
Aktuality z oblasti udržitelného  
rozvoje 2018

V této zprávě o udržitelnosti je 
uveden jen zlomek z vynikající 
práce odvedené napříč všemi 
našimi divizemi v posledních 
šesti měsících.

Od září 2017, kdy jsme uveřejnili naše 
Hodnocení udržitelnosti 2017, se nám 
za naši práci v oblasti udržitelnosti 
dostalo širokého externího uznání. 
V prosinci 2017 získala společnost 
DS Smith ocenění Leadership 
Award na Pulp and Paper 
International Awards. V lednu 2018 
jsme byli výrazně vychvalováni 
na slavnostním předávání cen 
Světového ekonomického fóra: The 
Circulars. A nakonec byl náš hlavní 
tým udržitelnosti vysoce oceňován 
i na Responsible Business Awards 
magazínu Ethical Corporation. 

 U společnosti DS Smith je udržitelnost základem 
celkové podnikové strategie. Skutečně udržitelná 
hodnota spočívá ve vyvážení potřeb našeho podniku, 
našeho životního prostředí a našich lidí. 

Vstup do FTSE 100 byl pro DS Smith významným 
milníkem, ale cílem je být lepší, ne jenom větší 
společností. 

Nyní více než kdy dříve posílíme a vynasnažíme se 
pracovat s ještě větší udržitelností a vytvářet skutečně 
udržitelné hodnoty pro všechny dotčené subjekty. 

“

Velmi si vážíme toho, že jsme 
opět uvedeni v globálním indexu 
FTSE4Good a že jsme dosáhli 
výrazného výsledku „Management 
B“ v každé ze tří oblastí hodnocení 
(klimatické změny, lesy a voda) 
projektu zveřejňování uhlíkových 
emisí (CDP). 

Na následujících třech stranách 
najdete další podrobnosti k tomu, 
jak si každá z našich divizí vede 
ohledně našich sedmi prioritních bodů 
udržitelnosti;

• Zohledňování dodávkového cyklu
• Reputace obalů
• Sledovatelnost a transparentnost
• Dostupnost a získávání lepenky
• Energie a uhlík
• Recyklování a odpady
• Bezpečnost a ochrana zdraví

Náš podnik 

Naše životní prostředí

Naši lidé

90%
pracovišť má certifikovanou 
evidenci pohybu lepenky

209
dodavatelů se zavazuje k  
minimálním požadavkům 
udržitelnosti.

CDP
Třída Management B ve všech 
třech kategoriích CDP

6 201
tun CO2 ušetřeno díky LED  
osvětlení na britských  
pracovištích

92%
manažerů v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví prošlo školením 
vedení

Poslední důležité události

Miles Roberts
Group Chief Executive

”
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Dostupnost a 
získávání lepenky

Výrazný posun k cíli FSC®. 
I nadále výrazně postupujeme 
směrem k našemu cíli – 100% 
certifikaci evidence pohybu podle 
organizace Forestry Stewardship 
Council (FSC®) do dubna 2018. V 
současnosti je certifikováno 90 
procent pracovišť. 

Plně certifikované jsou nyní tři země, 
Řecko, Švýcarsko a Bulharsko.

Severoamerická divize Packaging and Paper 

Dostupnost a 
získávání lepenky

Pokrok v evidenci pohybu. 
Jako součást probíhající integrace 
nové divize v Severní Americe 
získala papírna DS Smith Riceboro v 
Georgii certifikaci evidence pohyby 
FSC®. 

Papírna se připojuje k narůstajícímu 
počtu certifikovaného udržitelného 
získávání lepenky DS Smith v 
Severní Americe, a tak upevňuje 
stále více zajištěné, sledovatelné a 
zodpovědné zdroje lepenky v celém 
regionu. 

Bezpečnost a 
ochrana zdraví

Sdílení ověřených postupů. 
DS Smith implementuje v rámci 
nové divize robustní systém hlášení 
v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví. Všechna pracoviště budou 
kvůli zlepšením do budoucna hlásit 
bezpečnostní a zdravotní údaje 
jako např. skoronehody, uklouznutí, 
zakopnutí, pády a nehody s následnou 
pracovní neschopností. V dalším 
stádiu integrace se severoamerická 
divize Packaging and Paper 
zaintegruje do našeho stávajícího 
systému ekologických hlášení.

Udržitelné produkty a služby
Tvorba udržitelných obalových řešení pro naše zákazníky je jádrem 
nabídky DS Smith Packaging. Naše centra Impact a PackRight umožňují 
našim zákazníkům společně s námi porozumět významu obalů v efektivitě 
ekologičnosti na každém stupni dodavatelského řetězce. 

