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Společnosti Skanska a Saint-Gobain
uzavřely memorandum o spolupráci
Ve středu 24. 2. 2021 podepsali nejvyšší představitelé obou firem, zodpovědní za aktivity v České
republice, dohodu o spolupráci, která vymezuje společný postup při řešení výzev udržitelné a ekologické
výstavby.
„Cílem je jasně a srozumitelně deklarovat závazky při realizaci projektů, na kterých se Saint-Gobain
podílí jako dodavatel. Jsme největším výrobcem stavebních materiálů v Česku i na celém světě, cítíme
tak zodpovědnost za budoucí podobu světa. Stavebnictví je dnes jedním z největších producentů CO2
a my musíme reagovat rychle, konkrétními kroky a dostát našim závazkům, kterými je mimo jiné uhlíková
neutralita Saint-Gobain do roku 2050. Společným postupem a touto dohodou se společností Skanska
chceme celému odvětví nadále ukazovat směr a prošlapávat cestu. Kdo jiný by tak měl učinit nežli lídři
ve svých oborech,“ uvedl po podpisu dohody Tomáš Rosák, generální ředitel Saint-Gobain Česká
republika a východní Evropa.
„Udržitelné stavění je pro nás nejen deklarovanou prioritou, ale denní praxí. Od nákupu energie
z obnovitelných zdrojů, přes úspory vody a tepla až třeba pro nový beton ze stavebního recyklátu – ve
stavebnictví je Skanska lídrem v uplatňování nových přístupů i technologií a náš cíl uhlíkové neutrality
do roku 2045 považujeme za zcela reálný. Jsme proto velmi rádi, když tuto naši klíčovou hodnotu
můžeme sdílet s tak významným partnerem, jakým Saint-Gobain ve stavebním řetězci bezesporu je.
I pro toto partnerství doslova platí naše zásada, že stavíme svět, ve kterém sami chceme žít,“ dodal
Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe.
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Saint-Gobain vyvíjí, vyrábí a prodává stavební
materiály a řešení pro stavebnictví, mobilitu a
zdravotnictví, společně s dalšími průmyslovými
aplikacemi. Tyto materiály, vyvíjené s úsilím
k soustavné inovaci, nás obklopují ve všech
místech, kde žijeme, a jsou součástí
každodenního života: v budovách, dopravních
prostředcích, infrastruktuře a v mnoha
průmyslových řešeních. Poskytují nám komfort,
výkonnost a bezpečnost tím, že řeší výzvy
udržitelné výstavby, efektivního využívání zdrojů
a změny klimatu. Tato zodpovědná rozvojová
strategie se řídí posláním “MAKING THE
WORLD A BETTER HOME”, které vyjadřuje
touhu všech našich zaměstnanců, aby se svět
stal lepším a udržitelnějším místem k životu.

Skanska je celosvětově jedna z největších
společností poskytujících služby v oblasti
stavebnictví, komerčního a rezidenčního
developmentu. Na vybraných trzích ve
Skandinávii, Evropě a USA působí více než 32
tisíc jejích zaměstnanců. Zaměřuje se na vývoj a
výstavbu šetrnou k okolí i lidem, kteří je obývají.
Rezidenční i výrobní a obchodní prostory
zajišťuje od developmentu až po facility
management. Skanska prosazuje principy
společensky odpovědného a etického podnikání
v environmentální, sociální i ekonomické rovině.
Naším cílem je být předním dodavatelem s
environmentálně šetrnými řešeními a poskytovat
přidanou hodnotou zákazníkům v podobě
nejmodernějších „zelených“ inovací..

42.6 mld EUR obrat v roce 2019
Více než 170,000 zaměstnanců v 70 zemích
Zavázání k dosažení uhlíkové neutrality do roku
2050

158 mld. SEK obrat v roce 2020
Více než 32 000 zaměstnanců v 11 zemích
Závazek dosažení uhlíkové neutrality do roku
2045

navštivte www.saint-gobain.cz a sledujte nás na
Twitter @saintgobain.

navštivte www.skanska.cz a sledujte nás na
LinkedIn www.linkedin.com/company/skanska
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Jakub Benda: +420 724 738 135

Ondřej Šuch: +420 725 628760

DOHODA O SPOLUPRÁCI
Společnost Saint-Gobain
Úsilí o minimální vlivy procesů na životní prostředí je dlouhodobě ukotveno v základních principech a závazcích společnosti SaintGobain. Toto úsilí lze deklarovat jak partnerstvím společnosti na konferenci OSN o změně klimatu, která proběhla v Paříži v roce 2015, tak
připojením se k závazku k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Od roku 2015 spadá společenská odpovědnost k udržitelné ekonomice 21.
století do klíčových priorit a strategií skupiny Saint-Gobain.

Společnost Skanska
Naplňování principů udržitelného rozvoje chápe ve smyslu péče o společné přírodní zdroje. Podporujeme Cíle udržitelného rozvoje OSN a
Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (Pařížská dohoda). Klimatickým cílem naší společnosti je dosáhnout nulové čisté emise
skleníkových plynů do roku 2045. Součástí našeho podnikání je zvažovat a nabízet environmentálně šetrné možnosti výstavby pro komunity
a naše zákazníky. Jsme hrdým členem "Společností, které mění svět" Fortune 50.

Společnosti Saint-Gobain a Skanska
Jsou zakládajícími členy České rady pro šetrné budovy.

V souladu s hodnotami šetrného stavebnictví usilují o zavádění takových materiálových systémů, které směřují k
naplňování těchto výzev:
• výstavba budov s energetickou spotřebou blízkou nule;
• využívání udržitelných materiálů a principů cirkulární ekonomiky;
• šetrné hospodaření s vodou;
• zajišťování kvalitního a zdravého vnitřního prostředí;
• směřování k uhlíkové neutralitě.

Jaké společné kroky mohou pro naplnění výzev učinit společnosti Saint-Gobain a Skanska v České republice:
• zavést systémovou recyklaci sádrokartonových desek a dalších stavebních materiálů a obalů pro připravované projekty;
• spolupracovat na vývoji hospodárné modulární stavby šetrné k životnímu prostředí;
• využívat přednostně materiály a systémy naplňující parametry LEED, BREAM a WELL;
• nalézt řešení pro rychlé, ekonomické a ekologické stavění bytových staveb formou prefabrikace fasádních systémů;
• prosazovat a uplatňovat projektování, stavění a provozování staveb formou BIM;
• spolupracovat v oblasti měření a snižování uhlíkové stopy na základě GHG Protocol, zejména v oblasti hodnotového řetězce Scope 3;
• podporovat vyšší využívání vegetačních/zelených střech a tím zlepšovat biodiverzitu ve městech, snižovat zdejší teplotu a zlepšovat
hospodaření s vodou;
• posuzovat u zakázek hodnotící parametry budovy s ohledem na dlouhodobé provozní náklady, nikoli jen na nejnižší prvotní pořizovací
cenu;
• zavést požadavky (kritéria, parametry) pro využívání druhotných surovin a výrobků;
• motivovat trh ke sdílení informací, týkajících se původu, recyklovatelnosti a uhlíkové stopy produktů formou EPD;
• podporovat efektivní a hospodárné využití vody v budovách a jejich okolí;
• podporovat nebo zvýhodnit projekty zajišťující kvalitní vnitřní prostředí;
• propagovat nové technologie, které jasnou měrou přispívají jak ke kvalitě vnitřního prostředí, tak i k maximální míře efektivity.
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