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Vážení čtenáři,
společnost Fatra, a.s. je s vámi již
od roku 1935. Od té doby jsme se stali
významným světovým zpracovatelem
plastů (PVC, PE, PET aj.) a naše
výrobky vyvážíme do více jak 50 zemí
světa. Přes 67 % celkové produkce
směřuje na zahraniční trhy a to
nejen díky moderním technologiím,
ale zejména díky lidem, bez jejichž
dovedností a znalostí bychom
nemohli být tak úspěšní. Filozofií
Fatry bylo vždy budovat dlouhodobé
perspektivní vztahy založené
na dialogu a vzájemném respektu. Díky
dlouholeté praxi víme, že na úspěchu
firmy se nepodílí pouze zaměstnanci,
ale také naši partneři. Respekt

ZÁVĚR

a ochota vést dialog jsou prvními
kroky k společenské odpovědnosti.
Nejen, že zaměstnáváme téměř 1.300
zaměstnanců z blízkého okolí, ale
podílíme se i na rozvoji tamní kulturní,
sportovní, sociální a ekonomické
situace. Chceme aktivně spoluvytvářet
podmínky pro plnohodnotný
a důstojný život. Připravili jsme
si pro vás zprávu o společenské
odpovědnosti společnosti Fatra, a.s.
Zároveň tímto děkujeme všem našim
zaměstnancům a partnerům za přízeň
a těšíme se na další spolupráci
v nadcházejících letech.
Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel společnosti Fatra, a.s.
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Naši zaměstnanci jsou základním
pilířem úspěchu. Dodržujeme politiku
rovných příležitostí, práv a povinností
a aktivně zabraňujeme jakékoliv formě
diskriminace (věk, pohlaví, vyznání,
barva pleti, sexuální orientace, ekonomický status…).
Provozovna Napajedla a provozovna
Chropyně mají svá vlastní personální
oddělení, která jednají nezávisle, přesto
však naplňují celofiremní personální
strategii stanovenou pro celou společnost.
Nejen respektování zákonných požadavků, ale také etická pravidla chování
jsou součástí firemní kultury společnosti.

ZÁVĚR

Etický kodex (zásady etického chování) obdrží každý zaměstnanec při
nástupu do pracovního poměru. Při
nástupu a v opakovaném intervalu jsou
zaměstnanci školeni v oblasti prevence
korupčního jednání. V případě svědectví protiprávního jednání či porušení
etického kodexu mají zaměstnanci
k dispozici etickou linku Tell Us, která
je k dispozici 24 hod. denně.
Otevřenost a hledání nových talentů je
spjato s Fatrou od doby založení firmy
J. A. Baťou. Každoročně firma pořádá
exkurze pro mladé studenty a nabízí
možnost stáže, praxe, vedení vysokoškolských závěrečných prací (BP, DP)
a pracovního poměru.

• Průměrný počet zaměstnanců = 1280
		 Celkové osobní náklady = 636 mil. Kč
• Výdaje společnosti na pořádání školení = 2 mil. Kč
• Průměrný počet hodin školení na 1 zaměstnance za rok = 10 hodin
		 1200 zaměstnanců absolvovalo školení a semináře týkající se prevence korupce
		 1250 zaměstnanců absolvovalo školení (bez určení druhu)
		 Průměrný počet zaměstnanců se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P atp.) = 12
• Finanční objem tzv. náhradního plnění
(odebírání služeb či produktů chráněných dílen) = 14 mil. Kč
• Společnost umožnila nahlédnout do závodů 18 exkurzím
• Ve společnosti bylo celkem 93 studentů, učňů či brigádníků
• Společnost podpořila soutěž Mladý chemik
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Vážíme si životního prostředí
Fatra se již dlouhodobě věnuje ochraně
životního prostředí a každoročně vyvíjí
aktivity vedoucí ke snižování uhlíkové
stopy.

obhájila certifikáty dle ČSN EN ISO
14001:2016 a ČSN EN ISO 9001:2016
při recertifikačním auditu, provedeném
společností Bureau Veritas.

O této skutečnosti hovoří jak dosahované výsledky, tak i fakt, že od roku
2000 je Fatra, a.s. certifikována dle
normy ISO 14001.
V roce 2018 Fatra, a.s. úspěšně
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Responsible
Care
Zásadami programu Responsible Care
se Fatra řídí už od roku 1994.
Program „Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii“ je dobrovolná celosvětově přijatá a rozvíjená
iniciativa chemického průmyslu
zaměřená na podporu udržitelného
rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy
výrobků, zlepšováním ochrany zdraví
lidí a životního prostředí.

