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Zpráva o vlivu společnosti LINET spol. s r.o., na zdraví, 
bezpečnost a životní prostředí 2022 

 
1. Životní prostředí 

Společnost Linet při svých výrobních aktivitách preferuje odstranění nebo významné omezení zdrojů 
potencionálních rizik pro životní prostředí. Ve vztahu k oblasti životního prostředí společnost 
uplatňuje následující politiku:  

 dodržování zákonů a předpisů na ochranu životního prostředí a trvalé zlepšování vlivu 
společnosti na životní prostředí v rámci vlastních ekonomických možností považovat za 
minimální standard; 

 při zavádění nových výrobních postupů volit technologie v souladu s nejlepší dostupnou 
technikou; 

 hledat klimo-energetická opatření směřující k uhlíkové neutralitě, tj. ke snižování spotřeby 
energie a přírodních zdrojů, surovin a vzniku odpadů, maximálně využívat obnovitelné zdroje; 

 trvale prověřovat, hodnotit a řídit vlivy podniku na životní prostředí a přijímat potřebná 
technická a organizační opatření k jejich minimalizaci; 

 dokumentovat vlivy společnosti na životní prostředí a informace poskytovat jak 
zaměstnancům, tak zainteresovaným stranám; 

 soustavným vzděláváním a motivováním vést zaměstnance k tomu, aby zásady ochrany 
životního prostředí přijali za vlastní; 

 při svých činnostech brát v úvahu názory zainteresovaných stran a preferovat otevřený přístup 
k veřejnosti 

 omezit dopad naší činnosti na životní prostředí a prosazovat vhodné ekologické postupy. 

Dílčí prvky našeho přístupu: 

 Snížení uhlíkové stopy – důležitou součástí odpovědné výroby je zvyšování efektivity 
a úspora energie při jednotlivých výrobních činnostech, především snižování skleníkových 
plynů. Při práci se řídíme spolehlivými principy a vždy zohledňujeme možný dopad našich 
rozhodnutí a investic na životní prostředí. Jednáme v souladu s vývojem legislativy na 
vnitrostátní i mezinárodní úrovni a podílíme se na mnoha iniciativách, jejichž účelem je 
snížení naší uhlíkové stopy. 

 Zvýšení efektivity energie – sem patří rozsáhlé používání energeticky úsporného osvětlení. 

 Vytvoření distribuční sítě, která je efektivní, bezpečná a ohleduplná k životnímu 
prostředí – zavázali jsme se snížit spotřebu paliva, proto v maximální možné míře 
spolupracujeme s dodavateli na oboustranných zlepšeních. Podporujeme také využívání 
firemních aut s nízkými emisemi uhlíku a aktivně motivujeme zaměstnance, aby jezdili na 
kolech nebo společně autem a využívali veřejnou dopravu. 

 Minimalizace množství obalových materiálů – za účelem minimalizace odpadu 
upřednostňujeme znovupoužitelné přepravní palety. Začali jsme používat obalové materiály, 
které jsou šetrnější k životnímu prostředí. 

Linet má certifikován systém environmentálního managementu (EMS). Audit v tomto roce byl 
prioritně zaměřen na úroveň řízení environmentálních aspektů a úroveň řízení neshod a nápravných 
opatření. V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné neshody, auditoři navrhli 2 příležitosti ke zlepšení. 
Systém řízení je považován za efektivní a je v souladu s požadavkem normy. 
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Ochrana ovzduší 
 
Z hlediska ochrany ovzduší jsou největší zátěží pro životní prostředí zejména stacionární spalovací 
zdroje na zemní plyn. V případě požadavků legislativy zajišťujeme pravidelné autorizované měření 
emisí z těchto zdrojů. Množství emisí je stanoveno výpočtem. 
 

  Celkem emise za provoz Linet Želevčice                                 Celkem emise za provoz  Linet Slaný 
Škodlivina Úlet škodlivin  Škodlivina Úlet škodlivin 

(kg) 
 

(kg) 

NOx  283 
 

NOx 351 

CO  99 
 

CO 62 

TZL  38 
 

TZL  44 

org.C  33 
 

org.C 38 

VOC  41 
 

VOC  47 

 

Celkové množství CO2ekv. do ovzduší  

Rok 

 2018 2019 2020 2021 

Tuny CO2 za rok 
Linet Želevčice 5104,7600 4965,9633 5200,7773  4659,0464 

Linet Slaný 1011,221 1049,651 1224,081 1184,362 
 
 

Vodní hospodářství 
Množství vypouštěných odpadních vod do vodního toku Byseňský potok a míra znečištění těchto vod 
nevykazuje za rok 2021/2022 oproti roku 2020/2021 výrazné odchylky a odpovídá dlouhodobě stavu 
vodnímu hospodaření v Linetu. Kvalita odpadních vod dosahuje udržitelné úrovně s ohledem na 
plnění stanovených limitů povoleného znečištění. Zkvalitnění vypouštění odpadních vod chceme 
dosáhnout provozem nové čističky odpadních vod. V průběhu roku 2021/2022 nezpůsobil Linet 
žádnou havarijní situaci, která by měla za následek zhoršení či ohrožení jakosti podzemních nebo 
povrchových vod. 
 

