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1 Účel 
Energetická politika je zpracována na základě požadavku kap. 4.3, normy ISO 50001 „Systém 
managementu hospodaření s energií“. Stanovuje závazek společnosti dosahovat snižování energetické 
náročnosti.   

2 Rozsah platnosti 
Politika je platná v UNIPETROL, a.s., UNIPETROL RPA, s.r.o. včetně odštěpných závodů, UNIPETROL 
DOPRAVA, s. r. o. a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 

Nahrazuje Energetickou politiku, 1. vydání z 15. 3. 2016. 

3 Pojmy, definice a zkratky 
Společnost - UNIPETROL, a.s., UNIPETROL RPA, s.r.o. včetně odštěpných závodů, UNIPETROL 

DOPRAVA, s. r. o. a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 

EnMS - Systém managementu hospodaření s energií dle normy ISO 50001 

4 Energetická politika 
UNIPETROL se zabývá rafinérskou a petrochemickou výrobou a prodejem v rámci České republiky i 
středoevropského regionu. Společnosti skupiny zejména vyrábějí a prodávají rafinérské výrobky, chemické a 
petrochemické produkty, polymery a speciální chemikálie. Skupina provozuje rovněž vlastní dopravní služby 
a financuje vlastní výzkum a vývoj. UNIPETROL je přední rafinérskou a petrochemickou společností v České 
republice a významnou organizací ve střední a východní Evropě. Náklady na výrobu / nákup energií tvoří 
významnou položku rozpočtů společností skupiny UNIPETROL. 

Energetická politika vychází z hodnot, které společnosti skupiny zastávají, tedy Odpovědnost – Rozvoj – 
Lidé – Energie – Spolehlivost. Jednou z hlavních priorit vedení společností je trvale snižovat spotřebu 
energií a zvyšovat efektivitu jejich využívání.  Společnosti proto zavádí, udržují a zdokonalují systém 
managementu hospodaření s energií (EnMS) dle normy ISO 50001. Společnosti prohlašují, že všechny 
požadavky této normy (včetně dalších právních a jiných požadavků) jsou plněny a princip neustálého 
zlepšování v oblasti hospodaření s energiemi je naplňován.  Společnosti jsou zároveň odhodlány 
systematicky snižovat negativní dopady svých činnosti na životní prostředí. 

Vedení společností se v rámci systému hospodaření s energiemi zavazují: 
- Plnit relevantní právní a jiné požadavky; 
- Přispívat k plnění národních cílů v oblasti emisí skleníkových plynů a zvyšování energetické efektivity; 
- Pravidelně prověřovat výkonnost v oblasti energetické efektivnosti a stanovovat relevantní opatření 

k jejímu zlepšování; 
- Neustále a systematicky optimalizovat spotřebu energií a s tím spojených nákladů, v dlouhodobém 

horizontu snižovat spotřebu energií; 
- V rámci nákupních procesů využívat jako jedno z klíčových kritérií energetickou efektivitu; 
- Zajistit nezbytné zdroje pro plnění závazků normy ISO 50001; 
- Zajistit dostupnost všech informací spojených se systémem hospodaření s energiemi všem 

zaměstnancům, vzdělávat je v oblasti úspor energií, nových technologií a jejich dopadů na životní 
prostředí, vyžadovat a motivovat je k zapojení do plnění cílů zavedeného systému hospodaření s 
energiemi; 

- Spolupracovat při plnění cílů zavedeného systému hospodaření s energiemi s odborníky z akademické 
a odborné obce. 

Energetická politika je závazná pro všechny zaměstnance společností.   
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