
Rozšíření Paktu pro ži-
votní prostředí 

NÜRNBERGER LAND – Firma CITO 
System GmbH ze Schwaigu a společnosti 
TCT-Speditions GmbH a Nutzlast Die 
LKW-Vermieter AG z Altdorfu jsou tři 
další účastníci Paktu pro životní prostředí 
Bavorska (Umweltpakt Bayern) ze zemské-
ho okresu Nürnberger Land.

Zemský rada Armin Kroder předal z pověření 
Bavorského státního ministerstva pro životní 
prostředí listiny jako písemné osvědčení 
účasti jednatelům Jürgenu Marienovi a Uwe 
Melchiorovi (CITO System GmbH) a také 
Haně a Dieteru Wolfovi, kteří se starají jako 
podnikoví poradci ve skupině firem Holfel-
der-Gruppe o realizaci kvalifikačních opatře-
ní v záležitostech týkajících se ochrany 
životního prostředí, a kteří listiny převzali v 
zastoupení za jednatele společností TCT a 
Nutzlast Dietera Holfeldera. „Se svými 
podniky vykonávají kvalifikovanou 
dobrovolnou užitečnou práci k ochraně 
životního prostředí, která přesahuje povinnos-
ti stanovené zákonem“, pochválil tyto firmy 
zemský rada. Spolu se zástupci poctěných 
firem se shodl na tom, že každý příspěvek k 
ochraně životního prostředí je prospěšný a má 
smysl. A to nejen s ohledem na pozdější 
generace, nýbrž také vzhledem k možnosti 
úspory nákladů a získávání nových trhů.

Skupina firem Holfelder-Gruppe spustila 
rozsáhlý systém environmentálního manage-
mentu u vozidel a objektů, při úpravě vody a 
pro šetření elektřinou. Účastí v Paktu pro 
životní prostředí Bavorska dosáhla cíle první 
etapy na cestě k certifikaci podle DIN EN ISO 
14001.

Společnost CITO System GmbH – jako 
dodavatel pro podniky dominující na 
světovém trhu v oblasti tiskařského a balicího 
průmyslu – má mimo jiné tento certifikát již 
přibližně dvacet let. Společnost dále pokračuje 
v celkovém přístupu, do kterého je zahrnut 
management ochrany životního prostředí a 
management kvality stejně jako bezpečnost 
práce. Účast v Paktu pro životní prostředí 
Bavorska je – jak uvedl jednatel Jürgen 
Marien – dalším stavebním prvkem této 
koncepce, kterému se spolu se svými zaměst-
nanci věnuje a který realizuje.
Pakt pro životní prostředí Bavorska je úmluva, 
která existuje od roku 1995 mezi vládou 
Svobodného státu Bavorsko a bavorskou 
hospodářskou sférou. Pakt je založen na 
dobrovolnosti, vlastní odpovědnosti a 
kooperaci. Vláda Svobodného státu Bavorsko 
a představitelé bavorské hospodářské sféry v 
tomto ekologickém paktu deklarují své 
rozhodné přesvědčení, že přirozené životní 
podmínky je možné prostřednictvím dobrovol-
né a spolehlivé kooperace státu a hospodářské 
sféry chránit lépe než jen pomocí zákonů a 
nařízení. lra

Listiny z rukou zemského rady Armina Krodera obdrželi: Dieter a Hana Wolf (IMS Consulting, Norimberk), 
jednatelé Jürgen Marien a Uwe Melchior (CITO-System GmbH, Schwaig) (zleva doprava); 
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Účastníky paktu jsou tři další firmy z okresu

Článek Překlad noviny: Der Bote 05.11.2014