Svaz chemického průmyslu ČR propůjčil Fatře v roce 2011 oprávnění používat
logo Responsible Care na období dvou
let a následně v roce 2013 obhájila používání loga rovněž na období dvou let.
Vzhledem k tomu, že Fatra, a.s.
průběžně plní požadavky programu,
požádala v roce 2015 Svaz chemického
průmyslu ČR o souhlas k používání
loga, který byl udělen do října 2019.

Na základě výsledků v oblasti ochrany
životního prostředí a bezpečnosti práce
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Cena udržitelného
rozvoje
V roce 2014 Fatra, a.s. získala prestižní
ocenění „Cena udržitelného rozvoje“.
Toto ocenění je udělováno představenstvem Svazu chemického průmyslu
České republiky členským organizacím
SCHP ČR.

činností přispívají k ochraně životního
prostředí, bezpečnosti práce, ochrany
zdraví, zasloužili se o rozvoj regionu
a dlouhodobě plní kriteria daná programem Responsible Care.

Oceňovány jsou ty společnosti, které
se významnou měrou zasloužili
o rozvoj chemického průmyslu a svojí
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Oblast nakládání s odpady je řízena interní směrnicí Nakládání s odpady, vycházející
z požadavků legislativy.
Množství produkovaných odpadů je uváděno ve smyslu metodiky vykazování
odpadů pro integrovaný registr znečišťování a údajů pro výkazy v rámci programu
Responsible Care.
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Společnost Fatra, a.s. se aktivně podílí
na recyklaci odpadů
Příspěvkem Fatry pro ochranu životního prostředí je již dlouhodobé využívání druhotných surovin, které snižují spotřeby primárních zdrojů. Fatra ve svých výrobcích
využívá externí recykláty na bázi PVC a polyolefinů. Pro možnost rozšíření uplatnitelnosti plastových odpadů, byla v roce 2015 realizována investice do recyklační
technologie v Chropyni pro zpracování odpadů z polyolefinů.
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Zdroje znečišťování ovzduší jsou ve společnosti Fatra, a.s. provozovány v souladu
s platnou legislativou a dodržují stanovené emisní limity. Zdroje znečišťování ovzduší
provozované v Napajedlích jsou všechny zahrnuty do integrovaného povolení.
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Meziroční snížení celkové spotřeby energie v provozovnách Napajedla, Chropyně
o 2,14 %.
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Odpadní vody,
vodní hospodářství

ZÁVĚR

SPOTŘEBA VODY VZTAŽENÁ NA TUNY PRODUKCE
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Fatra, a.s. věnuje ochraně životního prostředí zaslouženou pozornost. Investice
na ochranu životního prostředí směřují do oblastí:

Investice na ochranu
životního prostředí

bezpečné skladování a interní doprava surovin,
prevence proti úniku závadných látek,
instalace odlučovacích zařízení na snížení emisí,
prevence vzniku odpadů,
budování kapacit pro recyklaci plastových odpadů,
snižování energetické náročnosti, úspory energií
havarijní připravenost
snižování hluku

•
•
•
•
•
•
•
•

Celková částka na zvýšení ekologické šetrnosti v provozu a technologií či zlepšení
pracovního prostředí zaměstnanců činila v roce 2018 52,7 mil. Kč.
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Společnost Fatra, a.s. usiluje o udržením vysoké úrovně kvality výrobků a služeb, ochrany životního prostředí a zdraví při práci. Fatra, a.s. rovněž klade důraz
na prevenci vzniku havárie a snížení rizika ohrožení obyvatel v okolí a majetku
společnosti.

