
      1 | 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

Prohlášení k životnímu  
prostředí 



 

   
  2 | 36 

 

Prohlášení k životnímu prostředí 

Toto prohlášení je připraveno v rámci EMAS III (Eco-Management and Audit Scheme) podle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009, ze dne 25.listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací 

v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 

761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES. 

 

 

Prohlášení je volně dostupné pro jakékoli zájemce z řad veřejnosti, úřadů státní správy nebo firem. O zaslání 

tohoto dokumentu je možno požádat telefonicky (+420 724 346 291) nebo e-mailem VurbalovaM@ohla-zs.cz, 

případně může být předáno i osobně na recepci OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, CZ - 627 00 Brno, Slatina (do 

30.9.2021 OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno,Veveří, 602 00). 

 

Aktualizace environmentálního prohlášení bude prováděna vždy do 30.9. následujícího roku. 

 

 

 

        Ing. Marcela Vurbalová 

        Ekolog společnosti 
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Používané zkratky a pojmy: 

BP  program Bezpečný podnik 

BOZP PO Bezpečnost práce a požární ochrana 

ČR  Česká republika 

ČSN   Česká technická norma 

EMAS   Environmentální řízení a audit (Eco-Management and Audit Scheme) 

EMS   systém environmentálního řízení 

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

ISO   Mezinárodní organizace pro standardizaci 

MBP  systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

ŘNS  Řídící norma společnosti 

ŽP   životní prostředí 

 

vlastní výkony výnosy/tržby 

portál  intranetová platforma informačního systému  

sorbent   přípravek vstřebávající látku a tím zeslabující její účinky 

společnost OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, CZ - 627 00 Brno, Slatina 

(do 30.9.2021 OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří) 

 

Pro účely tohoto prohlášení se rozumí: 

 

„environmentem“    životní prostředí, 

„environmentálním“   týkajícím se životního prostředí, 

„environmentálním aspektem“  prvek činnosti, výrobku nebo služby OHL ŽS, a.s., který má nebo 

může mít dopad na životní prostředí, 

„environmentálním dopadem“   změna prostředí zcela nebo částečně vyplývající z činností, 

výrobků nebo služeb OHL ŽS, a.s. 
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1. ÚVODNÍ SLOVO 

 

Rok 2020 byl v mnoha ohledech specifický. Celosvětová pandemie onemocnění covid-19 se projevila ve všech 

oblastech podnikání a ovlivnila každodenní život všech z nás v pracovní i soukromé rovině. Navzdory tomu jsem 

velmi potěšen, že naše společnost se se všemi překážkami a omezeními vypořádala více než dobře a bez větších 

komplikací pokračuje v plnění stanovených cílů. 

  

Podařilo se nám splnit plán u většiny ekonomických ukazatelů. Do letošního roku jsme vstoupili  s nejvyšší 

zasmluvněností zakázek, kterou jsme v posledních letech měli. To nám dalo výbornou startovní pozici k 

dosažení cílů stanovených pro tento roku. Mít podepsanou smlouvu je však jen prvním krokem k úspěchu.  

 

Rok 2021 je ve znamení nových výzev. Přijatá Strategie pro příští tři roky je trvale růstová a zaměřujeme se v ní 

na vytvoření podmínek pro posílení personálních kapacit, především těch realizačních, správné nastavení všech 

procesů ve společnosti a v neposlední řadě nezbytnou investiční aktivitu do IT systémů i výrobních prostředků. 

Pokračující spolupráce s odbornými učilišti, středními a vysokými školami nám pomáhá doplňovat naše týmy o 

nové kolegy. Významnou pozitivní změnou pro nás bude přestěhování sídla společnosti do nových prostor, 

které jsou již připravovány s vysokými nároky na kvalitu pracovního prostředí pro naše zaměstnance.     

 

Chceme navázat na předchozí úspěšné období a jedním z důkazů, že OHL ŽS, a.s., dlouhodobě realizuje 

jedinečné a kvalitní stavby jsou četná ocenění z každoročně vyhlašovaných regionálních i celostátních soutěží. 

Ani rok 2020 nebyl výjimkou a my jsme hrdí na to, že odborníkům i veřejnosti se naše práce líbí a uznávají ji.   

 

V příštím roce naše společnost oslaví 70 let působení na stavebním trhu. Jedná se o 70 let železničních, 

silničních, vodohospodářských a pozemních projektů v České republice i zahraničí. Věřím, že na této dlouholeté 

historii můžeme stavět a i do dalších let vkročíme v pozici silné, stabilní a respektované stavební společnosti. 

 

Ing. Roman Kocúrek  

generální ředitel  

1. místopředseda představenstva  
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2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

 

Společnost OHL ŽS, a.s., (dále také „společnost“) má dualistickou strukturu vnitřní organizace tvořenou 

představenstvem a dozorčí radou jakožto řídícími orgány. 

VALNÁ HROMADA 

Působnost valné hromady vykonává společnost OHL Central Europe, a.s. (dále též „OHL CE“), jakožto jediný 

akcionář. 

 

DOZORČÍ RADA 

Od 1. 1. do 29. 4. 2020 působila dozorčí rada v počtu 6 členů, poté v počtu 3 členů. 

 

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY 

José Emilio Pont Pérez předseda 

Marcelo Molina Esteban člen 

Oldřich Sobol člen (zvolen zaměstnanci společnosti) 

Arturo Agulló Jaramillo člen do 29. dubna 2020 

Ignacio Cano Torollo člen do 29. dubna 2020 

Marcela Kolovrátková člen do 29. dubna 2020 

 

PŘEDSTAVENSTVO 

Představenstvo má 5 členů. 

 

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA  

Juan Antonio Felices Romo předseda 

Roman Kocúrek 1. místopředseda 

Paolo Bee 2. místopředseda 

Daniela Musilová člen 

Jiří Procházka člen 
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Prohlášení k životnímu prostředí 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

OHL ŽS, a.s., je tvořena:  

 ředitelstvím společnosti a jednotlivé úseky řídí: 

Generální ředitel Ing. Roman Kocúrek 

Obchodní ředitel Jiří Procházka, MBA 

Výrobní ředitel Ing. Roman Kocúrek 

Finanční ředitel Paolo Bee, MBA 

Personálně-právní ředitel Mgr. Daniela Musilová 

Ředitel Podpůrných služeb Ing. Radim Tichý, MBA  

 třemi regionálními divizemi, třemi oborovými divizemi a jednotlivé divize řídí ředitelé: 

Divize J – Čechy Ing. Aleš Kézr 

Divize M – Morava Ing. Jaromír Pelinka, MBA 

Divize R – Dopravní stavby Petr Zbraněk 

Divize S – Slovensko Ing. Jaromír Pelinka, MBA 

Divize T – Technologie Roman Dostálek 

Divize Z – Železnice Ing. Roman Veis 
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3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, POBOČKY, DCEŘINÉ A PŘIDRUŽENÉ 

SPOLEČNOSTI A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 

 

3.1 Organizační struktura 

OHL ŽS, a.s. je tvořena ředitelstvím společnosti, třemi regionálními (Divize J – Čechy, Divize M – Morava, Divize 

S – Slovensko) a třemi oborovými divizemi (Divize R – Dopravní stavby, Divize Z – Železnice, Divize T – 

Technologie). 

