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Uvodní slovo vedení společnosti

Environmentální aspekty vŽdy stŕedem pozoľnosti

Skupina Wiegel patŕí k vedoucĺm evropským podnikúm v sektoru protikorozní ochrany kovú a provozuje
Žárové zinkovny v Némecku, Rakousku, České republice a na Slovensku. Do skupiny dále náleŽí výroba
pŕíhradových stoŽárú, telekomunikační techniky a tŕi práŠkové lakovny'

Díky neustálému a významnému rozvoji disponujeme vysokým know-how ve vŠech otázkách vlastnĺho
Žárového zinkování, ale i výstavby a provozu Žárových zinkoven za dúsledného dodrŽování všech
poŽadavkú ochrany Životního prostŕedí. ochrana Životního prostŕedí je nedílnou součástí podnikové
filozofie a vedení podniku. Dokladem toho je certifikace podle DlN EN lso 14001, kterou jsme získalijiŽ
pŕed delší dobou a schválení podle systému EMAS, které jsme obdrŽeli pŕed nékolika lety.

Základ naŠíenvironmentální politiky spočívá v našich dlouholetých aktivitách na ochranu Životního
prostŕedí. JiŽ desetiletí se staráme o neustálý a inovativní rozvoj procesu zinkovánĺa technologie zaŕízení
za zohlednénívšech poŽadavkú ochrany Životního prostŕedí' Uplné oplášténí všech emisních oblastí
výroby je u nás samozŕejmostí. To se týká jak kompletního oplášténí linky pŕedúpravy, tak i úplneho
uzavŕení procesu zinkování. Je take samozŕejmostí, Že je odpadní vzduch z téchto oblastí čiŠtén v praČce
vzduchu, resp. prochází filtračním zaŕÍzením. Díky tomuto stavu techniky jsme nejen v Némecku ale v
rámci celé Evropy koncernem zaujímajícím pŕednĺ postavení.

JiŽ pŕed více neŽ 25lety jsme bylĺza tehdejŠíinovacivyznamenánicenou za ochranu Životního prostŕedí
mésta Norimberk a medailí za ochranu Životního prostŕedí udélovanou svobodným státem Bavorsko.
ochrana Životního prostŕedí u nás nezná hranic. V zahraničí púsobíme se stejným nasazením. Za
novostavbu velké zinkovací vany ve Velkém Meziŕíčí (Česká republika) jsme obdrŽeli ,,Cenu za zdraví a
bezpeČné Životní prostŕedí 2004" od asociace českých a mezinárodních společností,,Business Leaders
Forum". Skupina Wiegel byla v kvétnu 2017 ocenéna evropskou čestnou cenou EMAS za své aktivity v
oblasti ochrany Životního prostŕedí. V ŕíjnu 2017 obdržela skupina Wiegel ,,Certifikát Best Practice za
pŕíkladné Žárové pozinkované pŕíhradové stoŽáry, jejichŽ delŠí doba uŽívání dosaŽená žárovým
zinkováním pŕispívá ke sniŽováníCozemisí''. V listopadu 2017 zÍskala skupina Wiegelcenu EMAS-
Award Némecko jako vítéz za rok 2017 v kategorii ,,Velke organizace''.

Ein branchenspezifischer neuer Standard hinsichtlich Ôkologie und Ôkonomie, Arbeitsbedingungen, Byl
vytvoŕen v rámci oboru nový specifický standard z hlediska ekologie a ekonomie, pracovních podmínek i

bezpeČnosti práce a zaŕízení, a právé tak dúsledné pŕenesen do stávajících zaŕízení a dále rozvíjen v
nových závodech.

Ve vŠech závodech vedeme systém ŕízení kvality certifikovaný podle DlN EN lso 9001, systém
environmentálního managementu certifikovaný podle DlN EN lso 14001, systém ŕízení bezpečnosti
práce jako oHRlS nebo ,,Sicher mit System (BG)" a nejvyšší program systému environmentálnĺho ŕízení
a auditu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Pomocí systému EMAS výváŕíme pŕedpoklady pro prokázání a udrŽení konkrétních zlepŠení ochrany
Životního prostŕedí, provéŕené dodrŽování právnĺch pŕedpisú a pro kaŽdého prokazatelnou prúhlednost
podáváním zpráv o Životním prostŕedí.

V pŕedloŽeném environmentálnĺm prohlášení pŕedstavíme naŠe dosavadní aktivity a výsledky naŠich
aktivit v oblasti ochrany Životního prostŕedí a trvalé udrŽitelnosti. Témi se současné hlásíme
k odpovédnostiza Životní prostŕedĺ, bezpečnost azdraví pŕi práci a kvalitu Života lidíve smyslu naŠeho
trvale udrŽitelného hospodáŕství.
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V budoucnosti chceme na základé našich dosaŽených úspéchú jĺt aktivné a dúsledné nastoupenou
cestou v oblasti ochrany Životnĺho prostŕedí. Pod pojmem trvale udrŽitelné podnikové jednání rozumíme
nejen udrŽet vypracovanou úroveň, ale i v budoucnu usilovat o dalšíambiciózní cíle a zlepŠenía téchto
také dosahovat.

Jednatelé společnosti- Norimberk, v lednu 2019
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Firemní skupina Wiegel

Co déláme
Jedno, zda drobné součásti nebo rozsáhlé ocelové konstrukce, zda jednotlivé kusy nebo sériové
produkty; Žárovým zinkováním a práŠkovým lakováním Wiegel opravdu chráníoceltrvale protirzi.
Šrouby, kování, zahradní vrala, zábradlí mostú, svodidla, nosníky, balkony, zemní kotvy nebo podvozky
pro vozidla: Ve skupiné firem múŽe Wiegel vŽdy nabĺdnout optimálné upravené ŕešení.

Patŕí k tomu také výkonná logistika: Vyzvednutí, pŕíprava, následné zpracování, pŕĺprava k odbéru a
dodání. Pokud je to nutné, dokonce denné nebo také pŕímo na stavbu. Take ke vŠem otázkám optimální
pŕípravy a konstrukce dílú a k DASt Richtlinie 022 je vám stále k dispozici odborná pomoc.
Profesionálové skupiny Wiegel vás podpoŕí pŕi klasifikaci a sami provedou nutné zkoušky MT v kaŽdém
závodé.

