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Toto environmentální prohlášení popisuje společnost Pierburg s.r.o. a 
její chování k životnímu prostředí dle požadavků 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 III) a je ověřeno 
nezávislým akreditovaným environmentálním ověřovatelem. 

Environmentální prohlášení je určeno zainteresované veřejnosti a 
dalším třetím stranám s cílem informovat je o vlivu společnosti na 
životní prostředí. 

Aktualizace environmentálního prohlášení za předchozí rok bude 
prováděna vždy do 31. 10. roku následujícího. 

 

This environmental statement describes behavior of Pierburg s.r.o. to 

the environment in accordance with the requirements of the Regulation 

of the European Parliament and of the Council (EC) no. 1221/2009 from 

25th of November 2009, about voluntary participation by organizations in 

a Community eco-management and audit scheme (EMAS III) and has 

been verified by an independent verifier. 

This statement is addressed to interested public and to other third 

parties in order to inform them about the impact of Pierburg to the 

environment. 

The environmental statement will be updated annually till 31.10. 

 

V Ústí nad Labem dne 14.10.2021 

Ing. Lucie Peterková 

EMS Specialista 
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Seznam zkratek 

 

CO2   Oxid uhličitý 

ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČSN  Česká technická norma 

EUR   Euro 

EMAS  Eco Management and Audit Scheme (Společenství pro 
environmentální řízení podniků a auditu) 

EMS   Systém environmentálního managementu 

GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung (společnost 
s ručením omezeným) 

HMDSO Hexamethyldisiloxan 

NO  nebezpečný odpad 

PG  Pierburg 

ORL  odlučovač ropných látek 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 
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1. Úvodní slovo 
 

Vážení spolupracovníci, obchodní partneři, občané, 

 

Společnost Pierburg s.r.o. Ústí nad Labem - Trmice, patřící do 
celosvětového koncernu Rheinmetall, je jednou z nejdynamičtěji se 
rozvíjející společností skupiny automotive, a jako taková si je plně 
vědoma své společenské odpovědnosti vůči životnímu prostředí. 

Společnost Pierburg s.r.o. se snaží prosazovat takové technologie a 
postupy, které jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí a využívání 
přírodních zdrojů. Vyvíjí výrobky, které jsou nenáročné na spotřebu 
energií a přírodních zdrojů a které zatěžují životní prostředí co možná 
nejméně. Společnost trvale respektuje a plní požadavky právních 
předpisů a zainteresovaných stran na ochranu životního prostředí. 

Samozřejmostí je uvědomělé ekologické chování všech našich 
zaměstnanců podporované především pravidelným vzděláváním, 
školeními a informacemi o důležitosti správného chování vůči životnímu 
prostředí. 

Jedním z dlouhodobých cílů naší společnosti je neustálé zlepšování 
v oblasti ochrany životního prostředí. Zavedení systému EMAS III dle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 je dalším 
plněním tohoto cíle. 

Toto prohlášení je vydáno pro zlepšení informovanosti o společnosti 
Pierburg s.r.o. a je zveřejněno na internetových stránkách společnosti. 
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2. O společnosti 
 

2.1 Základní údaje 
 

Jméno společnosti     Pierburg s.r.o. 

Zápis v obchodním rejstříku  oddíl C, vložka 20577,  
Krajský soud v Ústí nad Labem 

Adresa   K Pierburgu 455/1, 400 01,  
Ústí nad Labem 

IČO   254 88 805 

DIČ   CZ 254 88 805 

Typ právního subjektu  společnost s ručením omezeným 

Počet zaměstnanců    314 

Vedení společnosti    Dr. Andreas Müller 

       Sascha Günther 

 

 

2.2 Předmět činnosti   
    

Návrh a výroba mechanických a mechatronických systémů a modulů 
pro pohony motorových vozidel. Vývoj výrobků v oblasti redukce emisí, 
rozvodu vzduchu a čerpadel. 
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2.3 Popis společnosti 
 

Společnost Pierburg s.r.o. je součástí nadnárodního koncernu 
Rheinmetall AG, který se dělí na 5 divizí: Systémy vozidel (vojenská 
vozidla), Zbraně a munice, Elektronická řešení (digitalizace, networking 
a kybernetika), Senzory a aktuátory a Materiály a obchod. 

 

 

 

Ke skupině Rheinmetall AG patří celosvětově 129 závodů s 
přibližně 25 000 zaměstnanci. Jedním ze závodů, patřících do divize 
Sensors and actuators je i Pierburg s.r.o. v Ústí nad Labem v Trmicích, 
který byl založen v roce 2004 a je v rámci skupiny nejen jeden 
z nejrychleji rostoucích závodů s tržbami počítaných v miliardách korun. 
V současnosti zaměstnává společnost přes 300 zaměstnanců.  

Produkty společnosti Pierburg s.r.o. jsou zaměřeny na inovativní řešení 
podpůrných systémů pro vznětové a spalovací motory. Převážně jsou 
zaměřeny na redukci emisí a řízení sání vzduchu. Proto je společnost 
Pierburg s.r.o. zákazníky vyhledávána ve spojení s novými emisními 
limity a požadavky na efektivitu motoru. 
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Obecně lze naše produkty rozdělit do pěti skupin:  

• Aktuátory   
 
Svým konstrukčním provedením umožňují použití pro široké 
spektrum produktů, jako jsou ventily, klapky, apod. 
 
 
 

• Systémy pro regulaci emisí 
 
Do této skupiny produktů patří sekundární vzduchové pumpy, 
výfukové klapky a systémy recirkulace spalin 
 
 
 

• Moduly elektromagnetických ventilů 
 
Svým přepnutím dokáží ovládat různé funkce ventilů a aktuátorů 
např. turbo 
 
 
 

• Systémy pro dieselové motory 
 
EGR ventily a systémy pro užitková vozidla 
 

• Pumpy 
 
Široké spektrum pump pro olejové, vakuové a chladicí systémy 
pro celou řadu motorů. 
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2.4 Vize společnosti 
 

Pierburg s.r.o. díky přístupu „Business Excellence“ představuje měřítko 

mezi evropskými výrobními závody. Společnost se zaměřuje na montáž 

podsestav spalovacích motorů, ale plně si uvědomuje, že automobilový 

trh se neustále mění. Spalovací motory budou u osobních automobilů 

postupně nahrazovány jinými technologiemi, jako jsou například 

hybridní pohony či palivové články. Naše společnost tomuto trendu 

věnuje vysokou pozornost, neboť nechceme jen splynout s proudem, 

nýbrž chceme zaujmout vedoucí postavení tím, že budeme dynamičtí, 

flexibilní a inovativní. V budoucnu chceme myslet jako jediný celek a 

spolupracovat jako tým pomocí naší nové společné strategie.  

