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UDRŽITELNOST SKLÁDÁME JAKO PUZZLE
Znáte ten pocit, když sedíte nad skládačkou malých dílků a pomalinku se vám zjevuje celý ten krásný
výsledný obraz? Podobně jsme začali před mnoha lety s udržitelnými projekty, které pro nás byly
neprobádanou krajinou. Na ten výšlap s mnoha atraktivními vyhlídkami nás nehnali spotřebitelé,
ani nějaký chvilkový trend, ale náš vztah k přírodě, ohleduplnost k tomu, co nás obklopovalo, a lokálnost,
kterou jsme měli odjakživa v naší DNA.
Tak, jak nám témata postupně přicházela do cesty, jsme se o udržitelnosti dozvídali víc a víc. A zjistili jsme,
že čím více jdeme do hloubky, tím víc možností se nám otevírá. A najednou začalo být těch malých dílků,
které jsme potřebovali někam do obrazu umístit, nějak moc a my jsme museli začít prioritizovat.
Vydefinovali jsme si základní směry (péče o vodu, kvalitní suroviny, obaly a doprava), ve kterých jsme začali
realizovat dílčí aktivity. Díky tomu se rozběhly projekty jako BIO certifikace lokalit v okolí našich vodních
zdrojů, pěstování vlastních bylin nebo spolupráce s lokálními zemědělci, anebo obalové inovace typu lahve
ze 100% rPETu a Cirkulka, tedy vratné sklo do Retailu.
Abychom ale nedělali jen jednorázové kroky nebo neplýtvali energií na projekty bez většího dopadu, spojili
jsme se s odborníky na udržitelnost ze společností CIRA Advisory a Fair Venture. Ti nám teď pomáhají
poskládat výsledný obraz a nastavit udržitelnou strategii tak, aby Kofola byla nejen carbon neutral a zero
waste, ale postupně naplňovala smysluplné závazky, které pomáhají nejen přírodě, ale dávají smysl
i ve vztahu k našemu byznysu.
Při skládání puzzle jsme si uvědomili ještě jednu věc. Že pokud chceme zůstat relevantní nejen
pro spotřebitele, ale i zákazníky a naše zaměstnance za dalších 10 let, musíme upravit i naši misi a vize.
Ty původní jsme totiž za poslední dekádu zvládli naplnit.
A právě udržitelnost se stává jedním z hlavních pilířů, který chceme v našem poslání zdůraznit. Věříme,
že díky tomu nejenže jednotlivé dílky puzzle do sebe krásně zapadnou, ale dostanou se z výsledného
vizionářského obrazu i do každodenní reality.

Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola
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Milujeme přírodu. Záleží nám na lidech, kteří jsou s Kofolou spojení. A cestu,
jak chránit přírodu a mít spokojené zaměstnance, zákazníky i dodavatele
budeme hledat vždy. Bez ohledu na překážky, nebo vzdálenost cíle.
Udržitelnost rezonuje dobou a rezonuje i Kofolou. Znamená pro nás deset
konkrétních oblastí, přičemž pro každou z nich máme určených několik cílů:
změna klimatu, obaly, odpady, voda, příroda a krajina, zdraví spotřebitelů,
zaměstnanci, podpora místních a dobročinnost, dodavatelé a v neposlední
řadě odpovědný marketing. O jejich naplňování ale také o tom, jak se v nich
chceme posouvat dál, se dočtete také v tomto reportu.
Zapustit kořeny znamená srůst s místem, mít tu kus srdce. A tak to cítíme
i v lokalitách, kde stojí naše výrobní závody. Každý z regionů má vlastní
temperament, ale i slabé stránky. Snažíme se být místním lidem partnerem.
Ať už jsou to farmáři, mezi kterými hledáme nové lokální dodavatele,
nebo samospráva, se kterou spolupracujeme na ochraně přírody.
Jedním z našich cílů je i rozšířit divizi, která bude pečovat o naši soběstačnost
v pěstování bylinek a jablek. Chceme dále snižovat množství cukru
a konzervantů, které používáme v některých produktech. A také hledat nové
příležitosti a cesty, kam se posunout technologicky.
O našich vizích máme jasno. Jsme v nich transparentní a mluvíme o nich
nahlas. Lidé, kteří to cítí stejně jako my, pak do Kofoly přicházejí sami. Našim
lidem důvěřujeme a dáváme jim ve firmě prostor. Důvěra z našeho pohledu
otevírá cestu samostatnosti a ta je zase základem pro to, abychom mohli
na křižovatkách o dalším směru rozhodovat společně a informovaně.
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KDE PRAMENÍ KOFOLA

Ve střední a východní Evropě patříme mezi největší výrobce a distributory
nealkoholických nápojů. Celkem jde o dvacet šest značek, jejichž produkty
dělíme do šesti kategorií (viz přehled níže). K těm patří také devět značek, které
nevyrábíme, ale pro jejichž distribuci vlastníme licenci.
VÝROBA

DISTRIBUCE

Kofola továrny
Krnov - rodné město Kofoly! Nachází se tady i náš nejstarší československý
závod. Kromě Kofoly tu vyrábíme čerstvé šťávy UGO, najdete tu i bylinkové
laboratorium, výrobu ciderů F. H. Prager a sídlí tu i naše přepravní společnost
SANTA-TRANS.
Ondrášovka vzniká příznačně v Ondrášově, v divokém podhůří Nízkého
Jeseníku. V malebném prostředí Doupovských hor, ve Stráži nad Ohří, kam si
mnoho lidí jezdí do místního pramene pro vodu, vzniká Karlovarská Korunní.
Na Slovensku, v krajině Rajeckej doliny, v Rajeckej Lesnej, stojí jedna
z našich nejmodernějších továren, kde na speciální aseptické lince vyrábíme
nápoje bez konzervantů. A místní závod je také domovem vody Rajec. Kousek
jižněji, v Kláštore pod Znievom se nachází nejmenší továrna Kofoly, kde
vyrábíme minerální vodu Kláštorná Kalcia. Ve slovinském lázeňském městě
Radenci stojí továrna, kde se stáčí minerální voda Radenska. A jeden z našich
výrobních závodů je i v Chorvatsku, ve městě Lipik, kde vznikají nealkoholické
nápoje Studenac.

VODY
NEPERLIVÉ
NÁPOJE
PERLIVÉ
NÁPOJE
SIRUPY

Mezi luky a háji na Slovácku stojí zázemí pro voňavé čaje Leros - konkrétně
ve Strážnici. Ročně nám tu projde pod rukama více než 335 tun bylinek.
V Mnichově Hradišti vyrábíme vícero značek, včetně Kofoly samotné.

FRESHBARY
A SALATERIE

Kousek od Prahy, ve vesnici Jažlovice, zpracováváme suverénně největší objem
salátů a ovoce. Do světa odsud posíláme výrobky pod značkou UGO.

JINÉ

Sirupy, džemy a džusy Premium Rosa posíláme do světa ze srdce Polska, města
Złotokłos.
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KDE PRAMENÍ KOFOLA

ROZSAH PODNIKÁNÍ
Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Premium Rosa Sp. z o.o.

Kofola a.s. (SK)
Leros Slovakia, s.r.o.

Kofola a.s. (CZ)
Brute s.r.o.
SANTA-TRANS s.r.o.
UGO trade s.r.o.
F.H.Prager s.r.o.
LEROS, s.r.o.
Karlovarská Korunní s.r.o.
ONDRÁŠOVKA a.s.

RADENSKA d.o.o.

Studenac d.o.o.
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UDRŽITELNOST - KRITÉRIUM PRO BYZNYS

Udržitelnost se propisuje do celého našeho podnikání. Od kohoutků s vodou
v kuchyňkách výrobních závodů, přes odpad, který jako firma produkujeme, až
po půdu, ve které rostou bylinky, které používáme v čajích a extraktech. Vyžaduje
komplexní přístup, cíle a plán. V Kofole se na ni zaměřujeme v těchto oblastech:

ZMĚNA
KLIMATU

PŘÍRODA
A KRAJINA

ZDRAVÍ

SPOTŘEBITELŮ

OBALY

ZAMĚSTNANCI

Těchto deset oblastí je páteří udržitelnosti v Kofole. V jejich rámci si stanovujeme
cíle, vymezujeme rizika. Známe dopady a vliv, které má naše činnost na životní
prostředí i společnost. Pomáhají nám formulovat, kam se chceme posunout
a proč.
ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI
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DODAVATELÉ

PODPORA
MÍSTNÍCH

ODPADY

VODA

ODPOVĚDNÝ
MARKETING

A DOBROČINNOST

Proč zrovna tato desítka? Na začátku roku 2022 jsme si nechali zpracovat
Analýzu udržitelnosti. Přináší zprávu o vlivu naší činnosti na země, ve kterých
působíme. Vyplynulo z ní i výše zmiňovaných deset témat, na která se zaměříme
prioritně a budeme se jejich sledování věnovat i v rámci strategií a reportování
udržitelnosti.
Kromě toho Analýza udržitelnosti upozorňuje také na rizika našeho podnikání,
konkretizuje dopady a vyplývají z ní i příležitosti toho, kam se posunout
a co zlepšit. Jednou z priorit je pro nás snížení podílu cukru, šetrnější
hospodaření s vodou, efektivnější recyklace plastů, prosazení zálohového
systému a rozvíjení péče o krajinu. Zapracovat ale chceme také na cirkularitě,
abychom mohli ještě více opakovaně používat naše obaly nebo materiál z našich
lahví a plechovek.
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UDRŽITELNOST - KRITÉRIUM PRO BUSINESS

Pro data do analýzy jsme sledovali také fungování dodavatelského řetězce, jeho
slabá i silná místa. Analyzovali jsme odpady, zaměřili se na obaly, materiály
a energie. Posuzovali jsme také dopad zelených politik Evropské unie i národních
legislativ, které se dávají do chodu, na naše podnikání. A také jsme oslovili
pro naši firmu osm skupin nejvýznamnějších stakeholderů, od kterých jsme
pomocí dotazníkového šetření, nebo osobních rozhovorů, sbírali komplexní
zpětnou vazbu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Management Kofoly
Zaměstnanci Kofoly
Veřejnost
Investoři
Zákazníci a odběratelé
Dodavatelé
Neziskové organizace
Obce, ve kterých sídlí naše podniky

Mění se klima, příroda i společnost. Planeta se otepluje, stoupají hladiny oceánů.
Z mnoha zdrojů víme, že abychom našli původce těchto změn, stačí se podívat
do zrcadla. Díváme se do něj i my v Kofole. Jak jinak dojít k cíli, než si uvědomit
rizika cesty a vlastní slabé stránky?
Jedním z cílů tohoto reportu je tak i snaha o to, abychom ze slabých stránek
udělali silné, z rizik vytvořili příležitost. V dalších letech napneme síly k tomu,
abychom zase o kus snížili emise skleníkových plynů, které produkujeme. Dále
chceme redukovat odpad, zlepšit cirkularitu a zvýšit podíl recyklátů. Velkým
tématem je i cukr, kterým sladíme některé naše produkty. Řešíme, jaký dopad má
na zdraví člověka, zda ho můžeme nahradit, nebo snížit jeho množství.
A věnujeme se i tomu, jak motivovat nejen naše zákazníky ke sportu a aktivnímu
životnímu stylu obecně.
Síla dat je mocná a tak vás možná některé informace v tomto reportu překvapí.
Jako třeba to, že navzdory zažitým zvykům je bílý cukr pro přírodu lepší, než jeho
třtinová odnož. Že i plastové obaly mohou být v některých případech šetrnější
než sklo. A že i ve dvou tisícové firmě může fungovat otevřenost, díky které se
dobré nápady ať už manažerů, nebo Kofoláků z výroby, zhmotňují na regálech
obchodů.
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V Kofole se snažíme zlepšit život a prostředí tam, kde jsme doma. Jsme
významným zaměstnavatelem v krajích, propojujeme místní organizace
a drobné zemědělce, pěstujeme a vykupujeme bylinky a chráníme vzácné vodní
zdroje. Tak, abychom místa, do kterých jsme přišli, pomohli posunout dál, zbavili je
problémů, obnovili rovnováhu v krajině. Věříme, že udržitelnost je naše šance
a příležitost.

