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Poznámka 
V případě, že by některé ustanovení obsažené v této politice bylo v rozporu s lokálními zákony, pravidly a předpisy jakéhokoli 

subjektu, 
mají přednost tyto lokální zákony, pravidla a předpisy.  
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Politika pro životní prostředí 

Indorama Ventures si je vědoma toho, že její podnikání, tj. provoz jejích operací, kanceláří i 

jiných činností má dopad na životní prostředí. Usilujeme o vynikající úroveň prevence a 

snižování negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí a stejné úsilí očekáváme i od 

svých dodavatelů. 

Jsme pevně odhodláni minimalizovat dopady na životní prostředí, podporujeme uvědomělý 

přístup k životnímu prostředí u zaměstnanců a podle potřeby zajišťujeme vzdělávání s cílem 

umožnit zaměstnancům plně implementovat tuto politiku. Budeme plnit v požadovaném a 

pokud možno i vyšším rozsahu právní i jiné požadavky platné pro naši společnost i odvětví. 

Pro snížení dopadu naší činnosti na životní prostředí se zavazujeme provádět údržbu svého 

zařízení tak, aby fungovalo s optimální účinností. Zajistíme účinnou údržbu a investice do 

životního prostředí prostřednictvím monitorování svých výsledků a návratnosti investic v 

oblasti životního prostředí prostřednictvím svých systémů řízení. Rovněž usilujeme o 

minimalizaci dopadů na životní prostředí i u neřízených operací a společných podniků 

prostřednictvím odpovídajícího zapojování příslušných zainteresovaných subjektů. 

Budeme spolupracovat se zainteresovanými subjekty a partnery na ochraně životního 

prostředí, zvyšovat povědomí o problematice životního prostředí a šířit osvědčenou praxi. 

Jsme pevně odhodláni uskutečňovat neustálé zlepšování v řízení našeho dopadu na životní 

prostředí. Součástí je i výběr našich zhotovitelů a dodavatelů na základě jejich výsledků v 

oblasti životního prostředí, společenské angažovanosti a řízení, který je průběžně 

prověřován. Toto platí i pro i následné operace, protože naším cílem je spolupráce se 

zákazníky na snižování dopadů logistiky na životní prostředí. 

Budeme dodržovat nejnovější mezinárodní kodexy, standardy a osvědčenou praxi a 

začleňovat je do do naší podnikové politiky, obchodního rozhodování, řízení zásobování a 

dodavatelského řetězce a do vývoje a dodávek výrobků a služeb. Budeme aktivně hledat 

způsoby, jak minimalizovat emise CO2 snižováním spotřeby energie, zlepšováním 

ekologické provozní efektivity a snižováním naší spotřeby zdrojů. 

Hrajeme klíčovou roli v rozvoji cirkulární ekonomiky, která spočívá v recyklaci materiálů 

vedoucí ke snížené spotřebě vody, energií a materiálu i snižování emisí skleníkových plynů. 

Prostřednictvím své strategie pro klimatické změny a iniciativ pro správu výrobků začleňuje 

IVS hodnocení a minimalizaci dopadů na životní prostředí do navrhování výrobků, jejich 

výroby, manipulace a dopravy. Dále IVL aktivně provádí inovace za účelem řešení výzev v 

oblasti životního prostředí - od spolupráce na vývoji biovýrobků po svou vedoucí roli v 

prosazování cirkulární ekonomiky. 

Naše řízení hospodaření s odpadem v závodech je charakterizováno pečlivým dodržováním 

právních předpisů. Součástí je řádná registrace odpadu podle názvu, typu, kódu (v souladu 

se zákony), místa uložení, způsobu odvozu ze závodu, zacházení a likvidace a množství 

vzniklého odpadu skladovaného v závodě a likvidovaného v závodě i mimo závod. I nadále 

budeme realizovat řízení odpadu odpovědným způsobem a plnit právní předpisy v 

požadovaném a pokud možno i vyšším rozsahu. Jsme odhodláni snižovat množství svých 

odpadů a zvyšovat likvidaci odpadu prostřednictvím udržitelných poskytovatelů, kteří jsou 

schopni zajistit jeho opětné použití, regeneraci nebo recyklaci. Rovněž jsme odhodláni 
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snižovat množství svých nebezpečných odpadů a postarat se o to, aby byla jejich likvidace 

zajišťována vhodnými poskytovateli. 

