
   

 

Environmentální politika skupiny KDE 
 

 

Kyocera Document Solutions Europe B.V. a její dceřiné společnosti v regionu 

EMEA (dále jen „Skupina KDE“), které jsou součástí Kyocera Corporation, je 

úspěšná společnost, která se neustále snaží společně se svými zaměstnanci 

podporovat rozvoj společnosti a lidstva. 

 

Modemové společnosti nyní považují udržitelnost nebo jinak řečeno společenskou 

odpovědnost podniků za klíčový faktor vyváženého ekonomického rozvoje; může 

však docházet k určitým nejasnostem ohledně definice těchto pojmů, které jsou 

často považovány za příliš obecné. Unikátní pro naši společnost je naše jasná 

pozice ve skutečném smyslu udržitelnosti, která hluboce souvisí s principem 

soužití lidstva a životního prostředí. 

Spolužití s naší komunitou, globální společností a přírodou je naším kompasem v 

dnešním světě a rezonuje v rámci našeho motta; „Respektuj víru a miluj lidi“. 

Tento princip je základním kamenem Charty životního prostředí Kyocera, 

která byla založena v roce 1991; dokumentu, který zdůraznil význam 

environmentálního a sociálního přínosu pro společnost dlouho předtím, než byly 

cíle udržitelného rozvoje vydané OSN. 

Na základě tohoto dokumentu byla vytvořena řada politik zabývajících se 

různými tématy, od inteligentního využívání zdrojů až po předání pravomocí 

místním komunitám. Tyto politiky jsou platné dodnes a skupina KDE je hrdá na 

to, že je může plně podporovat ve všech svých obchodních segmentech (včetně 

prodeje tiskáren, multifunkčních kopírek, softwarových řešení a souvisejících 

produktů a služeb). 

 

 

Závazek skupiny KDE 
 

1. Společnost Kyocera Document Solutions Europe se zavazuje chránit 

životní prostředí, chránit přírodní zdroje a bude se snažit se být příkladnou 

společností. S ohledem na to budeme dodržovat příslušné místní, 

provinční a vládní environmentální regulační nařízení a naše vlastní 

standardy. 

 

 

2. Prostřednictvím naší certifikace skupiny ISO 14001 budeme přispívat ke 

snižování dopadů na životní prostředí neustálým zlepšováním vlivů na 

životní prostředí a nakonec zajistíme, aby všichni naši zaměstnanci mohli 

pracovat v bezpečném prostředí. 

 

 

3. Podporujeme opětovné použití a recyklaci odpadu vytvářeného našimi 

provozy, vyhýbáme se skládkám a podporujeme naše obchodní společnosti v 

té samé činnosti. Pokud jde o elektroodpad – včetně tonerů – usilujeme o 

zvýšení efektivity našeho systému sběru a recyklace. 
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4. Komunikujeme a školíme naše zaměstnance tak, aby ochrana životního 

prostředí byla odpovědností každého zaměstnance. Věříme, že 

zaměstnanci hrají klíčovou roli při podpoře udržitelnosti – od minimalizace 

obchodních cest, přes využití komunikačních technologií až po vypínání 

elektrických spotřebičů, které nejsou kritické pro činnost organizace. 

 

 

5. Kdykoli je to možné, propaguje skupina KDE hybridní, nejlépe hybridní 

vozy s prodluženým dojezdem nebo plně elektrická auta, aby snížila emise 

CO2. Pokud jsou upřednostňovány automobily s naftovým nebo 

benzínovým motorem, je třeba jako zásadní požadavek zohlednit jejich 

vliv na životní prostředí, pokud jde o emise CO2. 

 

 

6. V souladu s ambiciózními cíli společnosti Kyocera budeme hrát svoji roli v 

prevenci globálního oteplování a v ochraně naší planety pro budoucí 

generace. Za tímto účelem se zavazujeme snížit naši uhlíkovou stopu a 

vybírat si takové dodavatele a obchodní partnery, kteří berou v úvahu výkon 

jejich CSR aktivit. 

 
 

Tato Environmentální politika skupiny KDE a Charta životního prostředí Kyocera 

jsou k dispozici veřejnosti a jsou zobrazeny v prostorách naší společnosti a na 

našich webových stránkách. Zajišťujeme vzdělávání a informování všech našich 

zaměstnanců o těchto zásadách. 

 

 

Záměry a cíle 

 
 

 

S vědomím dopadu svých obchodních aktivit na životní prostředí bude skupina 

KDE definovat a přezkoumávat environmentální cíle a záměry v technicky a 

ekonomicky dostupném rozsahu. V nadcházejícím období se skupina KDE zaměří 

na snižování emisí CO2 a revizi svého systému zpětného odběru toneru, přičemž 

zajistí soulad s Chartou životního prostředí Kyocera a nejpokročilejšími 

mezinárodními standardy udržitelnosti. 
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