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Energetická politika 
 

Společnosti FOXCONN CZ s.r.o., Foxconn Technology CZ s.r.o., Foxconn European Manufacturing 
Services s.r.o., GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o (dále v tomto dokumentu jen „společnosti“) 
patří k největším výrobcům zařízení informačních technologií. Uvědomují si velmi dobře 
významnost své role na trhu a z ní vyplývající odpovědnost, stejně tak skutečnost, že změna 
klimatu je globálním jevem a že způsob využívání energie má zásadní dopad na životní prostředí. 
Za tímto účelem společnosti ve všech svých pobočkách společně vytvořily a zavedly systém 
energetického managementu v souladu s normou ISO 50001. Tento systém řízení a související cíle 
vycházejí z korporátní politiky a cílů skupiny Hon Hai, zejména cíle stát se společnostmi 
vykazujícími nulové emise CO2.  
Naše energetická politika tudíž představuje závazek zajistit účinné využívání zdrojů a snížit dopad 
na životní prostředí v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, a to prostřednictvím zlepšení 
energetické hospodárnosti vlastních procesů a procesu neustálého zlepšování.  
 

 

Za tímto účelem se společnosti zavazují: 

• splňovat veškeré platné legislativní a jiné obecně závazné požadavky týkající se energetické 
účinnosti, užití a spotřeby energie, 

• stanovovat cíle a programy ve formě měřitelných hodnot, pravidelně provádět měření a 
hodnocení všech aspektů, které mají či mohou mít významný dopad na energetickou 
hospodárnost,  

• zajišťovat dostupnost informací potřebných k dosahování cílů a energetických cílových hodnot 

• pravidelně provádět interní audity a školení zaměstnanců za účelem ověření funkčnosti všech 
prvků systému řízení, ověřovat přijatá preventivní a nápravná opatření, 

• zapojovat zaměstnance do rozhodovacího procesu při vývoji, plánování, zavádění, hodnocení a 
realizaci opatření mající vliv na energetickou výkonnost, 

• udržovat a prohlubovat povědomí zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran                                 
o energetické politice a současně vyžadovat plnění všech jejích zásad, 

• pravidelně přezkoumávat energetickou politiku, směrnice a stanovené cíle a programy za účelem 

neustálého zlepšování udržovat platnou a aktuální dokumentaci systému řízení, 

• podporovat nákup energeticky úsporných výrobků a služeb, které mají vliv na energetickou 
hospodárnost, 

• podporovat návrh činností, které zvažují zlepšování energetické hospodárnosti, 

• k tomuto účelu poskytnout potřebné finanční, personální a odborné zdroje. 
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