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Environmentální politika organizace 

 
Předmětem činnosti společnosti Amphenol Tuchel Industrial GmbH, odštěpný závod Ostrov (dále jen ATI  

Ostrov) je výroba kabelových sad, konektorů a elektronických dílů pro různé aplikace v dopravě, průmyslu, službách a 

zdravotnictví. Vlastní objekt ATI Ostrov se nachází v areálu Panattoni Park Ostrov, kde je v podnájmu. Na životní 

prostředí má dopad převážně produkcí odpadů při zpracování kabelů a zákaznických konektorů, spotřebou elektrické 

energie, plynu a pitné vody, v malé míře emisemi těkavých uhlovodíků a tuhých částic. 

ATI Ostrov si plně uvědomuje vliv svých činností, produktů a služeb na jednotlivé složky životního prostředí, 

jakož i na zdraví obyvatelstva. 

Environmentální politika ATI Ostrov vychází ze zásad formulovaných v Příručce managementu jakosti mateřské 

firmy ATI, provozovna Heilbronn, kde leží zásadní rozhodovací pravomoci. S přihlédnutím k lokálním podmínkám 

vedení organizační složky ATI Ostrov přijalo svoji environmentální politiku, ve které se zavazuje:  
 

 Za účelem neustálého zlepšování ochrany ŽP uplatňovat principy čistší produkce, prevence 

znečišťování, posouzení bezpečnosti procesů a analýzy rizik. 
 

 Dodržovat závazky vyplývající z mezinárodních dohod, všeobecně závazných předpisů ČR a EU 

v oblasti tvorby a ochrany ŽP. 
 

 Navrhovat produkty takovým způsobem, aby byl minimalizovaný jejich nežádoucí vliv na ŽP a 

environmentální rizika vznikající v jejich životním cyklu. 
 

 Podporovat lepší využívání surovin, recyklaci odpadů a vlastních produktů po skončení jejich 

životního cyklu. 
 

 Komunikovat s veřejností, s orgány státní správy a samosprávy, s mimovládními organizacemi a 

vzdělávacími institucemi v otázkách ochrany ŽP. 
 

 Neustálým odborným vzděláváním všech osob pracujících pro organizaci nebo ve prospěch 

organizace rozvíjet a sladit jejich environmentální myšlení s konáním. 
 

 Při rozvoji společnosti uplatníme vnější i vnitřní podněty ke zlepšení systému environmentálního 

managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti. 

 

 Společnost určuje environmentální aspekty svých činností, které mají nebo mohou mít významný 

dopad na životní prostředí. 
 

ATI Ostrov chce vystupovat vstřícně i vůči dalším externím subjektům (veřejnosti, obchodním partnerům, 

zákazníkům apod.). Naši kompetentní zaměstnanci jsou proto vždy ochotni poskytnout veškeré informace a podklady 

týkající se vztahu naší společnosti k ŽP, nejsou-li důvěrného charakteru. Zároveň názory externích stran slouží jako 

podněty pro zlepšení naší činnosti v oblasti ŽP a zlepšení produktů naší společnosti. 
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