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Všichni můžeme udělat
něco pro životní prostředí.
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ZÁVAZEK Č. 3 MANIFESTU VINCI
„SPOLEČNĚ ZA EKOLOGICKÝM
RŮSTEM“
Společné prohlášení předsedy
představenstva a generálního ředitele
pana Xaviera Huillarda a Evropské rady
zaměstnanců.
V kontextu celosvětové změny klimatu, s vyčerpáváním přírodních zdrojů a
zhoršováním přírodního prostředí, ale také se současnou snahou různých
aktérů, zejména států, snížit dopady různých činností na životní prostředí, musí
i soukromé společnosti pokračovat v ambiciózní politice v oblasti ochrany
životního prostředí.
Činnosti skupiny VINCI mají dopady na životní prostředí, pokud tyto dopady
nejsou zohledněny v celém životním cyklu budov a infrastruktur. Kromě
povinností stanovených v předpisech, které jednotlivé společnosti Skupiny již
dodržují, se zavazujeme, že zavedeme ještě další řešení na ochranu životního
prostředí, abychom co nejvíce snížili dopady našich činností na životní prostředí v
zemích, ve kterých působíme.
Tento dokument představuje referenční rámec, jehož snahou je omezit přímé
a nepřímé dopady našich činností na ekosystémy, na kterých jsme závislí. Je
základem naší společné kultury v oblasti ochrany životního prostředí a ztělesňuje
ambici skupiny VINCI ve všech jejích sektorech činnosti, jejíž cílem je nabídnout
našim zákazníkům řešení na ochranu životního prostředí.
V Rueil-Malmaison, dne 6. listopadu 2020

Xavier Huillard,
předseda představenstva a generální ředitel

Roberto Migliardi,
tajemník evropské rady zaměstnanců l
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PODÍLET SE NA BUDOVÁNÍ
UDRŽITELNÉHO SVĚTA
Všechny společnosti
Skupiny se snaží
zlepšovat prostředí pro
život lidí v území, na
kterém působí.

Reagovat na environmentální výzvy v
územích
Při provádění svých činností skupina VINCI usiluje o celkový výkon – nejenom
technický, ekonomický a finanční výkon, ale také výkon v sociální, environmentální
a společenské oblasti. K dosažení tohoto cíle se společnosti VINCI snaží vyvíjet
a zavádět co nejvýkonnější environmentální řešení pro své zákazníky, a řešit tak
odpovídajícím způsobem výzvy v daných územích. Tato řešení nemohou být
efektivní bez ambiciózních sociálních a společenských opatření.
Tato odpovědná vize je neoddělitelně spjata s naší rolí účastníka územního
rozvoje, protože naše díla mají dlouhodobou povahu a ovlivňují stávající
ekosystémy. Všechny společnosti Skupiny se snaží zlepšovat prostředí pro život
lidí v území, na kterém působí.
Environmentální pokyny Skupiny slouží k tomu, aby se ochrana životního prostředí
stala součástí všech fází životního cyklu projektů, které realizujeme. Tyto pokyny
jsou stanoveny v Manifestu Skupiny v závazku „Společně za ekologickým růstem“
a platí po celém světě ve všech regionech, ve kterých společnosti VINCI působí.

Přístup pokrývající celý životní cyklus našich
projektů
Skupina VINCI podporuje ekologické projektování (eko-design), které zohledňuje
dopady projektu na životní prostředí již od fáze projektování s cílem chránit
životní prostředí po celou dobu životnosti budov či infrastruktur.
Jedná se o opravdovou výzvu pro Skupinu, která se podílí na budoucí podobě
území – podporovat udržitelný urbanismus a ekologické projektování po celou
dobu projektu a v celém hodnotovém řetězci. Za tímto účelem projektujeme,
stavíme, provozujeme a udržujeme města, ve kterých bude život příjemnější,
dopravní infrastruktury plynulejší, výrobny a pracoviště lidštější, což zlepší život a
mobilitu pro všechny.

Environmentální iniciativy se zavádějí s následujícími principy:
• snažit se co nejvíce vyhnout dopadům na životní prostředí v daném území a
na jeho místní obyvatele;
• snížit rizika a negativní dopady.
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Pokyny
Zavazujeme se, že budeme:
– jednat v zájmu klimatu
– optimalizovat zdroje
díky oběhové
ekonomice
– pomáhat zachovat
přírodní prostředí

Společnosti Skupiny zavádějí v rámci neustálého zlepšování a pokroku následující
pokyny v oblasti ochrany životního prostředí ve všech zemích, ve kterých působí.
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Rozvíjet a zavádět
opatření na ochranu
životního prostředí

Sledovat dopady
a vyhodnocovat výkon
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Identifikovat
a analyzovat
rizika