I nadále budeme zavádět používání obnovitelných energií, nízkoenergetických řešení 

osvětlení a energeticky účinného zařízení a vybavení pro telekonference / videokonference, 

abychom omezili množství cest na jednání a tím snížili svou uhlíkovou stopu. 

I nadále se budeme chovat jako odpovědný soused v komunitách, ve kterých působíme, a 

budeme podporovat jejich kvalitu života. Budeme poskytovat účinné mechanismy pro 

spolupráci s lokálními komunitami ohledně našich operací, například zajištěním plánů pro 

případ reakcí na nebezpečné a nouzové situace. 

Budeme udržovat strukturu interního řízení ohledně dozoru nad problematikou životního 

prostředí s jasně definovanými odpovědnostmi za plnění závazků této politiky, monitorovat 

naše výsledky v oblasti životního prostředí a stanovovat cíle a záměry pro zlepšení. 

Jsme odhodláni rozšiřovat své podnikání udržitelným způsobem, který zahrnuje uplatňování 

všech kritérií uvedených v této politice pro životní prostředí při realizaci fúzí a akvizic i při 

plánování rozšiřování na zelené louce a podávání pravidelných zpráv o problematice 

životního prostředí. 

Klimatické změny 

Klimatické změny jsou obecně uznávány jako mezinárodní problém vládami zemí, v nichž 

působíme, a my jsme pevně odhodláni přispět svým dílem k jeho řešení. Proto jsme 

odhodláni snižovat emise skleníkových plynů ze svých operací způsobem, který podporuje 

národní strategie a je v souladu s naším závazkem udržitelného podnikání, který jsme přijali 

vůči zainteresovaným subjektům. 

Naše závazky v oblasti klimatických změn se týkají i řádné evidence skleníkových plynů, 

zmírňování rizika klimatických změn a realizace inovací s cílem snížit dopady na klimatické 

změny, spolupráce se zainteresovanými subjekty, zveřejňování a mechanismů zajišťujících 

odpovědný přístup k problematice klimatických změn v naší organizaci. 

K našim klíčovým závazkům v oblasti klimatických změn patří hodnocení potenciálních 

dopadů rozvoje politiky pro klimatické změny na naše podnikání v rámci průběžně 

realizovaných procesů řízení rizik, aktivní spolupráce s klíčovými zainteresovanými subjekty 

včetně dodavatelů na zlepšování snižování množství odpadů a každoroční podávání zpráv o 

našem pokroku ve zveřejňované Zprávě o udržitelnosti. 

Biodiverzita 

Naše politika týkající se zachování a podpory biodiverzity odráží náš závazek prosazovat 

cíle udržitelného rozvoje při řízení a rozvoji našeho podnikání. Naše politika usiluje o 

zlepšování biodiverzity všude, kde je to možné. 

Proto budeme všude tam, kde máme závody v místech, která jsou považována za 

významná kvůli svému přírodnímu prostředí, spolupracovat s příslušnými orgány a 

dotčenými subjekty na zajištění ochrany tohoto přírodního prostředí prostřednictvím 

účinných opatření pro kontrolu znečišťování a plánů řízení pro zachování nebo zlepšování 

biodiverzity těchto míst. 
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Tam, kde budeme rozvíjet nové závody, budeme dodržovat všechny platné zákonné 

požadavky a směrnice platné pro vymezené oblasti u těchto rozvíjených závodů. Pokud 

budeme potřebovat stavět, budeme se snažit podporovat biodiverzitu, při zohlednění 

lokálních biodiverzitních sítí nebo plánů opatření. U stávajících závodů se budeme snažit 

identifikovat potenciál pro zlepšování biodiverzity a postupně budeme vytvářet vhodné plány 

opatření pro realizaci tohoto záměru a při jeho uskutečňování budeme spolupracovat s 

příslušnými orgány a dotčenými subjekty, které podporují biodiverzitu na lokální a národní 

úrovni, a snažit se identifikovat způsoby, jak podporovat rozvoj zvolených programů nebo 

iniciativ. 

 

 


