
 

Závazek udržitelnosti spole čnosti Primagas 
Primagas Czech Republic je součástí firmy SHV Gas, největšího specializovaného globálního 
distributora LPG. SHV Gas působí ve 27 zemích, zaměstnává 14 000 lidí, má obrat přes 6 miliard eur 
a poskytuje LPG desítkám milionů zákazníků. Jako součást SHV patří do rodinné firmy, která dodává 
energii podnikům a spotřebitelům více než 100 let. SHV také v současnosti aktivně vyvíjí různé 
technologie obnovitelné energie prostřednictvím své dceřiné společnosti Clean Energy Company. 
 
LPG 
LPG je přirozeně vznikajícím produktem procesu těžby zemního plynu. Vzniká také jako automatický 
výsledek procesu rafinace ropy. Jako fosilní palivo s nízkým obsahem uhlíku a nízkými emisemi ho 
vlády po celém světě oceňují, protože vede ke zlepšení kvality vnitřního i venkovního ovzduší a ke 
snížení emisí skleníkových plynů. Pokud se používá jako náhrada za benzin, naftu, topný olej nebo 
většinu pevných paliv, přináší celospolečensky značné výhody. Ve venkovských oblastech, kde je 
nejvýraznější neodmyslitelná neefektivnost centralizované výroby elektrické energie, může LPG v 
mnoha případech využití nabídnout podstatné snížení emisí CO2. LPG je běžně dostupný a 
v souvislosti se zvyšováním počtu nalezišť zemního plynu se šíří po celém světě. 
 
Řízení našeho podnikání 
Primagas usiluje o to, stát se vyhledávaným dodavatelem energetických řešení zaměřených na LPG  
v České republice. V souladu s tímto posláním Primagas věří, že jediným skutečně udržitelným trhem 
je volně konkurenční trh, a proto dodržuje přísnou politiku dodržování pravidel hospodářské soutěže 
sestavenou na míru pro český legislativní rámec. Pro dosažení našeho poslání navrhujeme strategie 
a budujeme obchodní modely, které jsou v souladu s místními tržními podmínkami a které jsou 
zaměřeny na dosahování dlouhodobých, udržitelných výsledků pro všechny zájmové strany v naší 
společnosti. 
Oporou našeho přístupu je pět oblastí udržitelného rozvoje, na které se soustřeďujeme a které tvoří 
Závazek udržitelnosti společnosti Primagas. 
 
Bezpečnost 
Žádná energetická společnost nemůže tvrdit, že je skutečně udržitelná, pokud není v centru její 
pozornosti bezpečnost. Společnost Primagas Czech Republic sdílí tuto filozofii a zavázala se 
k bezpečnostním pravidlům, která zajistí ochranu našich zákazníků, zaměstnanců i široké veřejnosti 
před případnými hrozbami plynoucími z našeho podnikání. Naše firemní bezpečnostní normy jsou 
nastaveny na úroveň platných bezpečnostních předpisů nebo je dokonce převyšují. Prostřednictvím 
průmyslového sdružení spolupracujeme aktivně s úřady na zlepšování bezpečnostních norem 
platných v České republice. 
 
Životní prost ředí 
Snažíme se poskytovat náš základní produkt LPG tak ekologicky citlivým způsobem, jak jen to je 
možné. Tento přístup se vztahuje i na poskytování LPG/systémů obnovitelné energie a poradenství  
v oblasti energetické účinnosti pro naše zákazníky. Tato filozofie je v centru Závazku udržitelnosti 
společnosti Primagas a environmentální faktory jsou součástí naší běžné obchodně plánovací 
činnosti. 
 



 

Zákazníci 
Primagas usiluje o to, stát se vyhledávaným dodavatelem energetických řešení zaměřených na LPG  
v České republice. Abychom tohoto cíle dosáhli, považujeme zákazníka za srdce naší obchodní 
strategie. Díky tomu je zajištěno, že zákazníkovi dodáváme udržitelnou službu na světové úrovni – 
bez ohledu na to, ve které zemi žije. 
 
Lidé 
Udržitelné organizace si musejí cenit svých lidí. Primagas dodržuje politiku zaměstnávání, rozvoje a 
spravedlivého odměňování svých lidí, bez ohledu na to, kde pracují a co dělají. Zaměstnanci 
společnosti Primagas mohou očekávat spravedlivé pracovní podmínky, odpovídající vzdělávání a 
rozvoj. V naší decentralizované kultuře dáváme našim zaměstnancům pravomoc a skutečnou 
odpovědnost. Ve společnosti Primagas důrazně povzbuzujeme otevřenou a upřímnou komunikaci 
uvnitř týmů i mezi nimi. 
 
Komunita 
Primagas chápe, že se může stát dlouhodobě udržitelným pouze s akceptací a pochopením komunit, 
se kterými spolupracujeme. Aktivně udržujeme dobré vztahy s našimi sousedními komunitami a 
podporujeme místní iniciativy. 
Při plnění tohoto závazku bude Primagas neustále přehodnocovat své podnikatelské činnosti s cílem 
zajistit, aby jeho struktura, nabídka zákazníkům a investiční programy byly udržitelné i přes neustále 
se měnící společenské, ekonomické a environmentální prostředí. 
 