Organizační struktura společnosti platná k 31. 12. 2020: 

 

 

 

 

  

Generální ředitel

Finance a 
ekonomika

Obchod Výroba

Divize J - Čechy

Divize M -Morava

Divize R – Dopravní 
stavby

Divize S - Slovensko

Divize T - Technologie

Divize Z - Železnice

Personálně 
právní

Podpůrné 
služby
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3.2 Informace o pobočkách v zahraničí 

Pobočky OHL ŽS, a.s. k 31. 12. 2020: 
 

Tabulka 1 Pobočky OHL ŽS, a.s. 

Země Název Adresa 

Slovensko  OHL ŽS, a.s., organizačná zložka Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovensko  

Polsko  OHL ŽS A.S. SPÓŁKA AKCYJNA  

ODDZIAŁ W POLSCE 

ul. Górczewska, nr. 216, 01-460, Warszawa, Polsko  

Kazachstán Филиaл Aкциoнeрнoгo oбщestвa „OXЛ ЖC“ в pecпyбликe 

Kaзaxcтaн 

ul. Baraeva 16, kanc. 201, Astana, 010 000 Kazachstán  

Rumunsko  OHL ZS SA BRNO SUCURSALA BUCURESTI Str. Negustori nr. 12, et. 3, Bucuresti 023 953, 

Rumunsko  

 

3.3 Dceřiné a přidružené společnosti 

 

Tabulka 2 Dceřiné a přidružené společnosti 

Název Adresa 

TOMI – REMONT a.s. Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 

OHL ŽS Slovakia, a.s. Tuhovská 29, 831 06 Bratislava 

Obalovna Boskovice, s.r.o. Rovná 2146, 680 01 Boskovice 

„OHL ŽS MO“ S.R.L. blvd. Stefan cel Mare, 65, of. 806, 

Chisinau, MD-2001, R. Moldova 

 

Do registrace v systému EMAS je zahrnuta pouze správa společnosti OHL ŽS, a.s. a její divize sídlící na území 

České republiky. 
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3.4 Seznam lokalit zahrnutých do registrace 

Vedení a správa společnosti sídlí v centru města Brna na ulici Burešova č. 938/17 v administrativním objektu 

ředitelství společnosti. K dalším sídlům společnosti patří sídla vedení a správ divizí: 

Tabulka 3 Sídla společnosti 

Světlá 5, 614 00 Brno divize T - Technologie 

Kulkova 30, 614 00 Brno - 

Maloměřice 

úsek Podpůrné služby 

Drážní 11, 627 00 Brno - Slatina divize R - Dopravní stavby 

Hlávkova 1, 702 04 Ostrava divize M - Morava 

Navrátilova 1, 721 00 Ostrava - 

Svinov 

divize M - Morava 

Tovačovského 22, 772 00 Olomouc Divize M - Morava 

Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 divize J - Čechy 

Vrbenská 2, 370 01 České 

Budějovice 

divize J - Čechy 

Správa nemovitého majetku je řešena vlastními kapacitami.  
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4. O společnosti 

 

OHL ŽS, a.s., je dynamická multioborová stavební společnost zaměřující se na komplexní realizaci stavebních 

děl, jejich modernizaci, údržbu i rekonstrukci. Na stavebním trhu působí bezmála 70 let a patří k největším a 

nejvýznamnějším firmám v oboru v České republice. Společnost je od roku 2003 součástí nadnárodní stavební 

skupiny OHL, která je jedním z hlavních světových hráčů v oblasti realizace infrastrukturních projektů s 

globálním pokrytím a širokým portfoliem aktivit. 

Také díky tomu dokážeme realizovat projekty jakéhokoliv rozsahu i náročnosti napříč všemi stavebními obory. 

Rozsah hlavní činnosti OHL ŽS, a.s. zahrnuje oblast pozemního, železničního, silničního a podzemního 

stavitelství, vodohospodářských a inženýrských staveb, sanací, technologií i zařízení, spolu s nabídkou služeb 

mechanizace a dopravy. Společnost dokáže řešit i nestandardní či technologicky náročné požadavky klientů, a 

to ve špičkové kvalitě a unikátním zpracování nejen v rámci České republiky.  

Dlouholeté zkušenosti s významnými stavebními projekty v kombinaci s prvotřídními technologiemi nám 

umožňují pružně reagovat na požadavky našich klientů a společnosti a přispívat k pokroku současných i 

budoucích generací. Díky špičkovému tým zkušených odborníků přinášíme jedinečná, funkční, kvalitní a trvalá 

inženýrská řešení šetrná k životnímu prostředí, díky kterým se naše planeta stává udržitelnějším místem. 

Naší dlouhodobou vizí je přispívat k celospolečenskému pokroku budováním udržitelných infrastruktur s 

pozitivním dopadem na společnost a životní prostředí. Tento cíl je ztvárněn také novým vizuálním stylem 

společnosti, který je významným milníkem roku 2021. Nové logo vyjadřuje posun směrem k nové budoucnosti a 

k další etapě růstu, rovnováhu mezi racionálním a technickým světem, mezi humánním světem a světem, který 

je blíže k přírodě. Akvamarínová jako barva světového oceánu představuje soulad s přírodou, tmavě modrá pak 

symbolizuje tradici a důvěru. Nejedná se jen o firemní značku, nýbrž o symbol rozvoje, pokroku, otevřenosti a 

udržitelné budoucnosti. 

 

4.1 Základní údaje 

 

Jméno společnosti (platí pro rok 2020) OHL ŽS, a.s. 

Zápis v obchodním rejstříku  B 695 vedená u Krajského soudu v Brně 

Adresa     Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

IČO     46342796 

DIČ     CZ46342796 

Právní forma    Akciová společnost    

Počet zaměstnanců (k 31.12.2020)  1169 

 

4.2 Předmět činnosti 

 

Rozsah činnosti OHL ŽS, a.s., zahrnuje oblast pozemního, železničního, silničního a podzemního stavitelství, 

vodohospodářských a inženýrských staveb, sanací, technologií i zařízení, spolu s nabídkou služeb mechanizace a 

dopravy. Společnost dokáže řešit i nestandardní či technologicky náročné požadavky klientů, a to ve špičkové 

kvalitě a ojedinělém zpracování. 
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4.4 Významné zakázky roku 2020 
 

o Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov,  

o Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice–Říkovice,  

o Rozšíření výrobní haly VH112 pro Škoda Transportation v Plzni,  

o Krajský úřad kraje Vysočina – budova E v Jihlavě,  

o Čistírna odpadních vod Přerov – kalová koncovka,  

o Národní kulturní památka Klášter Kladruby – Život v řádu,  

o Silnice II/150 Prostějov–Přerov. 

 

V roce 2020 jsme průběžně pracovali na 165 projektech v celkové hodnotě přes 35 mld. Kč a 64 z nich jsme 

zdárně dokončili. 

 

4.5 Významné dokončené zakázky roku 2020 

 

o Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice,  

o Plavecký bazén Domažlice,  

o Splašková kanalizace a ČOV v Rudě nad Moravou,  

o Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev,  

o Masarykův onkologický ústav – rekonstrukce Bakešova pavilonu v Brně,  

o Oprava mostu přes Strakonickou na pražské Zbraslavi. 

 

V roce 2020 se nám podařilo splnit všechny podmínky pro udržení certifikátu „Excelentní kvalita“ v RABF 2020 a 

obhájili jsme 3. místo v tomto prestižním ratingu. 