Chceme růst perspektivním směrem, využít našich silných stránek a 

orientovat se na úspěch. 

Koncern Rheinmetall AG v roce 2021 ohlásil, že do konce roku 2035 

bude CO2 neutrální, což sebou nese spousty aktivit, úkolů a také 

investic. Nicméně společnost si plně uvědomuje důležitost tohoto kroku 

a nehodlá polevovat ze svých snah na ochranu životního prostředí. 
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Kromě korporátní vize si společnost Pierburg s.r.o. vytvořila vlastní vizi 
nazvanou „Reach for the stars“ neboli „Dosáhněme hvězd“. Společnost 
Pierburg s.r.o. cítí, že je potřeba se neustále zlepšovat, vyvíjet a učit, 
aby si dlouhodobě zajistila pevnou pozici na trhu v dnešním 
konkurenčním světě, a tím dokázala nadále udržet stabilní a dobrá 
pracovní místa. Představa naší budoucnosti by se dala shrnout do tří 
následujících bodů: 

 Chceme vytvářet maximální kvalitu, udržitelné procesy a být 
první volbou pro zákazníka. 
 

 Chceme i nadále vyvíjet chytrá řešení, být inspirací a vzorem pro 
ostatní závody skupiny Mechatronics. 
 

 Chceme být atraktivním zaměstnavatelem spokojených 
zaměstnanců, schopných týmově pracovat na společných cílech. 

Piebrurg s.r.o. staví svou vizi na hodnotách jako je čestnost, 
disciplinovanost, týmovost, inovace, efektivnost a zodpovědnost. I proto 
má jako svoje motto: „My jsme PIERBURG a Pierburg je MY – jsme 
jeden TÝM.“ 
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2.5 Historie 
 

Historie Pierburgu se začala psát již v roce 1909, kdy Dr. Bernard 

Pierburg založil v Německu svou první slévárnu kovů. V roce 1925 

společnost, díky koupi majoritního podílu ve firmě Arthur Handler & Cie. 

z Berlína, získala licenci na karburátory Solex a o tři roky později byl 

vyroben první karburátor. V roce 1931 pak byla v Berlíně založena 

divize zaměřená právě na karburátory. Karburátory Pierburg byly do 

třiceti let součástí každého vyrobeného automobilu v Německu.  

Od roku 1958 obohatily výrobu produkty na redukci emisí a snižování 

spotřeby paliva. Dalším mezníkem byl rok 1986, kdy Rheinmetall 

skoupil většinový podíl akcií a Pierburg se tak stal součástí tohoto 

koncernu. V roce 1990 oficiálně skončila výroba karburátorů a o osm let 

později se Pierburg spojil s Kolbenschmidtem do skupiny Rheinmetall 

Automotive AG.  

Historie samotného závodů Pierburg s.r.o. se začala psát v roce 2004, 

kdy byla postavena první výrobní hala v Ústí nad Labem, Trmicích. Ve 

skutečnosti ovšem výroba elektromagnetických ventilů začala o celé 

dva roky dříve, a to sice v závodu Metall (Kolbenschmidt), který sídlí 

hned vedle a je součástí skupiny Rheinmetall Group. V roce 2007 pak 

následovala stavba druhé haly a v roce 2009 společnost Pierburg 

oslavila sté výročí svého vzniku. V roce 2011 byla postavena třetí 

výrobní hala a v roce 2013 přistavena nová administrativní budova. Od 

té doby se navyšovala výroba a přibývaly nové výrobní linky. 
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2.6 Organizační struktura  
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3. Systém EMS 
 

Nejvyšším představitelem systému environmentálního managementu 
ve společnosti je EMS specialista, který odpovídá za zajišťování a 
koordinaci všech činností při zavádění, udržování a zlepšování tohoto 
systému dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a EMAS III. Je jmenován 
vedením společnosti a jemu je také ve své činnosti podřízen.  

                  

 

EMS specialista spolupracuje s externí firmou zajišťující podnikovou 
ekologii ve společnosti. 

Vedení společnosti odpovídá za vydání a revizi environmentální politiky, 
jejíž zásady jsou rozpracovány na jednotlivé cíle s cílovými hodnotami. 
Vlivy na životní prostředí jsou sledovány v Registru environmentálních 
aspektů a v Registru legislativních a jiných požadavků jsou sledovány 
aktuální legislativní normy a stav jejich plnění společností. 
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Systém environmentálního managementu ve společnosti je pravidelně 
hodnocen pomocí interních auditů, prováděnými jednou ročně. Jednou 
ročně je také systém řízení životního prostředí přezkoumán vedením 
společnosti. Externí audit hodnocení environmentálního řízení ve 
společnosti je prováděn s frekvencí jednou za rok. 

Zaměstnanci společnosti jsou na periodických školeních o životním 
prostředí seznamováni nejen s obecnými informacemi o 
environmentálním řízení ve společnosti, ale konkrétně i s vlivy 
společnosti na životní prostředí a s výsledky zlepšování. Jsou poučení 
o správném třídění odpadů vznikajících ve společnosti a o bezpečném 
nakládání s chemickými látkami a směsmi. Sami se také mohou aktivně 
zapojit do tvorby environmentálních cílů prostřednictvím systému 
zlepšovacích návrhů.  

Společnost má zavedený systém pro příjem, dokumentaci a reakci na 
informace a požadavky od veřejnosti a zainteresovaných stran. Tento 
postup zahrnuje dialog se zainteresovanými stranami a veřejností a 
zvažuje oprávněnost jejich zájmů. Tyto postupy se také zabývají 
nezbytnou komunikací s veřejností a veřejnými institucemi, které se 
týkají havarijních plánů a dalších zásadních otázek z oblasti ekologie. 

