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Skupina GLS obdržela stříbrné hodnocení EcoVadis 

 

 Certifikát udržitelného rozvoje podle mezinárodních standardů 

 GLS patří mezi 21 % nejlepších firem v odvětví 

 

Amsterdam, 22. listopadu 2018. GLS byla odměněna za svojí činnost v oblasti 

společenské zodpovědnosti stříbrným certifikátem EcoVadis.  

 

Základem společenské zodpovědnosti je transparentnost, právě proto se GLS již 

podruhé zúčastnila nezávislého certifikačního programu EcoVadis a v srpnu 2018 

dosáhla stříbrného hodnocení. Ve srovnání s předchozím rokem se GLS zlepšila ve 

všech čtyřech kategoriích, čímž si polepšila z bronzového na stříbrný stupeň. Balíkový 

přepravce GLS se tímto certifikátem zařadil mezi nejlepších 21% logistických 

společností, v oblasti ochrany životního prostředí dokonce mezi 18% nejlepších. Mezi 

všemi společnostmi, které byly hodnoceny v rámci EcoVadis, patří GLS dokonce do 

prvních 12 %. 

 

“S certifikací EcoVadis jsme nyní schopni zákazníkům poskytovat úplnou 

transparentnost v oblasti udržitelného rozvoje. Mnoho zákazníků tuto informaci využívá 

také ve vlastní dokumentaci společenské odpovědnosti,” uvádí Anne Wiese, Manager 

Corporate Responsibility skupiny GLS. “Tato analýza nám rovněž dává příležitost 

k cílenému hodnocení našich opatření v oblasti udržitelného rozvoje a jejich 

průběžnému vylepšování.“ 

 

Udržitelný rozvoj podrobený zkoušce 

 

EcoVadis hodnotí management udržitelného rozvoje na základě 21 kritérií v oblastech  

ochrany životního prostředí, sociální odpovědnosti, etiky a dodavatelského řetězce. 

Kritériím jsou přiřazeny rozdílné váhy a finální hodnocení je založeno na 

mezinárodních standardech jako např. Global Reporting Initiative a UN Global 

Compact.  

 

EcoVadis při provádění této analýzy přikládá ve všech čtyřech oblastech stejnou 

důležitost strategiím, realizaci i dosaženým výsledkům. Tyto tři hodnotící úrovně jsou 

rozděleny na celkem sedm ukazatelů, k nimž se provádí i 360 stupňová analýza 

vycházející z informací z více než 800 zdrojů, která identifikuje dodatečná relevantní 

témata. 



 

Skupina GLS 

 

GLS Czech Republic s.r.o. je dceřinou firmou General Logistics Systems B.V. (s centrálou v 

Amsterdamu). GLS zajišťuje spolehlivé, vysoce kvalitní služby přepravy balíků pro více než 270 

000 zákazníků doplněné logistickými a expresními službami. „Lídr kvality v evropské balíkové 

přepravě”, to je hlavní motto GLS, a udržitelný rozvoj je jednou z klíčových hodnot. 

Prostřednictvím vlastních a partnerských společností skupina GLS provozuje síť pokrývající 41 

evropských zemí a 7 států USA a se zbytkem světa je propojena přes smluvní partnery. GLS 

má k dispozici přes 70 centrálních a regionálních třídících středisek a více než 1 000 dep. Se 

svou pozemní sítí je GLS jedním z předních poskytovatelů balíkových služeb v Evropě. GLS 

znamená na 18 000 zaměstnanců a na silnicích každý den okolo 30 000 automobilů v barvách 

GLS. Ve finančním roce 2017/18 GLS dosáhla obratu 2,9 miliardy eur a přepravila 584 milionů 

balíků. 

 

 


