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2. Představení a základní údaje  
 
Společnost HOCHTIEF CZ je významnou firmou podnikající v oboru stavebnictví na českém trhu a to 
formou komplexních dodávek staveb či developerských činností. Společnost a její zaměstnanci jsou si 
vědomi významu své činnosti na vytváření prostoru pro kvalitní život nás všech, sami jsou součástí tohoto 
prostoru, a proto i cítí svoji odpovědnost za ochranu životního prostředí. 
 
Svým zákazníkům poskytuje HOCHTIEF CZ  a. s. široké spektrum služeb ve všech segmentech českého 
stavebního trhu, ať jsou to stavby bytové, inženýrské, průmyslové, dopravní, vodohospodářské či projekty 
zaměřené na ekologii. 
 
Ve společnosti HOCHTIEF CZ je úspěšně zaveden a certifikován systém managementu jakosti (ISO 9001), 
systém environmentálního managementu (ISO 14001) a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(OHSAS 18001). Zvyšováním integrace těchto systémů společnost zefektivňuje oblast řízení systémů. 
Prioritou je nejen dodržování právních předpisů a plnění jejich i jiných požadavků, získání a udržení 
náročných trhů apod., ale i odpovědnost vůči zainteresovaným stranám, tj. zákazníkům, obcím, široké 
veřejnosti i vlastním zaměstnancům, životnímu prostředí jako celku a úsilí o zachování trvale udržitelného 
rozvoje celé společnosti. 
 
V rámci environmentálního managementu se u všech činností posuzuje jejich vliv na životní prostředí 
a přijímají se potřebná opatření. Důraz je kladen na preventivní opatření, mezi která patří zejména 
vzdělávání zaměstnanců, výběr vhodného technického řešení projektu, optimalizace technologií 
a výrobních postupů a odpovědný přístup k pořizování, příp. využívání strojně-mechanizačního vybavení. 
Tento přístup v HOCHTIEF CZ  a. s. přináší snížení nákladů na suroviny a energie, efektivně řídí nakládání 
s odpady a vede k minimalizaci rizik havárií, nehod nebo poškození zdraví. 
Dosažené výsledky sledování vlivu podnikatelské činnosti HOCHTIEF CZ  a. s. na životní prostředí 
potvrzují správnost nastoupeného trendu v oblasti ochrany životního prostředí. Ve svém důsledku to 
znamená, že organizace trvale zlepšuje svůj environmentální profil. 
 
Zapojení se do účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniku a audit - 
EMAS („Eco-Management and Audit Scheme“) - je jednou z dobrovolných aktivit organizace vedoucí 
ke zlepšování vlivu jejích činností na životní prostředí a k poskytování příslušných údajů veřejnosti a jiným 
zúčastněným subjektům.  
Na základě rozhodnutí představenstva HOCHTIEF CZ  a. s. byl EMAS v organizaci implementován. V roce 
2006 proběhlo první ověření zavedeného systému EMAS a validace Environmentálního prohlášení. 
 
Předkládané Environmentální prohlášení HOCHTIEF CZ  a. s. je zpracováno v souladu s požadavky 
aktualizovaného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. 11. 2009.  
Environmentální prohlášení je pravidelně každý rok aktualizováno v kapitolách, kde dojde ke změnám, tzn. 
k rozšíření sledovaných indikátorů nebo k doplnění informací a údajů z uplynulého období. 
 
Podrobnější údaje o HOCHTEIF CZ  a. s. včetně informací o referenčních projektech najdete 
na internetových stránkách  http://www.hochtief.cz 
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2.1 Organizace a kontakty 
 
Obchodní jméno: HOCHTIEF CZ a. s.     info@hochtief.cz 
Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 
IČO: 46678468 
DIČ: CZ-46678468 
 
 
Statutární orgán: představenstvo 
 Bílek Tomáš, Ing. - předseda představenstva 
 Jörg Mathew - člen představenstva  
 Koranda Tomáš, Ing.- člen představenstva  
 
Organizační struktura: 
V reakci na vývoj stavebního trhu a optimalizaci řízení, došlo ve společnosti v roce 2014 k organizačním 
změnám. V roce 2015 byla pro podnikatelskou činnost na Slovensku do organizačního uspořádání 
zařazena nová dceřiná společnost HOCHTIEF SK s.r.o. se sídlem v Bratislavě. 
 

   
 
 
Kontakty: 
HOCHTIEF CZ a. s., Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 
HOCHTIEF CZ a. s., divize Property Development, Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00  
HOCHTIEF CZ a. s., divize Správa majetku, Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00  
HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy, Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00  
HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava, Ostrava, Sokolská třída 2800/99, PSČ 702 00  
HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby, Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 
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Historie, kapitálové vztahy: 
 

Historie společnosti HOCHTIEF CZ se odvíjí od více jak padesátileté tradice firmy Vodní stavby a právních 
předchůdců společnosti, jejichž pracovní kolektivy osvědčily své kvality při realizaci řady rozsáhlých 
projektů. V roce 1999 vzniklo kapitálovým vstupem německé firmy HOCHTIEF AG do tehdejší VSB a.s. 
silné a efektivní partnerství. Od této doby působí společnost na českém stavebním trhu jako součást 
skupiny HOCHTIEF, jednoho z největších světových stavebních koncernů. Od roku 2005 je HOCHTIEF AG 
jediným jejím akcionářem. Finanční stabilita nadnárodní společnosti spolu se širokou bází zkušeností a 
profesní zdatností českých pracovníků firmy spolu se systémovým řízením tvoří pilíře úspěchu v náročném 
konkurenčním prostředí.  
 
HOCHTIEF CZ a. s. je pro investory jedním z nejprofesionálnějších partnerů působících na českém 
stavebním trhu.  
 
 
Mezi nejvýznamnější stavby z historie společnosti lze vedle řady vodohospodářských a průmyslových 
komplexů uvést vodní díla na vltavské kaskádě, Předávací stanici plynu v Lanžhotě, Centrální tankoviště 
ropy v Kralupech či generální dodávku stavební části JE Temelín. 

Z novodobé historie patří mezi významné dodávky společnosti stavby:  
Dostavba a rekonstrukce budovy velvyslanectví Kanady a oficiální residence velvyslance v Praze; 
bytové komplexy v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě; 
administrativní centra TRIANON, Prosek Point, AB Budějovická a Office park Kavčí hory v Praze, 
City Centrum v Českých Budějovicích a další; 
projekty občanské výstavby - Divadlo Jízdecká v Plzni, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, 
Lékařská fakulta UO v Ostravě, Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO v Ostravě, Centrum 
diagnostiky zoonóz VFU v Brně, rekonstrukce národního památníku na Vítkově v Praze, multifunkční 
fotbalový areál Eden v Praze, Řízení letového provozu v Jenči u Prahy, Wellness hotel Alexandria 
v Luhačovicích, Relaxační a regenerační centrum v Hluboké nad Vltavou, Rekonstrukce a dostavba 
Zimního stadionu v Českých Budějovicích, rekonstrukce budov Ministerstva obrany ČR a Generálního 
štábu Armády ČR, Pavilon T na výstavišti v Českých Budějovicích, Ovocnářský výzkumný institut 
v Holovousech, Komunitní centrum sídliště Máj v Českých Budějovicích, Realizace multifunkčního 
objektu - JEDENÁCTKA VS v Praze, zateplení budov ve Frýdku-Místku, Havířově, Karviné a další, 
Nová řídící věž na letišti v Mošnově, Nový pavilon chirurgických objektů ve Frýdku-Místku, Domov pro 
seniory v Uhlířských Janovicích, Archivní areál NFA Hradišťko, Stadion Vítkovice v Ostravě; 
průmyslové objekty pro ROHDE&SCHWARZ, Bosch, Siemens, Magna, KIEKERT a další;  
rekonstrukce památkově chráněných budov - Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace 
kláštera, realizace obnovy Hospitálu, hospitální zahrady, nádvoří hospitálu a dalších ploch areálu 
v Kuksu, Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli, II. etapa projektu Centrum stavitelského dědictví – 
památková obnova komplexu Hospodářského dvora v Plasech u Plzně;  
dopravní stavby, které HOCHTIEF CZ a. s. realizovala nebo se na jejich realizaci podílela - SOKP 
514 (silniční okruh kolem Prahy), MO Blanka v Praze, modernizace železniční trati Benešov–Votice a 
Beroun-Zbiroh, výstavba mostních objektů na D3 Tábor-Veselí a D1 Kroměříž-Říknice, práce na R48 
Frýdek Místek – Rychaltice, rekonstrukce tramvajové tratě Poděbradská v Praze, prodloužení trasy 
metra V. A – Dejvická – Motol; 
vodohospodářské stavby – realizace protipovodňových opatření ve Strakonicích, Moravičanech, 
Zruči nad Sázavou, Vlašimi, Bílém Potoce; úprava koryta a projekty ke splavnění toku Vltavy 
z Českých Budějovic; výstavba vodovodu v  Plumlově, Dlouhé Loučce;  
projekty přispívající svým účelem k ochraně životního prostředí - čistírna odpadních vod 
v Třeboni, výstavba kanalizace a ČOV v České Třebové, Ludgeřovicích, Moravské Třebové, Plumlově, 
Holubicích, Ligarech, Třebotově; výstavba kanalizačních sběračů a kanalizačních sítí v Táboře, Plzni, 
Šternberku, Kunčicích pod Ondřejníkem; výstavba skládek odpadu či účast v programu likvidace 
ekologických zátěží. 
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2.2 Předmět podnikání 
 