Kromě každoročních environmentálních cílů společnost dále věnuje 
pozornost i nejrůznějším drobným zlepšením ve vztahu k životnímu 
prostředí. Společnost například začala nakupovat balenou vodu 
v obalech, které jsou vyrobeny z 30% z rostlinného materiálu a méně 
zatěžují životní prostředí, jelikož jsou 100% recyklovatelné. Dále 
například rozšířila možnost třídění pro zaměstnance o skleněné a 
hliníkové obaly, které doposud chyběly. Svůj firemní časopis začala 
vydávat na recyklovaném papíru. Nápojové kelímky na výrobních 
halách změnila z plastových na papírové a jiné změny. 

Dalším zlepšením bylo zavedení bezpapírového systému uvolnění 
výroby díky implementaci systému elektronických karet uvolnění. 
Systém eRC společnost Pierburg s.r.o. sama vyvinula a úspěšně 
spustila jako první z koncernu. 
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Společnost Pierburg s.r.o. v roce 2016 prošla úspěšně auditem k 
ověření systému EMAS III. Dokázala tak, svou odpovědnost 
k životnímu prostředí nad rámec legislativy. 

V rámci každoročního požárního cvičení se zaměstnancům názorně 
představuje správný postup při úniku chemických látek k zabránění 
jejich dalšího šíření a jejich účinnému odstranění, což podporuje 
informovanost ale především připravenost našich zaměstnanců. 

V roce 2016 se společnost Pierburg s.r.o. 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. Pierburg s.r.o. se tak stal jednou 
z více než 2200 firem, které jsou do projektu zapojeny. 

 

V roce 2017 se společnost Pierburg s.r.o. zapojila i do projektu na 
podporu třídění ve firmách od společnosti EKOKOM a.s., Zodpovědná 
firma. 
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V roce 2020 se firma Pierburg s.r.o. poprvé zapojila do celorepublikové 
akce: Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Společnost se přidala k hlavnímu 
úklidovému dni 19. září a podařilo se uklidit část okolí firmy, kde 
dochází k častému odhazování odpadků projíždějícími osobami. 
V dalších letech společnost plánuje akci opakovat. 

 

 

 

Zároveň se společnost Pierburg s.ro. v roce 2020 přihlásila do 
nezávislé soutěže TOP Odpovědná firma 2020. Jedná se o unikátní 
nezávislý rating odpovědného a udržitelného přístupu k podnikání 
vytvořený aliancí Byznys pro společnost. Vyzdvihuje nejzajímavější 
aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání: oceňuje 
malé, střední i velké firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují 
rozvoji udržitelnosti v podnikání, mají pozitivní přínos pro zaměstnance 
a společnost, snižují svůj dopadu na životní prostředí a přinášejí 
inovativní řešení. Společnost Pierburg s.r.o. se přihlásila do kategorie 
TOP Odpovědná firma v životním prostředí se svým projektem na 
digitalizaci uvolnění výroby a tím úspory přírodních zdrojů.  
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3.1 Environmentální politika  
 

Environmentální politika Pierburgu s.r.o. je přejata od Rheinmetall AG. 
Politika se dle potřeby přezkoumává a upravuje, tak aby plně 
odpovídala požadavkům a cílům společnosti.  

Společnost Rheinmetall AG patří mezi významné partnery 
automobilového průmyslu. Její produkty významně přispívají ke snížení 
emisí výfukových plynů a ke snížení spotřeby energie automobilů.  

Vedení společnosti se z vědomí své povinné péče a ze své 
podnikatelské odpovědnosti zavázalo k trvalému ekologicky 
orientovanému jednání. Základem našeho jednání jsou následující 
závazky: 

Odpovědnost k životnímu prostředí 

Odpovědné a šetrné zacházení se životním prostředím a ochrana 
přírodních zdrojů tvoří důležité aspekty podnikatelského jednání. 
Ekologické aspekty jsou proto integrovány do struktur rozhodování a 
jednání celé naší společnosti.  

 

Snížení zatížení životního prostředí 

Společnost posuzuje a hodnotí současné i budoucí aktivity 
z ekologického hlediska, přičemž normální environmentální standardy 
pro nás znamenají minimum. Budeme přijímat opatření, jejichž cílem je 
nepřetržité snižování zatížení životního prostředí provozem. 

 

Produkty a výroba 

Jsou vyvíjeny takové výrobky, které v průběhu své výroby zatěžují 
životní prostředí co možná nejméně a jsou také nenáročné na spotřebu 
energií a přírodních zdrojů. 
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Systém environmentálního managementu 

Uvědomělé ekologické jednání je součástí naší podnikové politiky. To je 
kontrolováno systémem řízení, aby se zamezilo technickým či 
organizačním chybám. 

 

Ekologické vědomí 

Vědomí odpovědnosti za životní prostředí je podporováno u všech 
našich pracovníků na každé úrovni. Informacím, školení a motivaci 
zaměstnanců je přikládán vysoký význam. 

 

Havarijní situace - prevence a opatření 

Naše havarijní připravenost je nadále rozvíjena ve spolupráci a úřady a 
zaměstnanci. Jsou prováděna opatření, aby nedocházelo k poškozením 
životního prostředí způsobených haváriemi. 

 

Dialog 

Spolupráce a dialog s našimi zákazníky, dodavateli, orgány státní 
správy, zainteresovanou veřejností a dalšími partnery jsou v duchu 
partnerství a důvěry, tak abychom mohli dosáhnout cílů ochrany 
životního prostředí. 

. 
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4. Environmentální aspekty 
 

Environmentální aspekt je definován jako prvek činnosti, výrobků a 
služeb, který má nebo může mít vliv na životní prostředí a který může 
organizace řídit. Společnost Pierburg s.r.o. zavedla a udržuje Registr 
environmentálních aspektů, které mají nebo mohou mít dopad na 
životní prostředí.  

Pro hodnocení významnosti environmentálních aspektů je vytvořena 
metodika, vycházející z hodnocení významnosti aspektů v jednotlivých 
oblastech jako je soulad s legislativou, dopad na životní prostředí a 
soulad s environmentální politikou společnosti. Výsledná významnost 
environmentálního aspektu je dána součinem těchto dílčích hodnocení. 

 

Tabulka č. 1 – Hodnocení environmentálních aspektů 

Číselná 
hodnota Riziko Nápravná opatření Významnost 

>15 velmi 
vysoké okamžité nápravné opatření 

vysoká 
11-14 vysoké co nejrychlejší nápravné opatření 
3-10 značné plánovaná nápravná opatření střední 

2 mírné monitorování 
nízká 

1 nízké akceptovatelný stav 
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V Registru environmentálních aspektů jsou uvedeny všechny 
environmentální aspekty, z nichž žádný není za běžných provozních 
podmínek zařazen do vysoké významnosti, tedy žádný nepředstavuje 
vysoké riziko pro životní prostředí. Následující tabulka uvádí přehled 
všech středně významných environmentálních aspektů. 

