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ÚVOD
NAŠE ZPRÁVA O 
UDRŽITELNOSTI ZA ROK 

Jsme hrdí na skutečnost, že HELL ENERGY je jedním z 
nejrychleji rostoucích výrobců nealkoholických nápojů na 
světě. Kromě ekonomického růstu myslíme i na důležitý 
význam lidských hodnot a myšlení na udržitelnou 
budoucnost. To vše je v popředí každého aspektu našeho 
podnikání.

Vyrábět naše prémiové produkty energeticky účinným 
způsobem je naší prioritou. Neustálé inovace jsou zásadní 

pro udržitelnou výrobu a poskytování produktů nejvyšší kvality, které splňují stále se 
měnící potřeby zákazníků. Produkt může být udržitelný pouze tehdy, jsou-li při jeho výrobě 
zohledněny ekologické aspekty, a proto se snažíme vyrábět naše produkty s co nejnižším 
dopadem na naše životní prostředí. Tímto způsobem chceme zajistit, že naše produkty 
budou udržitelné i za 10, 20 nebo dokonce i 100 let.

Naší filozofií je klást zdraví člověka a životní prostředí na první místo. I přes náš mezinárodní 
úspěch nezapomínáme na naše původní kořeny. Naše priorita je podpora župy Borsod-
Abaúj-Zemplén a oblasti Szikszó stabilními investicemi a vytvářením nových pracovních 
míst. Jsme sponzoři mnoha programů a akcí ve prospěch lidí žijících v této oblasti. Také se 
snažíme školit budoucí generace a poskytovat kariérní příležitosti pro mladé lidi.

Naším cílem je, aby se produkty HELL staly jasnou spotřebitelskou volbou a dobrým 
příkladem pro naše akcionáře, a to jak jako pracoviště, tak i jako mezinárodně úspěšná 
maďarská rodinná firma – a v neposlední řadě i jako značka.

Barnabás Csereklye
Jednatel společnosti

HELL ENERGY se jako jedna z nejrychleji rostoucích FMCG (Fast-moving Consumer Goods) 
značek na světě zavázala kromě transparentních operací a společenské odpovědnosti 
také k udržitelnému provozu. Naše první veřejně dostupná zpráva o udržitelnosti odráží 
výkonnost společnosti Quality Pack Zrt. a HELL ENERGY Kft. v roce 2020, v němž jsme 
hodnotili naši výkonnost z hlediska vztahů s našimi zaměstnanci, dodavateli, obchodními 
partnery, ale také i spotřebiteli. Udržitelnost pro nás neznamená jen ekonomickou 
udržitelnost a promyšlené využívání dostupných zdrojů, ale i zohlednění interních a 
externích dopadů našeho výrobního závodu na bezprostřední i širší okolí a komunity žijící 
v blízkosti. Kromě klíčových dat o firemní výkonnosti považujeme za důležité prezentovat i 
témata, o něž veřejnost projevuje velký zájem.

Při našem provozu máme na paměti cíle OSN pro udržitelný rozvoj, které se zabývají 
všeobecnými problémy, které jsou důležité pro blaho nás všech (např. zdraví, zodpovědná 
spotřeba nebo řešení změny klimatu a jejích dopadů).

Cíle udržitelného rozvoje, které podporujeme během našich činností, jsou popsány v dalších 
kapitolách této zprávy.
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NÁŠ SVĚT

HELL ENERGY se od samého začátku 
zavázala k udržitelnosti. Snažíme se  
vytvářet inovativní produkty, které zlepšují 
kvalitu života lidí, a které zároveň mají 
na paměti budoucnost naší planety. 
Podnikáme zodpovědně a v souladu se 
zásadami etického fungování, kde neděláme 
kompromisy.

SPOLEČNOST, ZNAČKA A POSLÁNÍ

HELL je už od svého založení dynamicky se rozvíjející společností. Do roku 2010 se stala 
jedničkou na FMCG trhu v Maďarsku. Nyní je také klíčovým hráčem po celém světě. V 
současné době prodáváme naše produkty ve 40 zemích, a v 10 zemích jsme dokonce 
lídry na trhu.

HELL je v současné době třetí nejoblíbenější značkou energetických nápojů na světě.