Rovněž jsme získali 7 soutěžních ocenění, z nichž nejvýznamnější jsou:  

o Městská knihovna Písek – Centrum celoživotního vzdělávání – cena předsedy Senátu parlamentu 

České Republiky v soutěži „Stavba roku“,  

o Silnice I/37 – obchvat Skleného nad Oslavou – cena Státního fondu dopravní infrastruktury v kategorii 

A1.2 Dálniční a silniční stavby do 150 mil. Kč v soutěži „Česká dopravní stavba, technologie a inovace 

roku“,  

o Suchá retenční nádrž Jelení – hlavní cena v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské v 

soutěži „Stavba Moravskoslezského kraje“. 
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5. Systém EMS 

Systém environmentálního managementu (EMS – dle ČSN EN ISO 14 001) je spolu s programem EMAS III 

nedílnou součástí tzv. Integrovaného Systému Řízení (ISŘ) tvořeného dále systémem managementu kvality 

(QMS – dle ČSN EN ISO 9 001) a systémem managementu bezpečnosti práce (MBP – dle ČSN EN ISO 45 001, 

spolu s programem Bezpečný podnik). Popis systému řízení je obsahem Manuálu integrovaného systému řízení, 

který obsahuje všechny důležité pokyny k zavedení a udržování systému, popisuje jednotlivé odpovědnosti a je 

podkladem pro vypracování interních norem. 

Plněním požadavků uvedených systémových norem, legislativních norem i jiných požadavků je zárukou 

zodpovědného chování společnosti k životnímu prostředí, zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům i široké 

veřejnosti.  

Hlavní předpisy legislativních požadavků jsou:  

o Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (do 31.12.2020 zákon č. 185/2001 Sb.) 

o Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností 

o Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

o Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

o Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

o Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

o Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

o Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 

o Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 

a prováděcí předpisy na ně navazující vč. právních předpisů EU. 

Společnost identifikuje environmentální aspekty vycházející z minulých, současných nebo plánovaných činností 

a určuje, které z nich mohou mít významné environmentální dopady. Sleduje požadavky příslušných zákonů, 

nařízení, vyhlášek a požadavků zákazníků příp. dalších zájmových sdružení a skupin. 

Z těchto podkladů se vychází při stanovování cílů a cílových hodnot. Cíle jsou realizovány pomocí programů, ve 

kterých jsou určeny odpovědné osoby, termíny plnění a zdroje potřebné k dosažení vytyčených cílů.  Výsledné 

hodnoty jsou pravidelně měřeny a monitorovány a jednotlivé programy vyhodnocovány.  

Ve společnosti jsou pravidelně prováděny interní audity (resp. integrované audity ISŘ – včetně programu 

EMAS), které zajišťuje tým vyškolených interních auditorů. Tyto audity slouží k ověření shody s požadavky 

systémů, shody s legislativou, prověření funkčnosti systémů a identifikaci příležitostí pro zlepšování. Výstupem 

z auditu je Zpráva z auditu a je předkládána vedení společnosti a odpovědným osobám.  

Vrcholové vedení společnosti pravidelně přezkoumává informace z monitorovaných hodnot a zjištění z auditu a 

rozhoduje o realizaci případných opatření k nápravě (příp. preventivních opatření) a definuje další cíle a cílové 

hodnoty. Za funkčnost environmentálního systému včetně jeho neustálého zlepšování odpovídá vedení 

společnosti. Vrcholnou odpovědnost za tento systém má představitel vedení pro integrovaný systém řízení. 

Společnost zavedla trvalé monitorování a měření environmentálních ukazatelů, které odrážejí vliv činností 

společnosti na životní prostředí a jejich vyhodnocení je součástí tohoto veřejného Prohlášení k životnímu 

prostředí. 

 

5.1 Školení zaměstnanců 

V rámci systému řízení jsou pořádána pravidelná školení managementu (1x ročně), kde jsou pracovníci 

seznamování s politikou, s cíli a nejvýznamnějšími aspekty nejen v oblasti životního prostředí, ale i v oblasti 

kvality a bezpečnosti práce.  
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Zaměstnancům na nižších úrovních jsou informace o těchto systémech sdělovány formou školení v rámci 

periodického ročního školení v oblasti BOZP, PO, ŽP a kvality a specifika pro dané pracoviště jsou proškolena 

před zahájením prací. Tím je zajištěno zvyšování celkového povědomí o integrovaném systému řízení u všech 

zaměstnanců. 

Specialisté pro oblast životního prostředí se účastní odborných seminářů a školení v průběhu celého roku, čímž 

je zajištěna jejich vysoká znalost dané problematiky. 

 

5.2 Komunikace 

Interní komunikace v oblasti EMS probíhá prostřednictvím porad vedení, výrobních porad, pohovorů a školení 

pracovníků, informačními tabulemi, Portálem, firemním časopisem Mozaika, apod. 

Spoluúčast pracovníků na řešení problematiky ŽP je řešena prostřednictvím odborových zástupců, se kterými 

jsou projednávány mj. veškeré mimořádné události, havárie apod. Zástupci odborů jsou pravidelně informováni 

o výsledcích kontrolní činnosti z jednotlivých projektů. Zaměstnanci mohou prostřednictvím odborových 

zástupců vznášet své připomínky a náměty ke zlepšení stavu ŽP. Se zástupci zaměstnanců byla rovněž 

projednána Politika a cíle společnosti. 

Externí komunikace probíhá hlavně s investory, dodavateli, podzhotoviteli prací, státní správou a veřejnými 

organizacemi. S investory a jednotlivými dodavateli a podzhotoviteli jsou pravidelně pořádány pracovní porady 

a kontrolní dny na stavbách, kde jsou mimo jiné projednávány i otázky týkající se životního prostředí. 

Jednou z forem komunikace je také zjišťování spokojenosti zákazníků ve všech oblastech integrovaného 

systému řízení. 

 

5.3 Systém péče o životní prostředí 

Základem systémů řízení při realizaci staveb je „Plán EMS pro stavbu“, který slouží jako tzv. Program EMS. Jsou 
zde definovány jednotlivé činnosti, jejich aspekty a dopady a odpovědnosti pro danou stavbu. Dále jsou 
definovány postupy týkající se odpadů, chemických látek, mechanizace apod. (tzn. opatření, příp. programy 
sloužící k minimalizaci dopadů na životní prostředí). 
Tyto plány jsou vyhodnocovány v průběhu stavby, a to formou interních auditů a prováděnými kontrolami 
odpovědných pracovníků (pracovníci vyššího dodavatelství určení pro oblast životního prostředí, pracovníkem 
odpadového hospodářství, příp. vedoucími středisky a stavbyvedoucími při běžných kontrolách stavby). 
U staveb je vedena průběžná evidence odpadů, ve které jsou specifikovány jednotlivé druhy odpadů, a je 
určeno, jakým způsobem se s odpadem nakládá.  Pokud na stavbě dochází k odběru vod technickým zařízením 
(i v případě pouhého snižování stavu hladiny), je vedena Kniha nakládání s vodami. U nebezpečných odpadů 
jsou k dispozici Identifikační listy nebezpečného odpadu. Vyskytují-li se na stavbách chemické látky a směsi, 
jsou řádně označeny a skladovány v záchytných vanách a je vedena řádná evidence těchto látek. K dispozici jsou 
rovněž Bezpečnostní listy. Odpadové a chemické hospodářství je pravidelně kontrolováno pověřeným 
pracovníkem odpadového hospodářství, ekologem společnosti a v rámci prováděných interních auditů. 
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5.4 Společenská odpovědnost 

 

Již v roce 2009 se společnost OHL ŽS a.s. zapojila do projektu Zelená firma, který umožňuje odkládat vysloužilá 

menší elektrozařízení z domácností do sběrných boxů přímo ve společnosti a následně je 

ekologickým způsobem likvidovat. Společnost se tak stala jednou z více než 2200 firem, které jsou do projektu 

zapojeny. 

