
COCA COLA V INDII
Jak tisíce farmářů a obyvatel vesnic přicházejí o vodu

Coca-Cola v Indii

Americká Coca-Cola Company (TCCC) je největší společností v oblasti prodeje a výroby
nealkoholických nápojů na světě. V Indii působí od roku 1993 prostřednictvím své dceřiné
společnosti Hindustan Coca Cola Beverages Pvt. Ltd. (HCCBPL), která v současnosti zastává
největší podíl na tamním trhu nealkoholických nápojů. Jako zdroj pro výrobu nápojů využívá
podzemní vodu stáčenou v čerpacích stanicích, kterých má po celé Indii více než čtyřicet.

Mnohé oblasti v Indii čelí v současnosti kritickému nedostatku vody. Obyvatelé indického venkova
jsou odkázáni na zemědělství jako na hlavní způsob obživy. Vodu k zavlažování polí nebo pro
domácí potřeby získávají především z podzemních zdrojů zpřístupněných veřejnými studnami či
pumpami. TCCC umístila mnohé ze svých čerpacích stanic v oblastech náchylných k vysychání a
tím rostoucí krizi vodních zdrojů jen prohloubila.

Kaladéra

Jedna z takových oblastí se nachází ve státě Rádžastán kolem vesnice Kaladéry. Již v roce 1998
prohlásil Hlavní úřad pro podzemní vodu (CGWBA) toto území jako „přetížené“. Přesto zde byla v
roce 1999 vybudována továrna na plnění lahví patřící indické Coca-Cole. Během devíti let před tím,
než HCCBPL začala v roce 2000 provozovat svou stanici, klesla hladina podzemní vody o pouhé 3



metry. Nyní, devět let poté, je hladina níže o více než 22 m. Obětí rychlého úbytku vody se stali
místní obyvatelé. Úroda podstatně klesla díky nedostatku vody na zavlažování polí. Zemědělci musí
platit více peněz za elektřinu, aby mohli motorovými čerpadly získávat vodu z větších hloubek. V
oblasti nejsou žádné další zdroje vody, veškerá síť povrchové vody je vyschlá. Ženy, které v Indii
zastávají většinu domácích prací, musí navíc chodit mnohem dál pro vodu na pití, vaření a hygienu.
Kvalita vody se zhoršila, zapáchá, je zakalená a nemá přirozenou barvu.1 CGWBA v roce 2004
potvrdil2, že HCCBPL nejen odčerpává extrémní množství podzemní vody, ale že také způsobuje
její znečištění svými hloubkovými vrty.3  Tyto problémy pociťují obyvatelé až 50 vesnic.

Od roku 2003 pořádají místní komunity protestní kampaň požadující ukončení činnosti továrny
patřící Coca-Cole.4 Toto hnutí se kromě obyvatel dotčených vesnic skládá z mnoha nevládních
organizací napříč politickým spektrem. Navzdory vlně protestů Coca-Cola pokračuje v čerpání
vody téměř zadarmo, tedy za několik set dolarů ročně. Vodohospodářská politika státu Rádžastán
přitom jasně uvádí, že průmysl může využívat místní vodní zdroje až poté, co jsou splněny potřeby
vody pro přímou spotřebu, zemědělství, výrobu energie.

Mehdiganj

Podobně je zasažena také oblast kolem vesnice Mehdiganj ve státě Utar Pradéš, vzdálená asi 20 km
od Varánasí, proslulého města ležícího na řece Ganze. HCCBPL zde začala působit v roce 2000,
kdy odkoupila továrnu na výrobu nápojů od jiné společnosti. Přestože oblast během minulých let
zaznamenala zvýšení populace a počtu studen, během posledních desíti let došlo k razantnímu
snížení hladiny podzemní vody, které tento trend několikrát přesahuje. Místní obyvatelé viní
společnost především z nadměrného čerpání podzemní vody a ze znečištění vody a půdy.5 Nezávislá
studie v roce 2006 potvrdila, že v bezprostřední blízkosti továrny se nachází zvýšené množství
těžkých kovů.6 Hladina podzemní vody ve vrtech v továrně patřící HCCBPL klesla v roce 2008 pod
23 m. Tento údaj byl jedním z nejhorších v oblasti a jen potvrdil masivní dopad činnosti čerpací
stanice.7 Firma se snaží překroutit tyto důkazy tím, že poukazuje na vrt vzdálený 5 km od stanice,
kde je hladina vody „pouhých“ 6 m pod zemí.8