Tabulka č. 2 – Přímé environmentální aspekty-středně významné   

Zdroj Aspekt Dopad Riziko Příležitost Významnost 

Výroba Chemické 
látky 

znečištění 
životního 

prostředí- vod, 
půdy, ovzduší 

Pokuta od 
ČIŽP  

náhrada 
nebezpečných 

chemických 
látek za látky 

bez 
nebezpečných 

vlastností 

4 

Výroba 

Vznik 
nebezpečného 

odpadu - 
odpadní oleje, 

znečištěné 
OOPP 

Zátěž 
životního 

prostředí v 
důsledku 
likvidace 

nebezpečného 
odpadu 

Zvýšené 
náklady za 

odvoz a 
likvidaci 
odpadu 

náhrada 
nebezpečných 

chemických 
látek za látky 

bez 
nebezpečných 

vlastností 

4 

Výroba 
Vznik 

netříděného 
odpadu 

Zátěž 
životního 

prostředí v 
důsledku 
likvidace 

nevytříděného 
odpadu 

Zvýšené 
náklady za 
skládkování 

motivační 
progra pro 

zaměstnance 
na zvýšení 

třídění odpadů 

4 

 

Pro středně významné aspekty jsou vypracovány akční plány, které 
popisují jednotlivé kroky potřebné ke snížení rizika daného aspektu.  

 

Zároveň jsou díky registru environmentálních aspektů identifikovány 
havarijní situace, ke kterým může ve společnosti dojít a mohou mít vliv 
na životní prostředí či dopad na zdraví a bezpečnost osob v areálu 
nebo jeho bezprostředním okolí. Havarijní plánování je blíže rozepsáno 
ve směrnici havarijního plánování. 
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Tabulka č. 3 – Nepřímé environmentální aspekty    

Zdroj Aspekt Dopad Opatření Hodnota 

Doprava 
zaměstn. 

Emise výfukových 
plynů 

Znečištění 
ovzduší 

Podpora využívání 
MHD 2 

Únik nebezpečných 
látek 

Znečištění 
vod, půdy 

Požadovat kvalitní 
stav vozidel 

Udržovat lapoly v 
provozuschopném 

stavu 

1 

 

Doprava 
externí 

dodavatelé 

Emise  Znečištění 
ovzduší 

Využívání 
automobilů plnících 
normy EURO 5, 6; 

Využívání lodní 
dopravy 

2 

Únik nebezpečných 
látek 

Znečištění 
vod, půdy 

Požadovat kvalitní 
stav vozidel 

Udržovat lapoly v 
provozuschopném 

stavu 

2 

 

Zákazník 

Emise  
Snížení 

znečištění 
ovzduší  

Pokračovat ve 
vývoji výrobků 

 
2 

Likvidace výrobků Vznik NO 
Produkce 

recyklovatelných 
výrobků 

2 

Výroba 
materiálu 

Těžba/zpracování 
surovin 

Poškození 
ŽP Šetření materiálem 2 

Spotřeba energie 

Spotřeba 
zdrojů, 

znečištění 
ovzduší 

Preferovat energii z 
obnovitelných 

zdrojů,  
úsporná zařízení 

1 

Produkce 
nerecyklovatelných 

odpadů 

Produkce 
odpadů 

Dodržovat systém 
třídění 

Používání 
recyklovatelných 

materiálů 

2 

Hygiena Spotřeba 
vody Šetření vodou 1 

Havárie 
Znečištění 
půdy, vody, 

ovzduší 

Havarijní cvičení, 
kontroly, plány. 

Využívání 
havarijních souprav. 2 

Nahrazování 
nebezpečných 

chemických látek 
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5. Environmentální cíle 
 

Cíle a cílové hodnoty jsou stanoveny vždy na kalendářní rok a 
v případě potřeby je lze převést do roku následujícího, pokud to situace 
vyžaduje. Plnění cílů je průběžně sledováno a výsledky jsou 
prezentovány vedení společnosti. 

Cíle jsou navrženy v souladu s environmentální politikou společnosti a 
podrobněji rozpracovány v rámci Programů realizace, kde jsou 
stanoveny postupy, zdroje, termíny a zodpovědnosti pro daný cíl. 

 

5.1 Cíle pro rok 2020 
 

Pro rok 2020 byly stanoveny 3 cíle, z nichž se všechny podařilo splnit. 

Tabulka č. 4 – Environmentální cíle pro rok 2020 

Cíl č. Cíl Cílová hodnota Stav plnění 

1 Ukliďmě česko 2020 Zapojení do podzimní 
vlny úklidu Cíl splněn  

2 Benchmark 
návštěvy 

Zorganizovat a 
úspěšně provést 

alespoň 1 benchmark 
návštěvu 

Cíl splněn  

3 TOP odpovědné 
firmy 

Zapojení do nezávislé 
soutěže TOP 

odpovědné firmy 
Cíl splněn  
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5.2 Cíle pro rok 2021 
 

Pro rok 2021 jsou celkem stanoveny 2 cíle.  

Tabulka č. 5 – Environmentální cíle pro rok 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Dlouhodobé cíle  
 

Kromě každoročně vytvářených cílů pro jednotlivé roky, má společnost 
Pierburg s.r.o. stanoveny také dlouhodobé cíle. 

Tabulka č. 6 – Dlouhodobé environmentální cíle  

Cíl 
č. 

Cíl Cílová hodnota Program 

1 Výstavba přístřešku 
nad odpadní zónou 

Získání stavebního 
povolení 

Vypracování návrhu 
přístřešku, získání stavebního 

povolení a realizace stavby  

2 Výměna žárovek za 
LED 

Úspora 23.000 kWh 
ročně 

Výměna žárovek na hale 2 za 
LED žárovky  

3 Výměna služebních 
vozů za hybridní 

Snížení množství CO2 

emisí o 8 tun ročně 

Výměna služebních vozů s 
dieselovým nebo benzínovým 

motorem za hybridní vozy 

4 Pořízení Solárních 
panelů 

Úspora 10.000 kWh 
ročně 

Instalace 10 ks solárních 
panelů na střechu nové 
administrativní budovy 

 

 

 

Cíl 
č. 