Podle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 6229 má 
společnost HOCHTIEF CZ a. s. následující předmět podnikání: 
− hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu platného oprávnění 
− provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
− projektová činnost ve výstavbě 
− montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
− výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 
− montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 
− montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob na plyny 
− výkon zeměměřických činností 
− silniční motorová doprava nákladní 
− silniční motorová doprava osobní 
− zámečnictví, nástrojařství 
− činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
− provádění trhacích a ohňostrojných prací 
− podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
− geologické práce 
− poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 
− montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 
− výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
− poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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2.3 Environmentální management 
 
Systém environmentálního managementu (EMS) je součástí celkového integrovaného systému řízení 
společnosti. V procesech integrovaného systému řízení jsou definovány odpovědnosti za jednotlivé činnosti 
prováděné společností. Základním řídícím dokumentem systému EMS je Management manuál MM 01 
Řízení a organizace, který popisuje systém environmentálního řízení společnosti a stanovuje odpovědnosti 
a pravomoci v rozsahu požadavků normy ČSN EN ISO 1400:2005 a podmínek Programu EMAS. 
 
V rámci implementace systému EMAS II bylo ve společnosti zavedeno environmentální účetnictví podle 
metodického pokynu MŽP. Základní výstupy z tohoto účetnictví jsou zahrnuty v dalším textu. 
 
Společnost HOCHTIEF CZ má zaveden systém ochrany životního prostředí pro následující činnosti: 

� výstavba budov  
� inženýrské stavitelství včetně vodohospodářských staveb 
� provádění rekultivačních prací 
� sanace ekologických zátěží a skládek 
� specializované stavební činnosti 
� architektonické inženýrské činnosti a související technické činnosti 
� výrobu kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 
� montáž ocelových konstrukcí, montáž potrubních systémů, svařování betonářské oceli  
� výrobu betonových, cementových a sádrových výrobků 
� výrobu elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 
� zpracování dřeva, výrobu dřevěných výrobků 
� opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení 
� opravy údržbu motorových vozidel, kromě motocyklů 
� silniční nákladní dopravu 
� pronájem a správu vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

 
Těžiště činností společnosti je v přípravě a realizaci stavebních zakázek (projektů), které jsou lokalizovány 
po celém území České republiky. Mezi základními povinnostmi vedoucích projektů a projektových týmů 
patří zajistit přípravnou a realizační fázi v souladu s požadavky právních předpisů a s jinými požadavky i k 
naplnění smluvních závazků a v souladu se zásadami řídicí dokumentace společnosti včetně zajištění 
ochrany životního prostředí.  
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3. Environmentální politika a EMS 
 
3.1 Environmentální politika 
 
Politika Integrovaného Systému Řízení (ISŘ), jejíž součástí jsou i záměry společnosti HOCHTIEF CZ 
v oblasti ochrany životního prostředí, byla v posledním aktuálním znění vydaná dne 8. 4. 2013. 
 
Politika ISŘ je zveřejněna na internetových stránkách  http://www.hochtief.cz  
 
HOCHTIEF CZ a. s., jedna z předních stavebních společností v České republice, má záměr průběžně 
a plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil v souladu s vývojem ochrany životního prostředí. 
 
Uplatňování zásad systému řízení ochrany životního prostředí je základním pravidlem ve společnosti 
HOCHTIEF CZ, kdy jsou činnosti řízeny tak, aby společně s realizací záměrů  zákazníka, zajišťovaly 
a podporovaly ochranu životního prostředí. 
 
 
Zásady systému řízení ochrany životního prostředí: 
 
1. Systém ochrany životního prostředí (environmentální management) je jednou ze základních priorit naší 

společnosti a je součástí jejího řízení. 
 
2. Dodržování shody s právními předpisy a jinými požadavky, které souvisí s ochranou životního 

prostředí, považujeme za samozřejmost a za náš trvalý závazek. 
 
3. Udržujeme podmínky pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu v naší společnosti podle 

stanovených důležitých hledisek ochrany životního prostředí (významných environmentálních aspektů): 
� prevence znečištění zahrnující i oblast využívání zdrojů je základem ochrany životního prostředí 

v naší společnosti.  
� při výběru materiálů, technologií a řešení investičních programů se zaměřujeme na to, aby 

zvyšování efektivnosti a účinnosti bylo doprovázeno minimálními dopady na životní prostředí. 
� značnou pozornost věnujeme zajištění zdravého pracovního prostředí a důslednému dodržování 

požadavků z oblasti hygieny práce. 
 

4. V rámci procesu vzdělávání systematicky zlepšujeme uvědomění a znalosti potřebné k ochraně 
životního prostředí, zejména pro předcházení vzniku havarijních situací. 

 
5. Zapojujeme naše dodavatele do systému řízení ochrany životního prostředí. 
 
6. Pravidelně zjišťujeme a vyhodnocujeme vliv našich činností na životní prostředí (environmentální 

dopad). Výsledky hodnocení využíváme k neustálému zlepšování procesů v naší společnosti. 
 
7. Uplatňujeme opatření na prevenci proti znečištění v oblasti ochrany životního prostředí 
 
8. Poskytujeme informace a otevřeně komunikujeme s veřejností a ostatními zainteresovanými stranami 

o dopadech naší činnosti na životní prostředí. 
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3.2 Systém environmentálního managementu organizace 
 
V listopadu roku 2001 učinilo představenstvo HOCHTIEF CZ a. s. rozhodnutí o zavedení systému 
environmentálního managementu podle požadavků standardu ČSN EN ISO 14001. Organizace se 
rozhodla garantovat, že realizované procesy jsou prováděny s důrazem na minimální zatížení životního 
prostředí. V průběhu roku 2002 byl připraven a zaveden systém ochrany životního prostředí a v 02-2003 
získala společnost HOCHTIEF CZ první certifikaci, kterou v následujících periodách, naposled v 04-2015 
obnovila, což prokazuje, že organizace má zavedený a udržovaný systém environmentálního 
managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005. 
V květnu 2006 se uskutečnilo první ověření Prohlášení EMAS a to s pozitivním výsledkem. Registrace 
HOCHTIEF CZ  a. s. v národním registru systému EMAS proběhla 10. 7. 2006 (registr.č. CZ-031 ). Další 
ověřování aktualizovaných Prohlášení EMAS s navazujícím potvrzením registrace v systému EMAS od MŽ 
ČR probíhá pravidelně ve stanovených cyklech. 
 
Přístup HOCHTIEF CZ a.s. k ochraně životního prostředí lze dokladovat následujícími skutečnostmi: 

� Orientace na ochranu životního prostředí je součástí systému řízení a k tomu potřebných 
organizačních struktur. 

� Dokumentace systému řízení obsahuje požadavky právních předpisů a pravidla pro vyhodnocení 
i jiných požadavků zainteresovaných stran na ochranu životního prostředí při podnikatelské 
činnosti organizace. 

� Míra znalostí všech zaměstnanců organizace v oblasti ochrany životního prostředí je rozvíjen 
v souladu s cílem vnímat výchovu zaměstnanců jako investici do budoucnosti. 

