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Organizace DF Partner s.r.o. chápe nutnost ochrany p řírodních zdroj ů a životního prost ředí, jehož 
jsme nedílnou sou částí. Environmentální politiku chápeme jako dlouhod obý zám ěr a závazek 
organizace v ůči všem zainteresovaným stranám - zákazník ům, dodavatel ům, orgán ům státní správy, 
zaměstnanc ům a majitel ům organizace, ale i v ůči široké ve řejnosti a p řírodnímu prost ředí. Smyslem 
tohoto závazku je neustálé zlepšování systému environ mentálního managementu spole čnosti a v 
důsledku toho i neustálého snižování zát ěže životního prost ředí způsobené činností organizace. 
Environmentální politika je realizována s využitím vš ech dostupných prost ředků, které nabízí systém 
managementu organizace. Organizace up řednost ňuje preventivní nástroje, které umož ňují 
předcházet vzniku havárií, v místech sb ěru a manipulace s odpady zajiš ťuje bezpe čné nakládání s 
nimi, je však p řipravena i na ú činnou likvidaci vzniklých krizových situací ve vztahu k životnímu 
prost ředí. 
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Environmentální politika ve vztahu k zákazník ům  
Při podnikatelských aktivitách ve výrobě a při realizaci zakázek je záměrem organizace využívat ekologicky 
šetrných procesů a biologicky snadno odbouratelných materiálů, které nezatěžují životní prostředí 
nadměrnou produkcí škodlivých látek při výrobě ani při provozu. Snižovat energetickou, materiálovou a 
surovinovou náročnost výroby, a to cestou modernizace výroby, maximálním využíváním technologií 
šetrných k přírodnímu prostředí, omezováním vzniku odpadů a znečištění a tím zajistit minimalizaci čerpání 
přírodních zdrojů. Zákazníkům tak organizace snižuje potenciální náklady na odstraňování negativních 
důsledků pořízení a provozu ekologicky nešetrných produktů. 
 
Environmentální politika ve vztahu k majitel ům organizace  
Kvalitní, bezpečné a příjemné pracovní prostředí umožňuje zdravým a spokojeným zaměstnancům 
efektivněji využívat všech zdrojů a ve svém důsledku produkovat majitelům efektivní zhodnocení vložených 
investic. 
 
Environmentální politika ve vztahu k zam ěstnanc ům  
Využití systému managementu organizace ve smyslu vyhlášené environmentální politiky a současný přechod 
na procesní řízení má příznivý vliv na kvalitu života zaměstnanců, na jejich bezpečnost a spokojenost v 
organizaci. 
 
Environmentální politika ve vztahu k ostatním zaint eresovaným stranám  
Organizace ve své činnosti identifikuje právní i jiné legislativní požadavky České republiky a Evropské unie 
pro oblast ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a svou činností je v maximální 
míře naplňuje. Ve svém důsledku organizace usiluje o vyváženou spokojenost všech uvedených složek - 
zákazníků, zaměstnanců i ostatních zainteresovaných stran.  
 
Environmentální politika organizace DF Partner s.r.o. se dá stručně vyjádřit heslem: 
 

 
RESPEKTOVÁNÍ PŘÍRODY NÁM UMOŽNÍ BÝT I NADÁLE JEJÍ SOU ČÁSTÍ 

 
 
V Neubuzi, 4.ledna 2013 
Ing. Pavel Drha 
Výkonný ředitel 

 


