
Environmentální politika HOSPITAL ENGINEERING CZ

V!echny aspekty "ivotního prost#edí mají pro HOSPITAL ENGINEERING CZ bezv$hradní a zásadní v$znam.

Zam%stnanci spole&nosti HOSPITAL ENGINEERING CZ se proto zavazují, "e se budou chovat v souladu s 
pravidly a po"adavky na ochranu "ivotního prost#edí a o nov$ch trendech a mo"nostech jak b$t ekologicky 
!etrn%j!í ke svému okolí se budou vzd%lávat i formou pravideln$ch !kolení. Hlavní prioritou environmentální 
politiky spole&nosti HOSPITAL ENGINEERING CZ je v rámci sv$ch mo"ností neustále, soustavn% a vytrvale 
hledat a usilovat o nové zp'soby zlep!ení a zdokonalení kvality ochrany "ivotního prost#edí. 

HOSPITAL ENGINEERING CZ je obchodní firma, zastupující celosv%tov% v$znamné v$robní, technologické 
spole&nosti, které jsou nejen lídry ve sv$ch oborech, ale vyzna&ují se i vysokou mírou odpov%dnosti v'&i 
"ivotnímu prost#edí. Rozvoj technologií ve svém oboru vítá HOSPITAL ENGINEERING CZ p#edev!ím jako 
p#ínos pro ni"!í zát%" na surovinové zdroje. LED osv%tlení, recyklovatelné materiály, funk&ní design s 
minimálními zát%"emi na provoz, technologické inovace a nápady, to v!e jsou p#ínosy, které se projevují ve 
v!ech oblastech na!eho podnikání. D'le"itost ochrany "ivotního prost#edí je jednou ze základních hodnot v 
rámci na!í firemní kultury. Na!e úsilí o zachování rovnováhy mezi p#írodou a vlivy, kter$mi p'sobíme na 
"ivotní prost#edí, se promítá nejen do interních proces', ale i do oblasti dodávek produkt' a slu"eb 
poskytovan$ch na!im zákazník'm. Jedná se nap#íklad o ekologickou likvidaci odpad', obalov$ch materiál', 
sv%teln$ch zdroj' a baterií, elektrick$ch a elektroinstala&ních materiál' a podobn%.

V kontextu probíhajících klimatick$ch zm%n ka"d$ zam%stnanec HOSPITAL ENGINEERING CZ ví o d'le"itosti 
ochrany "ivotního prost#edí, a proto se zvlá!tním d'razem na ú&elné a ekonomické zacházení se zdroji 
nakládá s prost#edky produkujícími jakékoliv ekologické zát%"e tak, aby minimalizoval mo"né emise. Vozov$ 
park HOSPITAL ENGINEERING CZ kompletn% spl(uje emisní normu Euro 5. Stejn% tak jsou v prostorách 
firmy instalovány pouze úsporné zdroje osv%tlení a spot#ebi&e spl(ují energetickou t#ídu A a vy!!í. To v!e 
není jen v$razem p#ání vlastník' HOSPITAL ENGINEERING CZ nebo d'sledkem pln%ní firemních na#ízení, 
norem &i po"adavk'. To je individuální odpov%dností ka"dého zam%stnance HOSPITAL ENGINEERING CZ 
p#edev!ím v'&i sama sob%. Odpov%dností, pramenící z pochopení, "e b$t náro&n$ sám k sob% má odezvu 
nejen ve svém bezprost#edním okolí, ale i v rámci !ir!ích, globálních souvislostí.  

Zdokonalovat se a b$t lep!í ve v!ech oblastech lidského "ivota vychází z na!eho &istého p#esv%d&ení. Jsme si 
dob#e v%domi odpov%dnosti v'&i Zemi, na které "ijeme.
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