� Organizace otevřeně komunikuje o environmentálních aspektech a environmentálních dopadech 
svých činností. 
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Přezkoumání systému 
EMS 
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3.2.1 Systém řízení 
 
Systém environmentálního managementu je popsán v řídicí dokumentaci organizace: 

• management manuál ... popisuje řízení integrovaného systému řízení (kvalita, ochrana ŽP, BOZP) 
včetně zásad, organizace a základních odpovědností a pravomocí; působnost a závaznost je 
v celé HOCHTIEF CZ a. s. 
- MM 01 Řízení a organizace 
- MM 07 Příručka řízení projektu 

o technicko-organizační postupy ... stanovují postupy / činnosti v procesu včetně odpovědností 
a pravomocí zaměstnanců organizace, působnost je zejména v popisované oblasti, závaznost 
v celé organizaci 
- TOP 09.02 Nakládání s odpady 
- TOP 09.03 Tvorba a udržování registru činností 
- TOP 09.04 Havarijní připravenost a reakce v oblasti EMS 
- TOP 09.05 Programy EMS 
 

HOCHTIEF CZ a. s. v rámci EMS provádí: 
� stanovení vlastní environmentální politiky jako součást politiky integrovaného systému řízení 
� identifikaci environmentálních aspektů vycházejících z minulých, současných nebo plánovaných 

činností společnosti, jejích výrobků či služeb, 
� identifikaci požadavků příslušných zákonů, nařízení, vyhlášek a jiných požadavků (např. obcí, 

zákazníků, zájmových sdružení a skupin), 
� vyhodnocení environmentálního profilu organizace (prohlášení EMAS ) 
� identifikaci priorit a vhodných environmentálních cílů včetně cílových hodnot, 
� stanovení programů k realizaci politiky a dosažení cílů a cílových hodnot, 
� plánování, řízení procesů, měření a monitorování, nápravná a preventivní opatření, interní 

prověrky a přezkoumání tak, aby byla zajištěna shoda s danou environmentální politikou 
a efektivnost a účinnost systému environmentálního managementu, 

� zajištění informovanosti o všech svých aktivitách týkajících se ochrany životního prostředí uvnitř 
organizace, i mimo organizaci. 

Potřeba zdrojů pro dosažení cílů EMS a naplnění programů EMS je systematicky identifikována a je 
i součástí přezkoumání environmentálního managementu představenstvem HOCHTIEF CZ a. s. Jedná se 
zejména o zdroje: 

� finanční, 
� personální, 
� materiální (technika, technologie). 

V organizační struktuře je odpovědnost za environmentální management dána následovně 
• Představenstvo společnosti – zastoupené určeným členem představenstva 
• Technický ředitel 
• Ekolog a.s. 
• Ekologové divizí 
• Vedoucí zaměstnanci 
• Zaměstnanci společnosti 

Ekolog a.s. má odpovědnost za stanovení pravidel ochrany životního prostředí v organizaci, zejména 
za zajištění plnění legislativních požadavků. Zároveň podporuje ekology divizí při uplatňování požadavků 
systému v příslušné divizi a kontroluje plnění stanovených pravidel ochrany životního prostředí i povinností 
ekologů divizí. Zúčastňuje se kontrol v oblasti ochrany životního prostředí, které v HOCHTIEF CZ  a. s. 
provádí orgány státní správa a samosprávy a spolupracuje s odpovědnými zástupci organizace 
při jednáních se zainteresovanými stranami.  
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Ekolog a.s. dále zpracovává a aktualizuje Registr právních a jiných požadavků na ochranu životního 
prostředí, který je závazný pro všechny zaměstnance HOCHTIEF CZ a. s. a pro osoby, které jejím jménem 
jednají, a je trvale k dispozici na interní počítačové síti intraNET. 
Ekolog a.s. úzce spolupracuje s útvarem Komunikace při externí a interní komunikaci o systému 
environmentálního managementu organizace. 
 
Ekolog divize implementuje pravidla ochrany životního prostředí v rámci příslušné divize a ověřuje jejich 
plnění. Svá zjištění, která jsou v této oblasti s významem přesahujícím působnost divize, sděluje ekologovi 
a.s., který rozhoduje o jejich využití v EMS organizace. Ekolog divize podporuje vedoucí 
provozoven/projektů při uplatňování systému v rámci provozovny/projektu. Poskytuje podporu 
zpracovatelům přípravy staveb při tvorbě Plánů ochrany životního prostředí a dalších dokumentů v oblasti 
ochrany životního prostředí. Dále poskytuje podporu zaměstnancům divize při uzavírání smluvních vztahů 
z hlediska zajištění ekologické bezpečnosti. Kontroluje produkci a nakládání s odpady, vyhodnocuje údaje 
o zdrojích znečištění ovzduší a podává oznámení o těchto zdrojích příslušným správním orgánům. Sleduje 
objem vypouštěných odpadních vod, poplatky za jejich vypouštění a provádí Hlášení výkazu evidence 
vypouštěného znečištění. Kontroluje plnění stanovených pravidel ochrany životního prostředí a povinností 
vedoucích provozoven/projektů. 
 

Všichni zaměstnanci organizace mají v rámci popisu své funkce vymezeny pravomoci a odpovědnosti 
ve vztahu k ochraně životního prostředí. 
 
3.2.2 Snižování rizikovosti procesů, připravenost a včasná reakce na mimořádné 

environmentální události   
 
Vedení organizace si uvědomuje, že dosažení podnikatelské představy a naplnění strategických záměrů je 
závislé na spolehlivých, konkurenceschopných a bezpečných technologiích, šetrných k životnímu prostředí. 
Ve vazbě na dosažení podnikatelské představy je systém ochrany životního prostředí jedním 
ze subsystémů systému řízení organizace. Systém řízení vytváří podmínky pro zlepšování procesů 
při uplatňování ochrany životního prostředí.  
 
Hodnocení činností ve vazbě na ochranu životního prostředí v HOCHTIEF CZ a. s. je prováděno pravidelně 
každý rok. Nově identifikované činnosti s významným vlivem na životní prostředí jsou zpracovány do tzv. 
Registru a zveřejněny v organizaci na intraNETu včetně opatření navržených pro snížení dopadu. 
Při provozování stávajících a zavádění nových technologií jsou v systému environmentálního 
managementu organizace hledány cesty ke snížení surovinové a energetické náročnosti a ke snížení jejich 
dopadů do životního prostředí. 
V průběhu přípravy staveb při zpracování projektové dokumentace je cílem pro projektové týmy v souladu 
s environmentální politikou HOCHTIEF CZ a. s. nalézt spolu s projektantem a zákazníkem takové, pro 
všechny strany přijatelné řešení, které pro výstavbu díla a jeho provoz umožní efektivnější využívání 
materiálů a energií. 
V rámci procesu Správa nemovitého majetku HOCHTIEF CZ a. s. jsou při technickém zhodnocení 
nemovitého majetku preferována efektivní a ekologická řešení s cílem snižování provozních nákladů při 
současném zachování či zvýšení hodnoty tohoto majetku. 
 

Společnost HOCHTIEF CZ disponuje potřebným technickým vybavením pro veškeré činnosti, které 
vykonává. Při obnově strojního parku je jedním z kritérií výběru hodnocení parametrů charakterizujících 
ochranu k životnímu prostředí (používání ekologických olejů, hlučnost, spotřeba PHM, příp. el.energie 
apod.). 
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Při přípravě zajištění činností na projektech a v provozovnách HOCHTIEF CZ a. s. jsou zpracovávány 
technologické předpisy a postupy, jejichž nedílnou součástí jsou také ustanovení o ochraně životního 
prostředí. 
V rámci přípravy realizace produktu (výrobku nebo stavební zakázka) je zpracován Plán ochrany životního 
prostředí, který podléhá schválení vedoucího provozovny/projektu. 
Plán ochrany ŽP je jedním z hlavních dokumentů pro řízení výroby/výstavby. Prostřednictvím Plánu 
ochrany ŽP je aplikován systém environmentálního managementu HOCHTIEF CZ a. s. na specifický 
výrobek/stavbu. 
HOCHTIEF CZ a. s. prostřednictvím Plánu ochrany ŽP usiluje o to, aby dodavatelé a osoby, které jednají 
jejím jménem, dodržovaly environmentální politiku organizace v rámci činností prováděných pro společnost 
HOCHTIEF CZ.. 
Subdodavatelé HOCHTIEF CZ a. s. jsou smluvně zavázáni dodržovat pro stavbu stanovené podmínky 
ochrany životního prostředí (požadavky právních předpisů a jiné požadavky). Je snahou spolupracovat se 
subdodavateli, kteří při své činnosti uplatňují zásady environmentálního managementu. 
 
V oblasti prevence havárií jsou dány postupy pro identifikaci a hodnocení zdrojů rizika, havarijní plánování 
s důrazem na preventivní přístup. 
 
V rámci systémového řízení nakládání s odpady jsou vyhodnocovány trendy v produkci odpadů 
a v souvislosti s výsledky jsou případně navrhována opatření, příp. programy, k řešení snižování jejich 
objemu. HOCHTIEF CZ a. s. si na velkých stavbách pronajímá recyklační zařízení – mobilní drtící zařízení 
pro recyklaci stavební suti, betonů apod. pro další použití recyklátu ve stavební výrobě nebo předává svůj 
stavební odpad oprávněným organizací k recyklaci. 
 
