Pravidla naplňování environmentálního prospěchu
Muzeum Kutná Hora, o.p.s. se při své činnosti zavazuje k vytváření podmínek pro environmentální
prospěšnost svého podnikání, zejména:







sledovat a dodržovat platné legislativní předpisy, normy týkajících se ochrany životního prostředí a
likvidace odpadů,
při své činnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti;
odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který
neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí,
přijímat opatření pro neustálé zlepšování v oblasti ochrany životního prostředí,
motivovat zaměstnance k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí,
při vlastní činnosti podniku minimalizovat negativní dopady na životní prostředí,
v odběratelsko-obchodních vztazích preferovat takové dodavatele výrobků a služeb, kteří prokáží
ekologickou šetrnost výrobku, energetickou úspornost, recyklovatelnost či výrobky přímo pocházející
z recyklovaného procesu výroby,
předcházet vzniku nadměrného vytváření odpadů, znečištění ovzduší a půdy,
naplňovat environmentálně příznivé úřadování.




V praxi provozu muzea Knihtiskárna se výše vedené principy promítají do těchto oblastí, které mohou
všichni zaměstnanci podniku ovlivnit svým každodenním chováním:
úspora energie – důsledné používání úsporných žárovek a zářivek, vypínání osvětlení v
expozici, pokud v ní nejsou návštěvníci, vypínání elektrospotřebičů, které nejsou v provozu,
redukce a třídění odpadu – důsledná separace plastu, skla a papíru, předcházení vzniku
plastového odpadu (kohoutková voda, papírové sáčky), minimum plastových výrobků
v doplňkovém prodeji,
šetrné zacházení s papírem - na kreslení v dětské dílně používáme papíry z druhé strany
potištěné bez důvěrných údajů (např. neaktuální letáky), dbáme na vyžívání oboustranného
tisku, pro potřeby expozice (např. řezačka) používáme zbytkový papír z tiskárny, tam, kde je
to účelné, vyžíváme produkty z recyklovaného papíru (papírové sáčky, pohlednice aj.), před
kopírováním podkladů preferujeme elektronické kopie (skenování),
úspora zdrojů tepla – všichni dbáme na důsledné zavírání dveří v expozici, a to především
v topné sezóně, v letních měsících se snažíme preferovat větrání před elektrickými větráky,
šetrné zacházení s vodou a čisticími prostředky – při úklidu a dalších činnostech se
snažíme snižovat spotřeb vody, preferujeme šetrné ekologické čisticí prostředky, neplýtváme
jimi.
V Kutné Hoře dne 30.6.2020
Tomáš Gryč
manažer sociálního podniku
Zaměstnanci se s těmito pravidly seznámili a zavazují se je dodržovat.
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