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Vsechny zemské spoteönostì, zastiesené Dr. Oetker, jsou ve své öinnosti zarnéfeny 
na zivotnl prostfedl a respektují oehranu pñrodnlch zivotnlch základù s védomím 
zodpovédnosti vúèi spoleënosti a budoucím generacím. 

Sleduje se cíl harmonizovat podnikatelské ehování a ekologieké pozadavky. 

Ve vsech závodeeh spoleönosti Dr. Oetker se oehrana zivotního prostredl provozuje 
z vlastní inieiativy a zodpovédnosti. Praeovníei jednají podle zásady, ze se problémy 
mají resit pokud rnozno v jejieh zárodku. Pñtorn jiz pfedern posuzují rnozné dopady 
novych vyrobkù, postupú a öinnostl na zivotnl prostredl. 

Zemské spoleënosf Dr. Oetker vyvíjejí, vyrábéjí a distribuují vyrobky nebo sluzby pri 
respektování relevantnieh zákonù na oehranu zivotniho prostredí a enerqetickych 
zákonù, pñöernz dodrzování zákonnych ustanoveni je povazováno za minimální 
pozadavek. 

V závodeeh Dr. Oetker se respektuje siroká oehrana pñrodních zdrojù, zamezováni 
sklenikovych ernisi a oehrana biodiverzity. Vyrobní závody pñtorn zohledñu]í i cely 
zivotnl eyklus vyrábénych produktù. Zamezováni vzniku, zrnensováni, resp. 
reeyklaee odpadù má prednost pied jejieh likvidaeí. 

Vsechny zemské spoleönosti Dr. Oetker respektuji dùsledky své öinnosti na okolí 
béhem eelého zivota vyrobku a zavádéjl opatrenl, jak zamezit, odstranit nebo - tam, 
kde to neni rnozné - snízit ekologiekou zátèz na minimum. 

Spoleönost Dr. Oetker se zavazuje k neustálému zlepsován! energetieké efektivity a 
k ekologiekému vykonu. Pro dosazenl tohoto eile poskytuje Dr. Oetker veskerè 
potrebné zdroje a informaee. 

Jednotlivé závody jsou v zájmu dalèího rozvoje oehrany zivotnlho prostredl 
v konstruktivnim dialogu s úfady, vedei, zákazniky a dodavateli. 

Väechny zemské spoleönosti se v rámci nákupu zasazují o ekologieké a 
z energetiekého hlediska uvédomélé ehováni svych dodavatelù a smluvnieh 
partnerù. 



Dr. Oetker 

Provozuje se otevfená ekologická a energetická informaönt politika vúëì vefejnosti. 
lnformuje o stanovenych ekoloqickych a enerqetickych cílech, opatfeních a 
vysledcích. 

Pro dals! rozvoj jiz tak vysokého standardu v oblasti ochrany zivotního prostfedí a 
dalëí snizování spotfeby energií se pracovníci vëech úsekù vyzyvaji, aby se neustále 
a aktivnê spolupodíleli na zlepêováni. V pñpadé odchylek od politiky zivotního 
prostfedí a energetiky budou zavádèna opatfení na odstrañovánl slabin. 

Rárncovyrni smêrnicemi k ochrané zivotnlho prostfedí vedení spoleénosf Dr. Oetker 
zajistuje, ze se politika zivotnlho prostfedí a energetiky bude realizovat ve sech 
zernskych spoleönostech. 
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