Jako součást prevence pro zajištění připravenosti na mimořádné environmentální události slouží kromě 
vzdělávání zaměstnanců (viz bod 3.2.3) také pracovní jednání ekologů divizí na stavbách 
a v provozovnách organizace. V rámci tohoto setkání jsou zaměstnanci seznámeni s novinkami v oblasti 
EMS a je provedena vnitřní ekologická kontrola. 
Ekologové společnosti provádí kontrolu dodržování požadavků na ochranu životního prostředí 
na pracovištích, zejména 

- dodržování stanovených pravidel vč. vedení záznamů 
- prevence havarijních situací 
- spotřeba zdrojů (materiál, voda, energie) 
- třídění a nakládání s odpadem 
- vypouštění emisí 
- nakládání s nebezpečnými látkami 
- posuzování úrovně hlučnosti a prašnosti na pracovištích 

Prověřování EMS je součástí interních auditů vč. auditů projektů, v rámci kterých jsou diskutovány 
možnosti zlepšování systému environmentálního managementu. Při zjištěných odchylkách jsou neprodleně 
přijata nápravná opatření, v případě potřeby také preventivní opatření. Uvedený přístup se soustředí 
nejenom na stavební výrobu, ale je důsledně používán také ve všech ostatních výrobních i nevýrobních 
procesech. 
 
3.2.3 Environmentální povědomí a výcvik zaměstnanců   
 
Pravidelné vzdělávání a výcvik v problematice ochrany životního prostředí je součástí programu 
prohlubování a zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců HOCHTIEF CZ a. s. 
Ekolog a.s. vede společné porady s ekology divizí, kde jsou projednávány konkrétní požadavky právních 
předpisů a jiné požadavky zainteresovaných stran. Zároveň se diskutuje nad výsledky monitorování 
a o možnostech zlepšování systému řízení ochrany životního prostředí v organizaci. 
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Společnost realizuje vzdělávací programy výrobních techniků, stavbyvedoucích, mistrů, přípravářů a 
technologů, jejichž součástí jsou také přednášky ekologa a.s. k zabezpečení ochrany životního prostředí 
v organizaci (právní předpisy a řídicí dokumentace organizace k ochraně životního prostředí (Plán ochrany 
životního prostředí, nakládání s odpady, havarijní připravenost a reakce)). Do školicích programů jsou 
zařazeni i pracovníci v dělnických profesích. 
Organizace v rámci vstupních instruktáží nových zaměstnanců zajišťuje seznámení se systémem 
environmentálního managementu v HOCHTIEF CZ a. s. 
 
3.2.4 Environmentální komunikace 
 
Průběžně v rámci prezentace výsledků a při přímých kontaktech HOCHTIEF CZ a. s. informuje všechny 
zainteresované strany o činnostech organizace ve vztahu k životnímu prostředí (environmentu). 
Se zaměstnanci a veřejností je posilován přístup otevřené komunikace založený na podávání potřebných 
informací týkajících se problematiky ochrany životního prostředí. Pro interní komunikaci slouží zejména 
firemní časopis SPEKTRUM, intraNET, porady v organizačních jednotkách, školení a neformální setkání 
pořádané organizací. Zároveň mají zaměstnanci možnost sdělit zaměstnavateli anonymně jakékoliv své 
poznatky a náměty nebo příp. otázky, na které je následně prostřednictvím časopisu SPEKTRUM 
reagováno. V rámci externí komunikace jsou pro sdělení z oblasti ochrany životního prostředí (informace i 
podněty) využívány webové stránky organizace, zprávy a interview pro média, účast na konferencích 
a seminářích. HOCHTIEF CZ a. s. svůj zájem o stav prostředí, které nás obklopuje, dokládá materiální 
i finanční podporou řady akcí a soutěží, které mají souvislost se životním prostředím. 
 
3.2.5 Neustálé zlepšování 
 
Pravidelně na začátku roku je představenstvem společnosti HOCHTIEF CZ provedeno přezkoumání 
systému environmentálního managementu, kdy je na podkladě získaných údajů a informací vyhodnocena 
efektivnost a účinnost systému a následně jsou v souladu se stanovenými cíly přijata opatření 
ke zlepšování EMS. 
 
3.2.6 Environmentální účetnictví 
 
Účetnictví HOCHTIEF CZ a. s. je vedeno v systému SAP / ARISTOTELES, který umožňuje jednoznačnou 
identifikaci jednotlivých nákladů podle nákladových účtů a organizační příslušnosti. Dosavadní účetní 
osnova byla v souvislosti se zavedením Programu EMAS rozšířena s cílem dosáhnout jasné určení 
nákladů / výnosů vztahujících se k ŽP.  
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4. Environmentální aspekty 
 
HOCHTIEF CZ a. s. zvážila jak přímé, tak nepřímé environmentální aspekty svých činností, výrobků 
a služeb, a rozhodla, že následující aspekty mají podstatný dopad 

• emise do ovzduší, 
• vypouštění do odpadních vod, 
• produkce odpadů, zejména nebezpečných odpadů, 
• využívání a kontaminaci půdy, 
• využívání přírodních zdrojů a surovin (včetně energie), 
• práce s nebezpečnými látkami 
• místní problémy (hluk, vibrace, zápach, prach, atd.), 
• riziko havarijní situace 
• požadavky právních předpisů 
• ekonomika (finanční náročnost opatření) 
• činnosti dodavatelů a nájemců (viz bod 4.1) 

Při hodnocení a stanovení významnosti jsou zohledněny mimořádné události v minulosti, místní specifika a 
rizika dané lokality a provozní podmínky. Každý aspekt se hodnotí, při zohlednění všech výše popsaných 
skutečností, ze dvou základních hledisek: 

� závažnost aspektu, 
� rozsah aspektu. 

 

4.1 Činnosti dodavatelů a nájemců 
 
V systému řízení HOCHTIEF CZ a. s. jsou zahrnuty činnosti, které souvisí s environmentálním řízením 
chování dodavatelů a nájemců. 
 
4.1.1 Dodavatelé  
 
Mezi dodavatele HOCHTIEF CZ a. s. jsou zařazeni dodavatelé materiálů, zařízení a výrobků, a dodavatelé 
služeb a prací, tzv. subdodavatelé.  
Výběr dodavatele je prováděn centrálně z úrovně a.s. v součinnosti s vedením stavby s důrazem na plnění 
požadavků právních předpisů a jiných požadavků souvisejících s předmětnou dodávkou. 
Výběr subdodavatele je prováděn s využitím centrálně vedené databáze prověřených subdodavatelů 
a na podkladě vyhodnocení nabídky subdodavatele, které vedle základních údajů pro případné uzavření 
smlouvy (předmět, cena, termíny) obsahuje i posouzení předložených dokladů o úrovni systému řízení 
jakosti, bezpečnosti a ochrany ŽP. Dalšími opatřeními, kterými je řízena a kontrolována činnost 
subdodavatele jsou podmínky stanovené ve smlouvě o dílo (dodržování právních a jiných požadavků), 
v zápisu o předání pracoviště (pokyny vedení stavby) a v dokumentu Plán ochrany životního prostředí 
(přenos požadavků environmentálního řízení na stavbě), se kterým je každý subdodavatel před zahájením 
prací na stavbě HOCHTIEF CZ a. s. seznámen. U subdodavatele, který provádí činnosti s významným 
vlivem na ŽP, jsou vyžadovány technologické předpisy, které musí obsahovat opatření k zajištění ochrany 
ŽP a podle kterých je činnost subdodavatele kontrolována. Po převzetí prací subdodavatele je tento 
pomocí předepsaného formuláře hodnocen a to i s ohledem na plnění podmínek ochrany životního 
prostředí. Údaje z hodnocení jsou předávány do centrální databáze subdodavatelů. 
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4.1.2 Nájemci 
 
V rámci využívání nemovitého majetku HOCHTIEF CZ a. s. není aspekt chování nájemců pro jeho 
nepatrný rozsah významný. Přesto je zaveden systém, kdy jsou org. jednotkami divize Správy majetku 
nájemcům se smlouvou jsou předávány dokumenty (např. podmínky z kolaudačního rozhodnutí, provozní 
řád areálu), na základě kterých je řízena jejich činnost a kontrolováno plnění všech požadavků včetně 
požadavků na zajištění ochrany životního prostředí. 
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5. Environmentální cíle 
 
Na základě vyhlášené Environmentální politiky HOCHTIEF CZ a. s., Registru činností s významným vlivem 
na životní prostředí, požadavků zákazníků apod. jsou v organizaci stanovovány environmentální cíle a 
cílové hodnoty, k jejichž dosažení slouží zejména přijaté environmentální programy. 
Environmentální cíle HOCHTIEF CZ  a. s. spolu s opatřeními organizačního nebo investičního charakteru 
nezbytnými k dosažení cílových hodnot navrhuje ekolog a.s. ve spolupráci s ekology divizí (zpravidla 
pro interval jednoho roku). Pro stanovení cílů a cílových hodnot jsou převážně brány v úvahu ty činnosti 
a aspekty činností s významným vlivem na ŽP, které může organizace řídit a na které dle očekávání může 
mít určitý vliv.  
Na začátku každého roku, představenstvo projednává zprávu k Přezkoumání EMS, přijímá opatření ke 
zlepšování systému environmentálního managementu a stanovuje cíle a úkoly v oblasti ochrany ŽP. 
Ověřování plnění cílů a cílových hodnot je prováděno ekologem a.s. a prostřednictvím interních auditů. 
Kontrola plnění úkolů v oblasti ochrany ŽP je prováděna na úrovni příslušných vedoucích zaměstnanců. 
 

