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ENERGETICKÁ POLITIKA 
 

V oblasti hospodaření s energií se Coca-Cola Hellenic rozhodla přijmout systematický přístup za účelem 
zlepšování energetické účinnosti. Při provádění svých podnikatelských činností budeme energii efektivně 
využívat, optimalizovat a snižovat její spotřebu.  
Jsme odhodláni zavést spolehlivá opatření a účinné systémy řízení, jejichž prostřednictvím budeme sledovat a 
plánovat kroky k dosažení snížení spotřeby energie a tím i snižování emisí skleníkových plynů. Přísnými 
energetickými standardy chceme minimalizovat veškeré negativní dopady na životní prostředí a současně plnit 
očekávání zákazníků a spotřebitelů.   
 
Jsme přesvědčeni, že důležitou roli při dosahovaní cílů v oblasti hospodaření s energií hrají  zaměstnanci Coca-
Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. a všechny osoby spojené se Společností.  Proto poskytujeme  našim lidem 
nutná školení  a podporu tak, aby  v plné míře přijali závazek a podíleli se na  trvalém snižování spotřeby energie.   
 
 Za tímto účelem:   

 budeme hrát vedoucí úlohu v průmyslu výroby nápojů tím, že budeme působit v souladu s 
aplikovatelnými právními a jinými požadavky České republiky a Evropské unie;  

 ve všech našich provozech je zaveden mezinárodně uznávaný systém environmentálního 
managementu (ČSN EN ISO 14001), systém managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001), 
které budou pravidelně přezkoumávány tak, aby se zajistilo, že jsou pro daný provoz stále vhodné;    

 do procesu sledování a vyhodnocování environmentálních parametrů jsme zahrnuli ukazatele spotřeb 
všech typů energie, které sdílíme v rámci organizace;   

 podporujeme naše zaměstnance a dáváme jim prostředky k tomu, aby identifikovali příležitosti ke 
zlepšování hospodaření s energií v rámci svého pracoviště;  

 vyhledáváme a realizujeme způsoby ke zvýšení účinnosti využívání  zdrojů;  

 pravidelně revidujeme tuto politiku tak, aby byla zajištěna stálá platnost s ohledem na aktuální 
technologické zázemí;  

 Energetickou politiku sdílíme se zaměstnanci napříč organizací.  

 
Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. plně respektuje Energetickou politiku včetně souvisejících 
Politik a Prohlášeních vydaných generálním ředitelem Coca-Cola Hellenic a zavazuje se plnit jednotlivé body 
jejich programu v maximální míře, která je možná v rámci lokálních poměrů, dostupnosti technologií a 
legislativních limitů.  
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