
 

 

Environmentálna politika KBC / ČSOB 

KBC / ČSOB dodržiava princípy týkajúce sa životného prostredia a venuje náležitú pozornosť 
oblasti životného prostredia a ekologických rizík. Tieto zásady sú v súlade s firemným poslaním a 
sú zakotvené v tomto dokumente. Zahŕňajú pôsobenie KBC / ČSOB voči všetkým komunitám, 
ktorých sa týka jej činnosť. 
 
Environmentálna politika KBC sa vzťahuje na všetky spoločnosti skupiny. 
 
Všeobecné zásady:  

1. KBC / ČSOB si uvedomuje, že svojou činnosťou priamo ovplyvňuje životné prostredie a že 
uvedomelé využívanie prírodných zdrojov môže znížiť dopad tohto vplyvu. 
 
2. KBC / ČSOB pripúšťa, že nepriamy dopad na životné prostredie, ktorý vytvára aj 
prostredníctvom činnosti svojich dodávateľov a zákazníkov, je väčší ako jej priamy vplyv na 
životné prostredie. V dôsledku toho musí dozerať na to, aký vplyv na životné prostredie majú 
spoločnosti a projekty, ktoré financuje a zabezpečuje a preventívne sa snažiť obmedziť dopad 
činností svojich dodávateľov a zákazníkov na životné prostredie. 
 
3. KBC / ČSOB sa snaží využívať svoje zdroje racionálne a ekologicky. 
 
4. KBC / ČSOB koná v plnom súlade s platnou legislatívou v tejto oblasti. 
 
5. KBC / ČSOB používa – ak je to ekonomicky výhodné – najvyššie technické štandardy za 
účelom zníženia svojho vplyvu na životné prostredie. 
 
6. Nepriaznivé účinky na životné prostredie sú odhalené tak skoro, ako sa len dá, aby sa im mohlo 
predísť a eliminovať ich dopad rozumným spôsobom. 
 
7. KBC / ČSOB dodržiava trvalo udržateľné zásady stavebníctva. 
 
8. KBC / ČSOB podporuje svojich dodávateľov, aby prijali podobný prístup. 
 
9. Pre účely úverov a pôžičiek sú v rámci analýzy rizík zákazníka brané do úvahy aj riziká týkajúce 
sa životného prostredia najmä preto, že by mohli mať nepriaznivý dopad na činnosti zákazníka a 
následne na jeho splácanie a zabezpečenie. Preto, ak je to možné a vhodné, bude KBC / ČSOB 
zisťovať, či zákazník podniká v súlade s právnymi predpismi a venuje potrebnú pozornosť 
problematike životného prostredia vo vzdelávaní svojich pracovníkov. 
 
10. Spoločnosti v rámci KBC skupiny sú motivované, aby po etapách rozvíjali a modernizovali 
svoje systémy environmentálneho manažmentu. To zahŕňa analýzu hlavných vplyvov na životné 
prostredie a tvorbu, realizáciu a sledovanie akčných plánov s cieľom priebežne zlepšovať svoju 
environmentálnu výkonnosť. 
 
11. Realizácia riadenia environmentálneho manažmentu je inšpirovaná príslušnou normou ISO 
(model pre systémy environmentálneho manažmentu vytvorený Medzinárodnou organizáciou pre 
normalizáciu - www.iso.org). 

http://www.iso.org/iso/home.html


 

 

12. Dodržiavanie ekologických zásad je pravidelne kontrolované divíziou, ktorej aktivity majú 
priamy dopad na životné prostredie. 
 
Zásady týkajúce sa špecifických oblastí:  

1. Energie 
KBC / ČSOB sa snaží ďalej znížiť celkovú spotrebu energie použitím najlepšej dostupnej 
technológie, ktorá je tiež cenovo efektívna a zároveň sa snaží zabezpečiť, aby potreby 
zamestnancov a ich pohodlie boli v súlade s energetickou účinnosťou. 
 
2. Služobné cesty 
KBC / ČSOB zavádza pravidlá, ktoré prinášajú rovnováhu medzi zameraním sa na zákazníka 
a zmiernením dopadu využívania dopravy na životné prostredie. Konkrétne: 
 
• KBC / ČSOB poskytuje prepravné možnosti s ohľadom na domácu mestskú hromadnú dopravu 
tým, že podporuje zamestnancov k spoločnému využívaniu služobných áut, používaniu siete 
mestskej hromadnej dopravy alebo dochádzaniu na bicykli, snaží sa zabezpečiť optimálne 
vzdialenosti vzhľadom na dochádzanie na pracovisko a vytvára ďalšie príležitosti na prácu bližšie k 
domovu. 
 
• Pri domácich služobných cestách má byť časová efektívnosť v súlade s potreba zákazníka. 
 
• Pri zahraničných služobných cestáchje časová efektívnosť prioritou. 
 
• Pokiaľ je to možné, odporúča sa využívanie videokonferencií. 
 
3. Spotreba papiera 
KBC / ČSOB má v úmysle ďalej systematicky skúmať spôsoby uplatňovania postupov a zariadení, 
ktoré sa zameriavajú na efektívne využitie papiera. Okrem toho sa odporúča používanie 
recyklovaného papiera či papiera vyrobeného z udržateľne vyrábaných drevných vlákien. 
 
4. Spotreba vody 
Spotreba pitnej vody má byť ďalej znižovaná tým, že kancelárske priestory, ktoré plánuje KBC / 
ČSOB vybudovať, budú vybavené zariadeniami šetriacimi vodu a zariadeniami pre využitie 
dažďovej vody pre praktické účely (napr. klimatizácia, WC). 
 
5. Odpad 
KBC / ČSOB bude pokračovať v úsilí na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie 
produkciou odpadu tak, že optimalizuje zber odpadu (napr. separácia odpadov, ak je podporovaná 
zberom odpadu v rámci miestnej infraštruktúry), aby sa dosiahol maximálny stupeň recyklácie 
a minimalizovali sa náklady na dopravu odpadu na skládky. 
 


