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Udržitelnost je hlavní součástí všeho, co děláme
● Účelem podnikání společnosti Mondi je vyrábět
obaly a papír stvořené pro udržitelnost
● Našich 26 000 kolegů a kolegyň po celém světě
je spojeno způsobem Mondi, který propojuje
naši strategii a kulturu s naším společným
smyslem pro účel
● V posledních 10 letech jsme se v přístupu
k udržitelnosti řídili naším úspěšným modelem
odpovědného růstu a můžeme být hrdí na to,
čeho jsme dosáhli
● Mondi Action Plan 2030 (MAP2030) stanoví, jaká
opatření musíme přijmout v následujících 10
letech, abychom dokázali splnit naše ambiciózní
nové závazky ohledně udržitelnosti do roku 2030
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Představujeme MAP2030, náš plán přispívající k lepšímu světu
The basics
● Příprava plánu MAP2030
trvala dva roky a na procesu
jeho vývoje se podíleli
kolegové a kolegyně všech
profesí
● Jsme přesvědčeni, že když se
zaměříme na řešení stvořená
pro oběh vytvořená lidmi
zmocněnými k samostatné
práci a na opatření v oblasti
klimatu, bude to mít ten
největší dopad
● Jsme odhodláni něco změnit,
přestože ještě neznáme
všechny odpovědi
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3 oblasti naší činnosti
Závazky a cíle
Přispívat k cílům udržitelného rozvoje OSN

Řešení stvořená pro oběh
Inovativní řešení obalů a papíru, která udržují materiály v oběhu a zabraňují plýtvání
Závazky

Cíle

Zajistit, aby naše obalová a papírenská řešení
byla opětovně použitelná, recyklovatelná nebo
kompostovatelná
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o

Do roku 2025 mít 100 % našich výrobků opětovně použitelných,
recyklovatelných nebo kompostovatelných

Zabránit plýtvání udržováním materiálů v oběhu

o

Eliminovat odpad na skládky z našich výrobních procesů

Spolupracovat s ostatními na eliminaci
neudržitelných obalů

o

Každý rok dosáhnout pokroku prostřednictvím našich partnerství
a zapojením zainteresovaných stran

Týká se těchto cílů udržitelného rozvoje OSN

Vytvořeno lidmi majícími zmocnění
Tým lidí majících zmocnění k samostatné práci, zahrnující všechny bez rozdílu,
který přispívá k lepšímu světu
Závazky

Cíle

Budovat dovednosti, které podporují
dlouhodobou zaměstnatelnost

o

Umožnit našim zaměstnancům a zaměstnankyním účast
v programech na zvyšování kvalifikace

o

Dosáhnout 90% spokojenosti s účelem v našem zaměstnaneckém průzkumu

Zajistit nám všem účelné zaměstnání na
rozmanitém a inkluzivním pracovišti

Vytvořit prostředí, v němž lze získat pozitivní
pracovní zkušenosti, a klást důraz na
bezpečnost, ochranu zdraví a duševní pohodu
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Týká se těchto cílů udržitelného rozvoje OSN

Dosáhnout 90% účasti v našem zaměstnaneckém průzkumu
o Zaměstnat 30 % žen v celé společnosti Mondi
o
o
o
o

Nula smrtelných úrazů a úrazů s trvalými následky
15% snížení celkového počtu vykazovaných pracovních úrazů
Podporovat naše zaměstnance a zaměstnankyně v získávání pracovních
zkušeností, které zvyšují jejich pohodu
V našich provozech zvyšovat povědomí a přijímat opatření ke zlepšení zdraví a
duševní pohody

Opatření ohledně klimatu
Odolnost klimatu prostřednictvím našich lesů a provozů pro budoucnost planety
Cíle

Závazky
o
Snížit naše emise skleníkových plynů v souladu
s vědecky podloženými cíli

o
o

Udržet nulové odlesňování v našich dodávkách
dřeva pocházejících ze zdravých a odolných
lesů

Chránit biologickou rozmanitost a vodní zdroje
v našich provozech i mimo ně
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Týká se těchto cílů udržitelného rozvoje OSN

Do roku 2025 snížit naše emise třídy 1 a 2 o 34 % na tunu prodejné produkce
a do roku 2050 o 72 % v porovnání s výchozí hodnotou roku 2014
Do roku 2025 snížit emise skleníkových plynů třídy 2 o 39 % na MWh a do
roku 2050 o 86 % v porovnání s výchozí hodnotou roku 2014
Vědecky podložený cíl do roku 2025 snížit emise třídy 3

o
o

Udržet na našich vlastních lesních pozemcích 100% certifikaci FSC®
Do roku 2025 získávat 100 % našeho vlákna odpovědným způsobem tak, že 75 %
bude mít certifikaci FSC® / PEFC™ a zbytek bude z kontrolovaného dřeva

o

Zavést pokroková opatření v lesním hospodářství k zajištění produktivních,
zdravých a odolných lesů

o

Do roku 2025 provádět hodnocení hospodaření s vodou v našich závodech a
lesnických provozech a do roku 2030 zavést opatření na řešení zjištěných
skutečností
Provádět hodnocení biologické rozmanitosti v našich závodech a lesnických
provozech a v případě potřeby do roku 2025 zavést akční plány pro
biologickou rozmanitost do roku 2025

o

Odpovědné
obchodní postupy
Závazky a cíle

Etika podnikání a řízení podniku

9

Závazky

Cíle

Bude zavedeno revidované školení a schéma
auditu pro udržitelný rozvoj, aby se zabránilo
nesouladu s dodržováním ustanovení

o
o

V roce 2021 bude zavedena norma pro správu a řízení podniku
Do roku 2022 budou vyškoleni auditoři a auditorky

