Environmentální politika společnosti ČSOB
Změny klimatu a úbytek přírodních zdrojů představují největší výzvy pro dnešní svět. ČSOB si je
vědomá toho, že i každodenní pracovní činnosti mají přímý nebo nepřímý negativní dopad na životní
prostředí a na prohlubování globálních problémů v této oblasti. Hledání cesty k udržitelnosti a
vědomému hospodářskému růstu a rozvoji je společenským úkolem.
Environmentální politika stanoví základní rámec systému environmentálního managementu (EMS)
v návaznosti na normu ISO 14001 a pro její naplnění přijímá společnost ČSOB konkrétní cíle.
Zásady Environmentální politiky jsou v souladu se základním mottem: „ČSOB Přátelská a odpovědná“
a s jedním z klíčových pilířů CSR ve Skupině ČSOB, jímž je environmentální odpovědnost a zachovávání
principů udržitelného rozvoje.

ČSOB akceptuje tyto zásady a zavazuje se k:
a) ochraně životního prostředí, včetně prevence znečištění;
b) plnění legislativních požadavků ČR a EU a dalších požadavků v oblasti ochrany životního
prostředí vztahujících se na činnosti společnosti;
c) neustálému zlepšování systému environmentálního managementu pro zvýšení
environmentální výkonnosti a minimalizaci negativních dopadů vlastních činností na životní
prostředí;
d) vytváření přátelského prostředí v pobočkách, podporování otevřené výměny informací
s veřejností, globálního reportování a motivování všech zaměstnanců a dodavatelů
k neustálému zlepšování a zdokonalování systému ochrany životního prostředí;
e) snižování spotřeby přírodních zdrojů - elektrické energie, plynu, vody, snižování emisí CO2 a
skleníkových plynů v souladu s Energetickou politikou ČSOB, snižování produkce odpadů,
spotřeby papíru a dalších využívaných produktů;
f) monitorování spotřeby jednotlivých přírodních zdrojů ve společnosti, efektivnímu zacházení
s těmito zdroji a zodpovědné likvidaci odpadů;
g) seznamování zaměstnanců ČSOB i osob pracujících pro společnost s environmentální
politikou a jejich zapojování do jejího naplňování tak, aby se stala běžnou a samozřejmou
součástí jejich práce i soukromého života;
h) nákupu produktů a služeb zohledňujících přímé a nepřímé vlivy na životní prostředí a k
podpoře nákupu šetrných a technologicky vyspělých ekologických produktů a služeb;
Jednotlivé subjekty Skupiny ČSOB mohou vyvinout další iniciativy na posílení ochrany životního
prostředí v souladu s touto Environmentální politikou.

V Praze 9. 12. 2016
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