Cíle pro rok 2015 Plnění 
vzdělávat zaměstnance organizace v oblasti ochrany 
životního prostředí, školení odpovědných pracovníků 
pro zadávání odpadů na stavbách do softwaru EVI8 

Splněno - Celkem bylo proškoleno 250 zaměstnanců … 
dělníků, stavebních mistrů, stavbyvedoucích, výrobních 
manažerů a kalkulantů – přípravářů. 

zapojovat zaměstnance do procesu neustálého 
zlepšování ochrany ŽP 

Plněno – Při školeních a setkáních jsou zaměstnanci 
zapojováni do procesu neustálého vylepšování pracovních 
podmínek a zlepšování osobní odpovědnosti / osobního 
přístupu k ochraně ŽP na pracovišti. 

prohlubovat znalosti zaměstnanců pověřených 
řízením systému OŽP na divizích a trvale zvyšovat 
jejich kompetentnost 

Plněno - Pracovníci jsou školeni na poradách ekologů 
a individuálně školeni na základě potřeb pro jednotlivé divize. 
Ekologové divizí se zúčastňují externího dvoudenního 
odborného semináře v oblasti podnikové ekologie zaměřené 
na stavební obor.  

udržet příznivý podíl nebezpečných odpadů, zejména 
důsledným tříděním stavebního odpadu 

Splněno - Dlouhodobý úkol pro management projektů. 
Probíhají kontroly ekologů na stavbách včetně spolupráce 
a doporučení pro stavbyvedoucí v oblasti nakládání 
s odpady.  
Výsledky r. 2015 potvrdily pokračování příznivého trendu  

tříděním ostatního odpadu, zejména ze staveb, 
dodržet minimální míru třídění na úrovni 99% (EMAS) 

Plněno - Dlouhodobý úkol pro management projektů.  
Probíhají kontroly ekologů na stavbách včetně spolupráce a 
doporučení pro stavbyvedoucí v oblasti nakládání s odpady.  
Výsledky r. 2015 potvrdily pokračování příznivého trendu. 
Jsme na úrovni 99,7% tříděného ostatního odpadu. 

zvyšovat objem recyklace stavebních odpadů a využití 
recyklovaného materiálu na našich stavbách, příp. 
jeho prodej 

Plněno - Dlouhodobý úkol pro management projektů.  
Dle Programů EMS je kladen důraz na druhotné využití 
stavebních odpadů nebo jejich případné předávání ke třídění 
a recyklaci stavebních a jiných odpadů. 

ekologická rekonstrukce na odvedení dešťových vod 
ze stavebního dvora Okružní, přes vodoteč a snížení 
zátěže centrální ČOV v Českých Budějovic a snížení 
nákladů za srážkové vody. 
 

Splněno – Cílem tohoto úkolu bylo snížení zátěže centrální 
ČOV města České Budějovice a zároveň snížení nákladů 
HT CZ a.s. za srážkové vody z této plochy stavebního dvora 
Okružní; viz. Program EMS č. 02- 2015. 

důsledně zapojovat subdodavatele HTCZ do systému 
environmentálního managementu 

Plněno - Dlouhodobý úkol pro management projektů a na 
centrále pro útvar Nákup. Subdodavatelé jsou hodnoceni 
v souladu s řídicí dokumentací i v oblasti OŽP. VOP se 
zásadami ochrany ŽP jsou povinnou přílohou SoD se 
subdodavateli. 
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Na podporu plnění cílů v oblasti nakládání s odpady byl ve společnosti HOCHTIEF CZ implementován 
software EVI8, který zároveň umožňuje zpracovávat a předávat hlášení o produkci a nakládání s odpady 
za uplynulý rok na správní orgány v elektronické podobě. 
 
Na podkladě vyhodnocení stavu systému environmentálního managementu roku 2015 bylo konstatováno, 
že 

- došlo ke zlepšení v řízení provozoven v oblasti EMS, 
- došlo ke zlepšení v činnosti nakládání s odpady při realizaci projektů (třídění odpadů ) 
- došlo ke zlepšení v procesu minimalizace rizik pro vznik havarijní situace a zkvalitnila se havarijní 

připravenost. 
 
 

Cíle pro rok 2016 
• vzdělávání zaměstnanců organizace v oblasti ochrany životního prostředí, zaměření na školení 

odpovědných pracovníků pro zadávání odpadů na stavbách do softwaru EVI8,  

• třídění ostatního odpadu, zejména ze staveb, dodržení minimální míry třídění odpadu na úrovni 
roku 2015 tj. na úrovni 99% (EMAS),  

• prohloubení znalostí zaměstnanců pověřených řízením EMS na divizích a trvale zvyšovat jejich 
kompetentnost (externí seminář v oblasti podnikové stavební ekologie),  

• snižování objemu nebezpečného odpadu, zejména tříděním stavebního odpadu,  

• udržet příznivý podíl objemu nebezpečných odpadů, zejména důsledným tříděním stavebního 
odpadu, tj. pod hodnotou 0,03 (což je poměr množství nebezpečného odpadu (NO) na 1 mil. Kč 
vlastních výkonů),  

• prosazování recyklace stavebních odpadů (druhotné využití na našich stavbách, případně prodej 
nebo nákup recyklovaných hmot – Programy EMS na projektech),  

• důsledné zapojování subdodavatelů HTCZ do systému environmentálního managementu, 

• zapojení zaměstnanců do procesu neustálého zlepšování EMS (podněty a připomínky 
zaměstnanců v oblasti ochrany ŽP). 
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6. Vliv činnosti organizace na ŽP 
 

6.1 Údaje o vlivu činnosti organizace na ŽP 
 

Vliv činnosti společnosti HOCHTIEF CZ jako stavební firmy na životní prostředí je významný zejména 
v oblastech – doménách (řazeno podle vlivu) 

- spotřeba energií a PHM 
- produkce odpadů 
- spotřeba vody 
- ostatní (emise do ovzduší, zatížení hlukem apod.) 

Míru vlivu na životní prostředí v jednotlivých doménách lze prezentovat i využitím výstupů ze „zeleného 
účetnictví“, tj. z ročních hodnot na sledovaných účtech (viz přiložený graf). V doménách s významným 
vlivem na ŽP jsou postupně přijímána opatření s cílem zlepšování a udržení trendů pro snížení jednotlivých 
dopadů do ŽP. Za zásadní je považováno environmentální povědomí a odbornost pracovního kolektivu 
společnosti jako hlavní pilíř prevence proti znečišťování ŽP. 
 

 
 
 
6.1.1 Spotřeba energií  
Spotřeba energií je dána spotřebami elektrické a tepelné energie ve stálých provozovnách a na stavbách. 
Snížení odběru elektrické energie na stavbách se týkalo zejména s ukončením projektu Metra - trasa A. 
Tento trend byl zaznamenán i v roce 2015. Spotřeba PHM je dána provozem nákladní, technologické a 
specielní dopravy, provozem zemních strojů a užíváním osobních vozidel. Environmentálním i 
ekonomickým cílem je snižování spotřeby těchto energií. Pohonné hmoty tvoří významnou část nákladů 
společnosti. V meziročním porovnání spotřeby PHM 2014 / 2015 došlo v absolutní hodnotě k mírnému 
zvýšení spotřeby o cca 3%. Spotřeba PHM je též spojena s rozvoznými  vzdálenostmi  v technologické 
dopravě.  
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6.1.2 Produkce odpadů 
Produkce odpadů je dána činnostmi v provozovnách, při realizaci staveb a ostatních činnostech. 
Dlouhodobé cíle ve snižování celkového objemu produkovaných odpadů jsou postupně plněny. 
 
