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Environmentální standard GLS Group  
Směrnice pro minimalizaci dopadů GLS Group na 

životní prostředí 
 

 

Zaměření směrnice 

GLS Group poskytuje spolehlivé a vysoce kvalitní balíkové služby. Abychom toto zaručili i nadále, 

přikládáme zásadní význam zachování zdrojů a snižování námi produkovaných emisí. Společně 

s našimi zaměstnanci, zákazníky a dodavateli se chceme stát jedním z předních poskytovatelů 

udržitelných balíkových služeb. 

 

Platnost 

Tento Environmentální standard je závazný pro společnosti GLS ve všech zemích. GLS Group si 

je vědoma dopadu na životní prostředí vyplývajícího z provádění našich obchodních aktivit. Proto 

zaměřujeme svůj závazek na ochranu klimatu tak, že snižujeme spotřebu zdrojů a související 

emise, zatímco se i nadále snažíme o nejvyšší kvalitu v logistice. Chceme pro naše stakeholdery 

vytvořit holistickou přidanou hodnotu, a uznáváme proto naši povinnost neustále minimalizovat 

negativní dopady a otevřeně o svém pokroku informovat. 

 

Snižování emisí v rámci naší hlavní činnosti 

Vzhledem k našemu hlavnímu zaměření, balíkové přepravě, je třeba, aby bylo snižování emisí z 

dopravy středobodem naší snahy. V rámci naší celoskupinové environmentální strategie se 

zaměřujeme na přeměnu vozového parku na modely šetrné k životnímu prostředí a na zavádění 

alternativních konceptů doručování. K těmto výzvám zaujímáme holistický přístup a hledáme 

řešení jak v rámci naší firmy, tak ve spolupráci s obchodními partnery. 

 

Dalším aspektem této iniciativy je odpovědné využívání zdrojů v lokacích GLS. To znamená snížit 

spotřebu vody, papíru a energie, stejně jako snížit produkci odpadu a zavést jeho správnou 

likvidaci.  

 

Ekologické cíle 

Shromažďujeme své zdroje a odborné znalosti, abychom efektivně dosáhli následujících 

ekologických cílů: 

 

● Stále vyšší míra využívání alternativních vozidel a konceptů městské logistiky pro balíkovou 

přepravu a zapojení přepravních partnerů do těchto aktivit. 

● Průběžná modernizace vozového parku používaného pro balíkovou přepravu a dále služebních 

vozů GLS, která je tak učiní šetrnějšími k životnímu prostředí. 

● Neustálé snižování spotřeby zdrojů v našich provozovnách ve vztahu k objemu balíků a 

investice do ekologicky šetrných lokalit, např. díky používání fotovoltaických systémů. 

● Konec plýtvání všude tam, kde je to možné a náležitá likvidace nevyhnutelného odpadu. 

● Neustálý rozvoj a zlepšování našeho systému environmentálního managementu (ISO 14001). 

● Nabídka klimaticky neutrální přepravy pro naše zákazníky. 

● Zajištění, aby si všichni zaměstnanci a přepravní partneři pomocí průběžných pokynů a školení 

plně uvědomovali naši odpovědnost. 

● Uzavření partnerství pro udržitelnější logistiku balíků. 

● Neustálé zlepšování našeho úsilí.  
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Investice 

Jsme si vědomi toho, že je dlouhodobá transformace směrem k udržitelnějším obchodním 

procesům spojena s vysokým úsilím a náklady. Jsme ochotni vynaložit značné investice, 

abychom toho dosáhli a chápeme také dopady na životní prostředí jako relevantní rozhodovací 

kritéria v rámci našich investičních procesů. 

 

Transparentní reporting 

GLS Group se zavazuje minimalizovat negativní dopady svých operací na životní prostředí a 

neustále jít kupředu v řešení environmentálních problémů v zájmu všech svých zúčastněných. 

Proto o procesu transparentně informujeme externí a interní stakeholdery v souladu s 

mezinárodně uznávanými standardy. Je naší odpovědností zaručit vysokou kvalitu publikovaných 

dat a neustále pochybovat o stávajících procesech za účelem dosažení pokroku. 

 

Komunikace 

Tento Environmentální standard je převeden do konkrétních pokynů pro společnosti ve všech 

zemích. Pro zúčastněné je tento Environmentální standard k dispozici na všech webových 

stránkách GLS Group a dceřiných společností.  

 

Související dokumenty 

● Kodex obchodních standardů GLS Group (GLS Group Code of Business Standard) 

● Kodex chování dodavatele GLS Group (GLS Group Supplier Code of Conduct) 

 

Odpovědnost 

V rámci naší environmentální strategie a našeho systému environmentálního managementu s 

certifikací ISO 14001 jsou stupeň plnění našich cílů a oblasti zaměření průběžně kontrolovány. 

Oddělení ESG GLS Group je odpovědné za přípravu a pravidelnou kontrolu Environmentálního 

standardu. 
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