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Usmernenie Skupiny GLS pre minimalizáciu vplyvov 
na životné prostredie  

 
 
Cieľ usmernenia 
Skupina GLS poskytuje spoľahlivé a vysoko kvalitné prepravné služby. Naďalej chceme takéto 
služby poskytovať, a preto sú ochrana zdrojov a znižovanie našich emisií pre nás kľúčové. 
Spoločne s našimi zamestnancami, zákazníkmi a dodávateľmi sa chceme stať jedným z 
popredných poskytovateľov udržateľných prepravných služieb.  
 
Platnosť 
Environmentálny štandard je záväzný pre všetky národné spoločnosti GLS. Skupina GLS si je 
vedomá dopadov na životné prostredie, ktoré vyplývajú z povahy jej podnikania. Preto sa popri 
našej snahe dosahovať najvyššiu kvalitu logistiky, zameriavame aj na náš záväzok ochraňovať 
klímu prostredníctvom znižovania spotreby zdrojov a súvisiacich emisií. Chceme vytvoriť 
celostnú pridanú hodnotu pre našich partnerov, preto sme si vedomí našej povinnosti neustále 
minimalizovať negatívne dopady a otvorene informovať o našom pokroku. 
 
Znižovanie emisií v našej hlavnej podnikateľskej činnosti 
Vzhľadom na našu hlavnú podnikateľskú činnosť, prepravu balíkov, musí byť zníženie emisií z 
dopravy stredobodom nášho úsilia. V rámci našej celoskupinovej environmentálnej stratégie sa 
zameriavame na obnovu nášho vozového parku na modely šetrné k životnému prostrediu a na 
zavádzanie alternatívnych možností doručovania. K týmto výzvam pristupujeme celostne a 
hľadáme riešenia tak v rámci našej korporácie, ako aj spoločne s našimi obchodnými partnermi. 
 
Ďalším aspektom tejto iniciatívy je zodpovedné využívanie zdrojov v rámci pôsobenia GLS. Toto 
zahŕňa znižovanie spotreby vody, papiera a energií, ako aj znižovanie množstva odpadu a jeho 
správne triedenie. 
 
Ekologické ciele 
Spájame naše zdroje a odborné znalosti, aby sme efektívne dosiahli nasledujúce ekologické 
ciele: 
 
● Stále viac využívať alternatívne vozidlá a koncepty mestskej logistiky na prepravu balíkov a 

zapájať do týchto aktivít aj našich dopravných partnerov. 
● Priebežne modernizovať vozový park určený pre prepravu balíkov ako aj služobné vozidlá GLS 

a neustále zvyšovať ich ekologickosť. 
● Neustále znižovať spotrebu zdrojov v oblastiach nášho pôsobenia v pomere k objemu našich 

balíkov a investovať do oblastí šetrných k životnému prostrediu, napr. pomocou fotovoltických 
systémov. 

● Vždy, keď je to možné, sa vyhýbať tvorbe odpadu a nevyhnutný odpad likvidovať správnym 
spôsobom. 

● Neustále rozvíjať a zlepšovať náš systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001). 
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● Zabezpečiť, aby si všetci zamestnanci a prepravní partneri plne uvedomovali našu 
zodpovednosť prostredníctvom pravidelných usmernení a školení. 

● Vstupovať do obchodných partnerstiev pre udržateľnejšiu logistiku balíkov. 
● Neustále zlepšovať naše úsilie. 
 
Investície 
Uvedomujeme si, že dlhodobá transformácia smerom k udržateľnejším obchodným procesom je 
spojená s vysokým úsilím a nákladmi. Sme ochotní vynaložiť značné investície, aby sme to 
dosiahli, a zároveň vždy zvažujeme vplyvy na životné prostredie ako relevantné rozhodovacie 
kritériá v rámci našich investičných procesov. 
 
Transparentné informovanie 
Skupina GLS sa zaviazala minimalizovať negatívny vplyv svojich činností na životné prostredie a 
neustále napredovať v riešení environmentálnych výziev v záujme všetkých svojich 
zainteresovaných strán. Preto transparentne informujeme o našom procese externých aj 
interných partnerov v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi. Je našou zodpovednosťou 
zaručiť vysokú kvalitu zverejnených údajov a neustále prehodnocovať existujúce procesy s 
cieľom dosiahnuť pokrok. 
 
Komunikácia 
Tento environmentálny štandard je odzrkadlený v konkrétnych pokynoch pre všetky národné 
spoločnosti. Pre zainteresované strany je tento environmentálny štandard dostupný na 
webových stránkach Skupiny GLS a jej dcérskych spoločností. 
 
Súvisiace dokumenty 
● Obchodné zásady Skupiny GLS  
● Zásady správania dodávateľov Skupiny GLS  
 
Zodpovednosť 
V rámci našej environmentálnej stratégie a nášho systému environmentálneho manažérstva s 
certifikáciou ISO 14001 sa úroveň dosahovania našich cieľov a oblastí zamerania neustále 
prehodnocuje. Za prípravu a pravidelný dohľad nad environmentálnymi štandardami je 
zodpovedné v rámci Skupiny GLS oddelenie ESG. 
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