Taxonomie udržitelných aktivit EU
Činnost Kofoly spadá částečně pod aktivity sledované v rámci EU
Taxonomie uhlíkově intenzivních činností. Týká se to výhradně aktivit
spojených se silniční nákladní dopravou našeho podniku
SANTA-TRANS s.r.o. SANTA-TRANS zajišťuje dopravu především mezi
závody v rámci skupiny Kofola. Tržby z této činnosti neovlivňují celkové
konsolidované tržby skupiny Kofola ČeskoSlovensko. SANTA-TRANS své
služby částečně poskytuje i externím partnerům. Podíly na celkových
tržbách, operativních a investičních nákladech z externí činnosti jsou
však nižší než jedno procento.

Konsolidované hodnoty
celé skupiny Kofola
ČeskoSlovensko Group

Aktivity relevantní
(eligible) pro EU
Taxonomy

Podíl aktivity
na celkové
hodnotě

6 636 218 tis. Kč

17 510 tis. Kč

0,3 %

-

311 836 tis. Kč

-

OPERATIVNÍ
NÁKLADY

6 256 458 tis. Kč

321 552 tis. Kč

5,1 %

INVESTIČNÍ
NÁKLADY

421 888 tis. Kč

17 052 tis. Kč

4%

PŘÍJMY
TRŽBY
SANTA-TRANS
(INTERCOMPANY) *

* Tržby ze služeb společnosti SANTA-TRANS pro společnosti ve skupině Kofola
se při konsolidaci eliminují, a v účetní uzávěrce skupiny se proto neuvádějí.
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TÝM UDRŽITELNOSTI

Jannis Samaras je nejen jedním ze zakladatelů Kofoly, ale i také nedílnou
součástí tepajícího srdce naší firmy, vizionář a inovátor. Je to právě on,
kdo vytyčuje celé skupině cíle, k jejichž naplnění pak společně hledáme cesty.
A tak to platí i pro oblast udržitelnosti. Ochrana vodních zdrojů, výkupny bylin,
Cirkulka … Jannis je s udržitelnými kroky, které v Kofole děláme, pevně spjat
a často je i jejich duchovním otcem.
Každé srdce potřebuje mozek a ruce. Proto jsme v roce 2020 vytvořili nový tým,
který má na starosti, abychom došli k udržitelným cílům po těch správných
cestách. V jeho čele stojí David Sommer. Hlavním úkolem týmu je dohlížet na
to, aby se udržitelnost propisovala do každodennosti celé skupiny. Abychom
zelená řešení nekoncentrovali do jednoho oddělení, ale hledali je opravdu všude.
Doposud jsme také každý rok publikovali výroční zprávu, jejíž součástí byly data
vztahující se k udržitelnosti. Letos poprvé přicházíme s novinkou - samostatnou
Zprávou o udržitelnosti.

Jednotlivým tématům se věnují:
NAŠI LIDÉ
ZMĚNA KLIMATU
CIRKULARITA A ODPADY
ZDRAVÍ
NAŠI DODAVATELÉ
BIODIVERZITA
VODA
ODPOVĚDNÝ MARKETING
A KOMUNIKACE

Martin Pisklák
David Sommer
Kamila Válková
Petr Pravda
Petr Kulovaný
David Sommer
David Sommer
Pavol Chalupka, Egle Wehle,
Karel Hrbek a Jana Ptačinská

K cílům se vždy kráčí lépe s mapou v ruce. Spolu s experty z Fair Venture a CIRA
Advisory jsme se tak pustili do přípravy Strategie udržitelnosti. Praktického
a přehledného návodu, ve kterém si vytyčíme další milníky, kterých chceme jako
Kofola v udržitelnosti dosáhnout. Celou první polovinu roku 2022 jsme věnovali
detailní analýze, ve které jsme vybírali témata, na která se zaměříme. V druhé
polovině roku k tématům doplníme cíle a cesty, jak je naplnit. Souběžně s tím
se u některých bodů pustíme i do jejich realizace. Budeme upravovat stávající
procesy, testovat a spouštět nové a posunovat hranice udržitelnosti o kus dál
nejen u nás, ale i u našich partnerů.
Věříme, že tím přineseme do našeho odvětví inspiraci i pro další aktéry.
Je pro nás důležité motivovat ke změně také naše dodavatele a odběratele.
Změna totiž sice začíná u každého zvlášť, ale aby se skutečně povedla, je
potřeba zapojení co nejvíce z nás.
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FÉROVĚ A TRANSPARENTNĚ

V Kofole fungujeme v transparentním a férovém prostředí. Spolu s tím, jak
se firma rozrůstala, jsme postupně zaváděli a vylepšovali systém ověřování
a schvalování nejrůznějších smluv a kontraktů. Týká se to zejména oddělení
nákupu a prodeje, kde jdeme cestou individuální práce s týmy, abychom
eliminovali neférové jednání. Máme také zavedenou speciální linku, kam může
zavolat kdokoliv, kdo má podezření na korupční jednání.
Náš přístup je ale založen hlavně na atmosféře vzájemné důvěry, otevřenosti.
Na klíčových pozicích se u nás setkáte s lidmi, kteří v Kofole pracují dlouho, svou
práci dělají poctivě a jsou to zkrátka srdcaři. Chceme, aby každý zaměstnanec
věděl, že má u svého nadřízeného otevřené dveře nejen co se týče podezření
na korupci, ale i se všemi dalšími dotazy, stížnostmi nebo nápady. Pravidelně se
také setkáváme na osobních hodnotících rozhovorech.
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VĚDĚLI JSTE, ŽE...

NAŠI LIDÉ

dnes sice máme přes 2 000 zaměstnanců, ale
v základech jsme rodinná firma? Naše historie se začala
psát v roce 1993, když Kostas Samaras, tatínek Jannise
Samarase, koupil v Krnově malou sodovkárnu.

V Kofole věříme v to, že pokud lidem dáme dostatečnou důvěru a autonomii,
dokážou rozvinout svou kreativitu a samostatnost. Je nás přes dva tisíce,
ale interní pravidla máme nastavena tak, že zohledňujeme individualitu každého
jednoho zaměstnance. Nastavujeme hranice, v rámci kterých ale prosazujeme
flexibilní řízení. Chceme, aby práce Kofoláky bavila, dávala jim smysl a naplňovala
je. Slovy Jannise Samarase: „Uvolňujeme lidem hlavy a ruce, aby kreativně
a svou energií vedli firmu vpřed.“
Spokojení a samostatní zaměstnanci jsou stejně jako udržitelnost jedním
z klíčových témat naší vize na následujících 10 let. Otevíráme s Kofoláky dialog
a na workshopech ve všech našich lokalitách, diskutujeme konkrétní oblasti,
které se pro nás stávají těmi nejdůležitějšími. Ptáme se našich lidí, jestli jsou
témata srozumitelná a jak si je dokáží propojit se svou každodenní prací. Tento
dialog považujeme za zásadní element pro to, aby se pak zaměstnanci mohli
samostatně rozhodovat, přebírat za svá rozhodnutí zodpovědnost a byli tak
spokojenější v práci.

Inovace v rukou Kofoláků
Dvakrát ročně pořádáme Inovační dny. A je to jedna z nejlepších
a nejosvědčenějších cest, jak v Kofole vznikají nové produkty. Během
Inovačních dnů přinášejí své nápady sami zaměstnanci. Týkají se
procesů, produktů, ale i malých vylepšení, které mají v důsledku velký
dopad. Takto vznikl například projekt Kofomami, nebo limonáda ze
sicilských citrusů, Targa Florio. Dobro je součástí naší DNA a důkazem je
i projekt Daruj radost, který se zrodil spontánně v našich řadách.
Funguje skvěle už několik let - sami hlasováním rozhodujeme o tom,
kam půjdou pomáhat peníze, které věnuje Kofola. Rozjeli jsme i projekt
SamiSobě, kde Kofoláci pro další Kofoláky organizují nejrůznější aktivity.
Od kurzu stojek na hlavě, přes sázení stromů až po školu vaření. Kofola
je plná talentů!

A abychom udržovali kontakt s Kofoláky, informovali je o všem
důležitém a abychom si byli i přes vzdálenosti blíž...
… scházíme se také pravidelně Na slovíčko s vedením. Jednou
za čtvrt roku se v každém výrobním závodě nebo kancelářích sejdou
zaměstnanci a vedení nad aktuálním děním v Kofole, výsledky
za předchozí období a plány na další. Zároveň reagujeme na podněty,
které sbíráme do Kofoboxů. To jsou originální schránky, kam může
kdokoliv anonymně vhodit svůj vzkaz. V minulých letech jsme takto řešili
téma pracovního prostředí, stravování nebo odměňování.
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Poznat se navzájem osobně je i proto, že pracujeme na různých místech
a v různých zemích, nemožné. Přesto je v Kofole spousta věcí, které nás spojují.
Setkáváme se na vzdělávacích a rozvojových akcích. Ve volném čase
na eventech, které jako Kofola organizujeme. V tom nás nezastavila ani covidová
pandemie. Projekt SamiSobě, na který chceme navázat, si i přes nelehký start
v pandemii proklestil cestu onlinem, třeba přes tipy na aktivity, jak si vyčistit
hlavu. Navzájem jsme se pomocí aplikace motivovali k větším sportovním
výkonům, až jsme uběhli a ujeli na kole přes 160 tisíc kilometrů. Pokračovali jsme
také ve finanční podpoře Sokola.