Centrem výroby je naše stáčírna v oblasti Szikszó. Předání stáčírny v roce 2011 bylo jedním 
z nejdůležitějších milníků v krátkém, ale úspěšném příběhu tehdy teprve 5 let staré značky. 
Jsme hrdí na to, že jsme v čele maďarských FMCG výrobních společností, a to jak z hlediska 
výroby, tak i značky. Spolu s dynamickým růstem se naším dalším posláním stalo i utváření 
ekologického povědomí, které má dopad na všechny naše aktivity i rozhodnutí.

Naším cílem je stát se lídrem na trhu ve všech zemích, ve kterých působíme – a to nejen s 
výrobou produktů prémiové kvality, ale jako značkou, která je udržitelná a tvoří mínění, ale 
zároveň také transparentně komunikuje se zúčastněnými stranami.
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GLOBÁLNÍ VÝZVY, LOKÁLNÍ ŘEŠENÍ

Být lídrem v oblasti udržitelnosti vyžaduje integraci cílů podnikové udržitelnosti do 
dlouhodobé obchodní strategie. Lídři musí kontrolovat všechny oblasti provozu, kde se 
používají různé materiály, a vymyslet, jak použití materiálů zredukovat, transformovat nebo 
recyklovat.

Je pro nás nesmírně důležité, aby balení našich produktů bylo udržitelné. Snažíme se 
tak vyvíjet produkty založené na obnovitelných a recyklovatelných surovinách, čímž 
podporujeme odpovědné hospodaření se surovinami a také zachování přírodních zdrojů.

ODPOVĚDNÝ MARKETING A KOMUNIKACE

Značka HELL se vyznačuje 360° komunikací. Naše hlavní sdělení ohledně značky dodáváme 
našim zákazníkům v širším měřítku, a to integrací různých mediálních kanálů. Kromě 
propagace našich produktů také upřednostňujeme informace pro zákazníky týkající se 
složení produktů, balení a podnikové udržitelnosti.

Obsah zvyšující toto povědomí se pravidelně objevuje nejen na tradičních komunikačních 
kanálech a našich webových stránkách, ale i na našich sociálních sítích a v televizních 
kampaních. Spouštíme vzdělávací, zelené kampaně, abychom se zaměřili na různé skupiny 
našich zákazníků, protože správné a přesné informování zákazníků považujeme za velice 
důležité.
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ODPOVĚDNÝ MANAGEMENT,  
ETICKÝ PROVOZ A DODRŽOVÁNÍ SOULADU  

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST
Jsme zodpovědní za další generaci, a proto jsou pro nás 

sociální iniciativy, ale i programy na ochranu zdraví prvořadé. 
Jako odpovědný člen společnosti podporujeme kulturní 

akce, společenské aktivity, sportovní události, ale i například 
zdravotní péči.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zavázali jsme se k ochraně životního prostředí, a to jak v 
našich provozech, tak v produktech, které nabízíme. Naše 

procesy a produkty neustále vyvíjíme, abychom dosáhli lepší 
ekologické efektivity, a zároveň abychom šli příkladem pro 

ostatní velké společnosti.

ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ A 
VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

It extremely important to us to provide proper and accurate 
consumer information and to comply with applicable 

legislation, therefore we provide accurate labeling for our 
products.

SPRAVEDLNOST A BOJ PROTI 
DISKRIMINACI

Po celou dobu našeho působení jednáme v souladu s 
nejvyššími standardy osobní a profesní bezúhonnosti, což 
také vyžadujeme i od všech našich partnerů. Zavázali jsme 

se k boji proti diskriminaci, férovosti a respektu, a to na 
osobní i profesionální úrovni a uděláme vše pro to, abychom 

jakýmkoliv případům diskriminace předešli. Vyvinuli jsme 
si samostatný interní systém a pokyny pro nahlašování 
jakýchkoli obav týkajících se těchto hodnot a pravidel. 

RESPEKT K LIDSKÝM PRÁVŮM
Dodržování lidských práv je pro nás klíčové. Odsuzujeme 
dětskou práci a distancujeme se od všech dodavatelů, 

jakožto i partnerů, u kterých možnost takového výskytu 
připadá v úvahu. V případě našich investic (od plánování až 
po realizaci) průběžně sledujeme naplňování všech lidských 
práv, předpisů a postupů. Důležitost problematiky lidských 

práv jsme zdůraznili v našem Etickém kodexu a očekáváme, 
že všichni naši zaměstnanci si jej přečtou a budou se 

kodexem řídit.