Cíl Cílová hodnota Program 

1 CO2 stopa 
Spočítat CO2 stopu 
společnosti za roky 

2019 a 2020 

Nechat spočítat CO2 stopu 
společnosti a nastavit cíle pro 

její snižování do budoucna 

2 
Systém pro 

nakládání se 
složkami KO 

Nastavit fungující 
systém nakládání 

s různými složkami 
komunálního odpadu 

Pořízení nádob na odpady, 
označení, smlouva 

s oprávněnou osobou, 
informovat zaměstnance 
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6. Vliv společnosti na životní prostředí 
 

Jako každá průmyslová aktivita i činnost společnosti Pierburg s.r.o. 
ovlivňuje životní prostředí. Snahou společnosti je tyto vlivy zmírňovat na 
co nejmenší možnou míru. 

 

6.1 Vodní hospodářství, ochrana vod 
 

V souladu s politikou životního prostředí je kladem důraz na snižování 
produkce odpadních vod a při jejich vypouštění na minimalizaci 
negativních vlivů na životní prostředí. Samozřejmá je i snaha o 
snižování spotřeby pitné vody, a tím spotřeby přírodních zdrojů. 

Odpadní vody splaškové, vznikající ve společnosti Pierburg s.r.o., jsou 
spolu s odpadními vodami společnosti Kolbenschmidt Czech Republic 
a.s. vedeny do jednotné kanalizační sítě města Trmice, která je dále 
napojena na kanalizaci města Ústí nad Labem zakončenou městskou 
ČOV Neštěmice, odkud vody po přečištění odtékají do vodního toku 
řeky Labe. Protože byly zjištěny vyšší limity forsforu v odpadní vodě, 
společnost začala používat ekologické tablety do myček nádobí a tím 
se opět hodnota fosforu dostala pod limitní hodnotu.  

Dešťové vody ze střešních ploch jsou vedeny do dešťové kanalizace. 
Recipientem kanalizace dešťových vod je odvodňovací příkop za 
severní hranicí areálu. Srážkové odpadní vody z parkovišť jsou čištěny 
v odlučovačích ropných látek (ORL), odkud je voda vypouštěna do 
Ždírnického potoka. Odlučovače ropných látek jsou pravidelně čištěny 
firmou Marius Pedersen a.s. a kvalita vypouštěné vody je také 
pravidelně (2x ročně) kontrolována akreditovanou laboratoří společnosti 
ALS Czech Republic s.r.o. 

V roce 2018 proběhla ve společnosti kontrola ČIŽP na základě zákona 
o vodách v platném znění, která neodhalila žádná pochybení.  
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Společnost Pierburg s.r.o. odebírá pitnou vodu z veřejného vodovodu. 
V roce 2014 proběhl rozbor pitné vody, kde bylo zjištěno zvýšené 
množství mikroorganismů. Z tohoto důvody byla do nádrže s pitnou 
vodou instalována lampa vydávající ultrafialové záření, které zabraňuje 
nárůstu mikroorganismů. Celková spotřeba vody je uvedena 
v následujícím grafu, na kterém je patrno snižování spotřeby vody 
v závodě, což souvisí s ustálením počtu pracovníků, neboť voda je 
využívána pouze pro hygienické účely a nikoliv pro výrobní procesy.  

Tabulka č. 7 – Spotřeba vody 2018, 2019 a 2020 

Rok Spotřeba vody v m3 Posun v % 
2018 2730  ----- 

2019 2400 - 12 % 

2020 1847 - 23 % 
 

Graf č. 1 – Celková spotřeba vody v m3 za roky 2018, 2019 a 2020 
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6.2 Ochrana ovzduší 
 

Společnost Pierburg s.r.o. nemá takové výrobní technologie a postupy, 
které by ohrožovaly kvalitu ovzduší, jelikož z výroby do okolního 
prostředí neunikají žádné emise.     

V roce 2014 byla uvedena do provozu zcela nová technologie 
„Pracoviště pro plazmové nanášení tenké vrstvy“, která je 
vyjmenovaným stacionárním zdrojem z hlediska zákona o ochraně 
ovzduší 201/2012 Sb. pod označením "4.12. Povrchová úprava kovů a 
plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem 
lázní do 30 m3 včetně, procesy bez použití lázní".  Rozhodným 
parametrem je spotřeba organické sloučeniny hexamethyldisiloxanu 
(HMDSO). Při provozu zařízení je spotřeba této směsi 14,5 kg/týden 
což při projektovaném výkonu činí 725 kg/rok. Na zařízení je 
instalováno odsávání s filtračním zařízením pro záchyt tuhých částic 
s garancí výstupní hmotnostní koncentrace do 5 mg/m3. Technologie 
ovšem nemá výduch do venkovního prostředí a vzdušina je po vyčištění 
vracena zpět do pracovního prostředí. Pierburg s.r.o. má v současné 
době celkem 3 výrobní linky s pracovištěm pro plazmové nanášení 
tenké vrstvy, které mají povolení provozu od Krajského úřadu 
Ústeckého kraje.  

Jedním z doporučených zjištění pro zlepšení, vyplývající z externího 
auditu bylo zjištění, že společnost využívá šest klimatizačních zařízení 
s obsahem fluorovaných látek poškozující ozonovou vrstvu v množství 
větším než 3 kg. Pro tato zařízení je vedena provozní evidence a jsou 
prováděny pravidelné kontroly těsnosti odborně způsobilou osobou. Pro 
tato zařízení byly zavedeny evidenční knihy a probíhají testy těsnosti 
společně s kontrolou účinnosti klimatizačních zařízení v celém závodě. 
Ostatní klimatizační zařízení nedosahují limitu pro tyto povinnosti. 
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6.3 Odpadové hospodářství 
 

Společnost Pierburg s.r.o. se i v oblasti odpadového hospodářství 
v souladu s politikou životního prostředí snaží o snižování produkce 
odpadů a tím i snižování zátěže životního prostředí. 

Všechny odpady vznikající ve společnosti jsou tříděny a 
shromažďovány na určených místech do nádob určených a řádně 
označených pro daný odpad. Předávány jsou oprávněné osobě pro 
nakládání s odpady, společnosti zajišťující odpadové hospodářství. 