 

 

 

 

V roce 2020 se společnost OHL ŽS, a.s zapojila do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jako 

lokalita pro úklid byl vybrán cca 3km dlouhý úsek Svitavského nábřeží od Cejlu k Maloměřickému mostu v Brně. 

Díky zápalu do akce a dobré náladě se tak podařilo během dopoledne uklidit celý vybraný úsek a naplnit 25 

velkých pytlů odpadu.  
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5.5 Politika (platná od 10. 9. 2019) 

OHL ŽS, a.s., jako člen významné španělské stavební skupiny OHL, 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.  
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6. Environmentální aspekty 

 

OHL ŽS, a.s. identifikuje - z hlediska životního cyklu - environmentální aspekty svých činností, které může 

kontrolovat nebo ovlivňovat, a jejich dopad na životní prostředí z hlediska životního cyklu.  

Identifikují se potenciální, přímé a nepřímé aspekty odvozené od činností a služeb. Rovněž se identifikují 

aspekty způsobené provozem zařízení.  

Hodnocení identifikovaných environmentálních aspektů se provádí podle kritérií, stanovených pro jednotlivé 

aspekty v závislosti na různých proměnných (nebezpečnost, závažnost, velikost, trvání, citlivost apod.). 

Výsledek hodnocení umožňuje klasifikovat environmentální aspekty podle hodnoty dopadu, který mohou 

potenciálně způsobit. 

OHL ŽS, a.s. má vytvořen postup k identifikaci environmentálních aspektů a jejich hodnocení, dále k zpracování 

a udržování registrů těchto aspektů. Identifikace environmentálních aspektů se provádí jak pro činnosti na 

stavbách, tak pro činnosti v areálech. 

Při hodnocení, které se aktualizuje každé tři roky, nebo při zavedení nové technologie, popř. při aktualizaci 

legislativy, bereme v úvahu zejména hledisko působení našich činností. Společnost má k dispozici Katalog 

environmentálních aspektů, které jsou zařazeny do následujících environmentálních skupin: 

 

Tabulka 4 Skupiny environmentálních aspektů 

ENVIRONMENTÁLNÍ SKUPINA 

PODLE REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ 

Spotřeba a získávání zdrojů 

Vypouštění kapalin 

Emise do ovzduší 

Produkce odpadů 

PODLE DOTČENÉHO EKOSYSTÉMU NEBO PRVKU 

Dopad na hydrologický ekosystém 

Dopad na pobřežní ekosystém 

Dopad na půdní ekosystém 

Dopad na krajinu 

Dopad na faunu a ekosystémy 

Dopad na kulturní dědictví 

Dopad na komunitní ekosystém 

Aspekty vyplývající z havarijních situací 
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Pro identifikaci se berou v úvahu následující situace: 

A. Přímý nebo nepřímý vznik: 

 Přímý: odvozený přímo z činností stavby 

 Nepřímý: dopady spojené se stavební činností 

 

B. Provozní podmínky 

 Obvyklé: rutinní a časté práce 

 Nestandardní: práce, které nemají rutinní charakter, jednorázové nebo málo časté práce, 

opakované práce, které ale dělí dlouhý časový interval, uvedení do provozu v případě zařízení 

 Havarijní 

C. Časové hledisko 

 Minulé činnosti, realizované nebo nerealizované společností  

 Aktuální činnosti 

 Budoucí činnosti 

6.1 Identifikace environmentálních aspektů ve fázi výstavby nebo poskytování služby 

Společnost řídí ve fázi výstavby environmentální aspekty spojené s dopravou a výrobou produktů na místě 

(in situ), s přihlédnutím k alespoň následujícím kritériím: 

 snížení množství obalů a jejich opakované použití, 

 implementace opatření ke snížení spotřeby energií, 

 implementace opatření ke snížení spotřeby vody, 

 opětovné použití zdrojů, 

 podpora nákupu materiálů vyrobených z recyklovaných komponentů, 

 provádění preventivní údržby a oprav mechanizace a zařízení, 

 implementace správné environmentální praxe, 

 přednost takovým procesům řízení odpadů, které se zaměřují na rekuperaci, regeneraci, 

opětovné použití nebo recyklaci spíše než na jejich likvidaci, 

 podpora zavádění environmentálních zlepšení. 

Sdělování těchto kritérií zainteresovaným stranám probíhá prostřednictvím: 

 kontroly plnění environmentálních požadavků ze strany dodavatelů a subdodavatelů, 

 komunikace politiky odpovědných nákupů Skupiny OHL, založené na kritériích udržitelnosti, 

 žádosti o informace o pracovních postupech, materiálech, které se použijí, o řízení nebezpečného 

odpadu atd. 

6.2 Hodnocení environmentálních aspektů 

 

Identifikované environmentální aspekty se hodnotí s cílem určit, které z nich jsou významné a musí se jim tedy 

věnovat přednostní pozornost. Ve společnosti se environmentální aspekty hodnotí prostřednictvím jejich 

dopadů. Identifikují se dopady a určí se významnost. Pokud je dopad vyhodnocen jako "VÝZNAMNÝ", aspekt, ze 

kterého vzniká, se rovněž považuje za "VÝZNAMNÝ" a musí zahrnovat definici a implementaci kontroly činností 

(provozní kontroly), které ho způsobují. 
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Metodika výpočtu hodnoty kritérií hodnocení: 

Konečnou hodnotu environmentálního aspektu představuje součin dílčích hodnot každého 

hodnotícího kritéria pro hodnocený aspekt: 

závažnost dopadu x četnost výskytu 

 

 

ČETNOST VÝSKYTU 

NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ 

1 2 3 

ZÁVAŽNOST DOPADU 

NEVÝZNAMNÁ 1 NÍZKÉ RIZIKO NÍZKÉ RIZIKO 
STŘEDNÍ 

RIZIKO 

MÍRNÁ 2 NÍZKÉ RIZIKO 
STŘEDNÍ RIZIKO VYSOKÉ 

RIZIKO 

VÁŽNÁ 3 STŘEDNÍ RIZIKO 
VYSOKÉ RIZIKO VYSOKÉ 

RIZIKO 

 

Kritéria významnosti 

Jakmile je známa významnost, je třeba určit nezbytná opatření pro kontrolu, eliminaci nebo 

snížení nepříznivých environmentálních dopadů. 

BODOVÁNÍ VÝZNAMNOST KONTROLNÍ OPATŘENÍ 

NÍZKÉ P < 3 NEVÝZNAMNÉ 
Plnění právních požadavků, požadavků projektu a ukazatelů 

environmentální výkonnosti. 

STŘEDNÍ 3 ≤ P < 6 NEVÝZNAMNÉ 

Plnění právních požadavků, požadavků projektu, ukazatelů 

environmentální výkonnosti a správné environmentální 

praxe. 

VYSOKÉ P ≥ 6  VÝZNAMNÉ 

Plnění právních požadavků, požadavků projektu, ukazatelů 

environmentální výkonnosti, správné environmentální 

praxe a operativní kontrola. 