STRUKTURA PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ (ZA ROK 2021)
2070*

Šikovných lidí nebude nikdy dost. V Kofole máme jenom takové a děláme maximum
možného proto, aby u nás byli spokojení, práce je bavila, učili se nové věci
a posouvali dál. Naše roční míra fluktuace se pohybuje pod 20 %, v loňském roce
jsme zaznamenali o něco vyšší, a to v důsledku doznívající pandemie. Průměrně
u nás lidé pracují 7,1 let. A pokud zaměstnanci chtějí profesní změnu, snažíme se
pro ně najít v Kofole novou cestu. Pomáhají nám v tom expatské smlouvy, interní
povýšení, ale i rotace managementu nebo nové projekty a akvizice.
A není výjimkou, že když už někdo odejde, i opakovaně se k nám vrací! Takovým
krásným příkladem kariérního (vz)růstu, je příběh Paliho Chalupky, současného
ředitele marketingu. Ve firmě pracuje až na krátkou přestávku 15 let. Začínal jako
brand manažer, který se věnoval značkám Jupí a Jupík, poté mu byla svěřena
značka Kofola Original na Slovensku. Po téměř čtyřech letech se přesunul jako
senior brand manažer na marketing značek Vinea, Snipp, Chito či Top Topic.
Po krátké pauze, kdy si vyzkoušel fungování mimo Kofolu, dostal za úkol vést tým
celého portfolia vod, včetně klíčové značky Rajec. A díky úspěšnému řízení si
poté zasloužil novou výzvu - post marketingového ředitele.

NOVÉ PRACOVNÍ POZICE

30

PRŮMĚRNÁ DOBA SETRVÁNÍ

7,1 LET

MÍRA FLUKTUACE

22 %

567

39

Stálí
zaměstnanci
na plný úvazek

Počet
zaměstnanců
na částečný
úvazek

28

Zaměstnanci
s dohodou
o provedení
práce/činnosti

Zaměstnanci
se zdravotním
postižením

Necháváme naše lidi růst
Příběhy těch, kteří chtějí zůstat s námi, ale přitom změnit svou profesní
dráhu, u nás nejsou vzácné. Jeden takový prožila i Martina Rettová.
Dlouhá léta byla její tvář spojená hlavně s vývojem nových produktů.
Dnes pracuje v Kofole jako marketingová manažerka. Na nové
místo, přitom pod stejnou střechou, přinesla svěží, jiný pohled. Rádi
podporujeme i mezioborové přesuny, pokud o ně lidé mají zájem.
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466
Odchozí
zaměstnanci

481
Nově přijatí
zaměstnanci

* Průměrný počet zaměstnanců za rok 2021 byl 2006.
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Počty zaměstnanců jednotlivých entit (za rok 2021)

KOFOLA GROUP

2070
KOFOLA
SLOVENSKO
323

KOFOLA
ČESKOSLOVENSKO
236

KORUNNÍ
48

SANTA SK
76

ONDRÁŠOVKA
49

KOFOLA
ČESKO
483

SANTA CZ
153

Jsme rádi, že poměr mužů a žen v managementu a na vedoucích pozicích Kofoly
je dnes téměř 8:7. Ve Slovinsku a Chorvatsku pro děti našich zaměstnanců
organizujeme v období letních prázdnin tábory a pobyty. Přednostně také
nabízíme dočasné úvazky na tyto sezónní práce členům rodiny těch, kdo už
u nás jsou zaměstnaní.

UGO SK
4

UGO CZ
119

PREMIUM
ROSA
41

STUDENAC
149

RADENSKA
253

LEROS
136

POMĚR MUŽŮ A ŽEN (ZA ROK 2021)
OSTATNÍ POZICE

MANAGEMENT
A VEDOUCÍ POZICE

TOP MANAGEMENT
počet žen
počet mužů
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Kofomami: Kofolákem i na mateřské
Stejnou měrou, jako je rodičovství krásné, umí být i náročné. Přesto jsou tací,
kteří vedle starosti o svého potomka chtějí zůstávat s Kofolou v kontaktu.
A právě pro ně jsme před lety, z iniciativy jedné z našich Kofolaček z PR, spustili
projekt Kofomami. Jeho cílem bylo nejen rodiče informovat o dění, ale i je
vtahovat do dílčích činností nebo jim nabízet zkrácené úvazky. Dnes je
do projektu zapojeno přes sto rodičů z Česka i Slovenska. Nejenže pro tyto
Kofoláky pravidelně připravujeme informační newsletter, díky kterému zůstávají
v obraze a vědí, jaké novinky hýbou firmou. Navíc jsme pro ně zřídili uzavřenou
facebookovou skupinu Kofomami, která se stala praktickým nástrojem
pro operativní komunikaci s touto cílovkou. Naše rodiče na mateřské či
rodičovské zveme na interní akce, jakou jsou dětské dny, Mikuláš nebo Novoroční
vykročení, připravujeme pro jejich děti balíčky a sdílíme s nimi ochutnávky
nových produktů. Pro ty, kdo projeví zájem o dílčí spolupráci, se snažíme najít
nějakou ideální formu spolupráce - ať už na dohodu nebo zkrácený úvazek.
V současné době máme například jen v českých Kofolách zaměstnaných
10 maminek na zkrácený úvazek nebo dohodu o provedení práce.
Tyrkysové IT
IT oddělení si obvykle každá firma střeží jako oko v hlavě. Takzvaných ajťáků
je na pracovním trhu neustále nedostatek, potřeba jsou dnes ale prakticky
všude. I proto jsme pyšní na to, jak náš IT tým v Kofole funguje. Jdeme přitom
jinou cestou, než je obvyklé. Nebojíme se zkoušet nové, inovativní přístupy, jako
například některé z principů Tyrkysové organizace. Z pevně daných procesů
se tak v oddělení IT staly procesy dynamické a otevřené, místo zadávání úkolů
a reportování vedoucímu dáváme přednost vlastní odpovědnosti, kreativitě,
seberealizaci. A od ajťáků se nám vrací nejen vyšší efektivita práce, ale hlavně
spokojená zpětná vazba.
Některé principy Tyrkysové organizace jsme si tak upravili podle sebe, některé se
rozhodli nevyužít. Hledáme cestu, jak z teorie udělat dobře fungující praxi a to, co
se nám osvědčilo v oddělení IT, rozšířit i k dalším zaměstnancům Kofoly.
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Když je práce koníčkem, jde všechno
V Kofole máme i mámy, které se vrací z mateřské dovolené mnohem
dříve, než je zvykem. Jednou z nich je Jana Riegrová, Trade Marketing
Managerka. Jana je aktivní žena, které je všude plno. Její dcera je
pro ni na prvním místě, přesto se rozhodla vrátit do práce deset
měsíců po porodu. Přispěla k tomu sehranost s kolegy, práce, která je jí
koníčkem a pochopení nadřízených, kteří ví, že když vám onemocní dítě,
jdou zkrátka meetingy i konference stranou.
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Benefity
Péči o zaměstnance má na starosti naše dvacetipěti členné HR oddělení.
Příspěvky na stravování nebo vlastní jídelny, dovolená navíc, příspěvky na
dopravu nebo na dětskou rekreaci, Cafeterii, finanční bonusy při osobních nebo
pracovních výročích a událostech, pravidelné akce pro zaměstnance. Náš
systém benefitů je komplexní a pokrývá několik oblastí. Záleží nám na nováčcích,
stejně jako na těch, kteří jsou s Kofolou už dekády. V našem náboru se nejvíc
osvědčují reference, tzn. nováčci, kteří jsou doporučeni Kofoláky. Jsme za to rádi
a vždy odměníme náborovým příspěvkem jak nováčka, tak Kofoláka, který ho přivedl.
Stravování a doprava: dotované jídlo v jídelnách, příspěvěk na stravné nebo
stravenkový paušál. To jsou tři základní cesty, kterými v Kofole přispíváme
na stravování zaměstnanců. V našich pražských a ostravských kancelářích
nabízíme také možnost objednat si v REKrabičce ekologicky zabalený oběd
z UGA za zvýhodněnou cenu. A pokud naši zaměstnanci tráví čas třeba na
cestách, mohou využít 20% slevy do Salaterií a Freshbarů. V zázemí našich
kanceláří jsou i speciální UGOmaty s čerstvými džusy a saláty. A kdo neholduje
UGU má na výběr ze širokého sortimentu dalších značek Kofoly.

AKCE
PRO

ZAMĚSTNACE

PŘÍSPĚVKY
NA
STRAVOVÁNÍ

DOVOLENÁ
NAVÍC

OSLAVUJEME

JUBILEA,
SVATBY,
NAROZENÍ
DĚTÍ

CAFETERIE
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Nápoje: neomezená nabídka nápojů, kterou zajišťujeme skrze pravidelně
doplňované lednice, patří ke všem našim závodům. Abychom co nejvíce omezili
plýtvání, umisťujeme do nich i nápoje, které mají těsně před spotřebou. Kofoláci
tu ale najdou také vzorky toho, na čem teprve pracujeme, nebo se chystáme brzo
spustit. A každý z nás má také měsíční kredit, za který si může pořídit nápoje domů.
Zaměstnancům ve výrobních závodech přispíváme na dojíždění do práce.
A v Ostravě, Krnově a Mnichově Hradišti jsme šlápli do pedálů, navázali
spolupráci s Nextbike a naši zaměstnanci teď mohou využít pro cesty do práce
sdílená kola zdarma.
Něco navíc: sdílená radost je dvojnásobná radost. Když Kofoláci vítají přírůstek
do rodiny, mají svatbu, slaví kulatiny nebo jsou s námi jen dlouho a rádi, k výplatě
jim přidáváme ještě finanční příspěvky. Přispíváme také rodičům na dětské
tábory a nabízíme výhodnější tarif na telefon s připojením až pěti dalších
členů rodiny. A protože víme, jak je odpočinek důležitý, ke standardním čtyřem
dovolenkovým týdnům přidáváme ještě jeden navíc.
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Rozvoj a vzdělávání: inovace, změna, vývoj.
Neusínáme na vavřínech a našim zaměstnancům nabízíme řadu možností, jak
se naučit něco nového, nebo si doplnit znalosti o aktuální know-how.
Konkrétní rozvojové programy nyní probíhají například ve výrobních závodech,
kde se vedoucí na všech úrovních interaktivní formou zdokonalují
v dovednostech vést své týmy, řídit si svůj čas, efektivně komunikovat nebo
dávat zpětnou vazbu.
V oddělení obchodu probíhá velký rozvojový projekt, jehož cílem je posouvat
kompetence našich obchodníků, řada aktivit probíhá přímo v terénu.
Reagujeme také na stále se měnící prostředí a preference zákazníků a např.
v týmu marketingu máme připravenou marketingovou akademii, která má
posunout celý jeho tým zase o úroveň výš.
Zvláštní péči věnujeme nováčkům, připravujeme adaptační programy tak, aby se
hned od počátku s námi cítili jako doma. Kromě běžného seznámení s firmou
a používanými postupy jim např. ukazujeme výrobní závod v Krnově
a popovídáme si více o vzniku Kofoly a její bohaté historii, pozveme je na oběd,
dostanou uvítací balíček s našimi výrobky nebo je rovnou pozveme na některou
z našich neformálních akcí.