Rámec pro stanovení cílů integrovaného systému tvoří
následující body:
1.	Zvyšovat spokojenost zákazníků včasnými dodávkami kvalitních výrobků, při
jejichž výrobě je zároveň dbáno na minimální zátěž životního prostředí.
2.	Plnit požadavky právních a jiných předpisů v rámci jednotlivých oblastí integrovaného systému.
3.	Předcházet znečišťování životního prostředí, uplatňovat vhodné prevenční
postupy v ochraně životního prostředí, zdraví zaměstnanců a pro snížení
rizika havárie.
4.	Pravidelně vyhodnocovat rizika v oblastech kvality, EMS, BOZP, havarijní
připravenosti a přijímat adekvátní opatření pro neustálé zlepšování všech
procesů v integrovaném systému.
5.	Informovat zaměstnance i veřejnost o vlivu svých činností na zdraví a životní
prostředí.
6.	Rozvíjet kvalifikaci a povědomí zaměstnanců ve všech oblastech integrovaného systému.
7.	Vytvářet a udržovat vhodné hygienické podmínky pro výroby, jejichž produkty jsou uplatňovány v hygienickém průmyslu nebo určeny pro styk s potravinami.
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Šestý ročník, 25 přihlášených projektů, tři ocenění a respekt všem. To
jsou základní fakta o právě ukončené
soutěži Inovační firma Zlínského kraje.
Výsledky byly slavnostně vyhlášeny
dne 14. 11. 2018 v hotelu Baltaci Atrium
ve Zlíně. Za aktivitou stojí Zlínský kraj
a cílem je podnítit firmy k vyšší míře
inovací, které následně byly oceněny
a nejlepším podnikatelským subjektům
se dostalo publicity. Organizací soutěže
je tradičně pověřeno Technologické
inovační centrum sídlící ve Zlíně.
Přihlášené projekty hodnotí odborná
komise, v níž nechybějí podnikatelé,
investoři či experti na vědu a výzkum.
Udělení tohoto ocenění představuje
především uznání za kvalitní práci
v oblasti inovačních aktivit, zvyšuje prestiž a kredit firmy, napomáhá
k dobrému vnímání u zákazníků.

ZÁVĚR

Fatra se přihlásila a uspěla s projektem Tradiční české nafukovací hračky
s novým designem. Cílem bylo rozšířit
nabídku hraček, jejímž výsledkem je
nafukovací stan ve tvaru indiánského
teepee, jehož součástí je i multifunkční
podložka sloužící jako přebalovací pult
či pelíšek pro psa. Jeho autorem je
designérka Veronika Vaňhová (za svobodna Vašátková) a výrobek je chráněn evropským průmyslovým vzorem.
Děkujeme všem, kteří se na tomto
významném úspěchu podíleli a zejména Veronice Vaňhové, která tento celý
výrobek vymyslela a zrealizovala. Velmi příjemné pak bylo zjištění, že jsme
se v tak kvalitní konkurenci dokázali
opět prosadit a fakt, že značka Fatra
měla mezi všemi hosty velmi pozitivní
vnímání.
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K datu 23. 10. 2018 získala Fatra, a.s.
osvědčení „Bezpečný podnik“. Certifikát předal v Kaiserštejnském paláci
našemu generálnímu řediteli a dalším
patnácti zástupcům společností generální inspektor Státního úřadu inspekce
práce.
Fatra se rozhodla plnit tento program
poprvé v roce 2009 a letos jej obhájila
již počtvrté. Postoj nejvyššího managementu, vzhledem k rozhodnutí nadále plnit program „Bezpečný podnik“,
dává jednoznačně najevo, že součástí
politiky firmy je bezpečnost a ochrana
zdraví při práci.

ZÁVĚR

Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním
zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým
hlediskům, tak i bezpečnosti práce,
ochraně zdraví a ochraně životního
prostředí. Plnění podmínek programu
Bezpečný podnik přispívá ve Fatře
k vyšší úrovni kultury práce a pracovní
pohodě a k udržování pracovní úrazovosti na přijatelné úrovni.
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Přinášíme radost
Kulturní akce:
•
•
•

BusFest
Dotek 2018
Kunovské léto

•
•
•

Slovácké léto
Zlín Design Week 2018
Zlín film fest
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Přinášíme radost
Společenské akce:
•
•
•

40. výročí fungování DDM Sluníčko
Den Země 2018
Retro dětský den v Dolní Lhotě

•
•

KOTELNA 2018 Zlín
Zlínské kruhy 2018
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Přinášíme radost
Sportovní akce:
•
•
•

Bajk Morkovice
Běh Napajedelskou bránou
Inline Napajedla

•
•
•

ME ve volejbale U18
Napabike
Rohálovská 50
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Celková podpora za rok 2018
Celková podpora kulturní, sportovní a sociální oblasti
činila 7,6 mil. Kč.
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