
Manifest asociace progresivních podnikových ekologů 
 
Péče o životní prostředí 
Péče o životní prostředí se často, na rozdíl od řízení firem, neřídí tržním prostředím. Síla trhu se 
projevuje až ve chvíli, kdy dojde k závažné environmentální havárii. V tomto bodě jsou však 
řešení situací často velmi složitá a nákladná a některé složky životního prostředí již nemohou být 
v plném rozsahu obnoveny. Jako progresivní podnikoví ekologové se díváme vždy o krok dál 
než trh. V péči o životní prostředí následujeme princip předběžné opatrnosti. Primárně 
nehledáme řešení dopadů. Hledáme řešení příčin. 
 
Racionální nakládání se zdroji 
Planeta Země nám poskytuje omezené množství zdrojů. Jako progresivní podnikoví ekologové 
jsme si toho vědomi a v rámci naší činnosti děláme maximum proto, aby zdroje byly efektivně 
využívány. Uvědomujeme si, že vysoká náročnost na zdroje není jen ekonomickým problémem 
firem, ale i problémem environmentálním. V rámci firemních procesů v maximální možné míře 
implementujeme principy cirkulární ekonomiky a hierarchie nakládání s odpady. To vše ale ne 
slepě. Při rozhodování využíváme principu posuzování celého životního cyklu výrobků a 
opatření. 
 
Hledání cest  
Jednoduchá řešení ne vždy vedou k optimálním výsledkům. Jako progresivní podnikoví 
ekologové hledáme cesty, které berou v potaz ekonomické zájmy firem, pro které pracujeme, a 
které vedou k našemu cíli - zachování zdravého a funkčního životního prostředí. 
 
Otevřenost inovacím a mezioborové spolupráci 
Při hledání cest se jako progresivní podnikoví ekologové nebráníme inovativním postupům. K 
inovacím přistupujeme otevřeně, ale racionálně. Nové postupy a technologie implementujeme na 
základě ověření vědeckými metodami a fungujících příkladů dobré praxe. Nebráníme se při tom 
spolupráci s akademickým sektorem ani spolupráci s mnoha dalšími partnery Jsme otevřeni 
spolupráci se třetími stranami při hledání toho nejlepšího možného řešení.  
 
Sdílení zkušeností 
V rámci asociace progresivních podnikových ekologů si vzájemně sdílíme svoje zkušenosti z 
řízení péče o životní prostředí ve firmách, implementace a aplikace technologií a rovněž na poli 
jednání se státními orgány a plnění legislativních povinností. Jsme přesvědčení, že právě 
efektivní sdílení zkušeností vede k naplnění poslání asociace - zachování zdravého a funkčního 
životního prostředí. Pracovní jednání se členy asociace vedeme v duchu vzájemné spolupráce a 
důvěry, ale nikoli na úkor zájmu zaměstnavatele. 
 



 
Dodržování legislativy a morální odpovědnost 
Jako progresivní podnikoví ekologové vykonáváme svoji činnost poctivě a svědomitě a řídíme se 
základními principy práva a spravedlnosti a obecně akceptovanými morálními zásadami. Právní 
problémy řešíme podle příslušných právních norem na nejvyšší možné profesionální úrovni s 
ohledem na dodržování ústavních principů. Usilujeme o to, aby ve firmě, ve které působíme, 
byly respektovány a řádně aplikovány platné právní normy.  
 
Spolupráce se státní správou 
Jako progresivní podnikoví ekologové vnímáme státní správu jako partnera, nikoli jako nepřítele. 
V zájmu racionálního nastavení legislativních předpisů na všech úrovních a rovněž 
rozhodovacích procesů, kterými jsou tyto předpisy vykonávány, poskytujeme státní správě 
informace z provozu podniků, ve kterých pracujeme a další podněty, které napomůžou k plnění 
tohoto cíle. Jako vhodné nástroje pro tento účel vnímáme zejména přípravu podkladů pro 
legislativní předpisy, připomínkování v rámci řádného legislativního procesu, jednání a 
workshopy s účastí příslušných orgánů státní správy. Jednání se státní správou vedeme v duchu 
vzájemné spolupráce, důvěry a slušnosti, ale nikoli na úkor zájmu zaměstnavatele.  


