Politika ochrany životního prostředí

V DLH považujeme ochranu lesních zdrojů za
povinnost a vlastní zájem. Pokračování a rozšiřování

Naši dodavatelé

našeho podnikání je přímo závislé na stavu světových
lesních porostů. Jsme si vědomi toho, že bez lesů by

V oblasti nákupu zavedeme a budeme trvale

nebylo ani DLH.

uplatňovat odpovědné postupy, konzistentní s naší
politikou ochrany životního prostředí. V oblastech, kde

Společnost DLH je odhodlána vykonávat svou

existuje potenciální riziko nesouladu s touto politikou,

obchodní činnost odpovědně a v souladu se

zavedeme Good Supplier Programme.

sociální odpovědností podniků. Proto jsme vyvinuli
několik politických nástrojů, které jsou pravidelně

Kromě toho budeme působit na dodavatele, abychom

aktualizovány.

zvyšovali jejich povědomí o nezávislých certifikačních
programech / programech právního ověření, a

Tuto politiku ochrany životního prostředí jsme vytvořili

vybízet je, aby se do těchto programů sami zapojili.

proto, abychom mohli konkrétním způsobem řídit

Uvědomujeme si, že získat důvěryhodnou certifikaci je

ekologické dopady a aspekty našeho podnikání a

zdlouhavý proces s mnoha stádii, naším cílem však je

procesů.

poskytovat pouze certifikované dřevěné produkty.

Prohlášení o ochraně životního prostředí

Naše produkty

Jsme odhodláni odpovědně řídit ochranu životního

Dřevo je ze své podstaty nejekologičtějším

prostředí. Zavazujeme se k tomu, že budeme

materiálem, zvláště srovnáme-li je s alternativami,

praktikovat udržitelné lesní hospodářství, využívat

jako jsou beton, ocel a hliník. Hodnocení životních

zdroje od dodavatelů zodpovědných vůči životnímu

cyklů ukázala, že dřevo použité ve stavebnictví je

prostředí a snažit se minimalizovat případné negativní

méně energeticky náročné a uvolňuje do atmosféry

dopady našich aktivit na životní prostředí. Zároveň

méně skleníkových plynů.

budeme podporovat a propagovat používání dřeva
jako šetrného materiálu k životnímu prostředí.

Společnost DLH bude zvyšovat povědomí o

Budeme monitorovat vývoj v této oblasti a minimálně

jedinečných ekologických kvalitách dřeva a

jednou ročně posoudíme výsledky. Na základě těchto

podporovat jeho používání.

zjištění upravíme náš program tak, abychom zajistili
nepřetržitý vývoj.

Rovněž zastáváme názor, že udržitelnou situaci v
oblasti užitkového dřeva nejlépe zaručuje certifikát
trvale udržitelného hospodaření v lesích a že
nejlepším způsobem, jak zaručit legálnost dřevěných
produktů, a zároveň prvním krokem k udržitelnému
lesnímu hospodářství je právní ověření provedené

nezávislou třetí stranou.

Naši zákazníci

hraje zásadní roli při zmírňování změny klimatu.
Pohybujeme se v podnikání se dřevem, takže jsme
si vědomi role v boji proti změně klimatu. Náš Good
Supplier Programme, náš dodavatel projektu a náš

Povedeme intenzivní dialog s našimi zákazníky

cíl zvýšit prodej našeho ověřeného a certifikovaného

a prostřednictvím odborné přípravy a příkladů

dřeva a dřevěných výrobků, jsou nástroje, jejichž

budeme propagovat a zvyšovat poptávku trhu po

prostřednictvím se snažíme udělat dohodu.

zodpovědně vyráběných dřevěných produktech. Mezi
našimi klienty budeme rovněž podporovat využívání

Kromě toho:

méně rozšířených druhů dřeva, abychom dosáhli co
nejefektivnějšího upotřebení lesních zdrojů.

Zainteresované strany

•

Neustálé výroční zprávy Carbon Disclosure Project.

•

Neustálé výroční zprávy Forest Footprint Disclosure
Project.

Povedeme intenzivní dialog se všemi zainteresovanými

Podpis

stranami, kterým nejsou otázky životního prostředí

Kent Arentoft

lhostejné, včetně nevládních organizací a vládních

Prezident a výkonný ředitel

institucí.
Jen aktivní dialog může zajistit, abychom si byli
vědomi jaká očekávání panují ohledně našeho
ekologického chování. Všechny informace o
nesprávném postupu našich dodavatelů jsou brány
vážně a jsou z nich vyvozována patřičná opatření.
Jako skupina se bude DLH aktivně zapojovat do diskuzí
na mezinárodních fórech o otázkách životního prostředí
souvisejících s naší obchodní činností a dávat své
znalosti a zkušenosti v oblasti certifikace a právního
ověření k dispozici svým partnerům.

Na klimatu nám záleží
Dřevěné produkty vyrobené udržitelným způsobem
jsou šetrné vůči klimatu díky jedinečné schopnosti
dřeva snižovat emise CO2 a odstraňovat CO2 z
atmosféry a ukládat jej. Výroba a využití dřeva proto

Navštivte prosím naše stránky na www.dlh.com a přečtěte si více o našich cílech, záměrech a postupech.
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