Do roku 2025 proběhne audit shody ve všech
našich výrobních závodech a do roku 2030 ve
všech našich zpracovatelských provozech

o
o
o

Do roku 2025 provádět audity shody ve všech výrobních závodech
Do roku 2030 provádět audity shody ve všech zpracovatelských závodech
Do roku 2022 přezkoumání systému managementu a měření ke zlepšení
výsledků auditu, následně toto jako trvalý proces

Zaměstnanci a zaměstnankyně budou vyškoleni
v příslušných tématech udržitelnosti

o
o

Do roku 2022 stanovit, jaké školení je potřeba
Připravit příslušné školení a zavést jej jako trvalý proces

Od roku 2022 se na 100 % našich kapitálových
investic CAPEX > 500 000 EUR budou
uplatňovat kritéria hodnocení udržitelnosti
vyvinutá do roku 2021

o

Stanovit příslušné nástroje měření (např. emise skleníkových plynů, odpad na
skládkách, voda)
Zavést procesy, které budou integrovány do rozhodování o investicích

Týká se tohoto cíle udržitelného rozvoje OSN

o

Lidská práva

Závazek

Posílit systémy správy a řízení podniku s cílem
zabránit porušování lidských práv a napravit
jakékoli nepříznivé dopady

Týká se tohoto cíle udržitelného rozvoje OSN
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Cíle
o

Do konce roku 2021 vyvinout metodiku a pokyny pro hloubkovou kontrolu (due
diligence) a posouzení rizik s podporou Dánského institutu pro lidská práva
(DIHR)

o

Do roku 2025 mít 100 % provozů s dokončenou hloubkovou kontrolou (due
diligence) a posouzením rizik ohledně lidských práv a zavedeným akčním
plánem na řešení zjištěných skutečností

o

Do roku 2030 se 100 % provozů bude zabývat dopady na lidská práva
(vyšetřování, prevence budoucích událostí a náprava nepříznivých dopadů)

Komunity

Závazek
Investovat každý rok minimálně 1 % ze zisku
před zdaněním do sociálních investic se
zaměřením na vzdělávání v oblasti vědy,
techniky, inženýrství a matematiky, na ochranu
životního prostředí, na podporu podnikání a na
vytváření pracovních míst

Týká se těchto cílů udržitelného rozvoje OSN
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Cíl

o

Vynaložit každý rok % ze zisku Skupiny Mondi před zdaněním do výše
uvedených strategických kategorií (Cíl: > 1 % za Skupinu Mondi ročně)

Zadávání zakázek
Závazky
Snižujeme rizika a vytváříme větší
transparentnost v našich dodavatelských
řetězcích prostřednictvím procesu
odpovědného zadávání zakázek

Zajistit, aby veškeré naše dřevěné vlákno
(kulatina, dřevní štěpka a buničina určená pro
trh) pocházelo výhradně z důvěryhodných
zdrojů dřeva
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Týká se těchto cílů udržitelného rozvoje OSN

Cíle

o

Rok od roku minimalizujeme poměr dodavatelského rizika
Poměr dodavatelského rizika =

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑠𝑜𝑐𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑎𝑛𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑣ěř𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů

o

Udržet 100 % dřeva podle důvěryhodných norem (FSC, PEFC nebo
kontrolované dřevo)

o

Udržet 100% dřevěných vláken podle důvěryhodných norem (FSC, PEFC nebo
kontrolované dřevo)

o

Udržet 100 % vlákna s certifikací FSC z vysoce rizikových zemí s výjimkou zemí,
kde má společnost Mondi své provozy a expertízu (tj. Rusko a Bulharsko)

o

Buničina určená pro trh se 100% certifikací PEFC nebo FSC

o

100% certifikace PEFC nebo FSC Chain of of Custody pro naše celulózky a
papírny

o

Budeme nadále spolupracovat s certifikačními institucemi, abychom zajistili
důvěryhodnost certifikace a systémů kontrolovaného dřeva

Dopad na životní prostředí

Závazek

Budeme neustále pracovat na zlepšování vlivu
našich provozů na životní prostředí, abychom
minimalizovali jeho dopady na životní prostředí

Týká se těchto cílů udržitelného rozvoje OSN
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Cíle
o

Do roku 2025 snížit specifický odpad ukládaný na skládku o 20 % v porovnání
s výchozí hodnotou roku 2020

o

Do roku 2025 mít 100 % našich provozů s certifikací podle mezinárodně
přijatých environmentálních norem ekvivalentních normě ISO 14001

o

Do roku 2025 snížit specifické emise NOx z našich celulózek a papíren o 5 %
v porovnání s výchozí hodnotou roku 2020

o

Do roku 2025 snížit specifické látkové zatížení průmyslových odpadních vod
vypouštěných ze závodu do životního prostředí (míra chemické spotřeby
kyslíku – CHSK) o 5 % v porovnání s výchozí hodnotou roku 2020

o

Do roku 2025 snížit spotřebu vody z výrobních procesů o 5 % v porovnání
s výchozí hodnotou roku 2020

www.mondigroup.com/sustainability