Hodnocení je zaznamenáno do formuláře Identifikace a hodnocení environmentálních aspektů – Registr 

environmentálních aspektů. Společnost neregistruje významné environmentální aspekty, mezi středně 

významné environmentální aspekty patří zejména: 

 • spotřeba el. energie, vody; 

• spotřeba materiálů; 

• vznik odpadů; 

• hluk, vibrace, otřesy; 

• únik nebezpečných látek; 

• emise prachu a pevných částic; 

• narušení inženýrských sítí; 

• vznik požáru; 

• poruchy zařízení a mechanizace 
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6.3 Nepřímé environmentální aspekty 

 

Nepřímé environmentální aspekty společnost identifikuje v následujících oblastech: 

o Nakupované služby a materiály 

o Provoz dokončených staveb 

o Provoz areálu – nakupované služby (úklid, údržba a opravy, ostraha, stravování, ubytování). 

 

Nepřímé aspekty vznikající při nákupu služeb a materiálů se společnost snaží řešit především kvalitním výběrem 

jednotlivých dodavatelů. K tomu slouží zpracovaná a udržovaná databáze ověřených dodavatelů. Při uzavírání 

subdodavatelských smluvních vztahů je oblast životního prostředí řešena ve smlouvě o dílo a všeobecných 

smluvních podmínkách pro provádění díla. V rámci předávání staveniště (pracoviště) jsou jednotliví 

subdodavatelé seznamováni s možnými riziky ohrožení životního prostředí formou Plánu EMS. Společnost 

rovněž vyžaduje od svých subdodavatelů upozornění na rizika ohrožení životního prostředí vyplývající z jejich 

konkrétní činnosti. 

Nepřímé environmentální aspekty vznikající z provozu dokončených staveb je možné ovlivnit 

změnou projektu a technickým řešením stavebního díla, pouze ale se souhlasem objednatele 

a projektanta. 

Nepřímé aspekty hodnotíme v těchto oblastech pro níže uvedené činnosti: 
• vlastnictví certifikátu EMS/osvědčení EMAS; 
• dodržování podmínek uvedených ve smlouvách, dodržování legislativy; 
• možnost dalšího využití (recyklace); 
• balení; 
• používání výrobků/materiálů/technologií šetrných k ŽP; 
• možnost havárie; 
• vybavení havarijními prostředky. 
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7. Environmentální cíle 

 

Vrcholový management společnosti využívá různé nástroje k dosažení neustálého zlepšování řízení. Patří mezi 

ně především kontrola výkonnosti systému ze strany ředitelství a vytvoření Programu cílů, které jsou v souladu 

s politikou a dalšími závazky. 

Jednotlivá ředitelství oblastí a teritoriální ředitelství přebírají cíle vyhlášené OHL. K těmto cílům si následně 

stanoví své vlastní cíle BOZP, kvality a ŽP, v souladu se svou organizační strukturou a potřebami. Obdobně to 

platí i pro projekty, které si stanovují specifické cíle podle potřeb stavby. 

Minimální obsah každého cíle: dílčí kroky, nezbytné materiální prostředky, odpovědnosti, ukazatele hodnocení, 

plnění a harmonogram. 

U společnosti OHL ŽS jsou Cíle ISŘ vydávány formou řídícího aktu generálního ředitele – odpovídá manažer 

Systémů řízení. 

 

7.1 Vyhodnocení cílů za rok 2020 

 

Pro období 2020 - 2021 společnost OHL ŽS přijala cíle skupiny OHL: 

 

Cíl č.2 

ZVÝŠIT POVĚDOMÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Na pracovištích je zvyšováno povědomí o ŽP např. během každoročního školení techniků a dělníků. Cílová 

hodnota více než 35% pro rok 2020 byla splněna. 

 

Cíl č.4 

STANDARDIZOVAT ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH SANKCÍ 

Řízení environmentálních sankcí probíhá standardně v rámci správního řízení dle platné environmentální 

legislativy ČR. V loňském roce nebylo se společností vedeno žádné správní řízení, které by bylo ukončeno 

uložením sankce. 

 

Cíl č.9 

CÍLE PLÁNU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ 

Cíl není prozatím plněn z důvodů nedodání dokumentace z OHL.  
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Pro období 2020 - 2021 si společnost OHL ŽS, a.s. stanovila také vlastní cíle: 

 

Cíl č.11 

ZAVÁDĚNÍ ELEKTROMOBILITY DO PODNIKOVÉ PRAXE  

Cíl je plněn, byly zakoupeny dva vozy ŠKODA CITIGO iV s ryze elektrickým pohonem. V garáži sídla společnosti 

byly vybudovány divizí Technologie dobíjecí stanice. Vyhodnocení provozních nákladů a nákladů na údržbu 

proběhne za rok 2021. 

  

7.2 Stanovení cílů na rok 2021 

 

Cíl č.2 

ZVÝŠIT POVĚDOMÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Na pracovištích je zvyšováno povědomí o ŽP např. během každoročního školení techniků a dělníků. Cílová 

hodnota více než 60%  

 

Cíl č.4 

STANDARDIZOVAT ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH SANKCÍ 

Cílová hodnota 85% projektů s vytvořenou strukturou pro sledování a řešení environmentálních sankcí 

 

Cíl č.9 

CÍLE PLÁNU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ 

Cíl není prozatím plněn z důvodů nedodání dokumentace z OHL.  

 

Cíl č.11 

ZAVÁDĚNÍ ELEKTROMOBILITY DO PODNIKOVÉ PRAXE  

Vyhodnocení provozních nákladů a nákladů na údržbu proběhne za rok 2021. 
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8 Vliv činnosti organizace na životní prostředí 

 

Společnost má zavedeno trvalé monitorování environmentálních indikátorů, které odrážejí vliv činností na 

životní prostředí. Společnost se snaží vytipovat co nejvhodnější indikátory, které umožní meziroční srovnání pro 

hodnocení vývoje vlivu našich činností na životní prostředí. 

Vzhledem k charakteru našeho podnikání – realizace širokého spektra stavebních zakázek, jsou indikátory 

přímo ovlivněny charakterem a typem jednotlivých zakázek v daném období a dále vzdáleností jednotlivých 

staveb od místa sídla společnosti, resp. závodů a v neposlední řadě také klimatickými podmínkami.  

Přesto i nadále budeme přezkoumávat vhodnost jednotlivých současných i dalších možných indikátorů. 

 Vzhledem k charakteru našeho podnikání – realizace širokého spektra stavebních zakázek – jsou indikátory 

přímo ovlivněny charakterem a typem jednotlivých zakázek v daném období a dále vzdáleností jednotlivých 

staveb od místa sídla společnosti a v neposlední řadě také klimatickými podmínkami. Vhodnost jednotlivých 

současných i dalších možných indikátorů, které umožní meziroční srovnání pro hodnocení vývoje vlivu našich 

činností na životní prostředí je průběžně posuzována. 

 

8.1 Klíčové indikátory vlivu činnosti organizace na životní prostředí 

Každý klíčový indikátor se skládá 

• z číselného údaje A, který uvádí celkové roční vstupy (údaj o energii, vodě, odpadu, materiálu  

 apod.) 

