
 

ENVIRONMENT 

Linet si je vědom významu ochrany životního prostředí pro budoucí generace. Podnikat 
odpovědně pro společnost LINET mimo jiné znamená skloubit závazky poskytovat nejvyšší 
možnou kvalitu a minimalizovat dopad obchodních aktivit na životní prostředí. O to se ve firmě 
stará integrovaný systém řízení definovaný dokumentem Politika společnosti. Jeho funkčnost 
potvrzuje certifikát ISO 14001 a Zelená firma.  

V rámci celé společnosti LINET funguje systém environmentálního managementu, který je 
v souladu s mezinárodně uznávanými standardy ISO 14001. Mezinárodní uznání systému 
a certifikace ISO jsou založeny na externích auditech prováděných specialisty renomované 
mezinárodní firmy TŰV. 

Odpovědnost za dopad podnikání společnosti LINET se projevuje i v tzv. environmentálních 
aspektech, které se vztahují k ochraně životního prostředí. Tyto aspekty se neustále 
vyhodnocují, aby společnost mohla přijímat rozhodnutí, díky nimž minimalizuje svou 
environmentální stopu. 

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;   

� minimalizovat množství nebezpečných odpadů 
� při zavádění nových výrobních postupů volit technologie v souladu s nejlepší dostupnou 

technikou;   
� hledat cesty pro trvalé snižování spotřeby energií, surovin a vzniku odpadů;   
� 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.  
� vyrábět z materiálů, které mají minimální zátěž na životní prostředí - neobsahují nebezpečné 

látky na bázi kadmia, rtuti, azbestu, polychlorovaných bifenylů nebo freonů.  
Žádná z dřevěných částí není vyrobena z tropických dřevin (například z mahagonu, 
palisandru, ebenu, týku atd.) nebo ze dřeva pocházejícího z amazonské oblasti nebo z 
podobných deštných pralesů.  



Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové, plastové a elektronické součásti – pro účely  
optimální recyklace v době ukončení provozu výrobku. 
 

Dodržované oblasti ŽP v Linetu 

Ochrana ovzduší 
Z hlediska ochrany ovzduší jsou největší zátěží pro životní prostředí zejména stacionární 
spalovacích zdrojů na zemní plyn. V případě požadavků legislativy zajišťujeme pravidelné 
autorizované měření emisí z těchto zdrojů. 
Odpadní vody 
Zachycené srážkové vody jsou odváděny vlastní kanalizací do Byseňského potoka. 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 tří čističek. Po vyčištění jsou svedeny kanalizací do 
Byseňského potoka. Odpadní vody s obsahem tuku (z jídelny) jsou vedeny přes odlučovač tuků  
do výše uvedené splaškové kanalizace. 
Obaly 
Obaly se likvidují podle zákona o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Tento zákon stanovuje práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických 
osob a působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na 
trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví poplatky a 
ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. 
Naše společnost řeší plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů zápisem do 
Seznamu osob, které jsou nositeli zpětného odběru a využití odpadu z obalů prostřednictvím 
autorizované odpadové společnosti. 
Zpětný odběr elektrozařízení 
Pro shromažďování vyřazené elektroniky jsou využívány kovové ohradové palety. Vyřazená elektronika 
je skladována na shromaždišti odpadů. Tento odpad je ekologicky likvidován provozovatelem 
Kolektivního systému, společností REMA systém, a.s. Praha 4, která pro LINET zajišťuje plnění 
povinností zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu a rovněž plnění výrobců elektrozařízení. 
Na základě rozhodnutí MŽP nejsou nemocniční lůžka s elektrickým ovládáním elektrickým nebo 
elektronickým zařízením ve smyslu zákona o odpadech. Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní 
dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické součásti (odpad z elektrických a 
elektronických zařízení = OEEZ/WEEE) nesmí být odstraněny (likvidovány) společně s komunálním 
odpadem. Za účelem správného odstranění celého výrobku odevzdejte OEEZ/WEEE na určených 
místech k tomuto účelu specializovaných firem, kde budou přijata zdarma. 
Chemické látky 
Při nakládání s nebezpečnými CHLaS je nutno chránit zdraví člověka a životní prostředí, řídit se 
výstražnými symboly nebezpečnosti uvedenými na obalech, větami označujícími specifickou rizikovost 
a pokyny pro bezpečné zacházení, řídit se bezpečnostním listem, příp. pravidly pro bezpečné nakládání 
s chemickou látkou/směsí.   