Pierburg s.r.o. má v pronájmu celkem tři lisovací zařízení, které slouží 
pro lisování kartonu, komunálního odpadu a fólií. Obsluhu lisů zajišťuje 
operátor odpadového hospodářství. 

Ve vnitřních prostorách společnosti jsou odpady shromažďovány 
převážně v plastových nádobách, které jsou označeny jednak dle platné 
legislativy a také pro snazší orientaci zaměstnanců i ilustračními 
obrázky ukládaných odpadů. 

V roce 2017 proběhla ve společnosti kontrola ČIŽP na základě zákona 
o odpadech v platném znění, která neodhalila žádná pochybení.  

 

Obrázek č. 1 a 2 – Ukázka značení odpadových nádob  
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Všichni zaměstnanci Pierburg s.r.o. mají povinnost třídit odpad a 
k tomuto účelu mají vytvořené potřebné podmínky. Nádoby na tříděný 
odpad jsou v kancelářích, meetingových místnostech, na halách i 
v prostorách svačináren. 

Společnost třídí papír, karton, fólie, vázací pásky, sklo, plechovky, 
bioodpad, železo, hliník, PET lahve, polystyren a jiné plasty. 

Obrázek č. 3 - 6 – Ukázka nádob na separovaný odpad  
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Tabulka č. 8 – Produkce odpadů 2018, 2019 a 2020 

Rok Kategorie Množství v t Posun v % 

2018 

Recyklovatelný odpad 229,77 - 

Nebezpečný odpad 20,53 - 

Ostatní odpad (KO) 20,57 - 

2019 

Recyklovatelný odpad 196,14 - 13 % 

Nebezpečný odpad 20,02 - 42 % 

Ostatní odpad (KO) 19,98 - 33 % 

2020 

Recyklovatelný odpad 152,02 - 32 % 

Nebezpečný odpad 13,73 - 31 % 

Ostatní odpad (KO) 12,12 - 39 % 
 

 

Graf č. 2 – Celková produkce odpadů v t za roky 2018, 2019 a 2020 

 

 

Hodnoty produkce odpadů jsou pravidelně přezkoumávány a dle 
nastavených pravidel jsou poté realizována jednotlivá opatření. 
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6.4 Spotřeby energií 
 

Společnost Pierburg s.r.o. věnuje problematice spotřeby energií 
náležitou pozornost, jelikož si uvědomuje, že zbytečná spotřeba energií 
znamená nejen spotřebu neobnovitelných přírodních zdrojů, ale nese 
sebou i vyšší finanční zátěž. 

Z důvodu toho, že spotřeba vody byla již probrána v kapitole 6.1 a 
společnost nevyužívá zemní plyn, bude v této kapitole probírána pouze 
spotřeba elektrické energie a páry.  

Tabulka č. 9 – Spotřeba elektrické energie a páry 2018, 2019 a 2020 

Rok Spotřeba elektrické 
energie v MWh 

Posun v 
% 

Spotřeba páry v 
MWh 

Posun 
v % 

2018 2 429,6 - 3 % 1 045 - 

2019 2 039,2 - 16 % 776 - 26% 

2020 1 633,5 - 20 % 1 165 + 50% 
 

Graf č. 3 – Spotřeba elektrické energie a páry v MWh za roky 2018, 2019 a 2020 
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V roce 2017 proběhla v závodě akce na výměnu starých výbojkových 
světel za moderní LED světla. Výměna proběhla u všech světel ve 
výrobní hale 1 jednak z důvodu úspory elektrické energie a také 
z důvodu zvýšení komfortu zaměstnanců. Na hale 1 totiž docházelo 
v letních měsících k přehřívání a předpokládá se, že výměna světel 
značně pomůže teplotní pohodě na hale. Na grafu níže je vidět i 
výrazná úspora elektrické energie pro svícení po instalaci LED světel. 

Obrázek č. 7 – Spotřeba energie pro svícení na hale 1 

 

 

Kromě výměny světel dále k teplotní pohodě na hale přispělo i 
zakapotování chladičů laserů a odvedení tepla do venkovních prostor. 
V zimních měsících se naopak plánuje využití odpadního tepla chladičů 
pro částečné vytápění haly. 

Společnost očekává další úsporu energie v souvislosti s plánovanou 
výměnou svítidel i na Hale 2. 
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6.5 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 
 

Zaměstnanci společnosti Pierburg s.r.o. nakládají během výroby a 
údržby s chemickými látkami a směsmi, které mají nebezpečné 
vlastnosti. Jedná se například o Isopropanol, Kyselina na leptání svárů, 
různá maziva a další.  

Je zpracován a udržován seznam chemických látek a směsí 
používaných ve společnosti. Nákup nových chemických látek a směsí je 
možný pouze přes oddělení nákupu, který zajistí platný bezpečnostní 
list v českém jazyce. 

Pro chemické látky a směsi, u kterých to vyžaduje zákon, jsou 
zpracována písemná pravidla pro nakládání, která byla projednána 
s Krajskou hygienickou stanicí a jsou zaměstnancům k dispozici. 

Společnost nenakládá s velkým množstvím chemických látek, proto 
není třeba provádět žádná zvláštní opatření z hlediska ochrany vod. Je 
vybudován a udržován kontrolní systém zamezující únikům 
skladovaných chemických látek a směsí do okolního prostředí, 
především pak do podzemních vod. 

Bezpečnostní listy všech chemických látek a směsí se nacházejí na 
rozcestníku intranetu společnosti a v místě uložení nebezpečných 
chemických látek a směsí jsou dostupné bezpečnostní karty pro 
pracovníky, kteří s těmito nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 
zacházejí.  

V průběhu roku probíhá každý měsíc periodické školení zaměstnanců o 
bezpečném nakládání s chemickými látkami, o správném postupu při 
jejich úniku a o systému řízení EMS ve společnosti, tak aby každý 
zaměstnanec tímto školením prošel alespoň  1x za rok. 
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7. Klíčové indikátory 
 

Nařízení ES č. 1221/2009 (EMAS) vyžaduje, aby jako údaj o výstupech, 
ke kterým se hodnoty klíčových indikátorů stanovují, sloužila buď 
celková roční hrubá přidaná hodnota v milionech EUR, nebo roční 
fyzická produkce vyjádřená v tunách. Společnost Pierburg s.r.o. pro 
účely environmentálního prohlášení zvolila jako výstupy roční produkci. 