Složka ŽP Indikátory Jedn. 

Hodnota/rok/1zam. 

% 2020/2021 2021/2022 

VODA Množství odpadní vody m3 10,3 11,5 11,65 

  Odběr městské vody m3 7,3 6,5 10,96 

  Odběr vody ze studní m3 3,6 4,3 19,44 
 
 
Srážkové vody ze zpevněné plochy před halou expedice (předpoklad úniku ropných látek) jsou vedeny 
přes odlučovač ropných látek do kanalizace.  
Splaškové vody jsou odváděny do čističky odpadních vod. Po vyčistění jsou svedeny kanalizací do 
Byseňského potoka. Odpadní vody s obsahem tuku (z jídelny) jsou vedeny přes odlučovač tuků do 
výše uvedené splaškové kanalizace. 

 
Odpadové hospodářství 
Všechny vznikající odpady jsou předávány k využití nebo odstranění osobám, které jsou oprávněny 
v souladu s právními předpisy s odpady nakládat. Cílem společnosti je mimo jiné zajistit, aby co 
největší podíl vznikajících odpadů byl předán k materiálovému, případně energetickému využití. 
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S veškerými odpady je ve společnosti nakládáno v souladu s platnými právními předpisy, které jsou 
rozpracovány ve vnitropodnikové dokumentaci. Komplexní odpadové hospodářství je zajištěno 
prostřednictvím firmy FCC, a.s. Česká republika.  
Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto jednoduše a bezplatně 
odevzdáváme svá vysloužilá elektrozařízení prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti 
REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr. Předáním elektrozařízení na místo zpětného odběru 
tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní 
prostředí před případným neodborným nakládáním. 
 
 
 

Složka ŽP Indikátory Jedn. 

Hodnota/rok/1 lůžko 

% 2020/2021 2021/2022 

ODPADY 

Množství nebezpečných odpadů - 
N kg/rok 

0,31 0,30 
-3,23 

Množství ostatních odpadů - O kg/rok 39,03 38,99 -0,10 
 
 
 
Způsob likvidace odpadů 
 

 2021/2022 
materiálové využití 82% 
spalování % 
skládkování 11% 

 
Nakládání s obaly 
Naše obaly splňují požadavky zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a norem ČSN EN 13428 a ČSN 13427. 
 
Zpětný odběr odpadů z obalů je řešen zápisem do Seznamu osob pod registračním číslem 
0322/500/2438/10, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle 
zákona o obalech. 
 

Typ obalů  2020 /t/ 2021 /t/ 

Vyvezené nevratné v ČR 23,00 30,43 

Vyvezené vratné recykl. v ČR 243,00 242,20 

Vyvezené vratné nerecykl. v ČR 0 0 

Nakoupené nevratné v ČR 162,08 136,90 

Nakoupené nevratné mimo ČR 59,23 33,11 

 497,31 442,66 
 

Nakládání s chemickými látkami a směsmi, REACH 
V rámci plnění povinností vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1902/2006 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) bylo navázáno na 
komunikaci v dodavatelsko-odběratelském řetězci, která intenzivně probíhá. Byly poskytovány 
informace o látkách vzbuzující velmi vážné obavy (SVHC), o látkách zakázaných v předmětech, byly 
poskytovány aktuální bezpečnostní listy, apod. 
Bezpečnostní listy dodavatelů rozšířené o expoziční scénáře jsou posuzovány s cílem zajistit používaní 
chemických látek a směsí v souladu nejen s chemickou legislativou ale i s podmínkami a způsoby 
používání danými příslušným expozičním scénářem v bezpečnostním listu. V této činnosti budeme 
pokračovat i dalším roce. 
Společnost Linet pečlivě sleduje vývoj v oblasti RoHS a pohotově reaguje na veškeré změny těchto 
požadavků.  
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Směrnice RoHS úzce souvisí se Směrnicí o likvidaci elektrických a elektronických zařízeních 
(WEEE), která stanovuje cíle, které mají vyřešit problém velkého množství toxického elektronického 
odpadu. 
 
 

Hodnocení energií 

Nedílnou součástí Linetu je i snaha o neustálé snižování spotřeby energie, která se v praxi 
projevuje postupným nahrazováním zastaralých výrobních zařízení moderními s nižší 
energetickou náročností. Máme zpracovaný Energetický audit, který se následnými audity 
prověřuje. 
 

Složka ŽP Indikátory Jedn. 