Žárová zinkovna
Protikorozní ochrana je vécí dúvéry. Pouze peČlive provedenĺ všech krokú zaručuje trvalý výsledek. Proto
tým protikorozní ochrany skupiny Wiegel chrání vaši ocel nejen vynikajícĺ kvalitou procesú. Také vŠechny
vedlejŠí sluŽby jsou provádény se stejnou pečlivostĺ: od pŕípravy pŕes jemné čišténí aŽ po čišténí závitÚ,
od pŕedmontáŽe pŕes zvláŠtní balení (napŕ. do zámoŕí) aŽ po konzervování, jako napŕ. ochrana proti bíle
rzi. Na to máme také jiŽ nékolik desetiletí potvrzení certifikacemi podle DlN EN lso 9001.

osobné. Pŕímo. Nekomplikované. JiŽ více neŽ
70 let je rodinný podnik založený Hansem
Wiegelem V roce 1948 ve Franken zárukou
kvality, spolehlivosti a ŕemeslné poctivosti.
Stejné jako dŕíve mají obratnost, ŕemeslná
zručnost a pečlivost nejvyŠŠí prioritu.

Také díky svému púsobení v celé Evropé se
skupina Wiegel nestala anonymním koncernem.

Nic neochránívaŠiocel lépe, trvaleji a
dlouhodobéji proti rzi' Žárové zinkování Wiegel
je proto vŽdy první volba, kdyŽ jde o optimální
protikorozní ochranu.

Kapalný zinek se v 450"C horké lázni
neoddélitelné spojís chránénou ocelí. Kovový
zinkový povlak o tlouŠt'ce vrstvy cca 50 aŽ 150

pm ochrání celoploŠné a bez mezer kompletní výrobek. Kompletné jsou chránény také vŠechny plochy v
dutých prostorech.

Díky metalurgické reakci mezizinkem a ocelí (slitina Železa a zinku)chrání Žárové zinkováníjako jediná
metoda trvale a úČinné pŕed podkorodováním a se sVoU katodickou ochranou dokonce dokáŽe uzavŕíl
menší poŠkození'

Pŕi tom zústává kovový vzhled oceli nezaménitelné zachován stejné jako její povrchová struktura. Podle
druhu pouŽité oceli se povlak jeví svétlejŠí nebo tmavŠí, lesklejŠí nebo matnéjŠí, s typickou kresbou
zinkových kvétú nebo teméŕ bez kresby.

Pro kaŽdý konstrukční díl nebo obrobek se ve skupiné Wiegel nacházÍ optimální zaŕízení. Pro malé
součásti se zvláŠtními nároky na pŕesnost lícování napŕ. metoda odstŕedivého zinkování. A s metodou
Wiegel Zinkon@ zamezíme tvorbé patiny, ztmavénízinkového povlaku. Wiegel Zinkon@ pomáhá
zachovat lesk čerstvé pozinkovaných povrchú po dlouhou dobu.
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Práškové nebo nátérové systémy

Pestrý svét barev v kvalité Wiegel. Matný, hedvábné lesklý, lesklý nebo strukturovaný, pŕitom zcela
odolný proti nárazúm a úderúm a k tomu všemu ješté bez rozpouštédel a zbytkú: To jsou pŕesvédčivé
pŕednosti kontrolované tepelné vytvrzeného práŠkoveho nástŕiku Wiegel..

Pŕímo na ocel: optimálníve vnitŕním
pouŽití

Na hliník ve fasádní kvalité

. Jako duplexní systém na Žárové
pozinkovanou ocel. Nepŕekonané trvalá
protikorozní ochrana ve venkovní oblasti

Duplexnĺ systém Wiegel: Žárové zinkování plus
práŠkové lakování z jedné ruky. NejtrvalejŠí
protikorozní ochrana nyní také ve vŠech barvách
duhy' Trvalý ochľanný účinek Žárového zinkování
v kombinaci s ochranným účinkem práŠkového
lakování. optimální ochrana jeŠté nikdy
nevypadala lépe. l zde je kvalita na prvním místé
díky naŠemu systému ŕízení podle normy DlN EN
lso 9001.

Výroba pŕĺhradových stoŽárú
ocelové pŕíhradové stoŽáry vyrobené na pŕánĺ zákazníka pro zásobování energiĺ, telekomunikace,
vétrnou energii a techniku infrastruktury. Dĺky dlouholetým zkuŠenostem, fundovanému know-how a
nejvyšŠí preciznosti se stal Wiegel Parey jedním z pŕedních výrobcú ocelových pŕíhradových stoŽárú
v Evropé.

oBllo fúr béidg Fots:
Foiolia.m

Všude tam, kde je dúleŽitá maximální funkční
bezpečnost, jsou ocelové pŕíhradové stoŽáry první volbou. Kvalifikovaná kompetence pŕi zpracování
oc.elových úhelníkú a výrobé pŕíhradových stoŽárú, společné s managementem jakosti certifikovaným
TUV podle DlN EN lso 9001 a kvalifikacívýrobce ke svaŕování ocelových staveb zaručuje spolehlivé
splnéní vŠech poŽadavkú na kvalitu.

od konstrukce v systému CAD aŽ po nejaktuálnéjŠí techniku svaŕování a montáŽe je nejmodernéjší
technické vybavení zárukou neménné kvality.

Spektrum sluŽeb Wiegel Parey sahá od péče o projekt pŕes provedení vŠech nutných stavebních prací aŽ
po montáŽ a obstarání pŕísluŠenství. S nabídkou zhotovení zaŕízení na klíč múŽe Wiegel účinné pomoc

a

a
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svým zákazníkúm. Wiegel vám pomúŽe také s údrŽbou a opravami. Rozsáhlý servis Wiegel sahá od
inspekce objektu s protokolem o stavu pŕes údrŽbu a opravy vnéjŠích zaŕízení, kontejnerú, základú a véŽí
aŽ po konečnou dokumentaci.