 

VSTUPY ZA ROK 2020 

 

7.1 Energie 
 

Tabulka č. 10 – Celková spotřeba elektrické energie za rok 2020  

Energie Jednotka Množství 

Elektrická energie a teplo MWh 2 798,53 

 

 

7.2 Materiály 
 

Jako referenční materiál byl zvolen kovový materiál přicházející do 
výroby, jelikož představuje 85% materiálu vstupujícího do výrobku.  

Tabulka č. 11 – Celková spotřeba kovového materiálu za rok 2020  

Surovina Jednotka Množství 

Kovový materiál t 2 877,09 
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7.3 Voda 
 

Společnost nepoužívá vodu pro technologie, ale pouze pro sociální 
účely – na toaletách a v kuchyňkách. Z tohoto důvodu zde spotřeba 
vody není uvažována. 

 

7.4 Odpady 
 

Jsou uvažovány odpady z výroby. 

 

Tabulka č. 12 – Celková produkce odpadů za rok 2020  

Kategorie Jednotka Množství 

Recyklovatelný odpad t 152,02 

Nebezpečný odpad t 13,73 

Ostatní odpad t 12,12 
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7.5 Využití půdy s ohledem na biologickou rozmanitost 
 

V areálu společnosti Pierburg s.r.o. se nachází pouze řídká pionýrská 
ruderální vegetace bylinného patra bez možnosti výskytu 
významnějších ekosystému a dále vysazené keře a stromy před 
administrativní budovou a podél komunikace. Výskyt chráněných druhů 
rostlin a živočichů se s ohledem na tyto skutečnosti nepředpokládá. 

Tabulka č. 13 – Biologická rozmanitost za rok 2020  

  Jednotka Množství 
Celková plocha areálu m2 38 994 

Zastavěná plocha budov m2 12 732 
Zastavěná plocha komunikací m2 780 
Celková zastavěná plocha m2 13 512 
Celková zastavěná plocha % 34,65 

 

7.6 Emise 
 

Společnost Pierburg s.r.o. nemá takové technologie a postupy, které by 
znamenali ohrožení kvality ovzduší. V roce 2014 byla uvedena do 
provozu nová technologie „Pracoviště pro plazmové nanášení tenké 
vrstvy“, která je vyjmenovaným stacionárním zdrojem z hlediska zákona 
o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. Technologie ovšem nemá výduch do 
venkovního prostředí a vzdušina je po vyčištění vracena zpět do 
pracovního prostředí. Pierburg s.r.o. má v současné době celkem 3 
výrobní linky s pracovištěm pro plazmové nanášení tenké vrstvy, které 
mají povolení provozu od Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Emise z dopravy nejsou v této kapitole uvažovány, jelikož výrobky 
společnosti Pierburg s.r.o. jsou ke konečnému zákazníkovi 
dopravovány externími firmami. Sama společnost Pierburg nevlastní 
žádná nákladní auta, vlastní pouze osobní automobily, využívaná pro 
služební účely. Tyto automobily ovšem nesouvisí s výrobou a 
společnost Pierburg dodržuje pravidelné servisy a kontroly, které mají 
za úkol snížit riziko úniku emisí do ovzduší. 
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VÝSTUPY ZA ROK 2020 

 

7.7 Roční produkce 
 

Tabulka č. 14 – Celková hmotnost výrobků za rok 2020  

Výrobek Hmotnost 
(t) 

Množství 
(ks) 

Hmotnost 
referenčního 
materiálu (t) 

Truck-41,45 383 300 301 325 
EDR -52 170 206 749 145 
EAM-57 3 26 818 3 
EGR-71 256 478 530 218 
SLP-72 533 460 254 453 
AGK-75     1 773     1 995 040 1507 

EGR module-76 253 108 706 215 
EUV-81 64 375 980 0 
EUV-89 1 81 051 0 
Součet 3435 4 033 429 2 865 

 

7.8 Přehled klíčových indikátorů 
 

Pro výpočet byl oproti předchozím letům použit referenční materiál 
vstupující do výroby, tzn. kovový materiál výrobků včetně neshodných 
produktů – scrapu. Jedná se o objektivnější hodnotu klíčových 
indikátorů. 

Tabulka č. 15 – Celková produkce vztažena na referenční materiál za rok 2020   

Indikátor Jednotka Hodnota 
Celková přímá spotřeba energie MWh/t 0,97 

Celková spotřeba energie z obnovitelných 
zdrojů 

není relevantní 

Celková spotřeba kovového materiálu t/t 0,99 
Celková roční spotřeba vody není relevantní 

Celková roční produkce odpadů t/t 0,06 
Celková roční produkce nebezpečných odpadů t/t 0,005 

Celková zastavěná plocha m2/t 4,69 
Celkové roční emise skleníkových plynů není relevantní 

Celkové roční emise do ovzduší není relevantní 
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Tabulka č. 16 – Trend klíčových indikátorů za roky 2018, 2019 a 2020  

Indikátor Jednotka 2018 2019 2020 

Celková přímá spotřeba energie MWh/t 0,56 0,75 0,97 

Celková spotřeba kovového materiálu t/t 1,01 1,00 0,99 

Celková roční produkce odpadů t/t 0,06 0,06 0,06 

Celková roční produkce nebezpečných 
odpadů 

t/t 0,005 0,005 0,005 

Celková zastavěná plocha m2/t 3,11 3,60 4,69 

 

Graf č. 4 – Trend klíčových indikátorů za roky 2018, 2019 a 2020   
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8. Legislativní požadavky, hodnocení souladu 
 

Identifikace legislativních a jiných právních požadavků se provádí ve 
vztahu k činnostem společnosti na základě Sbírky zákonů ČR, 
seznamu českých technických norem a jiných požadavků (např. ze 
strany zákazníků) průběžně. Legislativní požadavky, které se dotýkají 
činnosti společnosti, jsou zařazovány do Registru závazných 
povinností. 

Hodnocení souladu s právními a jinými předpisy je prováděno během 
interních auditů, externí firmou zajišťující podnikovou ekologii a 
průběžně každým vedoucím konkrétního kompetenčního střediska.  

Společnost identifikuje soulad s právními a jinými požadavky v těchto 
základních oblastech:  

Odpady – Zákon 541/2020 Sb. o odpadech v aktuálním znění. 

Obaly – Zákon 477/2001 Sb. o obalech v aktuálním znění. 

Chemické látky – Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a 
chemických směsí v aktuálním znění. 

Voda – Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) v aktuálním znění. 