OBCHODNÍ
ODDĚLENÍ

VÝROBA
A SKLADY

MARKETING
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Co zahrnuje výpočet uhlíkové stopy?

NA STOPĚ UHLÍKOVÉ STOPĚ

Scope 1: emise, které vznikají v naší výrobě. Může jít třeba o používání
služebních vozů, nejrůznějších strojů a kotlů na ohřev vody a tepla.
Scope 2: emise z energií, kterou kupujeme.
Scope 3: emise od všech, se kterými spolupracujeme. Patří tady výroba,
zpracování i dovoz surovin od dodavatelů, ale například
i likvidace odpadů.

Stoupá teplota. Zvyšují se hladiny oceánů. Z planety mizí některé druhy hmyzu,
zvířat. Měnící se klima se týká nás všech, kdo žijeme na Zemi. V Kofole ale věříme,
že stejně tak může každý jeden z nás pomoci tomu, abychom tuto změnu zmírnili,
zastavili. Není jeden způsob a není jedna cesta a v tomto reportu se o našem úsilí
chránit přírodu dočtete hned na několika místech.
Vědci se shodují na tom, že lidstvo musí vyřešit zejména množství skleníkových
plynů, které vypouští do ovzduší. A stejný cíl jsme si dali i my. Do roku 2030
chceme výrazně snížit naši uhlíkovou stopu. Měříme ji od roku 2015 a od stejného
data také zjišťujeme, které sektory ji u nás jakým podílem tvoří. Tam, kde to máme
sami pod kontrolou (Scope 1 a Scope 2), se nám daří zavádět inovace, které
přispívají ke snižování produkce emisí skleníkových plynů, navzdory tomu, že
Kofola jako firma roste. Nejvíce práce nás ale čeká ve Scope 3. Do tohoto sektoru
se započítávají také emise všech, se kterými v Kofole spolupracujeme.

UHLÍKOVÁ STOPA (tCO2e)
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UHLÍKOVÁ STOPA NA JEDEN KS PRODUKTU (gCO2e / ks)
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Pod rouškou uhlíkové stopy Kofoly
Máme radost, že v posledních letech přibylo do skupiny Kofola několik nových značek. To znamená nejen zvětšení výroby, ale přirozeně také naší uhlíkové stopy.
Proto v jejím rámci sledujeme ještě jeden údaj - uhlíkovou intenzitu. Ta nám ukazuje, jak velkou uhlíkovou stopu má v průměru jeden produkt. I přesto, že náš byznys roste
a přibývají do něj nové značky, uhlíkovou intenzitu držíme na uzdě a její hodnota nestoupá.
SCOPE 1
Doprava:
• máme vlastní přepravní společnost SANTA-TRANS,
kde si hlídáme produkci emisí;
• část kamionů v Santa Trans pohání zemní plyn místo
nafty, do budoucna budeme pro naši dopravu ale
hledat další nízkoemisní řešení;
• plánujeme dopravu tak, aby kamiony jezdily vytížené
a nepřevážely jen vzduch ;
• snižujeme spotřebu zemního plynu, benzínu a chladiv.
SCOPE 2
Energie:
• nakupujeme zelenou energii;
• investujeme do nových energeticky efektivnějších
technologií.
SCOPE 3
Dodavatelé:
• zkracujeme vzdálenosti, kterou cestují suroviny
do továren. Ze světa do Evropy, z Evropy do stejného
státu, ve kterém stojí cílový výrobní závod a ideálním
stavem je dodavatel, který sídlí do 50 kilometrů
od závodu.
Obaly:
• používáme lehčí víčka, uzávěry lahví i lahve samotné,
takže spotřebujeme méně plastu;
• sjednocujeme barevnost lahví, aby byly snáze
recyklovatelné;
• vyvíjíme vratné obaly jako je Cirkulka;
• ve vratných obalech distribuujeme 8 % nápojů, které
ukládáme do nerezových sudů KEG, vratného skla
v gastronomii a Cirkulky, která míří do obchodů;

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI

•
•

zvětšujeme podíl nápojů uložených do recyklovaných
plastů, máme zpracovaný plán na postupný přechod
na rPET;
pracujeme na prosazení zálohování PET lahví
v Česku, abychom zvýšili míru recyklace plastu
a omezili jeho výskyt v přírodě.

Odpad:
• klíčový materiál dovážíme ve velkých,
znovuplnitelných obalech, které cirkulují mezi našimi
továrnami a dodavateli;
• pokud už tyto znovuplnitelné obaly nepotřebujeme,
nevyhazujeme je, ale prodáváme k dalšímu využití;
• vytvořili jsme novou pozici pro člověka, který se teď
přímo v Kofole věnuje analýze odpadu, předcházení
jeho vzniku a efektivní recyklaci;
• prach, který vzniká při řezání bylin, granulujeme
a přidáváme do čajových směsí;
• prach z bylin, který už nelze využít do čajových směsí,
přidáváme do doplňků stravy pro koně;
• na stejném principu předcházení vzniku odpadu
fungují i naše výroby UGO v Krnově a Premium Rosa
ve Zoltoklos.
Lokality, kde působíme:
• pracujeme na tom, aby v Česku i na Slovensku
přibývalo BIO lokalit, které kromě jiného pomáhají
zachytávat a ukládat uhlík z atmosféry;
• navázali jsme spolupráci s NextBike, aby mohli
Kofoláci nechat auta v garáži a jezdit do práce
na kole.
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Co se zbylým C02?
Redukce emisí uhlíkových plynů je klíč
k zmírnění klimatické změny. Na jejich snížení
pracujeme i my v Kofole. Protože nedokážeme
pokrýt celý objem změnami ve výrobních
postupech, rozhodli jsme se pro cestu
offsetování. Nechali jsme si zpracovat analýzu,
která porovnala přes 200 vědeckých článků
o způsobech sekvestrace uhlíku z atmosféry.
Na jejím základě jsme pak postavili plán, podle
kterého se pustíme do offsetování vlastními
silami.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
8 % našich nápojů míří k zákazníkům ve vratných
obalech? Taková statistika je v nápojářském průmyslu
nadprůměrně dobrá? Podařilo se nám jí dosáhnout
i díky znovuplnitelných sudům KEG, které mají ze všech
našich obalů bezkonkurenčně nejnižší uhlíkovou stopu.
V gastronomii dlouhodobě používáme především
vratné obaly. V dalších letech jejich procento ještě
zvýšíme o nové lahve Cirkulka, se kterými jsme to
roztočili v Retailu. Začínáme psát novou historii
udržitelnosti v nápojářství!
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NA STOPĚ UHLÍKOVÉ STOPĚ

Co nás pohání?
S radostí můžeme říct, že je to hlavně zelená elektřina. Odebíráme čistou,
zelenou elektřinu z obnovitelných zdrojů, vyrobenou v bioplynkách, ze sunce,
větru i vody. V roce 2021 do našich zásuvek proudilo 2x více elektřiny
z obnovitelných zdrojů, než té, která pochází z klasických elektráren.
Tu odebíráme zejména proto, že zelené elektřiny zatím není na trhu dostatek.
V dalších letech tak plánujeme umístit na střechy našich budov fotovoltaiku
a začít si zelenou energii ze sunce vyrábět sami.
Spotřeba elektřiny pro našich 11 výrobních závodů odpovídá objemu, který by
za rok spotřebovalo 58 160 průměrných Čechů a Češek.
Nebo 19 386 průměrných českých tříčlenných domácností.
Kdyby nám to technologie umožnily, na naši celkovou spotřebu by stačilo odebrat
10 % z veškeré energie, kterou v loňském roce v Česku vyrobily větrné elektrány.
Nebo 3 % energie, kterou vyrobily elektrárny solární.

SPOTŘEBY ENERGIÍ V ROCE 2021 (MWH)

Spotřeba
plynu
28 414

Zelená
elektřina
24 522

Běžná
Elektrická
energie
12 669

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI
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CIRKULÁRNĚ V ODPADECH I OBALECH

Každý náš nápoj, čaj, nebo salát, musí být v něčem zabalený. Otázka cirkularity a minimalizace toho, aby se obaly vršily v přírodě, je pevnou součástí našeho podnikání.
Řešíme je dnes a denně a neustále pracujeme na dalších možnostech toho, kam se posunout a co zlepšit.
Takto se nám podařilo například zbavit sáčky čajů Leros kovových sponek a celofánu, jejich obaly zase plastu - jsou teď plně recyklovatelné. Minerálku Kláštornou Kalcia
už od jejího uvedení na trh plníme do inovativního materiálu rPET, tedy recyklovaného plastu. Odlehčujeme lahve a víčka. Sjednocujeme barvy lahví, abychom usnadnili
jejich recyklaci. Vymysleli jsme a do prodeje pustili Cirkulku, vratnou skleněnou lahev. A testujeme i prodej vody Rajec v nerezových opakovaně plnitelných sudech, ze
kterých ji lze čepovat stejně jako se hospodách a restauracích čepuje Kofola.

CIRKULKA: Kofola, Vinea i Rajec

v zálohovaném skle. Na sobě mají mají jen
malou papírovou etiketu a vrátit můžete i
přepravku, která je vyrobená
z recyklovaného plastu.

ZNOVUPLNITELNÝ BIGBAG:

a obaly šetříme i ve výrobě. Bigbag pojme
až 1 tunu materiálu. Do Kofoly v nich putuje
cukr. Část posíláme zpátky dodavatelům
k naplnění a část prodáváme dál k dalšímu
využití.

PORCELÁNOVÉ UGO: jako
na nedělním obědě u babičky! V Salateriích
UGO už standardně servírujeme jídlo
do porcelánových talířů a omyvatelných
misek a poskytujeme nerezové příbory
namísto těch jednorázových.
ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI

LEROS VE 100% PŘÍRODNÍM
KABÁTU: z krabiček jsme odstranili

celofán, z čajových sáčků kovové sponky
a z přebalu plast. Kdybyste sáček Lerosu
náhodou vytrousili v přírodě, celý se
rozloží. A možná z něj i něco vyroste!