Výrobní spektrum zahrnuje: pŕíhradové stoŽáry pro vedení vysokého napétí 1 10 kV aŽ 380 kV, pro
vedení stŕedné vysokého napétí 20 kV, pro vedení trakčního proudu a stoŽáry trolejového vedení;
transformalnístanice s konstrukcí z pŕíhradových stoŽárú a plnosténnou konstrukcí, radiokomunikační
véŽe z pŕíhradových stoŽárú ve výŠkových stupních 8 aŽ 84 m s vaľiabilními moŽnostmi uspoŕádání
včetné kompletního plánování; reklamní véŽe; stoŽáry pro vétrné elektrárny; dopravnítechnika formou
protihlukových stén a zaťizeni pro ochranu a zajišténí dopravnĺch cest.
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Naše závody

Zkratky
KPF Wiegel Plattling Žárová zinkovna

KSZ WiegelZittaucentrumprotikorozníochrany

sGF WiegelGroBostheimŽárovázinkovna

TKs Servis pro telekomunikační konstrukce

WAF WiegelGraben Žárová zinkovna

WAM Apollo Metall Briniste

WBF Wiegel BreitengÚRbach Žárová zinkovna

WDF Wiegel Denkendorf Žárová zinkovna

WEF Wiegel Eching Žárová zinkovna

wEz ApolloMetallČeňkov

WFD Diedoŕer Žárová zinkovna

WFF Wiegel Feuchtwangen Žárová zinkovna

WFK Wiegel Feldkirch žárova zinkovna

WFP Wiegel Plankstadt žárová zinkovna se V roce 2018 jeŠté neúčastní EMAS

WGF WiegelGrÚna Žárová zinkovna
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WHF WiegelAitrach Žárová zinkovna

w{z Wiegel Hradec Králove Žárové zinkování

WlF Wiegel lchtershausen Žárová zinkovna

WlP Wiegel lsseroda prášková lakovna

WJF Wiegel JenaŽárovázinkovna

WKF Wiegel Kittlitz žárová zinkovna

WLF Wiegel Lauchhammer Žárová zinkovna

WMF Wiegel Hôchstadt Žárová zinkovna

WoF Wiegel Bodelshausen Žárová zinkovna

WPF Wiegel Bopfingen Žárová zinkovna

wPz Wiegel Pravčice žárové zinkování se V roce 2018 ješté neúčastní EMAS

WRS Wiegel Redekin Stahlbau

WsF Wiegel Essenbach Žárová zinkovna

WSZ WiegelSered'

WTF WiegelTrusetalŽárovázinkovna

WUF Wiegel Rheinau Žárová zinkovna

W\^/v Wiegel(správa)

WVz Wiegel CZŽárové zinkování závod Velke Meziŕíčí

WWF Wiegel Neuwied Žárová zinkovna

wzF WiegelGÚnzburgŽárovázinkovna

wZZ Wiegel ŽebrákŽárové zinkování

Jednotlivé závody jsou samostatné organizace, které jsou vŠak centrálné ŕízeny společnostíWiegel
Verwaltung. lntegrovaný systém ŕízení je aŽ na závody WPP, TKS a WAM' ktere mají vlastní systém
ŕízení kvality, spravován zástupci závodu Wiegel-Verwaltung. lnterní audity environmentálního
managementu jsou provádény pŕedstavitelem jednatelú (Beauftragten der GF) ve všech závodech
stejným zpúsobem.

Vedenĺ společnosti vede vŠechny závody'
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Naše flremní politika

Spokojenost naŠich zákazníkúje naŠím nejdúleŽitéjším cílem' Vzájemná dúvéra a desetileté zkušenosti
ve všech dúleŽitých aspektech pozinkovací technologie vytváŕejí základ pro tento cíl. Vstŕícnost,
poskýování servisu ale i vysoká a jistá kvalita sluŽeb jsou cestou k dosaŽení tohoto cíle' To je podtrŽeno
certifikací podle DlN EN lso 9001. Také ochrana Životního prostŕedí je nedílnou součástí podnikové
filozofie a vedenípodniku. To dokládá certifikace podle DlN EN lso 14001 a EMAS. lv oblastiochrany a
bezpečnosti pŕi prácijsou mnohé závody certifikovány podle systému oHRlS, resp. ovéŕovány podle
systému kvality,,Sicher mit System" (bezpečné se systémem) profesního sdruŽení.

Žárove zinkováníjako takové znamená jiŽ aktivní ochranu
Životního prostŕedí, jelikoŽ trvale chrání široce rozšíŕený
materiál konstrukcíocel pŕed korozí a tím výrazné sniŽuje
spotŕebu zdrojú - Železnou rudu a nositele energií.
Je pro nás samozŕejmostí, Že výrobek chránícĺ Životnĺ
prostŕedíje take vyrábén za dalece minimalizovaných vlivú
na Životní prostŕedí. ToteŽ platí i pro práŠkové lakování.

V naŠí pŕíručce vedenídefinujeme politiku a strategii
k systémúm ŕízení integrovaným v rámci naŠĺ skupiny jako
maximum konání pro vŠechny ŕídící pracovníky a
zaméstnance oború Žárového zinkování a práŠkového
lakování skupiny Wiegel. PoŽadavek kvality múŽe být
stanoven a dále rozvíjen pouze v dialogu s naŠimi
zákaznÍky.

Základ naší politiky Životnĺho prostŕedĺ leŽí v naŠich
dlouholetých aktivitách na ochranu Životního prostŕedí' Ty v
minulosti vedly pouŽíváním nejlepších dostupných
technologií a stavu techniky k podstatným inovacím ochrany
Životního prostŕedí pŕi vývoji nového typu naŠich zaŕízenll
Žárového zinkování. Bylo dosaŽeno nového v rámci oboru
specifického standardu pro obor z hlediska ekologie a

ekonomie, pracovních podmínek ale i ochrany a bezpečnosti pŕi práci a bezpečnosti zaŕízení a právé tak
byl tento dúsledné pŕenesen na jiŽ stávající zaŕízení' Za toto jsme obdrŽeli jiŽ nékolik cen za ochranu
Životního prostŕedí.
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NáŠ podnikatelsko strategický VýVojje Ve VZrúStající míŕe charakterizován komplexním myŠlením.
ZkuŠenosti ukázaly, Že pouze Vyrovnaná vzájemnost kvality, ekologické nutnosti a rozsáhlá prevence
ochrany pŕi práci a zdlaví, ale i vyuŽívání ekonomických moŽnostĺ umoŽňují prúbéŽný a trvalý vývoj' ke
kterému se tímto zavazujeme.

Dle smérnic naŠich systémú ŕízenÍ )e naŠí podnikatelskou úlohou podporovat, dále rozvĺjet a prohlubovat
povédomí kvality, Životního prostŕedí a bezpečnosti vŠech naŠich pracovníkú.

Naše hlavní zásady platí pro všechny pracovníky skupiny firem
Wiegel a jsou:

1. odpovédnost za kvalitu, Životní prostŕedí, ochranu a bezpečnost pŕi práci a bezpečnost zaŕízení
je dúleŽitým úkolem vedenĺ.