Školit zaměstnance
a zvyšovat jejich
environmentální
povědomí

01. Identifikovat a analyzovat rizika
Společnosti Skupiny provádějí vhodná opatření na ochranu životního prostředí.
Nejdříve je však nutné provést analýzu rizik a jednotlivých dopadů projektu nebo
činnosti na životní prostředí. Společnosti jsou přesvědčeny, že pokrok je možný
pouze ve spolupráci se všemi zaměstnanci a jejich zástupci prostřednictvím
prosazování naší kultury v environmentální oblasti.
Stav životního prostředí v daném místě (včetně regulačního rámce) a související
dopady se vyhodnocují z hlediska příslušných problematik:
• znečištění a negativní průvodní jevy;
• emise skleníkových plynů a spotřeba energie, které přispívají ke změně
klimatu;
• klimatická rizika;
• spotřeba a přeměna surovin (obnovitelných nebo neobnovitelných)
• dopad na biologickou rozmanitost a přírodní prostředí.

02. Rozvíjet a zavádět opatření na ochranu životního prostředí
Po analýze rizik následuje v případě potřeby vypracování akčních plánů na
ochranu životního prostředí, které jsou přizpůsobeny specifikům daných operací
a environmentálním prioritám, které byly předem stanoveny. Provozní jednotky
odpovídají za zavádění akčních plánů a za sledování dopadů a učiněných
opatření, a v případě potřeby se mohou obrátit na příslušného environmentálního
koordinátora.

03. Sledovat dopady a vyhodnocovat výkon
Každá jednotka rovněž zavádí systém hodnocení ke sledování provádění opatření
na ochranu životního prostředí.
Toto sledování se provádí formou podrobného reportingu, který si řídí každé
odvětví činnosti.
V rámci této kontroly je možné zavádět nápravná opatření.
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04. Školit zaměstnance a zvyšovat jejich environmentální povědomí
Každá jednotka zajišťuje, aby pracovníci řešící environmentální výzvy aby
pracovníci řešící environmentální výzvy měli dostatečné znalosti pro své činnosti.
Musí proto znát opatření a postupy, které se při ochraně životního prostředí
uplatňují, a musí také umět sledovat jejich efektivitu.
Všichni zaměstnanci a zástupci zaměstnanců musí být obeznámeni s
environmentálními výzvami, které se týkají projektů – předpisy, postupy v případě
rizika, nakládání s odpady, zachování biologické rozmanitosti atd.

Uplatňování prohlášení
Zlepšit naše opatření
na ochranu životního
prostředí a co nejvíce
je přizpůsobit konkrétní
situaci v terénu.

Přizpůsobení opatření v každém odvětví činnosti skupiny VINCI
Vzhledem k decentralizovanému organizačnímu modelu Skupiny si každé
odvětví činnosti přizpůsobuje závazky na ochranu životního prostředí tak, aby
daná opatření co nejvíce odpovídala konkrétní situaci v terénu, a aby se tak
podporovalo jejich uplatňování a neustálé zlepšování.
Zohlednění environmentálních pokynů u všech zúčastněných
společností
Environmentální pokyny skupiny VINCI platí pro všechny společnosti ve Skupině.
Tyto společnosti odpovídají za to, že budou příslušná opatření prováděna také
subdodavateli a smluvními partnery po celou dobu realizace projektů.
Sledování výsledků a sdílení informací
Nezbytnou podmínkou pokroku je měření výsledků přijatých opatření pomocí
vhodných ukazatelů (včetně sledování emisí skleníkových plynů). Tyto ukazatele
jsou zveřejněny ve výroční zprávě Skupiny a jsou s nimi rovněž seznámeny její
zúčastněné strany, a tak je možné vzájemně diskutovat o způsobech, jakým tyto
výsledky zlepšit.
Průřezové pracovní skupiny (výbor pro životní prostředí, pracovní skupina pro
oběhovou ekonomiku, koordinační skupina pro biologickou rozmanitost, klub
pivot pro životní prostředí) mezi sebou diskutují o osvědčených postupech a
vyměňují si zkušenosti.
Výsledky tohoto úsilí se pravidelně předkládají výkonnému výboru, správní radě a
Evropské radě zaměstnanců Skupiny.
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: T oto prohlášení je k dispozici na internetových stránkách a
na intranetu Skupiny. Bylo přeloženo do příslušných jazyků,
aby bylo přístupné co největšímu počtu osob.
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Snažíme se projektovat, stavět
provozovat a udržovat města,
ve kterých bude život příjemnější,
dopravní infrastruktury plynulejší,
výrobny a pracoviště lidštější,
a která budou spotřebovávat co
nejméně neobnovitelných zdrojů
naší planety.

VINCI
1973, boulevard de La Défense
CS 10268
F–92757 Nanterre Cedex
Tel.: +33 1 57 98 61 00
www.vinci.com
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