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Environmentální politika CEE 

 

Směrem k dosažení udržitelné společnosti  

Se stanovením Cílů udržitelného rozvoje (SDGs)*1, Pařížské dohody (mezinárodní dohoda o zmírňování změny 

klimatu) a Kodexu správy a řízení společností*2 v roce 2015 začal svět podnikat stabilní kroky k dosažení 

udržitelné společnosti. Na druhé straně riziko změny klimatu nadále způsobuje, že není jasné, k jakým změnám 

by mohlo ve světě dojít a kdy a kde, zatímco dopady COVID-19 také zvyšují nejistotu. I za těchto okolností 

usilujeme o management, který bude vytvářet společenskou hodnotu prostřednictvím našeho podnikání v duchu 

"Na vaší straně", který klade nejvyšší prioritu na zákazníky ve všech situacích. 

Posílit aktivity založené na Environmentální vizi skupiny Brother 2050 

Při řešení životního prostředí jsme v březnu 2018 formulovali Environmentální vizi skupiny Brother 2050, 

abychom přispěli k řešení naléhavých sociálních otázek, jako je změna klimatu, směrem k vytvoření společnosti, 

ve které je možný udržitelný rozvoj v souladu s environmentální politikou skupiny Brother. Na základě této 

environmentální vize posilujeme naše aktivity související se snižováním emisí CO2, cirkulací zdrojů a 

ochranou biologické rozmanitosti. 

Zejména střednědobý cíl pro rozpočtový rok 2030 týkající se snížení emisí CO2 stanovený v této vizi byl uznán 

mezinárodní iniciativou v oblasti životního prostředí, iniciativou Science Based Targets, jako cíl založený na 

vědeckých důkazech, který má pomoci dosáhnout cíle Pařížské dohody omezit globální oteplování výrazně pod 

2 stupně Celsia. Pokud jde o snížení emisí CO2 v celé skupině Brother (Scope 1 & 2), bylo ve fiskálním roce 

2019 dosaženo snížení o 37,8 %, což již překročilo cíl FY2030 30% snížení oproti úrovním FY2015. Podobně, 

pokud jde o snížení emisí CO2 v hodnotovém řetězci skupiny Brother (Scope 3), bylo dosaženo snížení o 

15,8% směrem k cíli FY2030 30% snížení od FY2015. Počínaje fiskálním rokem 2020 analyzuje skupina 

Brother obchodní rizika a příležitosti, které představuje změna klimatu, začleňuje výsledky do strategie řízení 

skupiny Brother a prosazuje další opatření ke zmírnění změny klimatu na základě doporučení pracovní skupiny 

pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (TCFD)*3, pro kterou skupina Brother 

oznámila podporu v únoru 2020. 

Pokud jde o oběh zdrojů, skupina Brother sníží množství zdrojů používaných v našich hlavních produktech, 

efektivně využije vodní zdroje a řádně čistí odpadní vody. Pokud jde o zachování biologické rozmanitosti, 

skupina Brother vybuduje rámec pro kvantifikaci a snížení našeho dopadu na životní prostředí a bude neustále 

pokračovat v činnostech směřujících k dosažení cílů. 

Získání důvěry veřejnosti 
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V naší historii více než 110 let skupina Brother pokračovala v poskytování různých produktů, které odpovídají 

potřebám zákazníků a změnám doby. Abychom zajistili, že se nebojíme změn a nadále poskytujeme vynikající 

hodnotu jako výrobní společnost a zároveň snižujeme náš dopad na životní prostředí, je pro nás nezbytné 

spolupracovat s našimi obchodními partnery. V lednu 2019 se skupina Brother group připojila k Alianci 

odpovědného podnikání*4, globální průmyslové organizaci podporující společenskou odpovědnost podniků 

prostřednictvím budování udržitelného dodavatelského řetězce, a v únoru 2020 se stala signatářem iniciativy 

OSN Global Compact*5. Jako vedoucí manažerského týmu jsem odhodlán přehodnotit naše obchodní operace z 

hlediska cílů udržitelného rozvoje (SDGs) směrem k dosažení udržitelné společnosti. Kromě toho vynaložím 

maximální úsilí, abych umožnil skupině Brother shromáždit naše technologie a znalosti k dalšímu poskytování 

produktů a služeb, které řeší sociální problémy. 
 
Společnost Brother bude vždy působit v rámci vnitrostátních orgánů a právních předpisů Evropské unie v 

oblasti životního prostředí a bude tyto právní předpisy průběžně sledovat, jak postupuje.  Výrobky Brother jsou 

vyráběny v asijských zemích pod odpovědností společnosti Brother Industries Ltd. a jako takové jsou 

distribuovány v Evropě prodejními společnostmi Brother, včetně BCEE (Vídeň), BPL (Polsko) a BCZ (Česká 

republika). 
 
 
 
 
  
 
 

 
______________________ 
 
Minoru Jihira 
 
Výkonný ředitel Výkonné kanceláře 

(BCEE) 
 

Brother Central and Eastern Europe 

GmbH (Brother CEE) 
 
______________________ 
 
Markus Deutsch 
 
Manažer pro ISO, IT a technický servis 
 

 
 
 
Vídeň, duben 2022  
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1. Společný cíl mezinárodního společenství, sestávající ze 17 a 169 cílů, přijatý světovými 

lídry na summitu OSN konaném v září 2015. 
2. Hlavní zásada správy a řízení společnosti, která definuje kodex chování, který musí 

dodržovat kotované společnosti. 
3. Pracovní skupina zřízená v roce 2015 Radou pro finanční stabilitu (FSB), mezinárodním 

orgánem, jehož se účastní centrální banky a finanční regulační úřady velkých zemí. Za 

účelem posouzení a zveřejnění finančních dopadů rizik a příležitostí, které přináší změna 

klimatu, zveřejnila Rada pro finanční stabilitu v červnu 2017 svá doporučení, jak 

zveřejňovat informace. 
4. Aliance odpovědného podnikání vytvořila kodex chování složený z pěti sekcí, včetně 

životního prostředí, a aktivně podporuje soulad s tímto kodexem a různými normami. 
5. Dobrovolný pakt, který má povzbudit korporace a další organizace po celém světě, aby 

jednaly jako dobří občané společnosti a podílely se na globálním rámci pro dosažení 

udržitelného růstu tím, že prokáží odpovědné a kreativní vedení. Iniciativa OSN Global 

Compact žádá své členy, aby dodržovali a praktikovali deset principů, které se skládají ze 

čtyř oblastí, včetně životního prostředí. 

Původní text od pana Sasakiho na našich globálních firemních webových stránkách: 

Zpráva od | Management (Environment) Brother (global.brother) 
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