2. PoŽadavky zákazníkú, pŕedpisy na ochranu Životního prostŕedía bezpečnostní pŕedpisy
povaŽujeme za minimálnĺ poŽadavky.

3. Usilujeme o uzavŕení obéhú materiálu na co moŽná nejvyŠŠí Úrovni.

4. Kvalita, Životnĺ prostŕedí/ochrana a bezpečnost pŕi práci a bezpečnost zaŕízení se týkají kaŽdého!

5' Usilujeme o prúbéŽné zlepšování našich aktivit na ochranu Životního prostŕedĺa na ochranu
bezpečnosti a zdraví pŕi práci v rámci našich ekonomických moŽností.

6. Jsme z hlediska ochrany Životního prostŕedí pŕední technologickou společností v oblasti vývoje
zaŕízení.

.i
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Náš systém ŕízení
Skupina Wiegel má integrovaný systém ŕízení, který
zahrnuje management kvality, environmentální management
a management bezpečnosti a ochrany zdravĺ pŕi práci do
jednoho systému. Certifikace podle norem DlN EN lso
9001, DIN EN ISO 14001, OHRIS, resp. ,,Sicher mit System"
byly jiŽ realizovány. od roku 2017 jsou vŠechny vlastní
závody skupiny Wiegel ovéŕeny a účastní se systému
EMAS.

Als Stabstellen der GeschäftsfÚhrung stehen der Jako
ŕídicí orgány jednatelú jsou k dispozici zmocnénec pro
protipoŽární ochranu, zmocnénec pro bezpečnost a
ochranu zdraví pŕi práci (FaSi) a dva zmocnénci pro
environmentální management. V kaŽdem závodu je
minimálné jeden pracovník, který odpovídá za pŕísluŠné
oblasti managementu (QM/UMiASM) v závodu. Pro závody
v Cechách a na Slovensku je jmenován jeden zmocnénec
pro environmentální management tamnĺch jednatelú'
Zástupci jednatelú informují pravidelné jednatele o
aktuálním stavu lntegrovaného systému ŕizení. Zástupcĺ
závodú (Zmocnéncl managementu?) se pravidelné blíŽe
domlouvají se zástupci (zmocnénci?) jednatelú a mají
právé tak jako mají zástupci jednatelú právo pŕímluvy u
jednatelú právo pŕímluvy u vedoucího závodu a zástupcú
jednatelú. Tímto zpúsobem probíhá také provozní systém
zlepŠování.

JelikoŽ máme skupinový certifikát, je kaŽdoročné tŕetina
skupiny certifikována, resp. schvalována.

GF
Technik

ASMB.GF
SiFa,

QMB-GF
Brandschutz

UMB-GF
(Beauftragter fúr

lmmissionsschutz,
Abfall' stórfall'

Gefahrgut)

ASMB-Werk

QMB-Werk

UMB-Werk
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Dod rŽov aní envi ron m entá l n ích p ľed p i sú a zkoušky

Jednatelé skupiny Wiegel mohou na základé svých dlouholetých zkuŠenostĺ v oblasti povrchové úpravy
vyuŽívat rúzných kontaktú na némecké, evropské a částečnč mimoevropské informační zdroje ohledné
technických a právních novinek.

Zástupcijednatelú mají pŕístup k rúzným právním databankám, udrŽují si odborné védomosti pravidelným
dalším vzdéláváním a školením a vyuŽívají právé tak kontakty s ostatními zástupci vedení v rámci a mimo
skupinu Wiegel. Tak je zmocnénec environmentálnÍho managementu jednatelú členem v EMAS klubu a
pravidelné se účastní odborných fór lHK. Díky tomu má skupina Wiegel neustále aktuální informace.

4
a
a

Na pravidelných jednáních v rámci skupiny zmocnéncú
nebo mezijednateli a zmocnénci, jednateli a vedoucími
oblastí a vedoucími oblastí s vedoucími závodú a pŕi
návŠtévách v závodech napŕ. za účely Školení sdéluje
správa závodúm právní a technické novinky.

DodrŽování veškerých pŕedpisú (,,Legal Compliance") je
kaŽdoročné provéŕováno v interních auditech zástupci
jednatelú. Dále jsou závody pravidelné kontrolovány
povolovacími úŕady.

Vodoprávní pŕedpisy, resp. technický stav zaŕízeníjsou
ovéŕovány znalcem pro vodní hospodáŕství v Sletém
cyklu. Méŕeníemisíjsou kontrolována v 3letém cyklu
akreditovaným institutem pro méŕení, resp. znalcem pro
ochranu proti imisím'

V externím auditu environmentálním ovčŕovatelem je
potvrzován právní soulad. Tento audit probíhá obdobné jako interní audit na základé provoznĺch deníkú,
zpráv z méŕení, kontrolních protokolú a záznamÚ, které závody denné vedou. K nim patŕí záznamy o
stavu plamene hoŕákú právé tak jako záznamy o diferenčním tlaku filtraČního zaŕízení, parametrech vody
pračky, teplot lázní a koncentrací pŕísluŠného obsahu a mnoho dalŠích, takŽe je kdykoli zabezpečeno
dodrŽení vŠech hraničních hodnot a intervalú údrŽby a preventivní údrŽba a péče o stávající technologii
na ochranu Životního prostŕedí' Navíc je pravidelné napŕ. sledována voda z pračky spolu se vzorky zlázní
k ŕízení kvality v laboratoŕi. l mnoŽství látek relevantních v pŕípadé havárie je kontrolováno v závodé
principem 4 očí správou, resp. centrálnĺ laboratoŕí. Záchyĺná zaŕízení Žárových zinkoven jsou
konstruována tak, aby byla schopna zachytit 100 % vŠech médií včetné pŕípadné vzniklé vody z haŠenĺ.

,lSEITE 1
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DúIeŽité environmentáln í pľedpisy
Némecké závody skupiny Wiegel podléhají aŽ na WlP' WPP a TKS naŕízení4. BlmSchV, smérnici pro
prúmyslové emise a vyhláŠce pro zaŕízení, závody jsou také povinné odevzdávat pravidelná prohlášení o
emisích a vést elektronický rejstŕík o pouŽívání Škodlivých látek' Jako lED zaŕízení podléhají silnéjŠímu
úŕednĺmu dozoru. Právní pŕedpisy pro chemikálie se týkají vŠech závodú a vŠechny závody podlehají
samozŕejmé také zákonu KrWG a povinnosti vést elektronické záznamy. Pro nékteré závody platí také na
základé stávajících mnoŽství médií nebezpečných pro Životní prostŕední naŕízení 12. BlmSchV (naŕízenÍ
pro havárie).