Údaje za období r. 2015 
Ohlášení produkce odpadů za r. 2015 ze stálých provozoven a staveb bylo provedeno na MŽP přes ISPOP 
(Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a dále na obce s rozšířenou působností v souladu 
s platnou legislativou. 
Nebezpečné odpady a ostatní odpady vyprodukované ve stálých provozovnách HOCHTIEF CZ a. s. byly 
v roce 2015 předány k likvidaci v souladu s legislativou oprávněným organizacím. 
V provozovnách a administrativních provozech organizace je zavedeno třídění odpadu (papír, plasty), který 
je následně předáván oprávněné firmě k likvidaci. Nebezpečné odpady, které vznikají ve velmi malém 
množství v běžném administrativním provozu (zářivky, tonery, baterie, vyřazená elektrická zařízení), jsou 
předávány k likvidaci dodavatelům (ve výměnném režimu zpětného odběru).  
 
HOCHTIEF CZ a. s. realizuje stavební díla téměř ve všech regionech České republiky. Vedoucí projektů / 
stavbyvedoucí v rámci své odpovědnosti zajišťují průběžnou evidenci o nakládání s odpady v souladu 
s legislativou a řídicí dokumentací organizace (třídění odpadů, převoz nebezpečných odpadů, likvidaci 
odpadů, předání odpadu prověřené oprávněné firmě). Produkce odpadů je podrobně monitorována 
v členění jednotlivých kódů odpadů a s vyhodnocováním trendů vývoje s cílem přijímání opatření 
k minimalizaci jejich produkce.  
Za pozitivum je považováno užívání síťové verze softwaru EVI 8 pro evidenci a vyhodnocování produkce a 
likvidace odpadů a pro tvorbu legislativou stanovených hlášení. Bylo zajištěno proškolení stavbyvedoucích 
a SW EVI 8 je v síťové verzi k dispozici pro všechny stavby. Hlavním efektem je snížení administrativy, 
prevence chyb při určení odpadu a možnost monitorování vedení průběžné evidence se všemi údaji o 
nakládání s odpady. 
V této oblasti nebyla zaznamenána žádná ekologická havárie  
 
Roční rekapitulace množství odpadů - porovnání r. 2013, r. 2014 a r. 2015 (t) 

2013 2014 2015 

Ostatní Nebezpečné Celkem  Ostatní Nebezpečné Celkem  Ostatní Nebezpečné Celkem  

231 119,5 564,7 231 684,2 59 954,5 15,36 59 969,8 64 364,9 37,41 64 402,3 
 

Komentář k meziročnímu srovnání produkce odpadů v r. 2014 a r. 2015 u HOCHTIEF CZ 
Z meziročního porovnání vyplývá mírný nárůst objemů odpadů, z hlediska finančních nákladů jsou výdaje 
obdobné. Daří se v ostatních odpadech zejména u přebytkových zemin k jejich využití při rekultivaci krajiny 
nebo jsou ukládány na skládkách jako technologická vrstva. 
 

Subjekt Ostatní odpady(t) Ostatní odpady(t) 
Nebezpečné 
odpady(t) 

Nebezpečné 
odpady(t) 

   rok 2014   rok 2015   rok 2014    rok 2015   
divize PS Morava   9 616,73 27 734,42 0     0,03 
divize PS Čechy 1 420,77 9 474,2   3,41   37,38 
divize DS           48 817,71            27 073,91 11,93 0 
divize SM       54,05       82,37 0 0 

Celkem  59 909,26 64 364,89 15,34 37,41 
 
Naše firma vyprodukuje z běžné stavební činnosti malá množství NO odpadů – 15,34 t za rok 2014 a 
v roce 2015 cca 37,41t . (převážná část odpadů NO tj. 37,38 t vznikla na jedné stavbě při likvidaci staré 
eternitové střechy haly) 
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Naším cílem je využít stavební odpady a zajistit přednostní materiálové využití, případně je předávat do 
vlastnictví osobám oprávněným k jejich převzetí, které mají zařízení pro třídění a recyklaci stavebních a 
jiných odpadů (třídící recyklační dvory, recyklační mobilní linky, rekultivace krajiny).  
 
Roční rekapitulace nákladů na likvidaci odpadů u jednotlivých divizí za rok 2015 
 

Subjekt 
 

Ostatní odpady Nebezpečné odpady Celkem Průměrný náklad na likvidaci 1 t 

  Množství (t) Náklady (Kč) Množství (t) Náklady(Kč) Náklady (Kč)  Ostatní (Kč) Nebezpečný (Kč) 
dPS Čechy  9 474,2 2 153 334   37,38 72 163 2 225 497  227,2  1 930 
dPS Morava   27 734,4 911 044 0,03 2 500  913 544 33,5 83 
divize DS      27 073,9 1 263 342 0 0 1 263 342 46,6 0 
divize SM 82,3 192 843 0 0 192 843  0 

Celkem 64 364,8 4 523 525 37,41 74 663 4 598 188 70,2 1 996 
 
Dlouhodobá snaha na snižování objemu odpadů je ovlivněna strukturou a objemem zakázek.  
Z hlediska celkové produkce odpadu podle druhu provozoven je zřejmý klesající trend objemů odpadu 
u stálých provozoven. V případě objemů odpadu u staveb je jeho meziroční nárůst dán strukturou zakázky, 
která zahrnovala akce s významnými přebytky výkopové zeminy. 
 

Odpady celkem 2011 2012 2013 2014 2015 

výrobny 47,01 32,12 6,54 6,93 9,38 

opravny, servisy ( vč. myček..) 16,25 24,19 2,45 36,27 0,00 

stavby 70 347,76 167 671,39 230 826,53 59 642,18 64 230,44 

Ekologická zátěž 4 551,56 3 271,16 562,08 0,00 0,00 

provozní a administr.budovy 59,45 119,20 286,69 284,44 162,48 

SOUČET 70 470,46 167 846,91 231 122,21 59 969,81 64 402,31 

Ekolog zátěže 4 551,6 3 271,2 562,08 0 0 

CELKEM 75 022,06 171 118,11 231 684,29 59 969,81 64 402,31 

 
 

Nebezpečné odpady (t) 2011 2012 2013 2014 2015 

výrobny 1,4 3,3 0,825 2,48 0,03 

opravny, servisy ( vč. myček..) 2,1 1,0 1,85 0,07 0,00 

stavby 3,6 28,0 0,03 12,81 37,38 

provozní a administr.budovy 0,2 0,0 0,01 0,00 0,00 

SOUČET 7,4 32,3 2,7 15,36 37,41 

Likvidace ekolog.zátěže 4 552 3 271 562,08 0 0 

CELKEM   (t) 4 559 3 303 564,8 15,36 37,41 
 
Poznámka: Společnost HOCHTIEF CZ v roce 2011 získala oprávnění k provádění biologické 
dekontaminace a získala zakázku na několika projektech likvidace ekologických zátěží. Jako zhotovitel 
vykazuje související likvidované odpady ve své evidenci odpadů. Z důvodu, aby tyto objemy odpadů 
neovlivnily sledování produkce odpadů z ostatních činností, jsou dále odpady z likvidace ekologických 
zátěží uváděny samostatně. 
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Celkové náklady na likvidaci „Ostatního odpadu“ v roce 2015 činily 4 523 525,- Kč. U „Nebezpečného 
odpadu“ náklady byly 74 663,- Kč (likvidace ekologické zátěže v roce 2015 nebyla). 
 
Dominantní podíl (84%) v celkovém objemu ostatních odpadů tvoří přebytková zemina či hlušina 
z výkopových prací na projektech, velké množství zeminy nebylo možno využít na jiných projektech, 
a proto se ukládala na zemních deponií. Takto uložené zeminy se mohou opět použít na našich projektech.  
Náklady spojené s uložením těchto přebytečných výkopů činily v r. 2015 cca 11,3 mil. Kč. Meziročně došlo 
k téměř 12% nárůstu objemu přebytečných výkopů, což bylo způsobeno nárůstem zakázky zemních prací. 
 
6.1.3 Emise do ovzduší 
Provozování všech zdrojů znečištění, jejich monitorování a měření vč. poskytování hlášení jsou v souladu 
s požadavky právních předpisů a s jinými požadavky zainteresovaných stran.  
V této oblasti nebyla v r. 2015 zaznamenána žádná ekologická havárie a jednání společnosti 
HOCHTIEF CZ bylo v souladu s požadavky. 
 