Hodnota/rok/1 lůžko 

% 2020/2021 2021/2022 

EL.ENERGIE Celková spotřeba kWh 158,1 164,4 3,98 

PLYN Celková spotřeba m3 9,3 7,1 -23,66 

 
Vyhodnocení environmentálních aspektů a cílů 
Ekolog zpracovává Registr environmentálních aspektů pro výrobu, procesy a služby, které v ročním 
intervalu vyhodnocuje a aktualizuje. Cíle EMS jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. Hledají se 
případná zlepšení v odpadech určených ke skládkování a ke snížení nebezpečných odpadů 
Významné EA jsou řešeny v rámci Programů EMS. 
Důkaz:  

 Program EMS č.1/21-22 byl splněn, tj. nebezpečný odpad na 1000 lůžek nepřekročil 0,30t 
(0,33t).  

 Program EMS č.2/21-22 byl splněn, tj. dopad na ŽP (skládkování odpadů) na 1000 lůžek 
nepřekročil 5t (4,9t).  

 Program EMS č.3/21-22 byl splněn, tj. žádné úrazy vlivem závady na pracovišti 
 
 
Monitorování vlivů na životní prostředí 
LINET, zajišťuje v souladu s platnou legislativou měření emisí jednotlivých zdrojů znečišťování 
ovzduší. Monitoring zajišťují autorizované měřicí skupiny. Získané výsledky slouží k porovnání 
dodržování emisních limitů zdrojů s platnou legislativou a jako podklad pro výpočet poplatků za 
znečišťování ovzduší. 
Kvalita vypouštěných odpadních vod je sledována pravidelně v intervalech a rozsahu stanoveném v 
integrovaném rozhodnutí externí autorizovanou laboratoří. 
 

2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

V oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a hygieny LINET spol. s r.o., splňuje všechny oblasti dané 
zákoníkem práce a navazujícími prováděcími předpisy na úrovni evropských standardů. Neustále 
usilujeme o zajištění a udržení bezpečného pracovního prostředí pro všechny zaměstnance, zákazníky 
i návštěvníky. Pravidelně vyhodnocujeme rizika ohrožení zdraví zaměstnanců a přijímaná opatření 
k snižování pracovních úrazů. Zabýváme se rovněž ergonomií na pracovišti. V roce 2021/2022 jsme 
nezaznamenali žádnou nemoc z povolání. 

Uplatňování systému BOZP zaručují mimo jiné pravidelná školení, praktický výcvik a následná 
přezkoušení ze znalostí předpisů souvisejících s danou problematikou, kontroly BOZP na jednotlivých 
pracovištích. 

Společnost výrazně dbá o zdraví svých zaměstnanců. Má zaveden systém preventivních lékařských 
prohlídek, na všech pracovištích jsou lékárničky první pomoci a zaměstnancům jsou podle 
vyhodnocení rizik poskytovány ochranné pracovní prostředky. Pracovní prostředí je podle potřeb 
monitorováno akreditovanou společností. 
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období 2020/2021  2021/2022 

počet všech úrazů 36  33 

úrazy s pracovní neschopností 14  15 
 
V rámci požárně-bezpečnostních opatření jsou ve firmě LINET instalovány požárně bezpečnostní 
zařízení – elektrická požární signalizace a zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, stabilní hasicí 
zařízení, stabilní hasicí systémy, zařízení pro zásobování požární vodou, požární klapky, požární 
ucpávky a přepážky, nouzové osvětlení, přenosné hasicí přístroje. 
Je zpracovaná předepsaná dokumentace PO dle platné legislativy (požární řády, požární poplachové 
směrnice, požárně evakuační plány, dokumentace o provedeném školení a odborné přípravě, řád 
ohlašovny požárů, začlenění do kategorie činností).  
Odborná příprava požárních hlídek probíhá dle schváleného plánu výcviku a školení. Nedílnou 
součástí výcviku zaměstnanců jsou pravidelná školení. 
 
 

3. Komunikace a vstřícnost 
 

LINET přistupuje v oblasti životního prostředí a zdraví lidí odpovědně jak ke státním orgánům, tak i k 
zákazníkům, veřejnosti a k vlastním zaměstnancům. 
Snahou společnosti je poskytovat vždy úplné informace a odstraňovat negativní pochybnosti o 
podnikatelské činnosti LINET. 
V podniku je zajištěna otevřená informovanost vlastních zaměstnanců o výrobcích, technologiích a 
postupech, o dopadech na životní prostředí a zdraví. Zaměstnanci jsou seznámeni s IMS politikou 
společnosti, jsou pravidelně informováni o EMS cílech podniku a jejich plnění. 
LINET předává svým odběratelům informace o službách a servisu týkající se výrobků, bezpečného 
použití, přepravování, skladování, likvidace výrobků a obalů. Na druhou stranu pak podnik vyžaduje 
informace potřebné pro posouzení dodávaných surovin a polotovarů od jednotlivých dodavatelů. 
Mimořádná pozornost se věnuje informovanosti veřejnoprávních orgánů předáváním podkladů v 
termínech daných environmentální legislativou.  

  

 
 

 
 
Vypracovala: Ing. Hana Šindlerová, 15.4.2022 