Likvidace vŠech nebezpečných a z velké části ne nebezpečných odpadú jsou provádény výlučné závody
specializovanými na likvidaciodpadu' Likvidace jsou ŕízenycentrálné správou. Na konciroku 20'ĺ8 byl
proto rozŠíŕen eANV. Tak zvaný systém eNATURE umoŽní v budoucnu elektronicky spravovat vŠechny
vznikajícíodpady' l systém eNATURE je veden centrálné.

Nejlepší dostupná technik

otn FEUERvEnzlľĺEĺ
o€n PULVERBE5(HI(HIER
IER 6ITTERMASTEAU
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Firemnĺ skupina Wiegel intenzivné usiluje od
80. let o ochranu Životnĺho prostŕedĺ. Jako
jedna z prvních zinkoven vúbec zavedla
společnost Wiegel zakrýovanou linku
pŕedúpravy, aby se zamezilo rozptýleným
emisím.

Kromé toho skupina Wiegel kompletné
zrealizovala jiŽ pŕed 10 lety oddélené
moŕení. Životnost lázní je optimalizována
pravidelnou kontrolou procesu v centrální
laboratoŕi, coŽ pŕispĺvá k ekonomické výrobé
pŕedevŠím u pouŽívaných látek a vzniku
odpadu.

;r..r.r.-". i i., ;:r,ii,
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Zakýování zinkovací lázné s odsáváním a filtraČní zaŕízení jsou právé tak jiŽ dlouhou dobu standardem
společnostiWiegel. Mezitím dosáhla naše nová zaŕízení technické a ekologické úrovné, kterou lze
v oboru označit za pŕíkladnou.

Zaŕízení starŠí konstrukce jsou sanována nebo nové konstruována. Linky pŕedúpravy nejnovéjŠí
generace jsou konstruovány tak, Že bylo kompletné provedeno oddélenĺ vzduchového prostoru vlastního
zinkovacího zaŕízení a záchytného prostoru, vizobrázek.

Ve všech závodech je filtrován odpadní vzduch ze zinkovací vany, u nových nebo nové konstruovaných
zaŕízení jsou také vŠechny emise pŕedÚpravy čištény v pračkách vzduchu. odpadníteplo z topeništé
zinkovací vany slouŽí k vytápéní a ohŕevu vody. Teplý, vyfiltrovaný odpadní vzduch je u nových zaŕízení
pŕed vyfukováním pouŽíván ješté k ohŕevu prostoru suŠení pŕed procesem zinkování. To pŕináŠĺ sníŽení
vzniku tvrdého zinku a odČerpávání zinkovací lázné. Čerpadla' motory a pohony jsou provozovány
s frekvenČnĺmi méniči pro úsporu energie. LED technologie je pouŽívána v sociálním zázemí a tam, kde
je to moŽné, pro osvétlení haly nebo ve venkovních prostorech.

o
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Kompetence pracovníkú
Skupina Wiegel má velký zájem na vzdélávání a zvyŠování védomostí pracovníkú. Jsou nabízeny interní
kurzy pro vedoucí pracovníky a ve spolupráci s institutem lHK Akademie Koblenz nástavbové vzdélání na
odborného pracovníka Žárové zinkovny s déĺkou studia 6 mésícú. První ročník absolvoval v roce 2014,
V roce 2018 ukončilo kurz 14 pracovníkú.

Dále se uskutečnilo lHK Školení vedení personálu, kterého se V roce 2018 zúČastnilo 5 pracovníkú.

Pracovníci Žárových zinkoven mají navíc moŽnost projít odborným vzdéláním společnostiWiegel a
mohou poté podle stupné vzdélání pracovat ve všech oblastech žárové zinkovny. Vedoucím pracovnĺkúm
byla v roce 2018 nabídnuta ŕada Školení, jako napŕ' management času a stresu. Matice Školenĺa
kvalifikací, která je stanovována jednateli, pŕedepisuje pro jednotlivé funkce povinná Školení, která je
nutné absoĺvovat pŕed pŕevzetím pŕísluŠného úkolu.

CíIe skupiny pro uplynulý posuzovaný rok

Prúmérnou spotŕebu zinku á t sníŽit na g6 % v porovnánís rokem 2010.
Cíle roku 20'17 se nepodaŕilo dosáhnout z dúvodu vytíŽení a z dúvodu zmén produktového
portfólia. Cíle bylo dosaŽeno.

Dokončit plány pro závod Wiegel Plankstadt. Výstavba závodu Plankstadt probĺhala v roce 2018
a bude dokončena v roce 2019.

Podílodborných pracovníkú Wiegelse 70 % (= 2 bloky) zvýšitz 63,16 % na 65 % vyškolených
pracovníkú. Podíl odborných pracovníkú Wiegel se 30% (= 5 blokú) zvýšit z 40,8% na 42 o/o

vyŠkolených pracovníkú' Cíle roku 2017 musely být odpovídajícím zpúsobem sníŽeny' Z dúvodu
vytíŽení nebylo moŽné zorganizovat tolik ŠkolenÍ, jak bylo plánováno. Nebylo dosaŽeno 56,03 %
u 2 pŕíruček a37,13 % u 5 pŕíruček.

Pro všechny cíle musejĺ bý' zaznamenána opatŕení k jejich dosaŽení v plánu opatŕení a akčním
plánu. DoŠlo ke zlepŠení, ve stávajĺcím formátu vŠak lze toto jen téŽko zobrazit. Proto bylo
zavedeno review pro závody, ve kterém je moŽné opatŕení detailné objasnit.

SníŽení úrazú s oznamovací povinností na <120 v rámci celé skupiny za rok a zvýšení kontroly
nošení ochranných brýlÍ vedoucími pracovníky. Cíl roku 20'17 byl zaveden i pro rok 2018. Cíle
nebylo dosaŽeno: 134 ÚrazÚ s oznamovací povinností.

SníŽit poČet hodin výpadku z dúvodu úrazu pod '10 h/pracovník/rok. Cĺl z roku 2017 byl taktéŽ
stanoven pro rok 2018' Cíle nebylo dosaŽeno 14,77 hlMNa.

