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ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA 

SECURITAS ČR s.r.o. 
 

V České republice pomáháme dělat váš svět bezpečnější více než 30 let. Naším dlouhodobým 
cílem je být spolehlivým partnerem v oblasti komplexních bezpečnostních služeb. Na potřeby 
našich zákazníků, které jsou pro nás vždy na prvním místě, reagujeme poskytováním 
komplexních bezpečnostních služeb. Kombinujeme správné lidi (bezpečnostní pracovníky) na 
správném místě, s inovativními bezpečnostními technologiemi a práci s daty získanými 
digitalizací všech procesů.  

Naše společnost má zavedené systémy managementu kvality (QMS), životního prostředí (EMS) 
a systém bezpečnosti informací (ISMS), které tvoří integrovaný systém řízení organizace. 
Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení, 
především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních 
mechanismů. 
 

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.  

➢ 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 např.:  

o minimalizací služebních cest a jejich nahrazení prostřednictvím videokonferencí, 
webinářů apod.,  

o snížením spotřeby elektrické energie,  

o snížením spotřeby pitné vody,  

o 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.  

➢ Snažíme se předcházet vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se 
snažíme orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají 
systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů. 

➢ Komunikujeme s veřejností a zainteresovanými stranami a poskytujeme pravdivé informace 
o dopadech své činnosti na životní prostředí. 

➢ Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je 
především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních 

https://www.unglobalcompact.org/
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aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních 
mechanismů. 

➢ Snažíme se snížit množství vypouštěných emisí CO2 z našich služebních vozidel. Nově 
pořizovaná služební vozidla musí tedy vypouštět méně emisí CO2 než služební vozidla 
pořízená v předešlém období. Za tímto účelem musí být dodrženy požadavky a emisní limity 
CO2 stanovené v Group Environmental Policy. 

➢ 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. 

 
 
V Praze dne 7. června 2022 
 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Rozbroj 
Chief Risk Management Officer 

 
          

https://securitas.workplace.com/work/file_viewer/3604589249773039/?surface=KNOWLEDGE_BASE