ZNOVUPLNITELNÉ SUDY: šetříme
obal všude tam, kde to jde. Pramenitou vodu
Rajec, Vineu Frizzante, Kofolu, malinový
a pomerančový TOP TOPIC a cidery
ze znovuplnitelného KEG sudu si už teď můžete
objednat v některých restauracích.

OBALY Z RECYKLOVANÝCH
PLASTŮ: proč vyrábět nové plasty, když

ODLEHČENÉ PLASTOVÉ LAHVE
A UZÁVĚRY: čím méně plastu, tím lépe!

můžeme na obal proměnit ty, které už na světě
jsou? V obalu z takzvaného rPETu si můžete
koupit třeba Kláštornou Kalcia nebo minerální
vodu Radenska. Věděli jste, že jsme byli první
v Česku i na Slovensku, kdo rPET použil?

DUŽINKY: spojili jsme síly

s Biopekárnou Zemanka a z lisovaných
ovocných a zeleninových zbytků teď
vznikají slané i sladké krekry jménem
Dužinky.
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V rámci projektu ekomodulace odlehčujeme
PET lahve a uzávěry. Jen za minulý rok se nám
na lahvích a uzávěrech podařilo ušetřit 553 tun
plastu. Zároveň sjednocujeme barvy lahví, aby
byly lépe recyklovatelné.

EXTRAKTY Z VÝLISKŮ:

doplňujeme se napříč skupinou. Z výlisků,
které nám zůstanou po výrobě ovocných
šťáv v závodě Zołtokłos, vyrábíme extrakty.
Ty putují dál do našich nápojů. Mimo jiné
i do Kofoly.
20
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VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Odpad novým zdrojem

v Mnichově Hradišti, jsme instalovali pro odpadní vody
vlastní čističku? Máme tak jistotu, že odpad v podobě
kalů putuje do bioplynové stanice, kde z něj vznikne další
produkt.

V roce 2021 jsme si nechali zpracovat Odpadový scan, který nám dal komplexní
přehled o tom, co a v jakém množství se v Kofole vyhazovalo. S čísly v ruce teď
dokážeme mnohem lépe hledat účinné cesty, jak minimalizovat objem našeho
odpadu.
Stále se řídíme filozofií reduce-reuse-recycle. Většina našich nejvýznamnější
materiálů a surovin k nám jezdí ve vratných a znovu použitelných obalech.
Příkladem jsou preformy PET lahví ve vratných boxech, nebo uzávěry
v kartonových krabicích, které posíláme dál. Některé suroviny jako například
isoglukóza nebo technické plyny dokonce bez obalu. Tuto praxi se nyní snažíme
rozšiřovat na naše ostatní dodavatele a hledáme cesty, jak se jednorázových
obalů zbavit. I přesto v našich závodech nějaký odpad vzniká. Jedná se primárně
o obaly materiálů a surovin a zmetky z výroby. Zde se snažíme ho co nejlépe
vytřídit, aby mohl být jednoduše recyklován.

Kam míří použité obaly?
Naprostá většina našich papírových obalů míří do recyklace a na skládkách
končí jen velmi nízké procento. Také z PET lahví jich téměř 60 % dostane nový
život jako recyklát. Menší podíl zamíří do spaloven, kde se z nich vyrábí teplo
a energie. V nový produkt, tedy teplo a energii, se promění také zhruba 15 %
plastových obalů. V dalších letech chceme zapracovat zejména na snížení podílu
PET lahví, plastových lahví a plechovek, které dnes končí na skládkách. Ve všech
třech kategoriích je to zhruba 30 % obalů.
JAK DOPADNOU
NAŠE OBALY

16 000

ZPRACOVÁNÍ NAŠEHO ODPADU Z VÝROBY (TUNY)
Energeticky
využito
105

14 000
12 000

Bioplynky
a čističky
odpadních vod
2058

Skládkováno
423

10 000

ZTRACENO
SKLÁDKA
ZEVO/TAP
RECYKLACE

8 000
6 000

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Ondrášovku už koupíte
jen v zelené lahvi? Je to
proto, že modrý
a zelený plast se snadněji
recyklují. Z původní
dvanáctibarevné palety
Ondrášovce zůstala jen
jedna. Symbolicky
i barvou má teď k přírodě
mnohem blíž.

4 000
2 000

Recyklace
1065
PET

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI
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PLAST KROMĚ

PET

PAPÍR

KOV
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Cirkulka, hvězda udržitelnosti
V loňském roce jsme soustředili síly na to, aby na svět přišla Cirkulka.
Povedlo se a letos začala cirkulovat regály obchodů, domovy lidí
i továrnami. Naší Cirkulce stačí, když se 8x vrátí do výrobního závodu
k naplnění, aby se její uhlíková stopa vyrovnala dopadu jednorázových
PET lahví. Nejen oproti klasickému nevratnému sklu exceluje ve svých
minimálních dopadech na přírodu. A pomáhá i takzvané reverzní
logistice - naše kamiony se po cestě z rozvážky zboží nevracejí prázdné,
ale naložené právě přepravkami s Cirkulkou.

Leros zabalený v přírodě
Jestli se vám někdy stalo, že jste na výletě v lese ztratili čajový sáček
Lerosu, můžete klidně spát. Obaly našich čajů jsou vyrobené pouze
z materiálů, které se v přírodě snadno rozloží. Žádné kovové svorky.
Žádný šustivý celofán. A žádné PVC, tedy nejpoužívanější plast
na planetě. Našli jsme šetrnou, funkční a designově krásnou cestu, jak
balit Leros tak, abychom přírodě ani po jeho spotřebování neposílali nic,
s čím si sama neporadí. Krabičky jsou navíc vyrobené z certifikovaného
papíru, který je získáván z lesů, kde se hospodaří šetrně a s důrazem
na zachování přirozené rovnováhy. Aniž bychom jim ubrali na obsahu,
podařilo se nám je také zmenšit a tím spotřebovávat na jejich výrobu
méně papíru.

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI
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VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Co dál?

ve srovnání dopadů obalů na přírodu jednoznačně
prohrává právě skleněná láhev, kterou není možné vrátit?
Vítězí KEG, za ním je zálohovaná Cirkulka a hned po ní
láhev z rPETu.

Znovuplnitelné, vratné a recyklované obaly. To je obalový cirkulární trojlístek,
jehož rozvoji se v Kofole budeme v dalších letech zejména věnovat.
Máme na datech změřeno a otestováno, že příroda si nejvíce rozumí se
znovuplnitelným KEG sudem. Už dnes si můžete v některých restauracích
objednat čepovaný Rajec. Pracujeme na tom, aby se znovuplnitelné sudy dostaly
i do barů, nebo občerstvovacích stanic na běžeckých či cyklo závodech.
V analýze životního cyklu, která porovnává dopady obalů a kterou pro nás
připravil přední český expert, prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.,, excelovala i Cirkulka.
Věříme, že vratné sklo je jedním z materiálů budoucnosti, minimálně v našem
odvětví. Koupit a také vrátit si ji zatím mohou lidé jen ve vybraných obchodních
domech a online, máme s ní ale velké plány a rádi bychom ji na regály obchodů
rozšířili masivněji.
Zázrak jménem rPET, neboli recyklovaný plast. Jen v roce 2021 jsme díky
němu ušetřili přes 507 tun plastu. Stáčíme do něj minerálku Kláštorná Kalcia,
chorvatskou pramenitou Studena nebo slovinskou Radenskou, v roce 2022
se k nim přidá také půllitrový Rajec a další produkty. Počítáme s tím, že
do roku 2025 budou všechny lahve, které opustí naše výrobní linky, dohromady
obsahovat alespoň 25 % rPET. A důležité pro nás je i to, aby se nám už použitý
plast dařilo vysbírat a recyklovat.

ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY VYBRANÝCH OBALŮ
NA ZÁKLADĚ LCA STUDIE (PŘEPOČTENO NA 1 L NÁPOJE)
0,00688

0,007

0,006
0,005

0,004
0,003

0,00201

0,002
0,001

0,00078

Cirkulka

0,00052

KEG

0,00070

PET láhev

0,00046

rPET láhev

Plechovka

Nevratná skleněná
láhev

Dlouhodobě usilujeme o to, aby i plastové lahve bylo možné vracet do obchodů
výměnou za zálohu. Na Slovensku se nám to podařilo, podíleli jsme se
na nastavení zálohového systému, který byl letos úspěšně spuštěn. Ověřili jsme
si, že to jde a výsledky jsou skvělé. Máme pozitivní zkušenosti i z Chorvatska, kde
systém už delší dobu funguje. O to samé se nyní snažíme i v Česku, kde jsme
společně s ostatními nápojáři založili iniciativu pro zálohování, která se snaží tuto
změnu prosadit.
Zálohovat je možné nejen PET lahve, ale také plechovky. Ty měly naopak spolu
s nevratnými skleněnými lahvemi v analýze dopadu obalů, kterou jsme si nechali
zpracovat, výsledky s velkými environmentálními dopady. Jedním z našich dílčích
cílů v dalších letech proto bude prosadit zavedení zálohového systému.
Zároveň je pro nás extrémně důležité pokračovat v projektu ekomodulace. Ten se
bude dál věnovat nejen odlehčování lahví a uzávěrů, ale do budoucna se zaměří
i na další způsoby, jak usnadnit recyklaci našich obalů.

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI
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VĚDĚLI JSTE, ŽE...
pro bylinky do čajů Leros jsme v Česku
a Slovensku otevřeli už čtyři lokální výkupny,
kam je nosí místní sběrači a pěstitelé?
A na otevření dalších pracujeme.

NAŠI DODAVATELÉ

Naše výrobní závody jsou rozesety v pěti evropských zemích a každý je jiný.
UGO má odlišné potřeby než Leros, Leros se zase liší například od Ondrášovky.
Proto mají naše značky vždy svou vlastní dlouhodobou strategii s jasně danými
kritérii, jak při výběru dodavatelů postupovat. Jsou ale zásady, které platí vždy.
Preferujeme lokálnost před dovozem, dlouhodobé partnerství před nahodilými
nákupy, udržitelnost před masovostí a plýtváním. V pravidelných intervalech
prohledáváme trh a zjišťujeme, zda na něm nejsou noví dodavatelé, které
bychom mohli oslovit a zkrátit tak cesty nakupovaných surovin do naší výroby.

Znáte ten dobrý pocit, když se před vámi zhmotní výsledky vaší práce?
Při navazování spolupráce s lokálními dodavateli to máme podobně. Těší nás
nápady a spolupráce s místními talenty a šikovnými lidmi. Využití a zapojení
technologií, které region má. Že můžeme dát lidem práci tam, kde je jí málo
a zlepšit tak zaměstnanost. A v neposlední řadě třeba i to, když se nám podaří
takový skrytý dodavatelský poklad najít v tom samém regionu, ve kterém sídlí
i výrobní závod a nemusíme dovážet suroviny z opačného konce světa.