Co na to Coca-Cola

Coca-Cola se kritikám všemožně brání, tvrdí, že za extrémní
úbytek podzemní vody mohou suchá léta a intenzifikace
zemědělství. S tímto tvrzením se nechtějí spokojit protestující
organizace ani některé světové univerzity, které s TCCC
ukončily smlouvu o prodeji nápojů, protože nesouhlasí s
nezodpovědným přístupem firmy k lidským právům a životnímu
prostředí.9 

Jedna z těchto institucí, americká Michhiganská Univerzita si po
TCCC vynutila vědeckou studii, která by posoudila její
hospodaření s vodou v Indii. Společnost s provedením studie

1 http://www.teriin.org/cocacola_report_toc.php
2 http://www.indiaresource.org/news/2004/1020.html
3 http://www.hinduonnet.com/thehindu/2004/06/17/stories/2004061703030500.htm
4 http://www.hindu.com/2004/09/29/stories/2004092902220500.htm
5 http://www.mehdiganj.com
6 Report on environmental quality monitoring in surrounding areas of Hindustan Coca Cola bottling plant at
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7 http://www.indiaresource.org/documents/cokeletter1.jpg
8 http://www.indiaresource.org/documents/rajatalabmeasure.jpg
9 Tyto mezinárodní protesty se netýkají pouze činnosti Coca-Coly v Indii, ale také údajného podílu společnosti na

zavraždění členů odoborových hnutí v Kolumbii.



souhlasila a požádala renomovaný indický Institut energie a zdrojů (TERI) o její vypracování.

Studie, která hodnotí šest vybraných indických továren na výrobu nápojů včetně Kaladéry a
Mehdiganje, byla dokončena v lednu 2008. Její zjištění nebyla nijak lichotivá a v mnohém potvrdila
obvinění zasažených obyvatel. Doporučila společnosti přehodnotit dosavadní přístup, který byl
zaměřen pouze na ekonomické cíle. V případě ani jedné z posuzovaných továren nebyla poskytnuta
EIA (hodnocení vlivu na životní prostředí) vypracovaná před začátkem provozu. Není tedy jisté,
nakolik se tehdy TCCC zajímala o dopady na životní prostředí a místní obyvatele, především v
případě továrny v Kaladéře, která byla již rok před příchodem Coca-Coly posouzena jako
vodohospodářsky přetížená oblast. Vzhledem k extrémním podmínkám v Kaladéře studie navrhla,
aby TCCC namísto stávajících přetížených zdrojů používala k výrobě nápojů vodu z nejbližšího
hojného zdroje, nebo aby továrnu uzavřela. Tento požadavek bohužel dodnes nebyl vyslyšen. Studie
také odhalila, že výrobny nápojů často nedodržují vlastní normy týkající se míry znečištění odpadní
vody.

Prázdné sliby

Coca-Cola se snaží vylepšit své jméno příslibem „vodní neutrálnosti“ nebo budováním zařízení na
sbírání dešťové vody. Možnost těchto zařízení odkázaných na srážky zlepšit situaci v suchých
oblastech jako je Kaladéra zpochybnila již studie TERI. TCCC prohlásila, že se v této oblasti stane
„pozitivním účastníkem“ prostřednictvím zmíněných zařízení. Tvrdí, že díky nim lze nasbírat až
patnáctinásobek množství vody, kterou sami spotřebují. Dále slibuje vybudovat měřící zařízení,
která posoudí efektivitu těchto zařízení.10 Otázkou však je, odkud vzali jasná čísla ohledně sběrného
potenciálu zařízení? Navíc podle tvrzení Amita Srivastavy, vedoucího organizace Indian resource
center, sběrná zařízení zůstavají v rozpadlém stavu, ve kterém jej nalezla již TERI. „Pokud jsou tak
úspěšní ve sběru dešťové vody, nač potřebují tolik podzemní vody?“ ptá se Srivastava.

