujících rizik, 

• zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek na svých pracovištích se zaměřením na prevenci 

pro všechny zainteresované strany,  

• udržení a ochraně životního prostředí se zaměřením na prevenci, s cílem minimalizovat negativní 

dopad na okolí, živé organismy a jejich vzájemné vztahy. Za prioritní je považováno zachování 

ekosystémů, efektivní využívání energií a řízení vodní stopy, 

• kontrole nad činnostmi a postupy, aby se zabránilo nebo byly zmírněny nepříznivé dopady na sociálně 

ekonomické aktivity v okolí, stejně jako na historicko-umělecké, kulturní a/nebo archeologického 

dědictví, 

• poskytování potřebného výcviku, informování a zvyšování povědomí svých zaměstnanců za účelem 

dosažení stanovených cílů,  

• udržování obousměrné, důvěryhodné a srozumitelné komunikaci se zúčastněnými stranami, na které 

je tato politika šířena. 

 

Vedení společnosti zabezpečuje poskytnutí veškerých potřebných zdrojů pro řádnou implementaci a provádění 

této politiky. 
 

 
V Brně, dne 1. 10. 2021  

   

                                                                                                                                                                                                   
 

Ing. Roman Kocúrek 
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