Ovzduší – Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v aktuálním znění. 

Všeobecné povinnosti – Zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí 
v aktuálním znění a Zákon 114/1990 Sb. O ochraně přírody a krajiny 
v aktuálním znění. 

Individuální právní akty - Povolení k nakládání s povrchovými vodami - 
k převodům vody 

 

V těchto oblastech společnost respektuje a plní zákony, prováděcí 
nařízení, vyhlášky, nařízení vlády a nařízení EU. 
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Tabulka č. 16 – Příklad z Registru závazných povinností  

Druh předpisu Zákon Nařízení vlády Vyhláška 

Název předpisu 

350/2011 Sb. 
Zákon o chemických 
látkách a chemických 

směsích 

56/2013 Sb. Nařízení vlády o 
stanovení pravidel pro zařazení 
silničních motorových vozidel do 
emisních kategorií a o emisních 

plaketách 

641/2004 Sb. Vyhláška o 
rozsahu a způsobu vedení 

evidence obalů a 
ohlašování údajů z této 

evidence 

Vyplývající 
povinnosti pro 

společnost 

Používat jen registrované 
CHL, mít k dispozici 

bezpečnostní list Zajistit 
správnou praxi při 

nakládání s NCHLP, 
Kontrolovat dle seznamu 
NCHLP zakázaných nebo 

omezených. 

Při provozování motorových 
vozidel v nízkoemisních zónách 
musí být tato vozidla zařazena 

do emisní kategorie podle stupně 
plnění mezních hodnot emisí ve 
výfukových plynech (EURO 1 - 

6). 

Vést evidence obalů. 
Ohlašovat údaje z evidence 
za uplynulý kalendářní rok 

nejpozději do 15. února 
následujícího roku 

Ministerstvu životního 
prostředí přes ISPOP 

Způsob plnění 

Mít vypracované 
příslušné písemné 

instrukce (havarijní plán, 
provozní řád skladu 
chemických látek). 

Zajistit nízkoemisní plaketu k 
vozidlům, které budou 

provozovány v nízkoemisních 
zónách. 

Evidence obalů se nemusí 
hlásit, má-li podnik smlouvu 

o sdruženém plnění s 
autorizovanou obalovou 

společností. 
Odpovědná 

osoba 
Představitel vedení pro 

EMS 
Sekretariát vedení společnosti  Vedoucí logistiky 

Způsob 
dosažení 
souladu 

Směrnice způsobu 
nakládání s chemickými 
látkami, havarijní plán 

Doklady o technických 
kontrolách a Protokol o 

autorizovaném měření emisí 
Evidence obalů 

Hodnocení 
souladu Ano Ano Netýká se 
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9. Komunikace 
 

9.1 Interní komunikace 
 

Interní komunikace je zaměřena na všechny zaměstnance společnosti 
Pierburg s.r.o. 

Společnost sdílí informace o environmentálním řízení podniku, svém 
vlivu a dopadech na životní prostředí a o aktuálních environmentálních 
cílech prostřednictvím informací na nástěnce životního prostředí a 
pravidelně vydávaného firemního časopisu Pierburg 4 You. Kromě 
čtvrtletně vydávaného časopisu vychází ještě každý měsíc krátký 
informační leták Info z PG, nazvaný i 4 you. Samozřejmostí je, že 
zmiňované informace jsou zaměstnancům předávány na pravidelných 
periodických školeních životního prostředí. 

Zaměstnanci mají zároveň možnost sami formovat environmentální 
řízení podniku a ovlivnit environmentální cíle společnosti. K tomuto 
účelu mohou využívat zavedený systém zlepšovacích návrhů 
prostřednictvím elektronické databáze či schránky na zlepšovací 
návrhy. Zaměstnanci jsou pro tvorbu svých zlepšovacích návrhů 
motivováni díky finanční odměně za každý realizovaný zlepšovací 
návrh. 

Každý rok je environmentální řízení společnosti přezkoumáno vedením 
společnosti a toto přezkoumání je následně představeno manažerům 
společnosti. 

Z každého auditu je vedoucím pracovníkům každého kompetenčního 
centra představena zpráva z auditu se všemi neshodami a 
doporučeními a je vytvořen akční list s úkoly, termíny a odpovědnostmi 
pro jednotlivé body. 
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Obrázek č. 8 – Interní komunikace 
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9.2 Externí komunikace 
 

Externí komunikace je zaměřena především na dodavatele společnosti 
Pierburg s.r.o. a orgány státní správy v oblasti ochrany životního 
prostředí. 

U externí komunikace klademe důraz především na respektování 
legislativních požadavků a preventivní přístup. Snažíme se o vstřícný 
postoj vůči orgánům státní správy, zákazníkům i široké veřejnosti. 
Společnost má zavedený postup pro příjem, dokumentaci a reakci na 
informace a požadavky veřejnosti a jiných zainteresovaných stran. 
Tento postup zahrnuje dialog se zainteresovanými stranami a veřejností 
a zvažuje oprávněnost jejich zájmů. Tyto postupy se také zabývají 
nezbytnou komunikací s veřejností a veřejnými institucemi, které se 
týkají havarijních plánů a dalších zásadních otázek z oblasti ekologie. 

Společnost Pierburg s.r.o. spolupracuje se studenty vysokých škol a 
poskytuje jim pomoc při zpracovávání bakalářských či diplomových 
prací. Zároveň společnost nabízí studentům získání důležitých 
zkušeností v podnikatelské sféře prostřednictvím pracovních stáží 
v různých částech společnosti. 

Jako tradice by se dala nazvat podpora sportovních aktivit 
zaměstnanců společnosti. Společnost Pierburg s.r.o. podporuje své 
zaměstnance například při Ústeckém půlmaratonu či při extrémním 
závodě Spartan race a nově také Predator race a Gladiator race. 
Společnost také pořádá společně se společností Kolbenschmidt 
badmintonový turnaj KSPG Kolbenschmidt Pierburg Cup. 

V sociální sféře Pierburg s.r.o. každoročně podporuje chráněnou dílnu 
Arkadie Teplice během vánočního jarmarku, kde si zaměstnanci mohou 
zakoupit výrobky této chráněné dílny a podpořit tak zaměstnávání lidí 
se zdravotním znevýhodněním.  

Bohužel mnoho aktivit bylo postiženo epidemiologickou situací a 
některé museli být pozastaveny. 
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