 

 
 
 
 



Nakládání s odpady 
Společnost je si vědoma vzniku odpadů, které vznikají při její činnosti. Společnost maximálně 
usiluje, aby množství vznikajících odpadů se každoročně snižovalo, tj. volí preventivní přístup 
k omezení vzniku odpadů. Množství odpadů je monitorováno a jsou stanoveny ukazatele, které 
jsou součástí environmentálního profilu společnosti. Pokud už odpady vznikají, společnost dbá 
na jejich třídění a jejich předávání oprávněným osobám.  

Odpady jsou tříděny a po jejich shromáždění do přepravního množství jsou předávány 
oprávněným osobám za účelem odstranění. Při odstraňování odpadů má přednost jejich 
materiálové nebo energetické využití před uložením na skládku. 
 
 
Po shromáždění odpadu se obvykle využije jedna z následujících možností likvidace: 

• opětovné využití 
• materiálové využití  

o recyklace 
• energetické využití  

o přímé spalování / zplyňování 
o výroba paliv 

• uložení na skládce odpadů 

 

                                CO NERECYKLUJEME 
PVC, molitan, gumu 

varné sklo, plexisklo, autosklo, porcelán 
papír znečištěný od barev, chemikálií, mastnoty 

 
 
 
 
 
Recyklační značky 
Číslování, zkratka a 
symbol 

                         
Zkratka 

Popis 

Materiály z plastů 

 

 PET (PETE)        Polyethylentereftalát  

 

 HDPE (PE - HD)        Polyethylen s vysokou hustotou  

 

 PVC (V)               Polyvinylchlorid  



 

 LDPE (PE - LD)        Polyethylen s nízkou hustotou  

 

 PP       Polypropylen  

 

 PS       Polystyren  

    

Materiály z papíru 

 

PAP      Vlnitá lepenka  

 

PAP      Hladká lepenka  

 

PAP      Papír  

    

Materiály z kovů 

 

FE      Železo  

 

 ALU Hliník 

 

  42 - 49 Ostatní kovy  

Materiály ze dřeva 

 

 FOR Dřevo 

 

    

Materiály z textilie 

 

TEX Bavlna 

 

 

 TEX Pytlovina, juta  

    

Povinnosti dodavatelů z hlediska legislativy 
Každý dodavatel zboží, kooperovaných služeb a materiálů, které vstupují do lůžek nebo 
příslušenství lůžek musí splňovat minimálně níže uvedené předpisy / nařízení týkající se 
bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí / nezávadnosti dodávaných materiálů / 
produktů. Níže uvedené předpisy / nařízení musí být dodavatelem písemně potvrzeny. 
 



1/ Obaly – platí pro dodavatele obalů – prohlášení, že níže uvedený obal splňuje podmínky pro uvádění 
obalů na trh  stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů.  

2/RoHS + WEEE(OEEZ)  -pro dodavatele elektra a elektroniky, baterií, akumulátorů - Směrnice 
2002/95/ES se vztahuje na elektrické a elektronické výrobky.  
Omezuje použití nebezpečných látek při výrobě a určují způsob jak zacházet s elektrickým a elektron. 
odpadem.  
Stanovuje pravidla pro nakládání s použitým elektronickým a elektrickým zařízením. 
3/ REACH – pro dodavatele chemie - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o 
registraci,  hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro 
chemické látky.  

4/ Baterie –  pro výrobce baterií a akumulátorů - zákon o odpadech  č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 
 předpisů a vyhláška č. 170/2010 Sb.     
– značení, zpětný odběr odpadu 

 
Environmentální aspekty 
EA vznikají zpravidla u všech činností, které společnost provádí. Pro jednu činnost může 
existovat více EA s různým dopadem na životní prostředí a stejný EA může mít různý dopad 
na ŽP v závislosti na lokalitě, kde je činnost prováděna. 

Pro účely identifikace a následného řízení EA jsou rozlišovány tyto základní skupiny environmentálních 

aspektů: 

� emise do ovzduší a pracovního prostředí (např. tuhé znečišťující látky) 
� emise do vod a do půdy (např. úniky, úkapy a vylití látek, které mají dopad na vodu 

a podloží) 
� produkce odpadů (např. vznik odpadů ostatních, nebezpečných a komunálních) 
� spotřeba zdrojů (např. neobnovitelné zdroje, energie, voda, suroviny, PHM). 
 