Plány pokračování Sanace linky pŕedúpravy U starých zaŕÍzení. V roce 2018 byl sanován závod
wzz.

Zasílání výsledkú externích auditú a méŕenípŕedstavitelivedení. Cílje sledován od roku 2017'v
jeho sledování je tŕeba pokračovat.

Recertifikace/ovéŕení AMS ve WlF' WJF, WDF, WEF, WsF a WUF. Recertifikace naplánované
pro rok 2018 byly úspéŠné splnény.

Zakládání historie povolení v závodech: od prvního povolení aŽ po poslední oznámení $15.
Zakládání do environmentálních sloŽek. Stav: neníjeŠté kompletné zrealizováno, bude dále
sledováno.
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. Enviromentální ukazatele musejí být ŕádné vedeny. Vérohodnost a konzistenstnost údajú musí
být závody zkontrolována pŕed ročníenviromentální závérkou' Bude dále sledováno, jelikoŽ z
dúvodu výmény personálu kvalita údajú trochu kolísá.

. Vypracování managementreview závodú vedením závodu ve spolupráci s vedením oblasti. První
kompletníreviews závodu budou sestavena v roce 2019.

. optimalizace odbéru odčerpávání zinkové lázné. Tento cíl se ukazuje jako technicky velmi
nákladný a bude dále sledován.

Další dosaŽené cĺle zroku 2017:

. Dokončit novostavbu WPZ.

. Dokončit WKZ lPPC. Závod vŠak jiŽ nebude dále sledován.

o Provozní deníky jsou mezitím kompletnĺ.

. Bylo provedeno posouzenÍ ohroŽení psychickou zátéŽí v závodu WVW.

Cíle skupiny pro současný rok 2019
o optimalizace spotŕeby zinku je stále nejvyŠŠím cílem, proto se vícero opatŕení soustŕedĺ na tento

cíl. Napŕĺklad optimalizace odbéru vyčerpaných zinkových lázní.

o UdrŽet trvale vysoký stupeň vzdélání u odborného pracovníka Wiegel (vyrovnánĺ fluktuace).

. Plány pokračování sanace linky pŕedúpravy u starých zaŕízení' Závod SGF bude sanován V roce
2019.

o Recertifikace/ovéŕeníAMS v závodech WZF' WAF' WBF' WTF' WMF' WGF' WLF' KSZ a WFF.

. Zavedení review závodu vedením závodu ve spolupráci s vedením oblastí'

o UdrŽet prúmérnou spotŕebu zinku skupiny pod 85 %.

. Dokončit stavbu práŠkové lakovny Plankstadt a vybudovat v Žárové zinkovné certifikovaný
systém lMS.

. Výstavba zaŕízení na drobné díly v závodu WTF.

. Zasílat výsledky externích auditú a méŕení pŕedstaviteli vedení.

. Zavedení a uvedenído Života systému managementu odpadú eNATURE.

o Potvrzení EMAS v závodech WPZ a WFP.

. Vedenízásob a spotŕeby médií v SAP.

o DrŽet spotŕebu plynu skupiny á t pod 80 %.

. DrŽet spotŕebu elektrické energie skupiny á t pod 88 %.

. SníŽit spotŕebu nafty skupiny á t opét na 100 %. A to i pŕes jiŽ kompletní evidenci vŠech
naftových spotŕebičú.

. DrŽet výskyt tvrdého zĺnku skupiny á t pod 80 %.

. DrŽet odčerpávání zĺnkové láznč skupiny á t pod 88 %.
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Environmentál n í aspekty
V roce 2018 nechala skupina Wiegel provést na základé schválených údajú roku 2017 verifikaci Coz
úsporŽárovým zinkováním u skupiny Wiegel od firmy B.A.U.M. Consult GmbH. Ta potvrdila náŠ

Schutzdauer (Mittelweĺt) Uahrcl

dosavadní výpočet, Že
žárovým zinkováním
dochází k úspoŕe Coz.
Pŕesnéji ŕečeno, zamezí
se pŕibliŽné 0'857 t Coz
na tunu oceli.

Povrchovou Úpravou
oceli se prodluŽuje její
Životnost o faktor cca
0'66. Pŕi vysokém
stupni ochrany, viz
vyobrazení výŠe, by
došlo dokonce k ješté
vyŠŠĺ úspoŕe'
Vycházíme vŠak z cca

30 let Životnosti. Z mnoŽství cca 372500 t pozinkovaného v roce 2018 se tak vypočte úspora Coz v
mnoŽství 320000 t.

Skupina Wiegel odebírala V posuZoVaném roce následující némeckou strukturu elektrické energie: Udaje
se vztahují k roku 2017, jelikoŽ Údaje roku 2018 nejsou k dispozici.

ĺ sonstige erneuerbaren Energien

l Erneuerbare Energien gefórdert

I Kernenergie

sonstige fossile Energieträger

I Kohle

Erdgas

0 t0 20 30 40 60 70 80
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Firma Wiegel pouŽila V posuzovaném roce následující českou strukturu elektrické energie:

L,2

r Kernenergie

sonstige fossile
EnerBieträger

o Kohle

Erdgas

Firma Wiegel pouŽila V posuzovaném roce následující rakouskou strukturu elektrické energie

1,,05

Ĺ2,63

T

. SonstiBe erneuerbaren
Energien

r Erneuerbare Energien
gefÔrdert

I Sonstige erneuerbaren
Energien

r Erneuerbare Energien
gefcirdert

r KernenerBie

sonstige fossile Energieträger

. Kohle

Erdgas

0
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Firma Wiegel pouŽila V posuzovaném roce následující slovenskou strukturu elektrické energie

r Sonstige erneuerbaren
Energien

r Erneuerbare Energien
gefÓrdert

r Kernenergie

sonstige fossile
Energieträger

q Kohle

Erdgas

I
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PŕehIedná tabuIka k pŕedstavení environmentálních aspektú
K tomu náleŽející specifické ukazatele pro kaŽdý závod jsou pŕedstaveny V kapitole environmentálních
ukazatelú a environmentálních cílú závodu.

