
ŠKODA AUTO: „goTOzero“ 
 TRVALÁ UDRŽITELNOST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ FIREMNÍHO PROGRAMU GREENFUTURE OD ROKU 2012 

Závod společnosti ŠKODA 
AUTO ve Vrchlabí se v roce 
2020 stal jedním z prvních 
provozů v automobilovém 
sektoru, který dosáhl uhlíkové 
neutrality, a další závody ŠKODA 
AUTO budou následovat. 
Všechny výrobní závody firmy  
v České republice budou vyrábět 
s uhlíkově vyváženou bilancí 
již v tomto desetiletí.

    Závod ve Vrchlabí se v roce 
2020 stal prvním uhlíkově 
neutrálním provozem 
společnosti ŠKODA 
AUTO díky přechodu na 
obnovitelné zdroje energie.

    Lakovna v závodě společnosti 
ŠKODA AUTO v Mladé 
Boleslavi stanovuje měřítka 
v šetrném přístupu k životnímu 
prostředí díky úspoře materiálu 
nebo recyklaci až 80 % 
vzduchu použitého  
v lakovacích boxech.

    Střešní solární elektrárna 
v indickém závodě v Púně 
napomáhá snížit emise CO2  
o více než 9 000 tun ročně.

 VĚDĚLI, JSTE ŽE…? 

ŠKODA AUTO se stane uhlíkově neutrální společností do roku 2050

ZDROJE
ŠKODA AUTO 
se zaměřuje na co 
nejefektivnější využití 
zdrojů a prosazuje 
cirkulární ekonomiku. 
Cílem je do roku 2025 
snížit dopad na životní 
prostředí o 52,5 % ve 
srovnání s rokem 2010.

NULOVÝ ODPAD
Veškeré odpady z výroby 
společnosti ŠKODA AUTO 
v České republice jsou 
od začátku roku 2020 
recyklovány nebo termicky 
využívány.

NEJVĚTŠÍ STŘEŠNÍ 
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
v České republice bude instalována v roce 2021: 
> jmenovitý výkon 2 300 kW 
> přes 2 200 MWh elektřiny za rok

Program trvalé udržitelnosti 
GREENFUTURE funguje téměř 
deset let a tvoří jej:

GREENPRODUCT zaměřený 
na úsporná a ekologická vozidla 
jak z hlediska spotřeby paliva, tak 
použitými materiály a možnostmi 
jejich recyklace.

GREENFACTORY pomáhá šetřit 
zdroje během výroby snížením 
spotřeby energií a vody i omezením 
odpadů.

GREENRETAIL prosazuje 
ekologické aktivity v prodejní  
a servisní síti.
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 CÍL PROGRAMU  
 GREENFUTURE  

NEUTRÁLNÍ 
BILANCE CO2

do roku 2050

UHLÍKOVĚ 
NEUTRÁLNÍ 
VÝROBA
v České republice během 
této dekády.
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