Zdroje znečištění ovzduší emitující těkavé organické látky do 0,6 t/rok mají zanedbatelný dopad na životní 
prostředí (jejich hmotnostní množství je nízké) a v souladu s právními předpisy není v těchto případech 
prováděno měření emisí.  
Pracoviště povrchových úprav ve SD Planá n.L. je vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší, 
Termoventilační jednotka Blowterm – plynový hořák o výkonu 350kW, který ohřívá vzduch a je veden do 
haly, je spolu s výdechem filtračního vzduchu z lakovny je vyjmenovaným zdrojem znečištění,  
Kromě výše uvedených emisí má vliv na ŽP emise z provozu vozidel a stavebních strojů. Hodnoty 
a komentář jsou dále uvedeny. 
V případě betonárky VB 50 T v Plané nad Lužnicí je tento zdroj zařazen jako vyjmenovaný zdroj znečištění. 
Na stavbách společnosti se v roce 2015 nenacházel žádný zdroj znečištění ovzduší, který by podléhal 
ohlašovací povinnosti. Veškeré dopravní prostředky a mechanizmy procházejí pravidelně předepsanými 
technickými prohlídkami a kontrolami emisí. Při stavebních pracích s vyšší prašností jsou uplatněna 
vhodná opatření, která mají zabránit, příp. omezit účinek na pracovníky a okolí stavby. 
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6.1.4 Ochrana půd, podzemních a povrchových vod 
Na stálých pracovištích je odebírána voda z veřejné vodovodní sítě a odpadní vody jsou vypouštěny 
do veřejné kanalizační sítě.  
V areálech společnosti jsou místa připojení odpadních vod vybavena předřazenými záchytnými jímkami a 
gravitačními odlučovači ropných látek. Pravidelně 2x za rok je proveden rozbor vypouštěných odpadních 
vod. Výsledky provedených měření jsou pod předepsanými limitními hodnotami.  
 

Pro zařízení staveniště a stavební práce na jednotlivých stavbách je odebírána voda z vodovodního řadu a 
je zpět vypouštěna do kanalizační sítě s tím, že jsou dodržovány všechny právní a jiné požadavky 
zainteresovaných stran. Jako součást preventivních opatření jsou na stavbách provedeny instalace 
záchytných van ve skladech či pod stroji a pod zařízeními s rizikem úniku ropných látek. Další případná 
opatření pro ochranu půdy, povrchových a podzemních vod jsou stanovena v Plánech ochrany životního 
prostředí jednotlivých staveb. 
 
 

V této oblasti nebyla v r. 2015 zaznamenána žádná ekologická havárie a jednání společnosti bylo 
v souladu s požadavky úřadů veřejné správy. 
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6.2 Informace o indikátorech vlivu činnosti organizace na ŽP 
 

Údaje o ročních výstupech společnosti 
ÚDAJE O ROČNÍCH VÝSTUPECH SPOLEČNOSTI   2011 2012 2013 2014 2015 

Obrat celkem mil.EUR 205,6 168,4 197,4 207,3 217,9 

Přidaná hodnota    ( PH ) mil.EUR 39,2 33,1 31,8 35,0 51,7 

Počet zaměstnanců počet 1125 1088 1066 1114 1053 
 

 

Ve smyslu EMAS III jsou výše uvedené finanční hodnoty uvedeny v EUR. V roce 2010 až 2014 byl použit 
pro porovnatelnost kurz 25,- Kč/EUR. V roce 2015 byl použit kurz 27,-Kč/EUR. Uvedené hodnoty jsou 
použity při výpočtu následujících indikátorů. 
 
6.2.1 Údaje o energetické účinnosti 
ENERGETICKÁ ÚČINNOST   2011 2012 2013 2014 2015 

Celková roční přímá spotřeba elektrické energie MWh 3 382 3 918 3 876 3 787 2 861 

Celková roční přímá spotřeba tepelné energie GJ / rok 11 060 11 714 8 363 7 011 7 566 

Energetická účinnost - elektrická energie MWh/ PHmil.EUR 0,0864 0,1185 0,1220 0,1081 0,0553 

Energetická účinnost - tepelná energie GJ/ PH mil.EUR 282,5 354,4 263,3 200,1 146,2 
 

 

Snižování energetické náročnosti staveb patří mezi dlouhodobé cíle. Energetická spotřeba na stavbách je 
významně ovlivněna technickým řešením a druhem staveb ve výrobním programu. 
Snížení odběru na stavbách se týkalo zejména s ukončením projektu Metra - trasa A. Tento trend byl 
zaznamenán i v roce 2015.  
 
6.2.2 Údaje o materiálové účinnosti 
MATERIÁLOVÁ ÚČINNOST   2011 2012 2013 2014 2015 

Celková roční spotřeba materiálu mil. EUR 22,7 20,4 25,4 29,3 22,8 

Materiálová účinnost  vlastních stavebních výkonů mil. EUR /PHmil. EUR 0,581 0,618 0,800 0,837 0,441 
 

 

Vzhledem k velkému sortimentu materiálu spotřebovávaného na stavbách je ve sledování uveden finanční 
údaj. Relativní pokles spotřeby materiálu je ovlivněn druhem zakázky staveb, pokles hodnoty ukazatele 
v roce 2015 je dále dán nárůstem PH. Trend je pozitivní. 
  
 
6.2.3 Údaje o vodě 
ÚDAJE O VODĚ   2011 2012 2013 2014 2015 

Celková roční spotřeba vody m3 19848 18153 18122 19091 24492 

Celková spotřeba vody k PH m3/ PH mil.EUR 506,9 549,2 570,6 544,9 473,4 
 

 

Přestože spotřeba vody nepatří mezi významné domény vlivu společnosti na životní prostředí, jsou i v této 
oblasti průběžně sledována dílčí úsporná opatření podporující snižování její spotřeby. Na relativním 
nárůstu spotřeby vody se podílí nárůst produkce výroby betonu, přesto trend k PH je pozitivní.  
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6.2.4 Údaje o odpadu 
ÚDAJE O ODPADECH   2011 2012 2013 2014 2015 

Celková roční produkce odpadu t 75 022 171 118 231 684 59 970 64 402 

Celková roční produkce NO odpadu t 4 559 3 303 565 15 37 

Z toho Likvidace ekol. zátěží - NO odpadu t 4 552 3 271 562 0 0 

Produkce celkového odpadu k PH t/ PH mil.EUR 1 916 5 177 7 295 1 712 1 245 

Produkce nebezpečného odpadu k PH t/ PH mil.EUR 116,45 99,92 17,78 0,44 0,72 

Dtto bez likvidace ekolog. zátěží t/ PH mil.EUR 0,20 0,95 0,09 0,44 0,72 
 

 

V rámci systémového řízení nakládání s odpady jsou vyhodnocovány trendy v produkci odpadů (hodnoty 
množství produkce odpadů v HOCHTIEF CZ a. s. se sledují již několik let) a na základě získaných 
výsledků jsou navrhována opatření, příp. programy k řešení snižování jejich objemu.  Základní trendy a cíle 
ve snižování objemů odpadu jsou dlouhodobým úkolem projektových týmů na stavbách. Pozitivní trend je 
v oblasti nebezpečných odpadů. V případě ostatních odpadů je meziroční pokles zapříčiněn především 
poklesem přebytkové zeminy či hlušiny na projektech. Komentář k produkci odpadů je uveden 
v předchozích kapitolách. 
 
6.2.5 Údaj o biologické rozmanitosti 
ÚDAJE O BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI   2011 2012 2013 2014 2015 

Zastavěné plochy HTCZ a.s. m2 133258 133258 133258 133258 133258 

Zastavěné plochy HTCZ k PH (stavební dvory) m2/ PH mil.EUR 3 403,6 4 031,8 4 195,8 3 803,2 2 575,5 
 

 

Indikátor biologické rozmanitosti stanovený za rok 2014 vychází z rozsahu nepřírodních ploch areálu, 
budov a jejich příslušenství, využívaných společností HTCZ a. s., tj. 133 258 m2, kdy v poměru k PH činí 
3 803,2. Pokles hodnoty ukazatele v roce 2015 je dán nárůstem PH. Ke změně rozsahu nepřírodních ploch 
nedošlo.  
 