Spotŕeba vody

ne

Hodnocení

EnvironmentáIní
aspekt
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Emise plynú
zpúsobující skleníkový
efekt

ano ano ano A

topeništé
zinkovací vany

doplňkový hoŕák
spotŕeba el.

eneroie ano ano

Emise
škodlivých látek

ano ano ne
nezávaŽný

aspekt VZL. VBL ne ne

odpadní vody
ano ano ne

nezavazny
asoekt sociální zázemí ne ne

Nebezpečné odpady
ano ano ano A VZL, VBL ano ano

Ne nebezpečné
odpady

ano ano ano A vzL ano ano

VyuŽívánĺ púdy
ne ano ne

aspekt se
newskvtuie celÝ závod ne ne

Znečišténí púdy
ne ano ne

nezávaŽný
aspekt VBL ne ne

ano ne ano B VBL ano ano

Spotŕeba plynu
ano ano ano B

VZL, pec na
whŕívání ano ano

Spotŕeba el. energie
ano ne ano A celý závod ano ano

Nakládání
s nebezpečnými
látkami

ano ano ne
nezávaŽný

aspekt
VBLA/ZLI povr

úprava ne

Spotŕeba surovin
ano ano ano A

VBLA/ZLI povr
úprava ano ano

Spotŕeba pomocných
prostŕedkú

ano ne
nezávaŽný

ne aspekt údžba ne ne

otŕesy
ne

aspekt se
nevyskytuie

obrátka
materiálu ne ne

VBL, VZL ne ne
Zápachy ano , ano ne
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Environmentální aspekt u
Wiegel- vyskytuje se

Zákonné pŕedpisy -
vyskytují se

Má environmentální aspekt
u Wiegel vyznam pro Životní
prostľedí

Závažny aspekt -
kategorie

Dotčená zaŕízenílčinnosti

opatŕení

Ukazatel
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Hodnocení
ano ano ano záv ažnÝ aspekt-kategorie A nutné ano
ano ne ano záv aŽnÝ aspekt-kateqorie B nutné ano
ano ne ne nezávaŽnÝ asoekt není nutné ne

ano ano ne nezávaŽnÝ asoekt není nutné ne

ne asoekt se newskvtuie není nutné ne
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Vliv činnosti skupiny na Životní prostŕedí

V posuzovaném obdobíroku 2018 realizovala skupina Wiegel následujícíopatŕenía cĺle na ochranu
ŽivotnÍho prostŕedí, resp. jich dosáhla.

. Byla dokončena sanace linky pŕedúpravy V Žebráku.

. Celková spotŕeba energie na tunu se nedostala s hodnotou 90,6'1 % pod rok 2010. Pozinkovali
jsme cca 117 o/o hmotnosti, ale spotŕebovali jsme však pouze 75,04 o/o plynu a 87 ,67 o/o elektrické
energie' Dúvodem toho je výrazné navýŠená hmotnost a s tím související lepŠí výíŽení.

Energie celkem v KWh/tv %o oproti
výchozímu roku

IIO%

700%

90%

80%

I Summe Energie in KWh/t
in % bezogen auf das
Basisjahr

70%

60%

2010 2013 20L4 20L5 2016 20L7 20!8

Cíl dosáhnout spotŕeby zinku á t ve výŠi 96 % vúči roku 2010 byl hodnotou 82,53 o/ovýrazné
pŕekročen'

Spotŕeba nafty odpovídá v pŕibliŽné mnoŽství. Spotŕeba vŠak stoupla pouze na 112,8 o/o, tedy
vzrosla méné neŽ mnoŽstvĺ, coŽlze odúvodnit učinénými úspornými opatŕeními.

aa,ra ral
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Popis místa závodu
Závod Wiegel Sered'(WSZ) zaméstnával prúmérné V posuzovaném období cca 47 pracovníkú a je
provozován od roku 2008. WSZ se nacházív prúmyslovézoné a nemá tak problém s emisemi hluku, viz
výŕez mapy'

NejbliŽŠí obytná zástavba sousedí severné s prúmyslovou zónou' Svod vody zajiŠt'uje Váh na východé'

Závod WSZ má zinkovacíVanu o delce 7 m a podléhá lED smérnici a tím úŕednímu dohledu.

Bezpečnostní listy k látkám uvedeným v tomto environmentálním prohláŠení si lze vyŽádat v závodu a
nahlédnout zde do nich.

Pŕepravu nebezpečného nákladu zajiŠt'ovanou závodem pŕedstavuje výluČné odvoz odpadu' U
environmentálních ukazatelú je uvedena tŕída nebezpečného nákladu. Pŕed kaŽdým opuŠténím areálu
závodu jsou provádény a dokumentovány kontroly vozidel'

Je zpevnéno 38 % areálu závodu.

Neexistuje nebezpeČĺ povodní/záplav.

V roce 2018 nebyly na závodu provedeny Žádne zmény

lnternĺaudit se uskutečnil dne 10.4.18.

Vlastní kontrola zaŕízení se provádí dle plánu údrŽby a servisu a na základé kaŽdodenních obchúzek
údržby a pŕedstavitele vedení závodu.

Poslední kontrola zaŕízenÍ ze strany úŕadu byla provedena 12.10.18. Nebyly zjiŠtény Žádné závady.

Poslední kontrola zaŕízení odbornou firmou pro vodní hospodáŕstvíse uskutečnila v roce 2014.

Poslednĺ externí audit probéhl bez výtek'

lnterní audit byl proveden 1 0.4.1 8.

Poslednĺ méŕenĺ emisí bylo provedeno V roce 2014. Byly dodrŽeny vŠechny hľaniční hodnoty.
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Environmentální ukazatele a cíle závodu
Podle typu výroby mohou ukazatele pŕedevším u likvidace velmi silné kolísat. JelikoŽ mají skupiny
produktú, vytíŽení, tlouŠt'ka vrstev u zboŽí zákaznikú silný vliv na spotŕeby, mohou se tyto v rámci ročních
srovnání podstatné liŠit.

Na základé uspoŕených nákladú na Životní prostŕedí a dosaŽení cílú posuzovaného roku byly závodem
stanoveny následující environmentální cíle:

o SníŽit spotŕebu zinku na 86,38 %.

o UdrŽet spotŕebu eĺektrické energie pod '138,24 %.

. SníŽit spotŕebu plynu na 96,09 %.

o UdrŽet výský tvrdého zinku na 69,73 o/o.

o UdrŽet spotŕebu nafty pod 146,18 o/o'

o UdrŽet odčerpávánízinkovací lázné (ZBA) pod 80,26 %.

Z toho vyplývají následující opatŕení:

. Dálezvyšovat kvalifikacizaméstnancú.

r DalŠíoptimalizace procesú.