• z číselného údaje B, který uvádí celkové roční výstupy organizace a je stejný pro všechny oblasti – 

vlastní výkony (tržby) v Kč 

• z číselného údaje R, který uvádí poměr mezi A a B viz níže uvedené grafy 

 
8.1.1 Energie 

Společnost nemá vlastní zdroj elektrické a tepelné energie. Pro zajištění areálů a výrobních procesů je 

elektrická energie dodávána energetickými závody příslušných rozvodných závodů. Plyn se spotřebovává pouze 

pro topení v areálech.  Společnost se i nadále snaží snižovat v absolutních hodnotách spotřebu energií. 

V roce 2020 proběhl ve všech lokalitách společnosti Energetický audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf 1 Energetická účinnost 
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Tabulka 5 Spotřeba energií 

 

 

 

8.1.2 Materiály 

 

Vzhledem k povaze stavební výroby, rozmanitosti a charakteru používaných materiálů (materiály jsou 

odebírány od desítek dodavatelů) a v návaznosti na pravidelná přezkoumání environmentálních aspektů a jejich 

dopadů a provádění environmentálních auditů probíhajících u společnosti OHL ŽS, a.s. můžeme konstatovat, že 

tento indikátor v oblasti materiálové účinnosti není pro naše významné environmentální aspekty relevantní. 

 

8.1.3 Voda 

 

Voda je v areálech spotřebovávána pouze na provoz sociálních zařízení a při odběru pitné vody pro přímou 

spotřebu, není vstupem do žádného procesu. 

V případech, kdy společnost zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo je to požadavek některé ze  

zainteresovaných stran, je vypracován a schválen příslušným vodohospodářským orgánem Havarijní plán  

na ochranu vod. 

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně,  

zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich  

vlastníci. 

 

 

 

  
2017 2018 2018 2019 2020 

Elektřina KWh 
8 464 928 1 334 364 1 299 550 1 251 112 1 168 513 

Teplo GJ 
4 712 8 621 10 101 9 076 8 100 

Plyn m3 
107 804 88 703 81 401 66 563 49 076 

Graf 2 Spotřeba vody 
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Graf 3 Spotřeba vody ve vztahu k vlastním výkonům 

 

 
Tabulka 6 Výsledky rozborů odpadní vody Ostrava - Svinov 

Areál Ostrava - Svinov 

Odtok ČOV 

2018 

    I.Q II.Q III.Q IV.Q 

CHSK-Cr mg/l 25 39 18 18 

BSK-5 p.n. mg/l 9 9,78 1,49 2,6 

NL mg/l 12 7 5 4 

  2019 

CHSK-Cr mg/l 21 17 53 51 

BSK-5 p.n. mg/l 4,05 3,2 6,8 20,1 

NL mg/l 3 6 10 12 

Uhlovodíky C10 až C40 mg/l  - -  0,257 <0,100 

  2020 

CHSK-Cr mg/l 58 35 33 28 

BSK-5 p.n. mg/l 7,8 10,3 4,66 4,18 

NL mg/l 12 8 10 5 

Uhlovodíky C10 až C40 mg/l 0,24 0,179 <0,100 <0,100 
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Tabulka 7 Výsledky rozborů odpadních vod areál Brno - Kulkova 

 

Areál Brno - Kulkova 

maximáln
í 
přípustná 
hodnota 
mg/l 

  Myčka Retenční nádrž 

2018 

      I.Q II.Q III.Q IV.Q I.Q II.Q III.Q IV.Q 

Rozpuštěné látky 2000 mg/l 1910 1440 214 1960         

Nerozpuštěné látky 400 mg/l 210 46 6 302 30 12 8 28 

CHSK Cr 1000 mg/l 112 71,3 52,6 75,3 33,7 47 55,1 55,6 

BSK 5 400 mg/l 41 16 5,65 5 12 6,73 5,2 1,55 

C10-C40 15 mg/l 0,125 2,86 <0,1 0,23         

pH             7,9 7,3 7,6 7,4 

NEL   mg/l         0,07 <0,05 0,13 0,21 

EL   mg/l         0,47 0,392 0,35 0,57 

    2019 

      I.Q II.Q III.Q IV.Q I.Q II.Q III.Q IV.Q 

Rozpuštěné látky 2000 mg/l 1950 182 1730 1360         

Nerozpuštěné látky 400 mg/l 60 22 387 33 64 6 44 22 

CHSK Cr 1000 mg/l 61 91,9 186 53,7 71 52,6 49,9 26,3 

BSK 5 400 mg/l 16,2 13,6 16,8 3,45 34 6,6 8,95 1,56 

C10-C40 15 mg/l 0,631 0,43 0,548 0,261         

pH             8 8 7,8 8,6 

NEL   mg/l         0,11 <0,05 0,19 <0,05 

EL   mg/l         0,58 0,34 0,74 0,237 

    2020 

      I.Q II.Q III.Q IV.Q I.Q II.Q III.Q IV.Q 

Rozpuštěné látky 2000 mg/l 1340 1980 1610 664         

Nerozpuštěné látky 400 mg/l 180 322 124 86 8 14 2 6 

CHSK Cr 1000 mg/l 160 154 56,1 55,3 26,5 115 43,5 52,3 

BSK 5 400 mg/l 32 37 4,45 6,9 3,34 46,7 2,55 10,3 

C10-C40 15 mg/l 5,3 0,768 <0,1 0,771         

pH             8,1 8,5 9,8 7,4 

NEL   mg/l         <0,05 0,2 0,25 0,17 

EL   mg/l         <0,2 1,04 0,3 0,42 
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8.1.4 Odpady 

 

Odpady jsou tříděny a zařazovány dle vyhlášky č.93/2016 Sb., Katalog odpadů pod katalogové číslo a kategorii. 

Základní dělení odpadů pro sledování je dle kategorie na odpady nebezpečné a odpady ostatní. 

Na jednotlivých stavbách v závislosti na prováděných pracích, třídíme jednotlivé druhy odpadu. Třídění 

jednotlivých druhů odpadů na stavbách se může pohybovat až do 80% vytříděných odpadů z celkového objemu 

ostatních odpadů.  

Stavební odpad je předáván k recyklaci odborným firmám, vždy se musí jednat o firmu oprávněnou dle zákona 

o odpadech. Při výběru smluvních partnerů k dalšímu nakládání s našimi odpady je zohledňován i způsob, jak 

tyto firmy s našimi odpady dále nakládají. 

 

Tabulka 8 Roční produkce odpadů 

Roční produkce [t] 2016 2017 2018 2019 2020 

Odpadů celkem  111 530,39 89 720,916 133 921,793 107 570,277 92 705,705 

Kategorie „O“ (ostatní) 111 263, 69 89 414,586 133 668,277 106 588,751 92 065,037 

Kategorie „N“ (nebezpečný) 266,691 306,33 253,516 981,526 640,668 

Z toho stavební odpady 110 917,197 88 914,327 132 997,098 106 963,845 92 058,565 

Výkony (tržby) [tis. Kč] 5 301 782 4 874 245 5 898 358 6 887 134 7 783 210 

 

Graf 4 Náklady na odstranění odpadů 
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Graf 5 Množství odpadů ve vztahu k vlastním výkonům
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Tabulka 9 Množství vybraných druhů odpadů – meziroční trend 

Kód Název 

Množství [t] 
Meziroční 

trend 
2016 2017 2018 2019 2020 

170504 
Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 170503 
99 390,69 72 413,68 106 106,06 77 142,46 67 633,18  

170503* 
Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky 
-- 85,28 -- 797,14 374,78  