Nedávné inovace jako Made2Fit a DISCS® jsou průkopníky přesné velikosti 
obalů v sektoru elektronického obchodování a redukce zbytečného odpadu. 
Podobně je PACE nový způsob specifikace obalů spíše podle funkčnosti než 
podle hmotnosti; to vede k omezení škod v dodavatelských řetězcích, ochraně 
výrobků a všech do nich investovaných zdrojů. 

Už jste slyšeli o naší pevné a recyklovatelné krabici 
nahrazující voskovanou, která se vyrábí v Severní 
Americe? Klikněte a přečtěte si více.

Energie  
a uhlík 

Změna paliva a osvětlení LED. 
Uhlíková strategie DS Smith spočívá 
ve změně paliva a zvyšování 
energetické účinnosti. Náš první 
kotel na biomasu, která nahradí 
kotel na plyn, se staví ve švédském 
Varnamo. Kotel na biomasu bude 
využívat odpad z místní pily k výrobě 
páry. Emise se tím sníží o 2 100 tun 
ročně. I náš projekt osvětlení LED 
dělá v celé Evropě velké pokroky. 
Itálie dokončila instalaci a Spojené 
království šetří 6 201 tun CO2 ročně.

Charita a  
komunita

Několik britských pracovišť se spojilo 
při podpoře recyklace na místní 
škole, aby se žáci zapojili 
a poučili o recyklaci 
a obalech. 

http://www.dssmith.com/packaging/industries/e-commerce-e-retail/made2fit/
http://www.dssmith.com/uk/packaging/markets/e-commerce--distribution/discs/
http://www.dssmith.com/uk/packaging/offering/pace
http://www.greencoat.net/greencoat-story
http://www.greencoat.net/greencoat-story
http://www.greencoat.net/greencoat-story
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Papírové lepence zabere cesta po provozech 
DS Smith 14 dnů. Jak taková trasa vypadá? 

Klikněte a podívejte se na video.

Udržitelné produkty a služby
DS Smith Recycling je největším evropským recyklátorem kartonu a papíru a 
předním poskytovatelem kompletní recyklace a nakládání s odpady. 

Divize zvládá více než 5 milionů tun materiálů k recyklaci ročně, 
přičemž tok lepenky směruje přes naše divize Paper a 

Packaging. Papír a karton od našich zákazníků se vrací do 
výrobního procesu a cyklus našeho modelu recyklace 

se uzavírá. 

Energie  
a uhlík 

Redukce uhlíku v papírně. 
Výroba papíru má na celkových 
emisích uhlíku DS Smith největší podíl. 
Proto jsou naše papírny prioritou 
projektů na snížení spotřeby energie. 
Naše největší papírna v britském 
Kemsley, kde je nahrazována 20letá 
teplárna a elektrárna (CHP). 

Nová CHP, která má být uvedena do 
provozu v roce 2020, sníží emise 
uhlíku v Kemley o 14 procent. 

Zohledňování 
dodávkového cyklu

Přeměna odpadu na zdroj. 
DS Smith uvedla na trh BedKind – 
novou značku podestýlky pro zvířata, 
která vytváří vysoce hodnotný 
výrobek z vedlejších produktů výroby. 

Z výroby kartonových obalů se 
shromažďují čisté odřezky, nařezají 
se na dvoucentimetrové čtverečky, 
odstraní se z nich prach a napytlují se 
v naší továrně v britském Blunhamu.

BedKind je vysoce absorpční, 
přirozeně izolující a stoprocentně 
kompostovatelný výrobek. Minimální 
obsah prachu znamená, že je vhodný 
především pro koně, kteří často trpí 
respiračními problémy. 

Zákazníci nakupují BedKind přes 
nový online shop od ledna 2018. 
Tým BedKind se pro podporu prodeje 
účastnil jezdeckých akcí, inzeroval v 
místním tisku a produkt propagoval 
na sociálních médiích.

Bezpečnost a  
ochrana zdraví

Bezpečnost v letním horku. Loni 
v létě přesáhly teploty během vlny 
veder v makedonském Skopje 40 °C, 
což znamená potenciálně nebezpečné 
pracovní podmínky. 

Naši kolegové z recyklačního depa 
však na to měli řádné proškolení 
a podporu. Vysokým zdravotním 
a bezpečnostním standardům 
vyhověli zdvojnásobením zásob 
vody, zavedením nových směn v 
chladnějších denních dobách a vyšším 
počtem přestávek. Bezpečnost 
zůstává naší prioritou číslo jedna.

