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Zá sády environmentá lne  s etrne ho podniká ní  

Zásady environmentálně šetrného podnikání sociálního podniku ABRI, s.r.o. vycházejí z definice 
udržitelného rozvoje společnosti, která zní: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj společnosti, který umožní 
naplnit potřeby současné generace, aniž by snížil možnosti budoucích generací naplňovat jejich 
potřeby.“ 
 
Společnost ABRI se ve své činnosti všemožně snaží provádět takovou podnikatelskou činnost, která 

vede k šetrnějšímu zacházení s životním prostředím. 

Zásady environmentálně šetrného podnikání je možné rozeznat i u podniků nabízejících služby, a to 

prostřednictvím šetrného zacházení s využívanými zdroji. 

1. Podnikání, které produkuje environmentálně šetrné výrobky či služby 

• Úbytek biodiverzity, ohrožení krajinného rázu 

➢ pěstování, zpracování či prodej tradičních zemědělských odrůd (v režimu 

ekoprodukce) 

➢ moštárny, pálenice, zpracovny ovoce a/nebo bylin 

➢ chov tradičních hospodářských zvířat a následné zpracování mléka/masa 

• Industriální a velkoplošné zemědělství 

➢ ekofarmy, ekozahradnictví 

2. Podnikání, které využívá environmentálně šetrné technologie při tvorbě svých produktů 

Tyto dvě skupiny se navzájem nevylučují. Naopak lze často nalézt podniky, které vyrábí 
environmentálně šetrné produkty šetrnými technologiemi. Kromě aspektu environmentálního se 
u takovýchto podniků lze setkat i s pozitivními sociálními dopady, často se tedy jedná o společensky 
prospěšné podnikání. 

 
Společnost ABRI se zaměřuje na udržitelnou údržbu krajiny a služby pro zemědělství. Tyto služby 
poskytuje maximálně šetrným způsobem. Jsme přesvědčeni, že takovýto přístup vede k rozvoji 
biodiverzity. 
 
Společnost ABRI s.r.o. se ve své každodenní činnosti řídí těmito zásadami:  

 

• Využívání ekologicky šetrných výrobků (recyklované papíry, bioprodukty, úsporné 

žárovky, biologicky odbouratelné olej do strojů…) 

• Třídění odpadu (plast, papír, sklo a ostatní směsný odpad – následně vyhozen do 

vyhrazených kontejnerů) 

• Úsporou energie (spořiče obrazovek, vypínání počítačů, světel a jiných elektronických 

zařízení) 

• Používání kohoutkové vody v rámci pitného režimu 

• Využívání pouze černobílého oboustranného tisku, využívání druhé strany již 

použitých papírů k poznámkám a tisku pracovních materiálů 

• Kompostování biologických odpadů  
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