KOMUNITA SDÍLENÝCH HODNOT
Firemní kulturu společnosti HELL považujeme za 

nejdůležitější hodnotu. Bezprecedentní a obtížná situace 
vytvořená pandemií v roce 2020 ukázala, jak moc se na 

sebe mohou zaměstnanci opravdu spolehnout. Společnost 
HELL má komunitu, která drží pohromadě i v takových 

mimořádných a obtížných situacích.
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NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Téma ekologického 

povědomí je nesmírně 

důležité. Společnost HELL 

plánuje každý svůj krok s 

ohledem na udržitelnou 

budoucnost. Chceme jít 

dobrým příkladem pro 

mezinárodní společnosti 

a dát našim zákazníkům 

jasně najevo, že našemu 

životnímu prostředí jsme 

bezmezně oddaní.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ZELENÉ 
INOVACE 

Inovace naší společnosti umožňují dosáhnout růstu 
odpovědným a udržitelným způsobem, ale také snížit 
množství zdrojů používaných pro naše produkty.

Neustálé rozšiřování našich kapacit pro plnění a balení 
našich produktů má za následek rostoucí dopady, které 
se snažíme vyvážit vhodnými a účinnými opatřeními a 
používáním těch nejlepších dostupných technik.

Klíčové dopady provozu společnosti HELL na životní 
prostředí jsou výsledky provozu, plnění, balení a skladování 
našich rostoucích objemů výroby našich produktů. 
Sledujeme náš dopad na životní prostředí a tento dopad 
se snažíme snižovat odpovědným výběrem materiálů a 
opatřeními na zvýšení účinnosti ochrany životního prostředí.

Více než 95 % našich produktů prémiové kvality se už 
nyní prodává ve 100 % recyklovatelných hliníkových 
plechovkách. Do roku 2025 si klademe za cíl zvýšit podíl 
hliníkových plechovek v našem portfoliu na alespoň 99 
%. Hliníkové plechovky lze na rozdíl od plastových lahví, 
které jako obaly na nápoje téměř nevyužíváme, mnohokrát 
recyklovat, a přitom zachovat jejich původní funkcionalitu a 
kvalitu. V letošním roce jsme podepsali smlouvu na pořízení 
hliníku s vysokým obsahem recyklátu. Strategie společnosti 
HELL je založena na odpovědném získávání hliníku s nízkou 
uhlíkovou stopou, což přispěje ke snížení globálních emisí a 
vytvoří produkty pro nízkouhlíkovou budoucnost.
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V létě 2020 jsme uzavřeli partnerství se společností Hydro CIRCAL na použití jejich 
plechovek z nápojového recyklovaného hliníkového plechu s certifikovaným obsahem 
minimálně 75 % recyklovaného spotřebitelského odpadu, a také jsme zahájili přípravu na 
přechod na použití tohoto materiálu pro balení našich nápojů. Použitím tohoto obalu se 
společnost HELL snaží dosáhnout 60% snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s 
emisemi souvisejícími s hliníkovými plechovkami v minulosti. Společnost HELL je prvním 
výrobcem nápojů, který představil jednu z nejekologičtějších hliníkových nápojových 
plechovek s nejvyšším recyklovaným obsahem na světě.

Do roku 2020 jsme dosáhli vysokého stupně vertikální integrace, abychom snížili náš dopad 
na životní prostředí a naši výrobu provozovali co nejvíce udržitelným způsobem. Nejen 
stáčení, ale i samotná výroba nápojových plechovek se nyní provádí v rámci naší skupiny, čímž 
se eliminuje potřeba dodavatelů nápojových plechovek – a zároveň se tím snižuje naše stopa 
skleníkových plynů díky úspoře emisí souvisejících s přepravou plechovek mezi výrobnou a 
plnicím zařízením.

Jako náš další milník udržitelnosti jsme se do roku 2021 zavázali pokrýt 100 % energetických 
potřeb celého našeho provozu z obnovitelných zdrojů energie.