Odkud k nám cestují suroviny?

Máme vlastní eko dopravu!

A jak to vypadá v praxi? Například do srdce Kofoly, města Krnov, jsme dováželi
jablka z sousedních států, ale už několik let k nám putují z Nízkého Jeseníku.
Do nejvzdálenějšího sadu cestujeme 45 kilometrů. Dodavatele si interně
rozdělujeme na:

V Santa Trans provozujeme 30 kamionů, které pohání zemní plyn,
takzvané CNG. Po dlouhá léta to byl ekologičtější pohon, než nafta.
Doba jde ale dopředu a tak nyní hledáme nové způsoby, jak Santa Trans
udržet jako nízkoemisní dopravu, kterou svážíme suroviny
od dodavatelů a rozvážíme produkty k zákazníkům.

1. lokální, kteří sídlí do 50 kilometrů od cílového závodu;
2. místní, kteří sídlí ve stejné zemi jako závod, do kterého dovážejí
suroviny;
3. sousední, kteří sídlí v sousední zemi, než je cílový závod;
4. a vzdálené, kteří pochází z jiných států, nebo kontinentů.
Snažíme se neustále zkracovat vzdálenosti, které k nám suroviny cestují. Ne vždy
je to jednoduché, protože vzdálenost není jediným kritériem, které na dodavatele
máme. Rozhoduje kvalita suroviny, přístup k pěstování, přírodě a půdě,
nebo etické principy, které dodavatel zastává.
Na čem bychom naopak chtěli zapracovat je zpřesnění a rozšíření parametrů
udržitelnosti, které máme na naše dodavatele. Jejich aktualizace bude vycházet
ze strategie udržitelnosti, kterou chceme dokončit v druhé polovině roku 2022.
ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI
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NAŠI DODAVATELÉ

Připravili jsme si přehled všech surovin, které míří do našich závodů. Data
jsme zanesli do tabulek a z těch vyšli při zpracování Analýzy udržitelnosti
dodavatelského řetězce. Zaměřili jsme se přitom na hodnocení sedmi klíčových
kategorií:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Původ suroviny/dodavatele
Emise skleníkových plynů suroviny
Dopad plodiny na krajinu a biodiverzitu
Vodní stopa
Náročnost na rozlohu půdy
Sociální a společenské dopady
Dopady konvenčního zemědělství

Od června do září, když v Česku svítí sluníčko a počasí se blíží tomu jižanskému,
si v Salateriích UGO můžete objednat saláty, které pochází z Česka. Dovážíme je
z úrodné oblasti Polabí a pokrýváme s nimi až 80 % naší spotřeby.
V příštích letech se pustíme i do rozklíčování toho, pod rukama kterých farmářů
a v jakých podmínkách rostou suroviny, které odebíráme. Chceme se aktivně
zapojit do toho, aby byly většinově pěstovány dlouhodobě udržitelně a tak, aby
netrpěla půda, ani okolní krajina.

Potěšilo nás, že většina našich dodavatelů už se udržitelnosti v některé
z hodnocených kategorií věnuje. Přes 60 % jich máme v Evropě a jsou to ověřená
a zavedená jména, která se kromě svého byznysu věnují i zeleným politikám.
Nejčastěji jsme se potkávali se snižováním spotřeby elektřiny a také redukcí
obalů. Platí to zejména pro dodavatele cukru a ovocných koncentrátů.
V bio kvalitě k nám míří například bio řepný cukr, který používáme u některých
ochucených vod Rajec. Ve stoprocentní bio kvalitě jsou naše čaje Leros,
pro které nakupujeme bylinky s bio certifikací. Část z nich už si pěstujeme i sami,
tento podíl bychom do budoucna rádi zvyšovali. A z toho, co sami vypěstujeme,
vyrábíme také extrakty pro naše ochucené vody Rajec.
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Mrkev z Piletic

Cirkulka a stoleté sklárny Moravia

Vyrostla pod českým suncem, opečovávaná zaměstnanci pana
farmáře Věcka. Na zavlažování polí tady používají techniku s GPS
navigací, takže spotřebují opravdu jen tolik vody, kolik je potřeba. Přísně
kontrolují i kvalitu vody, kterou berou jen z povrchových zdrojů. K půdě se
chovají s respektem a hospodaří tak, aby nedocházelo k erozi.
Mrkev sice původně pochází z Asie, ale my jsme přesvědčení,
že ta východočeská by obstála i ve světové konkurenci.

Z hlubokých hvozdů vesničky Úsobrno, na periferii Jihomoravského
a Olomouckého kraje, můžete sem tam zaslechnout cinkání. Své křehké
produkty tu foukají skláři sklárny Moravia, která tu stojí více než 150 let.
A v roce 2021 se v Moravii začal psát i příběh naší Cirkulky, skleněné
recyklovatelné lahve, do které stáčíme Kofolu, Vineu a Rajec. Jsme
pyšní na to, že má české kořeny v místě s takovou historií. Ve sklárnách
Moravia se navíc spíše než na masovou výrobu zaměřují na výrobu skla
na míru a s příběhem. Lokální je i dodavatel etiket na Cirkulku. Tiskne
nám je doslova za bukem od slovenského výrobního závodu tiskárna
Aluprint.

Ráj salátů na Farmě Ráječek
Křupavé, šťavnaté a hlavně - čerstvé. Od jara až do podzimu
nakupujeme saláty od českých dodavatelů, jedním z nich je i Farma
Ráječek na Moravě. I tady moderní technika pomáhá udržitelnosti.
Traktory řídí autopilot pomocí GPS navigace s přesností
na 2 centimetry. Lépe tak využívají půdu, snižují spotřebu nafty i hnojiva.
Nepoužívají žádné herbicidy - okopávání salátů má na starosti počítač,
který je zbaví plevele s 95 % účinností. Zbytky ze sklizně farmáři vrací
na pole a přirozeně obnovují organickou složku půdy.

Leros voní po bylinkách z Dolních Věstonic
Na pole k manželům Klimešovým trefíte i poslepu. Zavede vás tady
vůně levandule, oregána, šalvěje, meduňky, nebo měsíčku. Pěstují je
na necelém hektaru v krajině pod Pálavskými vrchy, v Dolních
Věstonicích. Bylinek tu roste vždy jen tolik, o kolik se jich Klimešovi
zvládnou sami postarat. Při odplevelení si nepomáhají žádnou chemií.
Stejně tak při jejich růstu spoléhají jen na sílu moravského sunce, půdy
a vody. Suší se tady metodou našich babiček - zavěšením na hambalek.
Z toho pak putují rovnou k nám do Kofoly, do čajových sáčků Leros.
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BIODIVERZITA

včely fungují jako lakmusový papírek přírody? Okouzlit
se jimi nechal i náčelník Kofoly, Jannis Samaras. Sám je
nadšeným včelařem a také autorem myšlenky založit
včelstva v Rajeckej dolině.

Naše podnikání je úzce spjato s přírodou a vším, co do ní patří. Hmyz, zvířata,
rostliny, voda, půda… to vše tvoří dohromady geniálně vyvážený ekosystém
s pestrou biodiverzitou. Do této rovnováhy ale zasahuje člověk intenzivním
zemědělstvím, používáním pesticidů, nebo necitlivými úpravami krajiny.
V posledních letech tak slýcháme například o celosvětovém úbytku včel,
motýlů, ale i much, které se starají o opylování. Je to důsledek narušování jejich
přirozeného prostředí.

Příroda nám toho hodně dává a my jí chceme i vracet. V roce 2019 jsme tak
po pečlivých přípravách začali s pěstováním bylin v Rajecké dolině. Už o rok
později jsme pro tuto oblast získali certifikaci bio lokality, v čemž nám výrazně
pomohli lokální zemědělci a odborníci z LEROSu.
V roce 2021 jsme založili neziskovku Kvapka Rajeckej doliny, se kterou mimo jiné
plánujeme bio certifikované oblasti dál rozvíjet. V Kvapce spolupracujeme
s českými a slovenskými experty na ochranu životního prostředí. Zvolili jsme
tento přístup, abychom se mohli strategicky zaměřit na témata, která jsou
pro nás klíčová, jako je ochrana vody a biodiverzity.
Jak bio lokalita funguje? Například v Rajecké dolině jsme s několika starosty
uzavřeli dohodu o tom, že na pozemcích obcí se nebudou používat chemické
postřiky, abychom ochránili hmyz, udrželi půdu bohatou na minerály a byli si jisti,
že nedojde ke znečištění vody. Chráníme tak rajeckou přírodu nejen od pesticidů,
herbicidů, nebo fungicidů, ale i přetěžování půdy. Farmářům, kteří se rozhodnou
pěstovat byliny, zajišťujeme odbyt - byliny vykupujeme pro čaje Leros. U našich
vrtů chováme také včely a vysadili jsme zde medonosnou lipovou alej a sad
ovocných stromů. Vše ve spolupráci s místními nadšenci, kteří jsou pro podporu
lokalit zásadní.
Kofolou bio certifikované lokality už najdete i v Česku. V roce 2021 jsme získali
certifikaci pro krajinu v okolí Ondrášova a také Velkých Karlovic.
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Co dál?
Chtěli bychom pro tento přístup získat i ty zemědělce, kteří dnes hospodaří spíše
konvenčně. Víme, že změna často přichází pomalu, po kapkách. Spoléháme
v tomto právě na Kvapku Rajeckej doliny, skrze kterou chceme komunikovat,
vzdělávat a inspirovat k bio farmaření i ostatní. A to nejen farmáře, ale také
veřejnost, včetně dětí. Postupně chceme tento přístup překlápět do dalších
lokalit.
Do roku 2025 bychom také rádi počet zemědělců, kteří v bio lokalitách hospodaří
udržitelně, ještě navýšili. Skrze Kvapku Rajeckej doliny chceme rozjet nové
rozvojové programy, které jasně a na příkladech vysvětlí výhody ekologického
zemědělství, a zároveň farmářům pomůžou s přechodem z konvenčního
hospodaření.
Kromě bylinek se s bio lokalitami pojí také pestrá skladba hmyzu, kterou k sobě
lákají. Hmyz zase ovlivňuje množství ptáků. A tak bychom mohli pokračovat ještě
dlouho. V přírodě zkrátka všechno souvisí se vším.
Za zdravou půdu
Na začátku stál nápad vytvořit ucelený systém, ve kterém budeme
znát pěstitele a přesně vědět, ze které oblasti pocházejí naše bylinky.
Jenomže najít půdu, která není zatížena dusičnany, pesticidy
nebo těžkými kovy, není jednoduché. Proto jsme se rozhodli takové
oblasti v přírodě aktivně vytvářet a obnovovat. Dnes už taková
území chráníme a obhospodařujeme nejen v Rajecké dolině, ale také
Moravském Berouně a Velkých Karlovicích.
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Balkánský influencing k ochraně přírody
Pod značkou Radenska jsme rozjeli projekt Stromy. Společně jsme jich
ve Slovinsku a Chorvatsku za roky 2020 a 2021 vysadili přes 40 000,
dalších 20 000 plánujeme vysadit v roce 2022. K tomu jsme spustili také
osvětovou kampaň, která vzdělává veřejnost o fungování a přínosech
stromů v krajině i ve městě. Se značkou Studena jsme v roce 2021
spustili kampaň „Buď frajer. Recykluj“ a v jejím rámci podpořili místní
organizace, které se ve třech chorvatských regionech starají o ochranu
ohrožených modrých vážek.
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VĚDĚLI JSTE, ŽE...
vrty nikdy nevyužíváme na maximum? Hlídáme si,
aby se míra využití vrtu pohybovala okolo 40 - 80 %.
Zároveň neustále hledáme nové zdroje, abychom
odlehčili těm stávajícím.

