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Environmentální politika
Organizace COTTEX Trade s.r.o. (dále jen organizace) se od svého vzniku specializuje na výkup a zpracování
zinkových odpadů a zinkového šrotu, obchod se zinkovými odpady, druhotnými surovinami a dalšími produkty
ze zinku a zinkových slitin. Účelem Environmentální politiky je dodržování environmentálních závazků organizace
a také sdílení informací s pracovníky a se zainteresovanými stranami, které jsou strategické pro záměry
organizace při řízení a neustálém zlepšování environmentálního management systému. Strategické zaměření
organizace je obchod a zpracování průmyslových zinkových odpadů a zinkového šrotu, včetně odpadů z různých
slitin zinku a obchod s druhotnými surovinami. Od roku 2017 došlo v souladu s kontextem organizace o rozšíření
činnosti o dodávky zinkových surovin a zinkových produktů koncovým zákazníkům. V rámci činností je pro
organizaci zásadní spolupráce zejména s renomovanými konečnými uživateli produktů, ostatními zpracovateli
odpadů a světovými výrobci zinku, zinkových slitin a dalších výrobků či zboží, včetně produktů samotnou
organizací zpracovávaných, vyvíjených nebo obchodovaných.
Zavazujeme se plnit veškeré závané povinnosti v oblasti environmentu. Zavazujeme se plnit v politice ochrany
životního prostředí požadavky všech zainteresovaných stran, platných zákonů a předpisů souvisejících
s ochranou životního prostředí, uplatňovat prevenční postupy v ochraně životního prostředí a snižovat zátěž
životního prostředí vlivem podnikatelských aktivit společnosti. Naše hlavní činnosti v oblasti prevence
znečišťování životního prostředí spočívají v kvalitním zpracování odpadů a tím docílení vysoké míry recyklace
nejen zinkových, ale i ostatních odpadů a kovového šrotu, v poskytování vysoce kvalitních služeb zákazníkům
a ve vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí. Jednotlivé interní a externí aspekty související
z výše uvedených strategickým zaměřením organizace, včetně environmentálních cílů a potřeb zainteresovaných
stran jsou plně v souladu s Kontextem organizace.
Spojením zkušeností s neustálými investicemi do inovativních technologií zpracování zinku, výzkumu a vývoje
zinkových produktů, včetně investic do logistiky i moderního vybavení zařízení pro přepravu a zpracování
druhotných surovin, je dosáhnout stanovených environmentálních cílů a stát se preferovaným partnerem
zákazníků s dlouhodobou a perspektivní spoluprací. Organizace disponuje zkušeným týmem a jedním
z environmentálních cílů je mimo udržování vysokého standardu pracovníků i neustálé zlepšování a rozšiřování
environmentálního povědomí pracovníků. Zavazujeme se věnovat vzdělávání svých pracovníků, poradenství a
podpoře zákazníků a tím o neustále zlepšování a rozvíjení systému environmentálního managementu.
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