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Strategie udržitelnosti Packeta



Packeta - globální platforma pro ecommerce

Doručení domů
13 000

Mezi námi
5 500 000

Výdejní místa
9 000+

Mobilní aplikace
2 000 0000

Z-BOX
2 500



Výhoda či povinnost ve světě ecommerce
I když jsme červení, myslíme zeleně

Co to NENÍ?

• Není to jen to EKO nebo ZELENÉ

• Není to ONEMAN SHOW

• Není to jen náklad ale spíše investice

Co to JE?

• Nutná součást našeho businessu 

• Strategická a konkurenční výhoda

• Od roku 2024 legislativní povinnost – vykazování uhlíkové stopy



Strategie udržitelnosti Packeta
I když jsme červení, myslíme zeleně
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Nakládaní s 
odpady

Kompletní 
odpadové 

hospodářství
office + depo

Bezpečnost

Bezpečnost a 
ochrana zdraví při 

práci BOZP

Alternativní 
zdroje energie

Kompletní využití 
energií od FVE až 

po stávající 
náklady

Trvalé 
zlepšování

Rozhodnutí
a projekty ovlivňující 

oblasti
Eko + CSR + Fin



Uhlíková stopa byla spočítána dle pravidel auditu (ISO 19 011)

1 zásilka = 0,386 kg CO2e

Packeta Group = 27 522 t CO2e/rok

Měření uhlíkové stopy



Doručením jedné zásilky 
se vyprodukuje

368g CO2, to odpovídá 
výrobě 1 velkého piva.

Pivo
Celková uhlíková stopa

Packeta group
je 27,521t C02/rok,

to je 80 x méně než vyprodukuje 
1 uhelná elektrárna.

Uhelná elektrárna
Rozdíl mezi kumulovaným 

doručením (ZBOX nebo VM)
a doručením na adresu je 280g
CO2e, to odpovídá 5 hodinám 

koukání na televizi.

TV

Porovnání
Měření uhlíkové stopy



Alternativní pohony v logistice
I když jsme červení, myslíme zeleně

Elektromobilita Vodíková 
mobilita

Zelená poslední 
míle



Elektromobilita
Looking red thinking green

Stále rozšiřujeme naši flotilu elektroaut po celé ČR a snažíme 

se vytvářet nové zelené trasy a vyvracet mýty v oblasti 

elektromobility

• Výhody
• Bezemisní provoz

• Nižší provozní náklady

• Nevýhody / Mýty?
• Vyšší pořizovací cena oproti spalovacímu motoru

• Vysoké nároky na dobíjecí infrastrukturu

• Dlouhá doba dobíjení

• Krátká dojezdová vzdálenost



Vodíková mobilita
Looking red thinking green

V roce 2021 jsme stali členem 
HYTEP České Vodíkové 
Technologické Platformy

Chceme podpořit rozvoj 
vodíkové infrastruktury a 
využití vodíku v logistice

Vodíkové náklady vozy

• Výhody

• Bezemisní provoz

• Dojezdová vzdálenost srovnatelná s 

spalovacím motorem

• Rychlé doplnění vodíku během několika minut 

• Nevýhody
• Nedostatečná infrastruktura v ČR

• Nedostatečná nabídka vozidel na trhu

• Vysoká cena vodíkových technologií

Vodíkové dodávky

Pilotní projekt 11/2022 – První vodíková dodávka v logistice v Evropě – Renault Hyvia



Zelená poslední míle
I když jsme červení, myslíme zeleně

Doručování na kole

Kurýr denně ujede až 80 km

Doručí až 70 zásilek / den

• Výhody
• Bezemisní způsob doručování

• Úspora času při parkování

• Větší obratnost

• Nevýhody

• Kratší délka trasy

• Menší počet zásilek

Využití alternativních pohonů v rámci poslední míle
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