VODA

Naše přírodní prameny patří mezi nejkvalitnější na světě. Rajecká dolina
na Slovensku, Ondrášov v Nízkém Jeseníku, Stráž nad Ohří, Radenci ve Slovinsku
nebo chorvatský Lipik. Voda je základ života a stojí na ní i naše podnikání.
Pro ochranu přírody jsme vždy dělali víc, než určovaly zákony. K udržitelnosti
máme komplexní přístup, dobře víme, jak provázáně ekosystémy fungují. Že čistá
voda jde ruku v ruce s čistou půdou. Že zdravé stromy souvisí se zdravou faunou
a flórou. Že hospodařit se musí s citem, vyváženě a s respektem k zemi.
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U našich vrtů zřizujeme ochranná pásma, ve kterých hlídáme šetrné
hospodaření. Zároveň jdeme o krok dál a zřízujeme bio oblasti, které chceme
podpořit pěstováním bylin. Vždy chceme být součástí komunity a zároveň
aktérem, který iniciuje ochranu přírody a nastavení pravidel, které vedou
k citlivému hospodaření a podpoře biodiverzity. Proto jsme v kontaktu s místními
samosprávami, se kterými neustále hledáme nové možnosti, jak vodě pomoct.
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VODA

Intenzivní výstavba, regulace koryt řek a další zásahy člověka způsobují, že
na mnoha místech dnes chybí voda, která se nemá kde vsáknout. Rozjeli jsme
několik projektů, skrze které pomáháme farmářům a lesníkům k přehledu
o možnostech toho, jak vodu v krajině zadržovat. Realizací těchto opatření
přispíváme k adaptaci krajiny na klimatickou změnu.
I v Rajecké dolině máme pro vodu plán. V jeho rámci se nyní budeme pouštět
do zmapování místního mikropovodí a všech přítoků Rajčianky, která tudy
protéká. Zaměříme se na slabá místa v krajině, takzvané defekty, pro která
budeme ve spolupráci s experty ze společnosti Aqua Terra Inova hledat
a realizovat vhodnou nápravu. Do deseti let plánujeme udělat alespoň tolik
opatření, abychom nechali zasáknout stejné množství vody jako každý rok
odčerpáme. Celý projekt je pod taktovkou neziskovky Kvapka Rajeckej doliny.
VĚDĚLI JSTE, ŽE...
voda, kterou stáčíme v Rajecké dolině, je tak kvalitní, že
už ji nemusíme nijak upravovat? Abychom si byli jisti její
kvalitou, sledujeme u ní více než 130 parametrů.

Voda má v Kofole, podobně jako všude jinde, své nezastupitelné místo
i při udržování pořádku. Používáme ji při proplachování zařízení na plnění lahví,
při čištění nádob a obecně na to, abychom udrželi provoz v čistotě. Na jeden litr
nápoje spotřebujeme 2,58 litru vody. Celkem jsme za loňský rok spotřebovali
1 983 710 m3 vody, z čehož 1 415 122 m3 jsme použili pro výrobu nápojů. V nejbližší
době se pustíme do práce na strategii, která nám pomůže připravit plán
snižování spotřeby vody na litr nápoje. Výchozím bodem pro strategii bude vodní
audit, který identifikuje slabá místa a prostor, kde šetřit a snižovat spotřebu.

Rovnováha v Rajecké dolině
Ta nejjednodušší pomoc je někdy tou nejlepší. V Rajecké dolině jsme se
přidali k místní neziskové organizaci a podpořili brigádu, která postupně
prošla několika kilometrové koryto Rajčianky i s jejími přítoky a vyčistila
ho od odpadu. Naplnili jsme přitom více než dvacítku 120 litrových pytlů.
Do krajiny jsme také zasadili lipovou alej, která tu teď žije v symbióze se
včelami, které v Rajecké dolině už několik let chováme.

Vracíme vodu do krajiny
V Ondrášově jsme se spolu s experty ze společnosti Aqua Terra Inova
vrátili ke kořenům. Doslova. V místním lese jsme postupně realizovali
několik vodozádržných opatření, díky kterým se do krajiny vrátily tůňky,
les má teď mnohem pestřejší druhovou skladbu a půda je prokypřená,
takže se do ní snadněji vsakuje voda. To jsou ve zkratce také slabá místa
současných lesů, které trpí hlavně vysokým počtem lesních cest, které
během silných dešťů fungují jako odvodňovací kanály. Dohromady
s erozí a kůrovcovou kalamitou bývají příčinou, proč české a slovenské
lesy ztrácí svou přirozenou schopnost zachytávat vodu.
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To, co sníme a vypijeme, se přímo odráží na našem zdraví a fyzické kondici.
U nás v Kofole si v nápojích můžete vybrat z široké nabídky. Od pramenitých
a minerálních vod, které obsahují vyvážené množstvíí minerálních látek, přes
džusy, sirupy a čaje, až ke slazeným nápojům. Jsme dlouhodobě transparentní
v tom, kolik naše nápoje obsahují cukru. Máme také vlastní přísná pravidla nejen
pro propagaci slazených nápojů, ale i těch, které obsahují kofein.
VĚDĚLI JSTE, ŽE...
… vyrábíme Kofolu bez cukru a Jupíka se sníženým
obsahem cukru doplněný přírodním sladidlem stévií?
Kofola bez cukru je téměř bez kalorií a tím pádem
nezvedá hladinu krevního cukru.

Naší snahou je odstraňovat konzervanty z nápojů. V posledních několika letech
jsme inovovali naše provozy o technologie, které nám umožnily se konzervantů
u některých nápojů zcela zbavit. Je to například aseptické plnění, které probíhá
za přísných hygienických standardů. Další takovou technologií je plnění
za horka nebo ošetření nápojů vysokým tlakem. Obsah konzervantů reguluje
potravinářská legislativa. Konzervanty u nás najdete jen tam, kde zatím inovace
neumožňují postupovat jinak.
Využíváme synergii našich společností Leros, Premium Rosa a Kofola. Výlisky,
které zbydou z výroby ovocných šťáv v našem polském závodě Zoltoklos
se usuší. Část těchto výlisků najdete v čajích Leros, ale nově z nich v Krnově
vyrábíme i extrakt, který používáme do nápojů. Extrakty vyrábíme také
ze sušených bylin, které nám dodává Leros. Máme tak celý proces pod kontrolou,
od zdroje až po extrakty. Vlastní extrakty máme pro Kofolu, Vineu a ochucené
vody Rajec.
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Kláštorná Kalcia, půl zdraví
Říkáme ji „voda pevná jako skála”. Naše minerální voda Kláštorná Kalcia
je přírodním zdrojem vápníku. Jedna 250 mililitrová láhev denně stačí
pro to, abyste ho tělu dodali v takovém množství, které potřebují kosti
a svaly pro svůj běžný provoz a zdravé fungování. Tělo si nedokáže
vápník vyrobit samo a proto je potřeba hlídat jeho přísun v potravinách,
nebo nápojích. S Kláštornou Kalcia kromě pitného režimu a vápníku
doplníte i hořčík, který se hodí zejména při vyšší tělesné zátěži.
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… jsme připravili mapu míst, kde lze sportovat v přírodě?
Jmenuje se Rajec Outfitko a najdete v ní nejen tipy
na venkovní posilovny, ale také místa pro plavání v přírodě
nebo in-line stezky.

Jak UGO k vysokému tlaku přišlo
Pro výrobu šťáv UGO používáme pouze čerstvé ovoce a zeleninu, žádné
koncentráty. Šťávy ošetřujeme paskalizací - vysokým tlakem. Právě ten
umí zlikvidovat nežádoucí mikroorganismy a zachovat to, co je
na čerstvém ovoci a zelenině to nejcennější - vitamíny a další cenné
živiny. Zároveň paskalizace narozdíl od pasterace zachovává chuť, vůni
i barvu čerstvého ovoce a zeleniny. Paskalizovaná šťáva se navíc pyšní
štítkem RAW.

Co dál?
Za posledních 10 let klesl objem cukru v našich nápojích o 30 procent. A snižovat
o jeho množství budeme snažit i dál.
Usilovně také pracujeme na vývoji nových technologií, které nám umožňují
vyrábět nápoje bez konzervantů. O tom, že se nám to daří, svědčí například
džusy UGO, dětské nápoje Jupík, ochucený Rajec.
Ondrášovka, Korunní, Rajec, Studenac… značek, pod kterými koupíte pramenité
či minerální, neslazené vody ve Skupině Kofola stále přibývá. Aktuálně tvoří jednu
třetinu portfolia a byli bychom rádi, kdyby jich v budoucnu bylo ještě více. Tak, aby
se naše podnikání většinově přesunulo do zdravých segmentů, kde se vůbec
nepoužívá cukr.

