
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Skupina GLS aktualizovala svoje certifikáty 

podle norem ISO ve vydání 2015 

 Certifikace systému jakosti a managementu životního prostředí 

proběhla podle aktualizovaných norem revize 2015  

 Systémy společností GLS se upravily v 18 zemích 

Jihlava 23. února 2017 – Skupina GLS byla jedním z prvních evropských 

balíkových společností, která měla vlastní systém managementu kvality a 

ochrany životního prostředí auditovaný v souladu s novými normami ISO, 

jejichž poslední revize vyšla na podzim 2015. 

 

V rámci externích auditů přizpůsobila GLS systémy řízení kvality a životního prostředí svých 
společností v 18 zemích v souladu s normami ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. 
 
"Využili jsme aktualizovaných norem k dalšímu rozvoji a k neustálému zlepšování našich 
stávajících systémů," vysvětluje Rico Back, CEO skupiny GLS. "Zabezpečení kvality a udržitelný 
rozvoj patří mezi klíčové faktory námi nabízených služeb." 
 
Externí audity provedla v září roku 2016 mezinárodně uznávaná auditorské firma DEKRA. Systém 
řízení kvality má GLS v mnoha zemích certifikován podle standardu ISO již vice než dvanáct let. 
Certifikaci systému managementu životního prostředí získala GLS poprvé již v roce 2011 v 
Nizozemsku. Od roku 2015 jsou certifikovány podle obou norem všechny dceřiné společnosti GLS 
i jejich mezinárodní propojení s partnery. 
 

GLS: kvalitní služby v České republice i po celé Evropě 

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 220 000 zákazníků v Evropě, 
doplněné logistickými a expresními službami. “Lídr kvality v evropské balíkové přepravě”, to je hlavní motto 
GLS. Jedna z klíčových hodnot společnosti je udržitelný rozvoj. Prostřednictvím vlastních a partnerských 
společností skupina GLS provozuje síť pokrývající 41 evropských zemí a se zbytkem světa je propojena přes 
smluvní partnery. GLS má k dispozici 41 centrálních třídících středisek a více než 700 dep. Se svou pozemní 
sítí je GLS jedním z předních poskytovatelů balíkových služeb v Evropě. 14 000 zaměstnanců zpracuje 431 
milionů balíků ročně. Každý den vyjíždí na silnice okolo 20 000 vozů GLS. Ve finančním roce 2015/16 GLS 
dosáhla obratu 2,2 miliardy eur. 
 


