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Prohlášení politiky ochrany životního prostředí 
 
 
Společnost Brother Central and Eastern Europe (Brother CEE) Je regionální centrálou 
pro země Střední Evropy v rámci skupiny Brother, která má sídlo společnosti v 
Nagoya, Japonsko. Společnost Brother CEE má pevný závazek vůči integrované 
strategii ochrany životního prostředí, která probíhá napříč celou organizací Brother 
International, a my se řídíme legislativou a vlastními politikami ochrany životního 
prostředí společnosti Brother. 
 
 
 
Celkovou filozofií skupiny Brother je, že pozitivně a trvale jednáme tak, abychom 
zlepšovali životní prostředí, aby se lidská společnost mohla stát dlouhodobě 
udržitelnou. Řízení ochrany životního prostředí tvoří nedílnou součást našeho 
procesu přijímání obchodních rozhodnutí a snažíme se provádět neustálá zlepšování 
v oblasti ochrany a zachování životního prostředí. Rozhodující odpovědnost a 
pravomoc za všechny problémy životního prostředí nese generální ředitel. 
 
 
 
Skupina Brother vykazuje činnost v oblasti životního prostředí na svých webových 
stránkách. Tato aktivita ohledně životního prostředí je s veřejností sdílena 
prostřednictvím www.brotherearth.com (ukázka níže) a 
www.brother.com/en/eco/index.html, na těchto stránkách jsou naše enviromentální 
aktivity detailně rozebírány. Prosím navštivte tyto stránky, aby jste se dozvěděli více 
o závazku Brother k životnímu prostředí. 
 

http://www.brotherearth.com/
http://www.brother.com/en/eco/index.html
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Za účelem minimalizace našeho dopadu na životní prostředí jsme ve společnosti 
Brother přijali mezinárodní systém řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14001. 
Když budeme pracovat v tomto rámci a budeme uplatňovat vlastní koncepce 5R 
společnosti Brother (reduce/snížit, re-use/znovu použít, reform/zlepšit, 
recycle/recyklovat, refuse/odmítnout), budeme náš vliv na životní prostředí 
průběžně vyhodnocovat a zlepšovat. 
 
 
Společnost Brother bude vždy pracovat v rámci legislativy ochrany životního 
prostředí vnitrostátních orgánů i Evropské unie a bude průběžně monitorovat, jak se 
tato legislativa dále rozvíjí. 
 
 
Výrobky společnosti Brother jsou vyráběny v asijských zemích v rámci odpovědnosti 
společnosti Brother lndustries Ltd. a jako takové jsou distribuovány v Evropě 
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obchodními společnostmi Brother včetně BCEE (Vídeň), BPL (Polsko), BCZ (Česká 
republika) a BHU (Maďarsko). 
 
Protože jsme čistě obchodními společnostmi, propagujeme přínosy našich výrobků 
pro ochranu životního prostředí a své regionální centrále ve Vídni, Rakousko a 
evropské centrále v Manchesteru, Spojené království podáváme zpět zprávy o 
požadavcích a připomínkách našich zákazníků. 
Kromě toho pracujeme tak, abychom zlepšovali svoji energetickou účinnost, a 
recyklujeme odpad. 
 
To, že si uvědomujeme svoji odpovědnost jako skupina Brother, zajišťuje, že 
bezpečnost a dopad na životní prostředí jsou prvořadými kriterií pří každém stádiu 
životních cyklů našich výrobků, od návrhu přes výrobu až po likvidaci na konci jejich 
životnosti. 
 
Trvale se snažíme informovat a vzdělávat svoje pracovníky, svoje dodavatele a svoje 
zákazníky, aby zlepšovali své povědomí a odpovědnost týkající se ochrany životního 
prostředí. Dosahujeme toho pomocí interních zpravodajů společnosti, ekologického 
značení výrobků a webové literatury. 
 
Všechny tyto aktivity chápe každý vedoucí pracovník a každý zaměstnanec jako 
součást našeho přispění k ochraně našeho životního prostředí při naší každodenní 
práci. 
 
 
 
 
______________________ 
 
Takashi Tomonaga 
Managing Director 
Brother Central and Eastern Europe 
(Brother CEE) 

______________________ 
 
Cristina Barcea 
Senior Manager - Business Operations 
Brother Central and Eastern Europe 
(Brother CEE) 

 
 
 
Vídeň, Listopad 2014 
 