Sledovatelnost a 
transparentnost

Dodavatelský cíl dosažen. Naší 
prioritou je prosadit naše minimální 
standardy obchodní etiky, ochrany 
životního prostředí, bezpečnosti 
a kvality v našich dodavatelských 
řetězcích. Tyto standardy jsou 
uvedeny v Globálním dodavatelském 
standardu (GSS). 

Již jsme dosáhli našeho cíle, aby 200 
dodavatelů souhlasilo s činností 
v souladu s našimi minimálními 
standardy, což je signál počínajícího 
závazku větší udržitelnosti u 
klíčových dodavatelů.
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DS Smith Box-to-Box  
za 14 dnů

http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
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DS Smith Plc
350 Euston Road
Regent’s Place
London
NW1 3AX

+44 (0)2077561800
sustainability@dssmith.com
www.dsmith.com

Bezpečnost a 
ochrana zdraví

Sdílení ověřených postupů. 
Nehody, ke kterým dochází na 
pohyblivých strojích, mohou mít 
pro lidi následky na celý život. DS 
Smith bere toto riziko velmi vážně. 
Neustále zavádí opatření pro 
předcházení nehodám a upevňuje 
kulturu bezpečnosti. 
Frekvence úrazů v plastovém 
průmyslu je tradičně velmi nízká. 
Avšak nedávný úraz s následnou 
pracovní neschopností (LTA) v 
našem závodě na vytlačování 
měl za následek obnovené úsilí o 
informování všech zaměstnanců a 
sdílení nejlepších protiopatření mezi 
jednotlivými pracovišti.

Charita a  
komunita

Pomoc při katastrofách. 
Divize DS Smith Plastics vedla 
dobročinné úsilí pod názvem „We 
care“ (Nám na tom záleží) jako reakci 
na vlnu hurikánů, které v loňském 
roce postihly Mexický záliv v Severní 
Americe a Karibiku. 

Charitativní nadace DS Smith 
přislíbila 25 000 dolarů na 
odstraňování následků a odpovídající 
zaměstnaneckou sbírku až 50 000 
dolarů. Pracovitě po celém světě se 
zapojila do dobročinných snídaní a 
dalších akcí, které přinesly finanční 
prostředky a spojily zaměstnance v 
přátelském zápolení. 

Reputace  
obalů

Plasty v médiích. S tím, jak média 
věnují plastovým obalům stále větší 
pozornost, je důležité nezapomínat 
na ohromný přínos lehkých, 
trvanlivých, 
skládacích 
a vratných 
produktů pro 
dodavatelský 
řetězec.

Udržitelné produkty a služby
Pro nás v DS Smith Plastics je rozhodující trvanlivost a recyklovatelnost. 30 
procent všech výrobních materiálů používaných v divizi Plastics pochází z 
recyklovaných zdrojů od spotřebitelů. 

Naše vstřikované přepravky na nápoje mají dlouhou životnost, až 17 let, 
a jsou 100% recyklovatelné. Zákazníci je pravidelně vrací k recyklaci a 
na konci životnosti k přetvoření na nové přepravky. Je to proces, který lze 
opakovat mnohokrát a který prodlužuje životnost plastů na celé desítky let. 
Obdobně platí, že naše skládací přepravní obaly vyrobené z extrudovaného 
polypropylenového plastu mají v automobilovém dodavatelském řetězci 
životnost až sedm let, což snižuje plýtvání prostorem a emise na zpáteční 
cestě. Na konci životnosti jsou stoprocentně recyklovatelné a připravené 
stát se do několika málo hodin novým obalem.

Recyklování  
a odpady

Uzavření cyklu. 
V srdci obchodního modelu 
DS Smith je cyklické hospodářství. 
Vždy hledáme napříč všemi divizemi 
nové způsoby uzavření cyklu a 
přeměnu odpadu na zdroj. 

S radostí představujeme náš 
nejnovější cyklický inovativní 
produkt, Beaulex®. Tento udržitelný 
produkt, městský odvodňovací 
systém, je vyroben z plastů od 
spotřebitelů získávaných z našich 
papíren. Tyto dříve nerecyklovatelné 
polyolefiny se nyní stávají novými 
odolnými plasty nižší třídy. Cyklický 
design v té nejlepší podobě!

Najdete nás online na

Chcete se dozvědět více o tom, jak mohou být 
plasty udržitelné? Klikněte a přečtěte si více.

http://www.dssmith.com/injection-moulded-products/offering/beaulex
http://www.dssmith.com/plastics/about/newsroom/2018/2/response-to-emerging-plastic-packaging-policies/
http://www.dssmith.com/plastics/about/newsroom/2018/2/response-to-emerging-plastic-packaging-policies/

