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Společnost JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. se jako
dceřiná společnost koncernu JTEKT specializuje na výrobu
komponentů do osobních automobilů.
Politika EMS naší společnosti vychází z globální
environmentální politiky koncernu JTEKT a zavazuje nás:

JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. as subsidiary of
JTEKT Company, is specialized to supply automotive
components for car makers.
Policy EMS of our company is based on global environmental
policy of JTEKT Company to obliged us to:.

1

Aktivně provádět globální ekologickou ochranu v Japonsku i v
zahraničí ve všech našich obchodních činnostech, produktech
a službách založených na hlubokém povědomí, že ochrana
životního prostředí v celosvětovém měřítku je důležitá součást
politiky naší společnosti.

Voluntarily and aggressively carry out global environmental
conservation activities both in Japan and abroad in all our
business activities, products, and services based on a deep
awareness that environmental protection on a global scale
is an important mission of our company

2

Udržovat systém
environmentálního managementu
rozvíjením harmonie mezi našimi obchodními aktivitami a
životním prostředím, usilovat o neustálé zlepšování všech
aktivit spojených s životním prostředími, např. hledáním
příslušné spolupráce s dodavateli surovin, atd.

Maintain an environmental management system that
pursues harmony between our business activities and the
environment, strive continuously for improvements related
to environmental issues, and seek the related cooperation
of suppliers of raw materials, etc.

3

Splnit všechny environmentální požadavky vztahující se k
naší obchodní činnosti v souladu s platnými legislativními
požadavky, ostatními požadavky a dohodami a snažit se
iniciativně předcházet znečištění životního prostředí.

Comply with all environmental requirements pertaining to
our business activities stipulated in laws, regulations,
agreements, etc. and strive aggressively to prevent
environmental pollution.

4

Přispět ke globální ochraně přírodních zdrojů a energií
přesným stanovením technických požadavků, respektující
globální environmentální ochranu vývojem a dodáváním
produktů, které toto plně naplňují.

Contribute to global energy and resource conservation
through accurately grasping technical needs related to
global environmental conservation and developing and
supplying products that meet such needs.

Zvýšit podvědomí všech zaměstnanců a zajistit
pokračování ekologických aktivit pro zlepšení životního
prostředí ve vztahu ke všem našim obchodním činnostem,
produktům a službám.

Raise the environmental awareness of all employees and
pursue the following as important environmental
management objectives in relation to all our business
activities, products, and services.

(1) Snížením CO2 emisí lepším využitím
energie
(2) Snížením produkce odpadu
(3) Snížením množství vstupních surovin a spotřebního
materiálu
(4) Snížením CO2 emisí zaviněných logistikou
(5) Prostřednictvím správné implementace chemických
látek snížit zátěž pro životní prostředí

(1) Reduction of CO2 emissions through efficient energy
utilization
(2) Reduction of waste
(3) Reduction of raw and consumable
materials
(4) Reduction of logistics-related CO2 emissions
(5) Thorough implementation of chemical substance
control and reduction of substance placing a burden on
the environment
(6) Maintaining and improving community environments

5

(6) Udržovat a zlepšit prostředí komunity

6

7

Udržovat organizovanou environmentální komunikativní
strukturu, objasnit environmentální cíle aktivity a cíle, řídit
periodické přezkoumávání a provádět environmentální
aktivity založené na účastnictví všech zaměstnanců.

Maintain an organized environmental conservation
structure, clarify environmental conservation activity
objectives and targets, conduct periodic reviews, and
pursue environmental conservation activities based on the
participation of all employees.

Ve všech závodech udržet zájem o tuto problematiku,
udržovat dobré kontakty s příslušnými státními orgányi a
místními obyvateli, účastnit se společenských
environmentálních zlepšovacích aktivit a v případě potřeby
veřejně představit informace o akcích, týkajících se
našeho environmentálního řízení.

Maintain an awareness of the community surrounding each
business site, maintain good communications with
concerned government agencies and local residents,
participate in community environmental improvement
activities, and publicly disclose information on our
environmental management activities as necessary.
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