
Zásady ekologicky šetrného hospodaření v sociálním podniku 

"Akademie vzdělávání online s.r.o." 

(Enviromentální prospěch sociálního podniku) 

 
1. Úvod 

Vážení návštěvníci, obchodní partneři, občané, 

 
Společnost Akademie  vzdělávání online s.r.o.,  je nově založený integrační podnik a jako takový si je 
plně vědom své společenské odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Naše společnost se snaží 
prosazovat takové postupy, které jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí a dbá na zajišťování 
zdravého a bezpečného pracovního prostředí. Samozřejmostí je uvědomělé ekologické chování všech 
našich zaměstnanců, které podporujeme především pravidelným vzděláváním,školením a 
informacemi o důležitosti správného chování vůči životnímu prostředí. 

Toto prohlášení je vydáno pro zlepšení informovanosti o společnosti Akademie vzdělávání online 
s.r.o. a je zveřejněno na internetových stránkách společnosti. 

 
2. O společnosti 

 2.1 Základní údaje 

Název společnosti: Akademie vzdělávání online s.r.o. 

Zápis v obchodním rejstříku:  oddíl C, vložka 105536, Krajské soudu v Brně 

Adresa: Stařechovice, Služín 82 

iČO: 06993125 

Vedení společnosti: Ing. Alena Minxová 

 
 2.2 Předmět činnosti 

Příprava a tvorba vzdělávacích materiálů v oblasti e-commerce, především pak rekvalifikační kurzy a 
on-line kurzy. 

 
3. Environmentální politika 

Celosvětovým problémem civilizace je vysoké čerpání neobnovitelných zdrojů, velká produkce 
odpadů a zhoršování kvality ovzduší.  

Politika životního prostředí naší společnosti je nastavena na co nejšetrnější dopad na životní 
prostředí, jsme si však vědomi, že se v průběhu času může měnit a upravovat tak, aby plně 
odpovídala všem potřebným požadavkům.  

Jednatelka společnosti si je vědoma své povinné péče o životní prostředí a zavazuje společnost k 
trvalému, ekologicky orientovanému jednání. 

 



 4. Environmentální aspekty 

Environmentální aspekt je definován jako prvek činnosti, výrobků a služeb, který má nebo může mít 
vliv na životní prostředí a který může organizace řídit.  

 4.1. Spotřeba energie  

Spotřeba energií bude jedním z hlavních sledovaných markrů  šetrného hospodaření v našem 
podniku. Spotřeba bude pravidelně sledována a vyhodnocována. Všichni zaměstnanci jsou proškoleni 
k šetrnému hospodaření. 

 4.2. Odpady 

Naše firma je místo, kde se třídí odpady dle komodit: papír, plast, sklo a ostatní komunální odpad. 
Odpady jsou tříděny do řádně označených nádob. Takto natříděný odpad pak odnášíme do 
specializovaných, obcí přistavených, kontejnerů či sběrných dvorů. V případě vzniku jiných typů 
odpadů (např. elektroodpady) budeme odvážet na předem určená místa (sběrné dvory). 

 4.3. Ochrana ovzduší a minimalizace spotřeby pohonných hmot  

Všichni naši zaměstnanci jsou proškoleni  k ekologickému chování a minimalizují příjezdy do 
kanceláře osobním automobilem, případně spousdílí 1 vozidlo na hromadný svoz. Jinak využívají 
MHD a autobusovou linku k příjezdu/odjezdu do práce. Stejné počínání očekáváme od našich 
zákazníků či dodavatelů. 

 4.4. Znečištění vod a půdy  

Očekáváme od zaměstnanců, dodavatelů či zákazníků, aby využívali vozidla v dobrém technické stavu 
a tím zabránili možnému úniku nebezpečných látek.Pro úklid využíváme bioprostředky, u kterých 
kvitujeme jejich ekologickou nezávadnost. Jsou to prostředky bez zbytečncýh chemikálií( jako např. 
parabeny aj. látky) 

 4.5. Hospodaření s vodou 

Snažíme se minimalizovat spotřebu pitné vody, tudíž spotřebu tohoto přírodního zdroje. Z tohoto 
důvodu používáme na zálivku vegetace v okolí sídla firmy dešťovou vodu, která je jímána do předem 
připravených nádob. Dešťové vody ze střešních ploch jsou pak svedeny do dešťové kanalizace. 

 4.6. Péče o faunu 

Vzhledem k umístění sídla firmy máme v sídle nainstalované krmítko pro ptáky, v letních měsících 
bude přistavena nádoba s vodou pro ptactvo či jiná zvířata. 

 
5. Závěr 

Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni a vnitřně souhlasí s pravidly ekologického chování ve 
všech aspektech pracovního i osobního života. Vedení je otevřeno novým návrhům a nápadům tak, 
aby se naše společnost v ekologické oblasti posunula  a zdokonalila. Jakékoli připomínky ze strany 
zaměstnanců, dodavatelů či zákazníků přijímáme na e-malové adrese: info@a-v-o.cz 

 


