
Naše cesta 
k regeneraci 
planety pro další 
generace
Řešení problému znamená problém 
identifikovat.  Zjistili jsme, že Nestlé  
v roce 2018 přispělo ke vzniku 92 
milionů tun emisí skleníkových plynů.* 
Víme-li, jaký je rozsah, víme, jaká je 
před námi cesta.

Dodržení našeho příslibu
Pokročilé zemědělské techniky umožní vznik 
rozsáhlého regenerativního potravinového systému, 
podpořeného logistikou s nulovými emisemi a 
provozem společnosti. Vyrovnáme veškeré zbývající 
emise prostřednictvím účinných klimatických řešení, 
která budou prospěšná pro lidi i pro planetu.

Zrychlení
Těší nás, že můžeme začít s půdou. Zrychlujeme naši práci ve výrobě, balení  
a u uhlíkově neutrálních značek. Z celkových investic ve výši 3,2 miliardy CHF do roku 
2025 zainvestujeme 1,2 miliardy CHF do rozvoje regenerativního zemědělství v celém 
našem dodavatelském řetězci.

Rozšíření
V rámci našeho zelenějšího fungování 
budeme dále investovat do nových 
technologií a do zásadních změn našich 
produktů a oblastí podnikání po celém 
světě.

Do roku 2025 snížíme 
naše emise 

o 20 %
Získávání našich surovin

Výroba našich výrobků

Balení našich výrobků

Řízení logistiky

 Cestování a dojíždění 
zaměstnanců

65,6

7,0

11,0

7,5

0,8

Emise z naší činnosti 
(miliony tun CO2e, 2018)

Naše milníky

Cesta k nulovým emisím do 
roku 2050
Vývoj bez změny

*Celkové emise skleníkových plynů v roce 
2018 činily 113 milionů tun (ekvivalent CO2), 
z nichž 92 spadá do našeho závazku OSN o 
teplotě 1,5 °C.

Výsadba 
200 milionů 
stromů do 
roku 2030

Větší využití 
obnovitelné 
tepelné 
energie ve 
výrobě

Do roku 2030 snížíme  
naše emise  

o 50 %

2030202520212018

Do roku 2050 dosáhneme

nulových 
čistých 

emisí
2050

100 % bez 
odlesňování 
v základním 
dodavatelském 
řetězci do r. 2022

Výsadba 20 
milionů stromů 
ročně  

100 % 
certifikovaného 
a udržitelného 
kakaa a kávy  
do r. 2025

Získání  
20 % klíčových 
surovin 
prostřednictvím 
regenerativních 
zemědělských 
metod do r. 2025

Snížení využití 
prvotního plastu 
v našich obalech 
o třetinu  
do r. 2025

100 % 
recyklovatelných 
nebo znovu 
použitelných obalů 
do r. 2025 

100 % 
elektrické 
energie  
z obnovitelných 
zdrojů  
ve všech našich 
provozech  
do r. 2025

Změna našeho 
vozového parku  
na prostředky s 
nižšími emisemi 
do r. 2022

100 % 
certifikovaného 
a udržitelného 
palmového oleje 
do r. 2023

Nestlé Waters  
bude uhlíkově 
neutrální do  
r. 2025

Společnosti a jejich emise časem 
rostou. Zavazujeme se k dosažení 
nulových čistých emisí v porovnání s 
hodnotou z roku 2018 bez ohledu na 
to, jak moc naše společnost naroste.

Plán Nestlé k dosažení nulových čistých emisí

Získání 50 % 
klíčových surovin 
prostřednictvím 
regenerativních 
zemědělských 
metod do roku 
2030