Ve zdravém těle zdravý duch!
Kofola je plná nadšených sportovců. Uvnitř firmy mezi zaměstnanci soutěžíme
v počtu kilometrů uběhnutých, ujetých na kole, na bruslích nebo nachozených
na túrách. Do několika našich továren se Kofoláci dostanou zdarma na sdílených
kolech. Finančně podporujeme několik desítek sportovních akcí v Česku
i na Slovensku. Jako hlavní partner už několik let podporujeme sérii běžeckých
závodů RunTour. Dlouhodobě také spolupracujeme se Sokolem, ve kterém cvičí
po celé zemi už několik desítek let snad všechny generace Čechů a Češek.
A ve Slovinsku, v Radenske, se podílíme na organizaci jednoho z největších
a nejstarších místních maratonů - Tri Srdca.
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MARKETING ODPOVĚDNĚ

Prodáváme stovky různých produktů, působíme v pěti evropských zemích
a každý den se nejen s našimi výrobky, ale také reklamou, která o nich dává světu
vědět, setkávají tisíce lidí. Primární je pro nás nevytvářet nereálné předobrazy,
ale do kampaní otiskovat skutečný život a reálie každé značky. Díky tomu tvoříme
příběhy, ve kterých vystupují neherci (samotní pěstitelé či zemědělci, kteří se
s námi na vzniku produktu podílejí) a do kterých zapojujeme komunity a jejich
představitele (se kterými vytváříme komunitní projekty) nebo které stojí
na spolupráci s lokálními tvůrci. Naším cílem je to, aby výsledný obraz ztvárněný
marketingovou komunikací otiskoval skutečný život značky a firmy.

v Kofola shopu můžete koupit i tenisky, vyrobené
z odpadních a zbytkových materiálů? Vznikají ve zlínské
továrně na baťových strojích. Stojí za nimi značka Kave
a každý model je originál.

V Adriatickém regionu, tedy v Chorvatsku a Slovinsku, je polovina našich
ročních marketingových výdajů určená na přírodní minerální a pramenité vody.
S kampaněmi je spojená i komunikace zaměřená na pohyb, zdravou výživou,
ale také péči o psychickou pohodu. Jsme hlavním sponzorem nejstaršího
regionálního maratonu Treh src. A ve Slovinsku byste Kofolu našli také jako
sponzora početné řady lokálních sportovních klubů.

Samozřejmě máme nastavené i etické hranice a pravidla, kterých se
v marketingu držíme a které jsou pro nás nepřekročitelné. Reklamu necílíme
na děti, vyhýbáme se fotkám kojenců na etiketách. Marketingově podporujeme
nejen produkt, ale také region, ve kterém vzniká. Pomáháme tak s rozvojem
turismu a míst, které se díky příjmům z něj mohou chránit, udržovat
a rekonstruovat. Dáváme velký důraz na propagaci zdravého životního stylu.
A v neposlední řadě věříme v pozitivní osobní otisk všech našich talentovaných
lidí, kteří se na marketingu podílejí. Ať už jsou to studenti, absolventi,
zaměstnanci, nebo právě i místní komunita.
Rozjeli jsme také spolupráci s lokálním designéry a prostřednictvím eshopu
představili #MerchCoChceš. Koupit tady můžete eticky a lokálně vyráběné
produkty, které sériovou výrobu nikdy nepotkaly. Od plyšáků, přes trika a mikiny,
až po veganské tenisky. Celý projekt tvoří výhradně české a slovenské firmy,
od platformy pro eshop až po malou bratislavskou dílničku s upcyklovanými
věcmi. Podporujeme tak nejen šikovné lidi, ale i lokální ekonomiku.
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Ocenění
Jsme hrdí na to, že naše práce napříč všemi značkami posbírala jen za rok 2021
řadu ocenění. Šlo například o:
Taste Awards
Minerální voda Kraljevi Vrelec patří mezi nejlepší na světě! Ve Slovinsku získala
v mezinárodní konkurenci stříbrnou medaili.
Obal roku
Ilustrátorskou a grafickou práci na lahvi a etiketě pro novou limonádu Targa Florio
ocenili v designérské soutěži Obal roku 2021. Speciální ocenění jsme získali
i pro Leros, za inovativní koncept obalu.
Lemur
S Kláštornou Kalcií jsme realizovali kampaň Dříč roku, kterou ocenila porota
PR soutěže Lemur roku. A to hned dvakrát, ve dvou nejvíce obsazovaných
kategoriích.
Zlatý středník
Marketingový a PR tým zabodoval i s kampaní Kouzlo pramene, kterou
připravovali pro Rajec. V soutěží Zlatý středník s ní vyhráli zlatou medaili.
Randstard Award
Patříme mezi TOP 10 nejatraktivnějších zaměstnavatelů v České republice. A
druhé místo mezi zaměstnavateli jsme získali i v kategorii Rychloobrátkového
zboží.

V roce 2021 jsme rozdali 475 000 Kč. S radostí jsme podpořili
například…:
…tři projekty v Rajecké dolině, které měly za výsledek čistější potoky, nově
zasazené stromy, podporu včelstev a BIO parku Drienová. V Kláštore
pod Znievom jsme se podíleli na podpoře Dobrého Pastiera, neziskovky,
která poskytuje útočistě stovkám lidí bez domova, podpořili jsme
ale i tamní rozvoj bylinkářství a osvěty kolem pěstování bylin.
… náš domovský Krnov. Podíleli jsme se na výstavbě nového dětského
hřiště, finančně pomohli rozjet projekt sdílených kol Nextbike a přispěli
do participativního rozpočtu.
… město Moravský-Beroun, kde jsme se finančně podíleli na obnově místní
naučné stezky.
… činnost Sokola v rámci spolupráce s Ondrášovkou, běžecké seriály se
značkou Rajec a další sportovní kluby po celém Česku díky firemnímu
sponzoringu.
…spolek Počteníčko - Student v lese, kde náš finanční příspěvek pomohl
k vyčištění lesů a výsadbě nových stromů napříč celým Moravskoslezským
krajem.
… jednu z ekologických organizací města Ostrava a také program Ukliď svět,
za kterým stojí Český svaz ochránců přírody.
… projekt Loutky v nemocnici, který pomocí dramaterapie pomáhá dětem
hospitalizovaných v českých a slovenských nemocnicích.
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ROZCESTNÍK PRO NEFINANČNÍ REPORTING
Tato Zpráva o udržitelnosti plní povinnost Kofoly o zveřejňování nefinančních informací.
V následující tabulce je k dispozici přehled požadovaných nefinančních informací.

POŽADAVKY

NA NEFINANČNÍ

POZNÁMKA

KAPITOLA

INFORMACE

POŽADAVKY

NA NEFINANČNÍ

POZNÁMKA

KAPITOLA

INFORMACE

Stručný popis
obchodního modelu

V příslušných kapitolách je popis
společnosti:
předmět podnikání, rozsah působnosti,
produkty, sídlo, kontakt a další potřebné
informace.

Kde pramení Kofola
Udržitelnost kritétium pro byznys
Závěr

Popis a výsledky
opatření v otázce
respektování lidských
práv

Otázkám lidských práv se Kofola věnuje
především v kontextu spolupráce
s mimoevropskými dodavateli.

Naši dodavatelé

Popis a výsledky
opatření v otázce
životního prostředí

V rámci životního prostředí se Kofola
věnuje změně klimatu, odpadům a obalům,
biodiverzitě a vodě. Každá z kapitol obsahuje
strategii, aktivity, KPI a rizika pro danou
oblast.

Na stopě uhlíkové
stopě
Cirkulárně
v odpadech i obalech
Biodiverzita
Voda

Popis a výsledky
opatření v otázce
boje proti korupci a
úplatkářství

V otázce korupce se Kofola zabývá v rámci
vedení společnosti, práce se zaměstnanci
i kontaktu se všemi stakeholdery.
Pro podávání stížností je k dispozici
e-mailový i telefonní kontakt

Tým udržitelnosti:
Férově
a transparentně
Zaměstnanci

Informace souvisejí
se změnou klimatu

KPI, strategie rizika a opatření pro snižování
emisí ve vztahu ke změně klimatu jsou
obsaženy v kapitole Na stopě uhlíkové
stopě. Vyjádření k relevanci EU Taxonomie je
v kapitole popisující předmět podnikání: Kde
pramení Kofola.

Na stopě uhlíkové
stopě
Kde pramení Kofola

Popis rizik plynoucích
z otázek

Rizika jsou identfikována v rámci kapitoly
Udržitelnost - kritérim pro byznys. Veškerá
byznysová rizika jsou popsána také
ve výroční zprávě

Udržitelnost kritérium pro byznys
Výroční zpráva 2021:
Strana A29-A36

V rámci sociálních otázek se Kofola věnuje
Zaměstnancům, dodavatelům, Zdraví
a zákazníkům. Každá z kapitol obsahuje
strategii, aktivity, KPI a rizika pro danou
oblast.

Kofoláci
Naši dodavatelé
Zdraví v rovnováze
Marketing odpovědně

Popis a výsledky
opatření v otázce
sociálních a
zaměstnaneckých

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI

NEFINANČNÍ REPORT 2021

Nefinanční klíčové
ukazatele

Nefinanční klíčové ukazatele jsou uvedeny
v každé relevantní kapitole. Konkrétně se
jedná o
• fluktuace zaměstnanců;
• hodnota uhlíkové stopy;
• spotřeba energií;
• množství odpadu dle zpracování;
• procento dodávaných surovin dle původu;
• spotřeba vody;
• množství slazených nápojů dle kategorie.
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ZÁVĚR

Kofola Československo je akciová společnost založená 12. září 2012. Společnost
je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 10735.
Nejvyšším orgánem naší společnosti je valná hromada. Za každodenní řízení
odpovídá představenstvo, které tvoří tři členové, dva místopředsedové
a předseda, kterým je Jannis Samaras, generální ředitel skupiny. Činnost
představenstva kontroluje dozorčí rada, která má čtyři členy a předsedu - jsou
voleni na pět let s možností opakování mandátu. Do struktury řízení patří
také tříčlenný výbor pro audit, který pomáhá dozorčí radě v kompetencích
stanovených zákonem.

Napište nám!
Pokud máte obecný dotaz, nebo tip, co zlepšit, napište nám prosím přes
kontaktní formulář na webu - je to nejsnazší a nejrychlejší cesta, jak se s námi
spojit: www.kofola.cz/kontakty. Nebo nám můžete zavolat a napsat do kontaktního
centra na email info@kofola.cz a telefonní číslo +420 597 497 497.
Jste novinář, nebo máte dotaz, který se týká PR aktivit Skupiny Kofola?
Obraťte se prosím na Pavla Barvíka, našeho manažera komunikace. Zastihnete ho
na telefonním čísle +420 602 266 815 a emailu pavel.barvik@kofola.cz.
Chcete se k nám přidat? Pak vám nejlépe poradí na personálním oddělení
na emailu hr@kofola.cz.
Pokud jste jeden z našich investorů, nebo se jím chcete stát, napište prosím
Lence Frostové, naší IR manažerce, na email lenka.frostova@kofola.cz.
Kde nás najdete?
Naše společnost působí v pěti evropských zemích, kde vyrábíme naše produkty
celkem v jedenácti závodech. Najdete nás na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku,
Slovinsku a samozřejmě také v Česku, kde máme i sídlo. A to na adrese:
Nad Porubkou 2278/31a, Ostrava, 708 00.

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI

NEFINANČNÍ REPORT 2021

36