Coca-cola je tak podobná jiným nadnárodním firmám, které vynaložené prostředky na životní
prostředí a společenskou odpovědnost utrácí především za zveřejňování těchto aktivit a již méně na
jejich prosazování a údržbu.

Coca-cola již byla v Indii několikrát kritizována za své nezodpovědné chování.11 Ve vesnici
Plačhimada došlo k rozhodnutí o neobnovení licence Coca-Cole, což vedlo k uzavření továrny.
Hlavním důvodem bylo znečištění území odpadní vodou. Vládní komise na začátku roku 2010
stanovila, že TCCC zaplatí odškodné ve výši 47 miliónů dolarů.12 Situace indických správních
orgánů není jednoduchá, rozhodování trvá mnoho let a vliv obchodních zájmů na rozhodování
státních úředníků nelze nijak vyloučit. Přes množství důkazů ve prospěch rozhodnutí soudu
komentovali představitelé Spojených států soudní rozhodnutí o neudělení licence jako „nešťastné
pro indické investiční prostředí“13. Úředník, který Coca-Cole vydal licenci provozovat továrnu v
Mehdiganj, byl později přistižen při korupci.14

Díky nejasnosti a neprůhlednosti prostředí indických zákonů a kvůli střetům mezi obchodními
zájmy a lidskými právy tak TCCC nese následky svého nezodpovědného chování v podobě
vysokých pokut, špatné reklamy a nespokojených univerzit, které s firmou přestávají obchodovat.

10 http://www.indiaresource.org/campaigns/coke/2008/coketomichiganletter1.pdf  
11 Např. zjištění velmi vysokého podílu pesticidů ve jejich nápojích vedlo k zákazu prodeje těchto výrobků v několika

indických státech.
12 http://www.reuters.com/article/idUSSGE62M0AV20100323   
13 http://uk.oneworld.net/article/view/138102/1/5795  
14 http://timesofindia.indiatimes.com/Pollution-officer-caught-accepting-bribe/articleshow/4323229.cms



Řešení, která prosazujeme:

Ekologický právní servis prosazuje nové zákony platné pro celou Evropskou unii, které znemožní
obcházení mezinárodních ustanovení respektujících lidská práva a ochranu životního prostředí po
celém světě. Tyto zákony stanoví, že:

1. Firmy budou právně odpovědné za poškozování životního prostředí a veškerou újmu,
kterou způsobím obyvatelům území, ve kterém působí. 

2. Ředitelé těchto společností budou osobně odpovědni za zveřejnění dodavatelského řetězce a
všech přijatých opatření proti porušování lidských práv a ničení životního prostředí. Díky
tomu se skutečnou reklamou firem stane jejich pozitivní přístup a jednání. Zlepší se také
konkurenceschopnost zodpovědných firem.

3. Občanské organizace hájící veřejné zájmy budou mít po předložení důkazů oprávnění
zahájit řízení u soudu proti firmám, které poruší mezinárodně uznaná lidská práva nebo
standardy ochrany životního prostředí. V současné situaci bez reálné hrozby soudního postihu
nejsou ředitelé nuceni zvažovat dopady jejich rozhodnutí na lidská práva a životní prostředí. Díky
našemu návrhu hlasy obyvatel indických vesnic dostanou patřičnou důležitost a představitelé firem
je tak přestanou ignorovat.

Podpořte naše návrhy. Pošlete vzkaz české vládě a Evropské Komisi. Připojte se na
www.responsibility.cz

Ekologický právní servis prosazuje tyto návrhy společně s Evropskou koalicí pro odpovědnost
korporací. Naše návrhy řeší problematiku odpovědnosti korporací komplexně – obdobně se dají
aplikovat na masivní porušování lidských práv a  znečištění při těžbě ropy v rozvojových zemích
nebo možnosti občanů Evropské unie dovolávat se spravedlnosti u soudů proti velkým
společnostem, které ničí jejich životní prostředí.

Tento materiál vznikl za finančního přispění Evropské Unie. Za jeho obsah je plně odpovědný
Ekologický právní servis, za žádných okolností nemůže být považován za stanovisko EU.

Evropská Unie