170101 Beton 2 852,64 3 175,36 7 836,08 14 147,11 11 948,49  

170102 Cihly 2 554,15 75,66 251,45 1 767,91 216,52  

170302 
Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 170301 
1 373,91 3 516,797 12 380,699 8 966,48 3 584,64  

170904 Směsné stavební a demoliční odpady 560,47 568,26 1 136,72 1 604,5 683,28  

150102;170203; 

200139 
Plasty 7,641 69,289 90,256 58,079 75,306  

150110* 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek… 
2,164 0,65 0,925 3,0135 2,03  

150202* 
Absorpční činidla, filtrační materiály, 

čistící tkaniny... 
0,164 0,245 0,191 1,364 2,429  

200301 Směsný komunální odpad 255,179 177,002 137,667 185,188 171,662  

       Pozn. : * odpad kategorie „Nebezpečný“ 
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8.1.5 Využívání půdy s ohledem na biologickou rozmanitost 

 

Indikátor „biologická rozmanitost“ se týká využívání půdy a je vyjádřen v m2 zastavěné plochy. V rámci objektů 

společnosti, které tvoří budovy Společnosti, se tento údaj nemění. Celková zastavěná plocha budov Společnosti činí 29 

971 m2. 

  

V následující tabulce je uvedena zastavěná plocha přepočítána na jednoho zaměstnance ve sledovaném období 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.6 Emise 

Provozování všech zdrojů znečištění a jejich monitorování je v souladu s požadavky právních předpisů a s jinými 

požadavky zainteresovaných stran. V této oblasti nebyla v r. 2020 zaznamenána žádná ekologická havárie a jednání 

společnosti bylo v souladu s požadavky. Zdroje znečištění ovzduší emitující těkavé organické látky do 0,6 t/rok mají 

zanedbatelný dopad na životní prostředí (jejich hmotnostní množství je nízké) a v souladu s právními předpisy není v 

těchto případech prováděno měření emisí. 

Na stavbách společnosti se v roce 2020 nenacházel žádný zdroj znečištění ovzduší, který by podléhal 

ohlašovací povinnosti. Veškeré dopravní prostředky a mechanizmy procházejí pravidelně předepsanými technickými 

prohlídkami a kontrolami emisí. Při stavebních pracích s vyšší prašností jsou uplatněna vhodná opatření, která mají 

zabránit, příp. omezit účinek na pracovníky a okolí stavby 

  

Graf 6 Zastavěná plocha budov 
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Tabulka 10 Spotřeba PHM za rok 

Emisní zdroje - mobilní 

Použité typy malé stavební stroje se spalovacím motorem 

 vozidla (osobní, nákladní), stavební mechanizace 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Roční spotřeba bezolovnatých benzínů 

jednotka [l] spotřeba: 180 716 223 394 307 103 337 773 311 063 

Roční spotřeba nafty  

jednotka [l] spotřeba: 983 729 1 243 774 1 588 086 1 457 584 1 628 027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková uhlíková stopa vyjádřená v kilogramech ekvivalentu CO2 

Metoda výpočtu: 

Pro výpočet emise skleníkových plynů byl použit CO2 kalkulátor a přepočtové údaje ze zdrojů uvedených ve vysvětlivce. 

Emise CO2 vztažené k cestování zaměstnanců veřejnými dopravními prostředky v pracovní době a spotřebě leteckého 

paliva nejsou do výpočtu zahrnuty z důvodu neexistence monitoringu. Vzhledem k rozsahu těchto aktivit je možné je 

zanedbat.

Graf 7 Spotřeba PHM ve vztahu k vlastním výkonům 
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Tabulka 11 Emise CO2 

 

  

Spotřeba 
Emise 

CO2(kg) 
Spotřeba 

Emise 
CO2(kg) 

Spotřeba 
Emise 

CO2(kg) 
Spotřeba 

Emise 
CO2(kg) 

Spotřeba 
Emise 

CO2(kg) 

K
o

ef
ic

ie
n

t 
2

0
2

0
 

P
o

zn
ám

ka
 

2016 2017 2018 2019 2020 
  

El.energie [kWh] 
8 464 

928,000 
4 584 

605,005 
1 334 

364,000 
1 561 

205,880 1299549,6 1520473,0 
1251112,

0 1463801,0 
1182000,

0 1382940,0 
1,1700 1) 

Plyn   [kWh] 1 137 
332,000 209 724,021 935 816,650 187 163,330 858777,0 171755,4 702239,7 140447,9 524131,7 104826,3 

0,2000 1)3) 

Plyn   [m3] 
107 804,000   88 703,000   81400,7   66563,0   49076,0   

    

Teplo  [MJ] 4 712 
000,000 263 872,000 

8 621 
000,000 482 776,000 

10101080,
0 565660,5 

9076000,
0 508256,0 

8100000,
0 453600,0 

56,000
0 

4) 

Benzín  [l] 180 716,000 396 563,190 223 394,000 491 087,030 307103,5 675105,7 337773,0 742526,4 311063,0 683809,8 
2,1983 1) 

Nafta  [l] 983 729,000 
2 541 

857,363 
1 243 

774,000 
3 233 

936,777 1588086,0 4129182,4 
1457584,

0 3789864,2 
1628024,

0 4233025,2 
2,6001 1) 

Celkem                [kg 

CO2/rok]   
7 996 

621,579   
5 956 

169,018   7062177,0   6644895,5   6858201,3     

 

Vysvětlivky: 
1)   Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu https://www.mpo.cz/dokument6794.html 
3)  Pro přepočet spotřebovaného zemního plynu na KWh byl použit koeficient 1m3 = 10,68 kWh 

Zdroj : http://www.cenyenergie.cz/prevod-m3-na-kwh.dic 
4)  Přepočet emisí na spotřebu tepla – uvažováno spalování zemního plynu v Teplárně Brno  (56 g/MJ – dle údajů České plynárenskéunie), použitý koeficient z roku 2012

https://www.mpo.cz/dokument6794.html
http://www.cenyenergie.cz/prevod-m3-na-kwh.dic
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8.2 Specifické indikátory vlivu činnosti organizace na životní prostředí  
 

8.2.1 Stížnosti a nehody v oblasti ochrany životního prostředí 

 

Stížnosti řeší v první řadě ředitelé organizačních jednotek, kde příčiny stížnosti vznikly, tzn. ředitelé výstavby, ředitelé 

divizí, funkční ředitelé. Pokud stěžovatel není spokojen s výsledkem, přechází řešení stížnosti ke generálnímu řediteli. V 

roce 2020 generální ředitel neřešil žádnou stížnost v oblasti životního prostředí. 

Tabulka 12 Stížnosti, nehody a pokuty v oblasti ŽP 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Stížnosti laické veřejnosti 0 0 0 14) 0 

Nehody 0 0 12) 25) 0 

Pokuty 11) 0 23) 0 06) 

Poznámka:  

1) sankce za porušení povinností při ochraně životního prostředí-užívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům bez 

souhlasu s jejím odnětím ze ZPF, na stavbě Janáčkovo kulturní centrum v Brně, ve výši 35 000 Kč. Pokutu udělil Magistrát města Brna, 
odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, oddělení zemědělství, Příkazem   č.j. MMB/0371538/20016 dne 26. 10. 2016. 

