Certifikovaný cyklozaměstnavatel
Certifikovaný cyklozaměstnavatel je evropský standard pro firmy, které vylepšují
podmínky na pracovišti a pomáhají svým zaměstnancům ke snadnějšímu dojíždění
na kole. Certifikace je určena malým, středním a velkým společnostem a jejím
účelem je pomoci společnostem podporovat jízdu na kole do práce a rozvíjet
vnitrofiremní kulturu nakloněnou jízdě do práce na kole.
Cyklodoprava prospívá firmě i zaměstnancům
„Jízda na kole je jako fyzické cvičení před prací. Zaměstnanci jsou fit, tráví méně času na
nemocenské, méně chybují, dosahují lepší psychické pohody a jejich celková produktivita je vyšší.
Zároveň šetří náklady, jak firmám v centrech měst, které si nemusí vydržovat tolik parkovacích míst
pro auta, tak i samotným zaměstnancům.“

Michal Šindelář
manažer projektu

Certifikovaný cyklozaměstnavatel
Proč se certifikovat?
ǟǟ získáte důkaz toho, jak pečujete o své zaměstnace a podporujete je v dojíždění do
práce na kole
ǟǟ zvýšíte svou atraktivitu na trhu práce
ǟǟ ukážete, že jdete příkladem a podporujete udržitelnou mobilitu v době klimatické
změny
ǟǟ auditem na pracovišti získáte podněty pro další vylepšování podmínek pro
cyklodopravu
ǟǟ získáte venkovní gravírovanou plaketu cyklozaměstnavatele a zarámovaný
certifikát do interiéru
ǟǟ k dispozici vám bude logo cyklozaměstnavatele pro využití ve firemní komunikaci
a PR
ǟǟ certifikace zapadá do CSR strategie vaší firmy

Benefity cyklodopravy na pracovišti:
ǟǟ cvičení před prací zvyšuje produktivitu a zaměstnanci, kteří jsou fit, méně chybují
ǟǟ zaměstnanci dojíždějící na kole jsou v práci včas
ǟǟ jízda na kole šetří náklady, čím více zaměstnanců dojíždí na kole, tím méně
parkovacích míst pro auta si firma musí vydržovat; jízda na kole šetří náklady na
dopravu i zaměstnancům
ǟǟ jízda na kole posiluje zdraví, zaměstnanci jsou méně nemocní, tráví méně času na
nemocenské a vybírají si méně sick days, jízda na kole také prospívá duševnímu
zdraví
Letos jsme získali evropský standard Certifi-

3 kroky k získání certifikace
1. V
 yplnění online dotazníků. Jste zlatý, stříbrný nebo
bronzový cyklozaměstnavatel? Vyplněním dotazníku
zjistíte, na jakou úroveň certifikace dosahujete.
2. Návštěva na pracovišti. Pro ověření vyplněných údajů v
dotazníku vás navštíví auditor a zkontroluje správnost
dat.

kovaný cyklozaměstnavatel, který nám dal
zajímavé podněty. Ať už to jsou drobnosti jako
umístění cyklostojanů pro návštěvy, nebo
pořízení servisní sady na kola, či cyklopřednášek. Dále se zamýšlíme i nad možností
obohacení naší flotily referentských vozidel o
elektrokola. nebo elektrokoloběžky,“

3. P
 okud splňujete kritéria, získáte od nás certifikát,
který je platný 3 roky.

Renáta Millerová
HR manager
Thermo Fisher Scientific, Brno
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