6.2.6 Údaj o emisích 
ÚDAJE O EMISÍCH   2011 2012 2013 2014 2015 

Emise CO2 ve výfukových plynech t 5623,2 5266,6 4225,8 2014,7 1984,1 

Emise těkavých látek / Bencalor t 0,012 0,012 0,012  ---   ---  

Produkce emisí skleníkových plynu k PH  t/PH mil.EUR 143,62 159,34 133,05 57,50 38,35 
 

 

Hlavní vliv na znečišťování ovzduší má provoz osobních a nákladních vozidel. HOCHTIEF CZ v rámci 
modernizace vozového parku využívá prostředky splňující příslušné limity EU, což je ověřováno při 
periodických měřeních emisí (STK). Uvedené množství CO2 bylo vypočteno ze spotřeby PHM. 
Celkové roční emise těkavých organických látek (VOC) – (Bencalor v Č. B.) se provádí výpočtem 
z množství spotřebovaného paliva (nafta). V závěru roku 2013 bylo zařízení zakonzervováno. 
Poklesy emisí CO2 jsou dány snížením rozvozních vzdáleností v technologické dopravě.  
 
 
  



 

Environmentální prohlášení HOCHTIEF CZ a. s.   strana 25 (celkem 30) 

6.2.7 Další sledované údaje o vlivu činnosti organizace na ŽP  
DALŠÍ SLEDOVANÉ INDIKÁTORY VLIVU  
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   2011 2012 2013 2014 2015 

Elektřina celkem mil..Kč 17,7 17,0 16,6 16,1 9,0 

         z toho stavby kWh 2 156 549 2 508 965 2 583 783 2 487 930 919 442 

        z toho stálé provozovny kWh 1 224 979 1 409 308 1 291 891 1 298 804 1 941 442 

Ostatní odpady t 70 462 167 814 231 119 59 954 64 365 

NEL - odpadní vody lapol mg/l 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Benzin l 166 000 144 000 286 000 386 071 389 247 

Nafta l 2 341 000 2 204 000 1 598 000 512 127 536 584 

Technologická voda (betonárna) m3/rok 11 426 10 318 11 253 12 188 16 821 

Struktura ostatních odpadů:             

Papír a papírové obaly t/rok 18,98 4,54 15,09 19,47 14,69 

Plasty a plastové obaly t/rok 25,72 10,45 39,57 11,14 2,94 

Kovové odpady t/rok 36,87 49,68 3 602,44 0,10 22,45 

Směsné obaly, komunál t/rok 274,85 135,79 314,02 312,04 149,23 

Skleněné odpady t/rok 3,70 46,40 5,43 2,62 4,62 
Zbytkové/demoliční stavební materiály ( beton, cihla..) 
recyklovatelné t/rok 12 756,36 6 952,29 29 305,26 6 342,61 7 835,03 

Dřevo t/rok 72,47 51,59 15,95 338,86 53,68 

Zemina, kamení t/rok 53 910,19 158 819,61 190 743,45 50 930,24 54 414,28 

Asfalt z demolic t/rok 613,70 540,26 7 048,28 1 906,17 1 848,30 

ostatní staveb mat.zbytk. Nerecyklovatelné t/rok 2 749,55 1 203,19 30,02 91,20 19,66 

Ostatní odpady t / PH mil.EUR 1 799,7 5 077,3 7 277,1 1 711,1 1 244,0 

Produkce celk. odpadu na 1 mil. vlastních výkonů:             

výrobny t/ mil.Kč 0,31 0,11 0,04 0,04 0,03 

opravny, servisy ( vč. myček..) t/ mil.Kč 0,44 0,66 0,08 30,23 0 

stavby t/ mil.Kč 31,36 93,67 135,70 29,57 24,91 

provozní a administr.budovy t/ THZ 0,22 0,46 0,98 1,05 0,59 
  
 

 
Poznámka:  
Kovové a papírové odpady jsou likvidovány formou prodeje firmám oprávněných k výkupu druhotných 
surovin. 
Vývoj ve výše uvedených hodnotách vč. indikátorů je používán pro stanovení opatření ke snižování vlivu 
na životní prostředí a pro hodnocení dosažených skutečností. Z dlouhodobého vývoje jednotlivých titulů je 
zřejmé, i přes vliv změn ve struktuře výrobního programu, dochází k postupnému snižování vlivu na životní 
prostředí. 
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Pro dokumentaci trendů vývoje v odpadovém hospodářství jsou sledované hodnoty uvedeny 
v grafickém vyjádření. 
 

 
 

 
Poznámka: Hodnoty uvedeny bez projektů likvidace ekologických zátěží. 

Cílem pro další období je udržení trendu klesajících objemů ostatních i nebezpečných odpadů a to 
v absolutních i relativních hodnotách spolu s dalším rozvojem třídění odpadů, recyklace či druhotného 
využití zbytkových materiálů a hmot. 
 

 



 

Environmentální prohlášení HOCHTIEF CZ a. s.   strana 27 (celkem 30) 

 
 

 
 
Komentář:  

• Celkový trend i ve vývoji objemů nebezpečných odpadů příznivý. Naše firma v roce 2015 
vyprodukovala malé množství NO odpadů – 37,41 t. 

 

• Zvýšená pozornost na třídění odpadů je ekologickým i ekonomickým pozitivem. Dlouhodobý úkol je 
plněn. 

 

• Pozitivní vliv na přístup pracovníků HTCZ k životnímu prostředí má i počet školení k této 
problematice a aktivita divizních ekologů. 
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7. Další faktory vlivu činnosti organizace na ŽP 
 

Dalšími sledovanými faktory ve vztahu k ŽP jsou: 
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ   2011 2012 2013 2014 2015 

Ostatní odpady celkem t 70 462 167 814 231 119 59 954 64 365 

z toho odpady tříděné t 67 438 166 475 230 775 59 551 64 196 

Míra třídění ostatních odpadů % 95,7% 99,2% 99,9% 99,3% 99,7% 
 
Z pohledu třídění ostatních odpadů v provozovnách a stavbách je již delší dobu dosahováno vysokého 
procenta třídění. Naším cílem je zachovat tento trend na úrovni 99%. 
DRUHOTNÉ VYUŽITÍ /RECYKLACE ODPADŮ    2011 2012 2013 2014 2015 

Předané materiály k druhotnému využití t 85 111 3 663 33 45 

Vlastní recyklace hmot t 2 776 940 7 700 2 440 5 435 

Předání hmot k recyklaci t 8 250 2 431 26 830 5 632 9 705 

Mezisoučet t 11 111 3 482 38 192 8 105 15 185 

Zemina využitá k rekultivaci t 32 000 118 000 105 000 38 980 44 407 

CELKEM - Druhotné využití / recyklace t 43 111 121 482 143 192 47 085 59 592 

Objem celkové recyklace % 61% 72% 66,0% 78,5% 92,5% 

Nákup recyklovaných hmot k zabudování t 4 210 18 958 800 480 2 983 
 
 
Objem druhotného využití/recyklace stavebního odpadu dlouhodobě dosahuje přes 60% ostatních odpadů. 
Zde jsou možnosti k zlepšení. Naším cílem je dosáhnout dlouhodobého zvýšení objemu recyklace nad 
80%. Je potřeba klást důraz na druhotné využití stavebních odpadů nebo jejich případné předávání 
k recyklaci. Tento úkol je hlavně pro management projektů. 
 
V této souvislosti společnost monitoruje a vyhodnocuje další údaje jako indikátory účinnosti řízení. 
 
Titul / indikátor   2011 2012 2013 2014 2015 

Počet provedených ekologických kontrol (ekologové) ks 91 162 182 346 355 

Počet ekolog. kontrol v rámci auditů projektů ks 62 52 50 37 21 

Počet kontrol externích kontrolních orgánů ks 1 1 2 4 2 

Počet zjištěných nedostatků z externích kontrol ks 0 1 0 0 0 
 

Poznámka:  
V roce 2015 nebyla uložena žádná pokuta v oblasti životního prostředí orgány státní správy (ČIŽP).  
Orgány státní správy (ČIŽP) provedly 2 kontroly na projektech a stavebních dvorech bez uložení sankcí. 

 

  



 

Environmentální prohlášení HOCHTIEF CZ a. s.   strana 29 (celkem 30) 

8. Požadavky vyplývající z právních předpisů 
 
HOCHTIEF CZ  a. s. má zpracovaný Seznam požadavků vyplývajících z právních předpisů 
týkajících se životního prostředí s tím, že reakce na tyto požadavky jsou aktuálně promítnuty 
do průběžně revidované řídicí dokumentace systému řízení, aby byla zajištěna základní podmínka 
pro jejich dodržování. 
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Ověření aktualizovaného environmentálního prohlášení 
 
 
environmentální ověřovatel:     STAVCERT Praha, spol. s r. o. 
       U Výstaviště 3, Praha 7 
 
akreditační číslo environmentálního ověřovatele: CZ – V - 5004 
 
datum schválení 1. aktualizace environmentálního prohlášení  
environmentálním ověřovatelem:   25. května 2016  
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