Obecně platí, že každoročně vykazujeme množství oxidu uhličitého a ekvivalentních 
skleníkových plynů, za které jsme při výrobě zodpovědní. Od otevření naší nové výrobní 
jednotky na plechovky v roce 2017 každoročně sledujeme naši podnikovou uhlíkovou stopu.

Emise rozsahu 1  (tCO2e) v roce 2020 Emise rozsahu 2 (tCO2e) v roce 2020

18 538

10 164

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

Společnost HELL má zavedena všechna potřebné environmentální povolení a procesy, 
takže naši odborní zaměstnanci mohou plnit své úkoly s náležitou péčí, aby zajistili soulad 
s předpisy v oblasti životního prostředí. Vypracováváme také měsíční výkazy kontrol 
provedených v našich provozech, které obsahují počet zjištěných neshod a rozsah sankcí 
z nich vyplývajících. V roce 2020 nedošlo k žádným významným incidentům, které by 
zahrnovaly pokuty nebo jiné nepeněžní sankce za nedodržování zákonů a/nebo předpisů z 
oblasti životního prostředí.

Zlepšením energetické účinnosti, přechodem k méně znečišťujícím výrobním procesům a 
aplikací těch nejlepších dostupných technik se snažíme dodržovat ekologické předpisy, ale i 
neustále snižovat náš dopad na naše životní prostředí.

VZDĚLÁVACÍ ZELENÁ KOMUNIKACE

Naším cílem je vést naše zákazníky k ekologickému myšlení a jít příkladem pravidelným 
poskytováním informací o našich ekologických inovacích a vylepšeních našich produktů a 
technologií. Důležitost udržitelnosti zdůrazňujeme v mnoha různých mediálních kanálech. 
Jedním z aktivních způsobů, jak toho dosáhnout s co nejvyšším dopadem, je propagace 
recyklace hliníkových plechovek, k čemuž také vyzýváme naše zákazníky prostřednictvím 
našich mediálních kampaní.
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NAŠE KOMUNITA

HELL ENERGY není jen 

společnost, ale také 

komunita sdílených hodnot. 

Jsme odpovědná společnost 

a podporovat komunity 

v našem okolí je naší 

povinností.

BUDOVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNITY

Vytváření nových pracovních míst

Jsme hrdí na to, že můžeme vést technologický rozvoj, 
neustále investovat a přinášet nová pracovní místa do 
regionu severního Maďarska, kde je poměrně vysoká 
nezaměstnanost. Nejen, že prodáváme vysoce kvalitní 
produkt, ale také jsme vytvořili stabilní, neustále se 
rozvíjející společnost, která dosud poskytla více než 1000 
pracovních míst a bezpečné pracovní prostředí, které svým 
zaměstnancům poskytuje skvělé kariérní příležitosti.

Abychom mohli pokračovat v této cestě, rozhodli jsme se 
přesunout výrobu kávy Hell Energy Coffee z Německa 
do Maďarska. V září 2020 zahájila provoz nová tovární 
jednotka v oblasti Szikszó, což vytvořilo 50 nových 
pracovních míst v župě Borsod-Abaúj-Zemplén. Všechny 
naše produkty z ledové kávy dodávané do celého světa 
obsahují 100 % maďarské mléko, čímž šíří dobrou pověst 
země po celém světě a vytvářejí prestiž pro domácí výrobce.

Školicí programy a kariérní příležitosti

Udržujeme dobré vztahy s vysokou školou v Miskolci. 
Dlouhodobě akceptujeme vysokoškoláky v rámci duálního 
vzdělávacího programu a poskytujeme možnost odborné 
praxe pro absolventy. V roce 2020 jsme podepsali 

tripartitní smlouvu s městem Szikszó a vysokou školou v 
Miskolci, jejímž cílem je udržet mladé lidi ve městě Szikszó 
poskytováním školicích programů a kariérních příležitostí.