SEITE ,)



Dle environmentálních ukazatelú závodu byla nakoupena, respektive likvidována následující
mnoŽství.

Zobrazení v procentech vúči referenčnĺmu roku 2011 .

Chlorid zinečnatý* referenční rok
2013

Flux podvojná súl* referenční rok
2016

oxid zineČnatý*

Amoniak *

Nová kyselina* referenční rok
2013

odmašťování*

Spotŕeba nafty *"

Spotŕeba vody celkem

Voda linka pŕedúpravy

voda fi,BE

Voda sociálni zázemi na
i pracovníka

Vznik popeloviny (ZBA) vč.
strusky*** referenční rok 2010

Prach z filtrú* 244,02 132,45 200,22 153,23 i 204,98

69,73 87,68 : 82,67

97,81
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86,41 89,70 84,24 85,65 87,48 88,60

Ukazatel v t oceli, resp. m2 u
práškotĺých lakoven

Spotŕeba Zn referenčnírok 2010

Zn-Alu 12,50 43,75 18,75 56,25

95,1 3 38,53 154,47Bismut 157,57 121,10

182,56 44,65 83,50 't84,95 186,54

31,22 73,0',1 129,77 149,99Chlorid amonný 105,45

23,98 100,00 100,00 0,00 0,00

16,28 78,45 70,48 98,4076,80

67,22 67,M 1784,78 0,00 0,00

75'ô9 9't,07115,67 73,73 97,93

46,76 58,99 79,14 83,45 66,19

Spotŕeba plynu/kWh 98,09 100,59 'ĺ 00'59 97,81 92,79

112,58

93,72

105,36 108,76Spotŕeba elektrické energie/kWh 132,59 162,73 160,79

40,86 79,40 48,84 49,83 47,84 52,82

86,85 87,14 93,34 92,74 98,58

7,92 8,98 9436,84 0,00 0,00

69,92 79,8227,19 17,65 53,48

41,05 40,38 24,99 18,2343,07

75,95 1',12,29

Vznik tvrdého zinku referenčnĺ

142,47

73,28 80,17

94,97
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Ukazatel v t oceli, resp. m2 u
práškouých lakoven v00
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Moŕidlo zinek_Železo* neurčeno neurčeno neurceno neurčeno neurčeno

neurčeno neurčeno neuroeno neuroeno neurčeno

Starý papír 2,50 neurceno 62,76 63,60 65,36

ostatníodpad 2,52 870,53 313,89 871,82 2998,45

odpadnídŕevo 100,00 neurceno neurceno neurceno neurceno

Šrot 74,47 87,04 88,59 65,38 94,78

Doprava pracovnÍkú v %
počet pracovníkú, kteÍí dojíŽdéjí
osobním Vozem

GOz
g/t, resp. m2 referenční rok 2013

90

72,22

90

78,63

50,00

80,80

34,48

80,11

60,00

80,68

Soz, No' a jemný prach
g/t, resp. m2 referenčnĺ rok 20'l3 113,48 132,70 93,88 87,90 90,65

Moľidlo Železa*

náklad tŕída **tľída

Dalšíemise relevantní pro klima se nevyskytují.
Výpočet se provádí na základé némeckého odbéru elektrické energie

V roce 2018 byly až na 304 t všechny Vzniklé odpady recyklovány

a=,ra rJ



Vliv činnosti organizace na Životní prostŕedí

Tvrdý zinek [%]
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Z cílťl závodu stanovených pro sledované období se podatilo dosáhnout všech:

Celkové bylo moŽné dosaŽením cĺlú uspotit podle údajú závodu náklady na Životnĺ prostŕedí ve výši cca
78600,- €.
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Pozvánka k diaIogu

lnformace zveŕejnéné v tomto environmentálním prohlášení byly sestaveny s nejvétŠí péčí a odpovídají
skutečnosti. Environmentálníprohlášenísi lze stáhnout na internetu na adrese www.wiegel.de u
jednotlivých závodú. V pŕípadé otázek, podnétú nebo kritiky se obratte prosĺm na zmocnénce pro
environmantální management skupiny: C. Blank, Hans_Bunte-Stľ. 25' 90431 Norimberk.

Teleíon: 0911-32420_315 E_Mail: info@wvw.wiegel'de

Environmentáln í prohlášení

PľĺŠtí konsolidované environmentální prohĺášení bude pŕedloŽeno ke schválení nejpozdéjĺv lĺstopadu
2021.

V meziobdobí bude vypracována kaŽdoroční aktualizace environmentálního prohlášení a pŕedloŽena ke
schválení environmenlálnĺm u ovéľovateli.

E nvi ronmentál n í ovéŕovatel/organ izace
Environmentáln ím ovéŕovatelem/organi zací bý sta noven :

Reinhard Mirz (číslo akreditace DE-V-0260)

lntechnica cert GmbH environmentálnĺ organizace (Čĺslo licence DE-V-0279)

Ostendstr. 181

90482 Noľimberk

Prohlášení platnosti
Podepsaný, Dipl.-Phys. Reĺnhard Mirz, enviľonmentálnĺ ovéŕovatels čĺslem akreditace DE-V_0260,
akreditovaný nebo certifikovaný pro obor 25'61 nebo 25.11 (WPP a TKS výroba kovových konstrukcí)
zuŠlechťovánÍ povrchú a tepelné opracování (NACE_Code Rev. 2) potvrzuje, Že ovéŕil, zda závod WAM
splňuje, jak je uvedeno v konsolidovaném environmentálním prohláŠení, vŠechny poŽadavky naŕĺzení
(Es'l1?2112009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28.08.2017 o dobrovolné účasti organizací v
systému Společenství pro environmentální ŕízení podnĺkú a audit (EMAS) a o zméné naŕízenĺ Rady (EU)
201 7/1 505.

Podpisem tohoto prohláŠení potvrzujeme, Že

r ovéŕenía schválení byly provedeny v plném souladu s poŽadavky naŕĺzení (Es) 1221i2oo9,

. výsledek posouzenía ovéŕenípotvrzuje, Že neexistuji žádné doklady o nedodrŽení platných
environmentál nĺch pŕedpisú'

o data a údaje envĺronmentálního prohláŠeníorganizaceimísta podávají vérohodný a pravdivý
obraz veškených Činností oľganizaceimísta v rámcĺoboru uvedeného v environmentálním
prohlášenĺ.
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