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ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA SECURITAS ČR S.R.O.  

VIZE 

V naší společnosti věříme, že environmentální povědomí a odpovědnost mají smysl pro podnikání 

a že udržitelný rozvoj nám pomáhá snižovat dopad na životní prostředí a klima současně 

se zvyšováním naší účinnosti. 

HLAVNÍ PRINCIPY 

Respektujeme a dodržujeme právní předpisy a mezinárodní úmluvy v oblasti životního prostředí. 

Dodržujeme také dobrovolné dohody a iniciativy, jako je například UN Global Compact. 

Dodržujeme nebo překračujeme požadavky národních nebo mezinárodních předpisů nebo dohod 

týkajících se snižování emisí a jejich vypouštění do ovzduší, půdy a vody. 

Uvědomujeme si, že naše obchodní aktivity mají přímý a nepřímý dopad na životní prostředí 

a přebíráme odpovědnost za přímý dopad na životní prostředí z našich vlastních činností. Zaměřujeme 

se především na snižování emisí z našeho vozového parku, spotřebu paliva a spotřebu energií. 

Snažíme se minimalizovat dopady na životní prostředí také snížením např.: 

• Minimalizací služebních cest a jejich nahrazení prostřednictvím videokonferencí, webinářů apod. 

• Snížením spotřeby elektrické energie. 

• Snížením spotřeby pitné vody. 

• Snížením spotřeby papíru. 

• Minimalizací tvorby odpadů. 

Pokud je to možné, recyklujeme materiály a zajišťujeme, aby nakládání s odpady bylo prováděno 

bezpečným a ekologickým způsobem. Na všech našich pobočkách se snažíme vyvarovat se používání 

látek škodlivých pro životní prostředí a usilujeme o jejich nahrazení za látky šetrné k životnímu 

prostředí.  

Naším cílem je zohlednit environmentální aspekty při vývoji nových služeb a produktů a při realizaci 

našich služeb. 

Závazek a povědomí našich zaměstnanců vnímáme jako zásadní. Od všech našich zaměstnanců 

očekáváme, že si uvědomí důležitost záležitostí environmentálního dopadu, jak z hlediska ziskovosti, 

tak ze sociálního hlediska. Podporujeme a umožňujeme našim zaměstnancům pozitivně přispívat 

k vytváření udržitelné společnosti. 

EMISE ZE SLUŽEBNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL 

Naším cílem je snížit emise způsobené našimi služebními motorovými vozidly. Snažíme se, 

aby všechna nově zakoupená nebo pronajatá služební motorová vozidla každý rok emitovala 

v průměru méně CO2 než všechna nová služební motorová vozidla zakoupená nebo pronajatá před 

rokem. 
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