Tohoto jsme chtěli dosáhnout zvýšením úrovně vzdělání, 
a proto od příštího roku plánujeme přijímat studenty nejen 
z vysokých škol, ale i ze středních škol v Miskolci. V rámci 
dohody se společnost HELL bude podílet i na rozvojovém 
programu oblasti Szikszó, jako je výstavba nových obytných 
domů, škol a školek. To úzce souvisí s poskytováním profesní 
dráhy místním lidem, protože město Szikszó a jeho okolí by 
se tak mohlo stát atraktivnější pro pracovní sílu.

Dary
Jakožto společnost známá svým lokálním patriotismem 
jsme stálými příznivci místních komunit a organizací. V této 
mimořádné situaci způsobené koronavirem v roce 2020 
byla potřeba jakákoliv pomoc. Věřili jsme, že bychom měli 
podporovat ty, kteří pracují v přední linii při boji proti viru. 
V roce 2020 jsme v reakci na epidemiologickou situaci 
věnovali 20 milionů forintů Ústřední nemocnici župy 
Borsod-Abaúj-Zemplén a Fakultní nemocnici. Nemocnice 
tento dar použila na nákup vybavení potřebného k provozu 
jednotky intenzivní péče a na nákup nového vybavení, jako 
jsou intenzivní lůžkové monitory, analyzátory krevních 
plynů, mobilní rentgeny či ultrazvukové přístroje, které jsou 
nezbytné pro provoz jednotky.
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NAŠE ÚSPĚCHY

OTEVŘENÍ NAŠEHO NOVÉHO ZÁVODU 
NA VÝROBU KÁVY VE MĚSTĚ SZIKSZÓ

VÝSTAVBA 7 SIL NA CUKR, KTERÁ 
NAHRADÍ VELKOOBJEMOVÉ OBALY, 

ABY SE SNÍŽIL ODPAD A EMISE 
PLYNOUCÍ Z DOPRAVY

ZAHÁJENÍ IMPLEMENTACE ISO 14001 
– SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO 

MANAGEMENTU 

NÁKUP RECYKLOVANÉHO HLINÍKU 
S MINIMÁLNÍM OBSAHEM 75 % 
RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

POSÍLILI JSME NAŠE STRATEGICKÉ 
PARTNERSTVÍ S VYSOKOU ŠKOLOU V 

MISKOLCI

SNÍŽENÍ PODÍLU PLASTOVÝCH 
LAHVÍ V NAŠEM PORTFOLIU  

POD 5 %

ISO 14001
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NAŠE CÍLE DO BUDOUCNA

DALŠÍ SNIŽOVÁNÍ PODÍLU PLASTOVÝCH LAHVÍ

Namísto plastových lahví zvolila společnost HELL hliníkové plechovky, 
protože to jsou jediné nápojové obaly, které lze recyklovat donekonečna, 
a přitom zachovat jejich kvalitu i hodnotu. V roce 2021 se zavazujeme 
vyřadit plastové lahve pro naše sycené nealkoholické nápoje, což je jedna z 
nejoblíbenějších kategorií nápojů. Naším cílem je do roku 2025 snížit podíl 
plastových lahví v našem portfoliu pod 1 %, a to zvýšením podílu hliníkových 
obalů na 99 %.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST A VYUŽITÍ 
OBNOVITELNÉ ENERGIE

Usilujeme o zvýšení energetické účinnosti a snížení emisí oxidu uhličitého. 
Za tímto účelem je naším cílem nainstalovat systém dílčího měření do našich 
závodů. Od roku 2021 se zavazujeme pokrývat naše energetické potřeby ze 
100 % obnovitelných zdrojů.

BUDOUCÍ INVESTICE

Společnost HELL plánuje v roce 2021 téměř 80miliardový investiční 
program, během kterého bude realizovat rozšíření kapacit ve výrobně ve 
městě Szikszó. Mezi naše plány patří mimo jiné rozšíření naší výrobny 
plechovek a kapacity pro plnění. V rámci investice plánujeme vytvoření 
nového komplexu budov s novými linkami na výrobu a plnění hliníkových 
plechovek o rozloze 78 000 metrů čtverečních, ale také navýšení skladovací 
kapacity vybudováním dalších skladovacích jednotek. Po plánovaném 
rozšíření a po plánovaném uvedení do provozu v roce 2023 bude nové 
zařízení ve městě Szikszó schopné produkovat téměř 3 miliardy kusů 
hliníkových plechovek ročně.
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