ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA
ENVIRONMENTAL POLICY
Společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. jsou součástí celosvětově působící skupiny LAPP, se sídlem v Německu, která patří mezi přední výrobce
a dodavatele kabelů, vodičů, kabelového příslušenství a kabelové konfekce.

LAPP Czech Republic s.r.o. and LAPP Slovakia s.r.o. are members of the worldwide
LAPP Group, based in Germany, which is one of the leading manufacturers and suppliers of cables, conductors, cable accessories and cable assemblies.

V České republice a na Slovensku se společnosti LAPP zabývají výrobou kabelové
konfekce, prodejem, skladováním a distribucí elektrických kabelů, vodičů
a příslušenství včetně služeb zákazníkům spojených s prodejem a užitím výrobků.

In the Czech Republic and Slovakia, LAPP is engaged in manufacturing of cable assemblies, in the sale, storage and distribution of electrical cables, conductors and
accessories, including customer services related to the sale and use of products.

Environmentální politika je pro společnosti LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. strategickým dokumentem, který je pravidelně přezkoumáván vrcholovým
managementem a naplňuje čtyři základní vize a hodnoty skupiny LAPP. Kromě toho
je tento dokument vypracován v souladu s environmentální politikou skupiny LAPP
a je její nedílnou součástí.

Environmental policy is for LAPP Czech Republic s.r.o. and LAPP Slovakia s.r.o. the
strategic document, which is regularly reviewed by top management and fulfils the
four basic visions and values of the LAPP Group. In addition, this document has been
developed in line with the environmental policy of the LAPP Group and is an integral
part of it.

LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia s.r.o. se v rámci environmentální politiky
zavazují:
• dodržovat platné ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení,
vyhlášek a norem souvisejících s ochranou životního prostředí, s bezpečností
práce a s požární ochranou, spolupracovat s příslušnými orgány státní správy tak,
aby bylo zajištěno respektování státní i regionální environmentální politiky
• pravidelně prověřovat systém ekologicky orientovaného řízení společností, včetně
komplexního vzdělávání a motivace zaměstnanců k prosazování závazků stanovených v environmentální politice, realizovat preventivní a nápravná opatření
k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu
• na základě úzké spolupráce se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery prosazovat taková opatření, která umožní zejména preventivně předcházet a na
minimum omezovat negativní dopad na životní prostředí a zajišťovat účinnou
kontrolu těch činností, které v této souvislosti nelze okamžitě eliminovat
• stálým a důsledným rozborem spotřeby energií a materiálů zajistit minimalizaci
čerpání přírodních zdrojů a současně omezovat množství vznikajících odpadů při
realizaci produktů nebo služeb, trvale zajišťovat jejich řízenou ekologickou likvidaci a informovat zákazníky o kategorii odpadu z produktů skupiny LAPP
• v rámci servisu nabízet zákazníkům ekologickou likvidaci zbytků dodávaných
produktů u partnerských organizací majících příslušná oprávnění
• poskytovat zákazníkům veškeré potřebné informace o bezpečném používání,
přepravě, skladování a likvidaci dodávaných výrobků, a to zejména o jejich
vlastnostech ve vztahu na životní prostředí a ochranu zdraví
• důsledně kontrolovat technický stav a emise služebních automobilů, přepravních
a manipulačních prostředků
• posilovat povědomí o Společnosti jako o organizaci chránící životní prostředí

LAPP Czech Republic s.r.o. and LAPP Slovakia s.r.o. under the environmental policy
commit to:
• comply with the valid provisions of all legal regulations, ie. laws, regulations, decrees
and standards related to environmental protection, occupational safety and fire
protection, cooperate with the relevant state administration bodies to ensure
respect for state and regional environmental policy
• regularly review the system of ecologically oriented management of companies,
including comprehensive education and motivation of employees to enforce the
obligations set out in the environmental policy, implement preventive and corrective
measures for continuous improvement of the environmental management system
• promote, based on close cooperation with customers, suppliers and business
partners, measures that will prevent, in particular, prevent and minimize the negative impact on the environment and ensure effective control of those activities that
cannot be immediately eliminated in this context
• ensure the minimization of the use of natural resources by constant and thorough
analysis of the consumption of energy and materials and at the same time reduce
the amount of waste generated in the implementation of products or services,
permanently ensure their controlled ecological disposal and inform customers
about the waste category of LAPP Group products
• as part of the service, offer customers ecological disposal of residues of delivered
products at partner organizations with the appropriate authorizations
• provide customers with all necessary information on the safe use, transport, storage
and disposal of the delivered products, in particular on their proper ties concerning
the environment and health protection
• thoroughly check the technical condition and emissions of the company cars,
transport and handling equipment
• to raise awareness of the Company as an environmental organization

Environmentální politika společností LAPP Czech Republic s.r.o. a LAPP Slovakia
s.r.o. vychází z angažovanosti, znalosti problematiky a řídicích schopností vrcholového managementu a všech pracovníků, kteří mohou ovlivnit životní prostředí. Pro
řízení a efektivní řešení krizových situací, které mohou nastat v souvislosti
s ohrožením životního prostředí vlivem činností obou společností, je vytvořen funkční Krizový management.
Otrokovice, 1. 10. 2020

Environmental policy of LAPP Czech Republic s.r.o. and LAPP Slovakia s.r.o. is based on
the commitment, knowledge of the issue and management skills of top management
and all employees who may affect the environment. A functional Crisis Management is
created for the management and effective resolution of crises that may occur in
connection with the threat to the environment due to the activities of both companies.
Otrokovice, 1. 10. 2020

