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Naše firma Flídr metal s.r.o. působí na mezinárodním trhu automobilového průmyslu.  

Strategickým záměrem naší firmy je postupné snižování energetické náročnosti námi realizovaného produktu. 
Strategického záměru dosáhneme tím, že uplatníme méně energeticky náročné vstupy, úsporné technologie a 

transport, a snížíme energetickou náročnost provozního prostředí. 

 
Naše politika zahrnuje zlepšování energetické a environmentální efektivity firmy, které probíhá nejen z 

pohledu řízení pracovního prostředí a potřeb realizačního procesu, ale zohledňuje se v přípravných fázích 
projektů, při výběru technologií, výběru a řízení dodavatelů, způsobu přeprav, životního cyklu produktu a jeho 

recyklovatelnosti, a je nedílnou součástí společenské odpovědnosti našich firem. Výsledky tohoto přístupu 

považujeme za součást hodnoty a kvality produktu. 
 

Firma Flídr metal s.r.o. a si stanovuje k dosažení svých záměrů postupy dle následujících principů: 

LEGISLATIVA • Všechny pracovní postupy a procesy jsou nastaveny tak, aby byly v oblasti spotřeb 

energií v souladu s právními a úředními předpisy. 

• Pro implementaci legislativních změn do procesů je vytvořen procesní rámec. 

OCHRANA 

KLIMATU 
• Snižujeme spotřebu energie a v procesu výroby využíváme energii s nízkou úrovní 

emisí. Chceme trvale snižovat podíl uhlíkové stopy vůči realizovanému produktu. 

Stejný závazek naplňují naši dodavatelé. 

FIRMA / 

PROCES / 

PRODUKT 

• Námi používaná zařízení a procesy jsou co nejvíce udržitelné a ohleduplné k 

životnímu prostředí. Přírodní zdroje i materiály jsou využívány šetrně a efektivně a 

dopad emisí a odpadu na životní prostředí je redukován na minimum. 

• Produkty a procesy jsou s ohledem na jejich dopad na životní prostředí a využití 

energie neustále optimalizovány. Orientace na nejlepší dostupnou techniku, její 

původ, zohlednění jejích nákladů a zajištění potřebných lidských a finančních 

zdrojů jsou pro to nejlepším předpokladem. 

• Jen pravidelné zajišťování naměřených dat a klíčových údajů nám umožňuje 

vyhodnotit účinnost procesů a zařízení, stanovovat nové cíle a hledat nová 

opatření. 

ZAMĚSTNANCI • Pravidelnými školeními zvyšujeme povědomí našich zaměstnanců a zaměstnankyň 

o vlivu energetické náročnosti a hospodaření s energií při vytváření produktu. 

Takto pomáháme šetrně využívat energie a materiál, minimalizovat odpad a riziko 

úrazů. 

OKOLÍ • Snížení dopadů na naše okolí je součástí naší společenské odpovědnosti. 

• Energetická odpovědnost je nedílnou součástí našeho systému řízení. Splněním 

legislativních požadavků a hájením veřejných zájmů budeme šetrnější a omezíme 

vliv našeho podnikání na přírodu a okolí. 
 

 

Od všech zaměstnanců očekáváme pochopení a uplatňování této energetické politiky tak, aby se stala součástí 
značky Flídr. Vrcholové vedení prohlašuje soulad této politiky s kontextem a strategickým zaměřením 

organizace, a zavazuje se, že svým přístupem vytvoří předpoklady pro její naplňování v každodenní práci nás 
všech k neustálému zlepšování systému managementu energetiky. 
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