2)  únik splaškové vody do recipientu Bečva na stavbě „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“ z důvodu poruchy 

čerpadla, nahlášeno na Městský úřad v Hranicích, Odbor ŽP a MO ČRS Hranice – k úhynu ryb nedošlo, nebyla uložena pokuta 

3)  sankce ve výši 12 000 Kč za porušení zákona č. 185/2001 Sb. – nepodání ročního hlášení o produkci odpadů a nakládání s 

odpady za roky 2015 a 2016 za stavby prováděné na území ORP Velké Meziříčí. Pokutu udělila Česká inspekce životního prostředí, OI 

Havlíčkův Brod, Příkazem   č.j. ČIŽP/46/2018/503 dne 22. 1. 2018. 

 sankce ve výši 25 000 Kč za porušení zákona č. 185/2001 Sb. – nevedení průběžné evidence o odpadech beton a asfaltové 

směsi. Pokutu udělil Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, Rozhodnutím č.j.: MR-S 6804/17-OZP/37 dne 7. 3. 2018. 

Graf 8 Emise CO2 ve vztahu k vlastním výkonům 
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4)  požadavek na dodržování podmínek stavebního povolení na projektu NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba 

pavilónu centrálního příjmu vzhledem k ochraně zeleně – přijato nápravné opatření, které bylo ze strany stěžovatele akceptováno. 

 5) Požár nákladního vozu s únikem provozních kapalin na stavbě Modernizace trati Sudoměřice – Votice-nehoda 

subdodavatele Toril Invest a.s. (dopravce betonu). Únik betonové směsi z domíchávače, znečištění komunikace v obci Heřmaničky – 

nehoda subdodavatele ZAPA Votice. 

6) V roce 2020 bylo KÚ Středočeského kraje zahájeno řízení o doměření poplatku za ukládání odpadu na skládku – po 

neshromáždění podkladů bylo řízení zastaveno 

 

8.2.2 Environmentální náklady a výnosy 

 

Ekonomické důsledky působení podnikových činností, výrobků i služeb na životní prostředí jsou předmětem 

pravidelného vyhodnocování. Trvalé monitorování environmentálních nákladů, které odrážejí vliv činností společnosti 

na životní prostředí, je nedílnou součástí hodnocení realizovaných zakázek. 

Tabulka 13 Environmentální náklady 

Kategorie envi. Nákladů [tis.Kč] 2016 2017 2018 2019 2020 

Spotřeba elektrické energie, plynu, páry teplé 
vody a vody  

 
 

34617 
34617 

 
 

28739 
28739 

30802 35732 44919 

Nakládání s odpady 13734,964 64304 17850,944 49116 57087 

Služby související s měřením 
environmentálních veličin  369 844 978 918 951 

Manipulace s vodou (stočné)  1375,64 1267 1652 1311 1740 

Poplatky k ochraně životního prostředí  109 104 247 52 85 

Služby pro environmentální sledování  145 83 17 61 35 

Náklady na školení vlastních zaměstnanců  28,63 27,39 6 0 0 

Náklady celkem  50633,234 95369,39 51552,944 87190 104817 

Výkony OHL ŽS   5301782,0 4874245,00 5898358,00 6887134,00 7783210 

Podíl nákladů [%] 0,955022 1,95659 0,874021 1,265983 1,346706 
 

  

  

Graf 9 Podíl nákladů na výkonech 
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9 Závěr 

Každoročně bude předkládáno k ověření Prohlášení k životnímu prostředí obsahující aktualizované informace týkající se 

cílů, environmentálních aspektů a sledovaných environmentálních ukazatelů – indikátorů. V říjnu 2024 bude zveřejněno 

podrobné Environmentální prohlášení, které bude opět validováno akreditovaným environmentálním ověřovatelem 

 

Akreditovaný environmentální ověřovatel (akreditační číslo ověřovatele CZ – V–5004): 

STAVCERT Praha, spol. s r.o., Jablonského 640/2, 170 00 Holešovice-Praha 7 

 

Zpracovala: Ing. Marcela Vurbalová 

         Ekolog společnosti 

 

 

Zástupce zaměstnanců: Oldřich Sobol 

 

 

Schválil:   Ing. Roman Kocúrek   

  Generální ředitel, 

     1. místopředseda představenstva 

 

 

V Brně dne 14.9.2021 

 

  



  

     36 | 36  
    

Prohlášení k životnímu prostředí 

Seznam grafů 
Graf 1 Energetická účinnost ............................................................................................................................... 23 

Graf 2 Spotřeba vody .......................................................................................................................................... 24 

Graf 3 Spotřeba vody ve vztahu k vlastním výkonům ........................................................................................ 25 

Graf 4 Náklady na odstranění odpadů ................................................................................................................ 27 

Graf 5 Množství odpadů ve vztahu k vlastním výkonům .................................................................................... 28 

Graf 6 Zastavěná plocha budov .......................................................................................................................... 30 

Graf 7 Spotřeba PHM ve vztahu k vlastním výkonům ........................................................................................ 31 

Graf 8 Emise CO2 ve vztahu k vlastním výkonům ............................................................................................... 33 

Graf 9 Podíl nákladů na výkonech ...................................................................................................................... 34 

 

Seznam tabulek 
Tabulka 1 Pobočky OHL ŽS, a.s. ............................................................................................................................ 9 

Tabulka 2 Dceřiné a přidružené společnosti ........................................................................................................ 9 

Tabulka 3 Sídla společnosti ................................................................................................................................. 10 

Tabulka 4 Skupiny environmentálních aspektů .................................................................................................. 17 

Tabulka 5 Spotřeba energií ................................................................................................................................. 24 

Tabulka 6 Výsledky rozborů odpadní vody Ostrava - Svinov .............................................................................. 25 

Tabulka 7 Výsledky rozborů odpadních vod areál Brno - Kulkova ..................................................................... 26 

Tabulka 8 Roční produkce odpadů ..................................................................................................................... 27 

Tabulka 9 Množství vybraných druhů odpadů – meziroční trend ...................................................................... 29 

Tabulka 10 Spotřeba PHM za rok ....................................................................................................................... 31 

Tabulka 11 Emise CO2 ......................................................................................................................................... 32 

Tabulka 12 Stížnosti, nehody a pokuty v oblasti ŽP ............................................................................................ 33 

Tabulka 13 Environmentální náklady ................................................................................................................. 34 

 

 
 
 
 
 
 
  

file:///C:/Users/vurbalovam/Desktop/EMAS/EMAS%202021/OHLA_ŽS_prohlášení_k_ŽP2020.docx%23_Toc83113196
file:///C:/Users/vurbalovam/Desktop/EMAS/EMAS%202021/OHLA_ŽS_prohlášení_k_ŽP2020.docx%23_Toc83113197
file:///C:/Users/vurbalovam/Desktop/EMAS/EMAS%202021/OHLA_ŽS_prohlášení_k_ŽP2020.docx%23_Toc83113199
file:///C:/Users/vurbalovam/Desktop/EMAS/EMAS%202021/OHLA_ŽS_prohlášení_k_ŽP2020.docx%23_Toc83113201
file:///C:/Users/vurbalovam/Desktop/EMAS/EMAS%202021/OHLA_ŽS_prohlášení_k_ŽP2020.docx%23_Toc83113202
file:///C:/Users/vurbalovam/Desktop/EMAS/EMAS%202021/OHLA_ŽS_prohlášení_k_ŽP2020.docx%23_Toc83113203
file:///C:/Users/vurbalovam/Desktop/EMAS/EMAS%202021/OHLA_ŽS_prohlášení_k_ŽP2020.docx%23_Toc83113204

