
ŠKODA AUTO: „goTOzero“ 
TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU FIREMNÉHO PROGRAMU GREENFUTURE OD ROKU 2012

Závod spoločnosti ŠKODA 
AUTO vo Vrchlabí sa v roku 
2020 stal jednou z prvých 
prevádzok v automobilovom
sektore, ktorý dosiahol uhlíkovú
neutralitu, a ďalšie závody 
ŠKODA AUTO budú nasledovať.
Všetky výrobné závody firmy
v Českej republike budú vyrábať
s uhlíkovo vyváženou bilanciou
už v tomto desaťročí.

 
    Závod vo Vrchlabí sa v roku
2020 stal prvou uhlíkovo 
neutrálnou prevádzkou 
spoločnosti ŠKODA AUTO
vďaka prechodu na
obnoviteľné zdroje energie.

 
 

 

    Lakovňa v závode spoločnosti 
ŠKODA AUTO v Mladej 
Boleslavi stanovuje meradlá 
v šetrnom prístupe 
k životnému prostrediu 
vďaka úspore materiálu alebo 
recyklácii až 80 % vzduchu 
použitého v lakovacích boxoch.

 

 

    Strešná solárna elektráreň 
v indickom závode v Pune 
napomáha znížiť emisie CO 
o viac ako 9 000 ton ročne. 
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 VEDELI, STE ŽE…? 

ŠKODA AUTO sa stane uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou do roku 2050

ZDROJE
ŠKODA AUTO sa 
zameriava na čo 
najefektívnejšie využitie
zdrojov a presadzuje 
cirkulárnu ekonomiku. 
Cieľom je do roku 2025
znížiť dopad na životné 
prostredie o 52,5 % 
v porovnaní s rokom 2010.

NULOVÝ ODPAD
Všetky odpady z výroby 
spoločnosti ŠKODA AUTO 
v Českej republike sú 
od začiatku roka 2020 
recyklované alebo 
termicky využívané.

NAJVÄČŠIA STREŠNÁ
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁREŇ 
v Českej republike bude inštalovaná v roku 2021: 
>  výkon 2 300 kW  
> viac ako 2 200 MWh  elektriny za rok

Program trvalej udržateľnosti

GREEN FUTURE funguje takmer

desať rokov a tvoria ho:

GREEN PRODUCT zameraný 

na úsporné a ekologické vozidlá 

ako z hľadiska spotreby paliva, 

tak použitými materiálmi 

a možnosťami ich recyklácie.

GREEN FACTORY pomáha šetriť 

zdroje počas výroby znížením 

spotreby energií a vody 

aj obmedzením odpadov.

GREEN RETAIL presadzuje 

ekologické aktivity v predajnej 

a servisnej sieti.
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 CIEĽ PROGRAMU  
 GREENFUTURE  

NEUTRÁLNA 
BILANCIA CO2

do roku 2050

UHLÍKOVO 
NEUTRÁLNA 
VÝROBA
v Českej republike počas
tejto dekády.
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