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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 2/3 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 

a ochota vést dialog jsou prvními 
kroky k společenské odpovědnosti. 
Nejen, že zaměstnáváme více než 
1.250 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.



O SPOLEČNOSTI NAŠI LIDÉ 
 

NÁŠ ÚSPĚCH
RESPEKT 

 
K PŘÍRODĚ

PŘINÁŠÍME  
 

KVALITU
ZÁVĚRPODPORUJEME  

 
SVÉ OKOLÍ

Naši lidé 
náš úspěch



O SPOLEČNOSTI NAŠI LIDÉ 
 

NÁŠ ÚSPĚCH
RESPEKT 

 
K PŘÍRODĚ

PŘINÁŠÍME  
 

KVALITU
ZÁVĚRPODPORUJEME  

 
SVÉ OKOLÍ

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, ekono-
mický status…). 

Provozovna Napajedla a provozovna 
Chropyně mají svá vlastní personální 
oddělení, která jednají nezávisle, přesto 
však naplňují celofiremní personální 
strategii stanovenou pro celou společ-
nost. 

Nejen respektování zákonných poža-
davků, ale také etická pravidla chování 
jsou součástí firemní kultury společ-
nosti. 

Naši lidé 
náš úspěch

• Průměrný počet zaměstnanců = 1256
  Celkové osobní náklady = 670 mil. Kč

• Výdaje společnosti na pořádání školení = 2,6 mil. Kč

• Průměrný počet hodin školení na 1 zaměstnance za rok = 10 hodin
  800 zaměstnanců absolvovalo školení a semináře týkající se prevence korupce
  1230 zaměstnanců absolvovalo školení (bez určení druhu)

• Průměrný počet zaměstnanců se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P atp.) = 15

• Finanční objem tzv. náhradního plnění  
 (odebírání služeb či produktů chráněných dílen) = 15 mil. Kč

• Společnost umožnila nahlédnout do závodů 12 exkurzím

• Ve společnosti bylo celkem 85 studentů, učňů či brigádníků

• Společnost podpořila soutěž Mladý chemik

Etický kodex (zásady etického cho-
vání) obdrží každý zaměstnanec při 
nástupu do pracovního poměru. Při 
nástupu a v opakovaném intervalu jsou 
zaměstnanci školeni v oblasti prevence 
korupčního jednání. V případě svědec-
tví 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 vysoko-
školských závěrečných prací (bakalář-
ské, diplomové) a pracovního poměru. 
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Fatra se již dlouhodobě věnuje ochraně 
životního prostředí a každoročně vyvíjí 
aktivity vedoucí ke snižování uhlíkové 
stopy. 

O této skutečnosti hovoří jak dosaho-
vané výsledky, tak i fakt, že od roku 
2000 je Fatra, a. s. certifikována dle 
normy ISO 14001.

Respekt 
k přírodě

V minulosti Fatra, a. s. úspěšně 
obhájila certifikáty dle ČSN EN ISO 
14001:2016 a ČSN EN ISO 9001:2016 
při recertifikačním auditu, provedeném 
společností Bureau Veritas.
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Vážíme si životního prostředí
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Zásadami programu Responsible Care 
se Fatra řídí už od roku 1994. 

Program „Responsible Care - Odpo-
vědné podnikání v chemii“ je dobro-
volná celosvětově přijatá a rozvíjená 
iniciativa chemického průmyslu 
zaměřená na podporu udržitelného 
rozvoje vstřícným zvyšováním bezpeč-
nosti provozovaných zařízení, přepravy 
výrobků, zlepšováním ochrany zdraví 
lidí a životního prostředí. 

Responsible 
Care

Na základě výsledků v oblasti ochrany 
životního prostředí a bezpečnosti práce 
Svaz chemického průmyslu ČR propůj-
čil Fatře v roce 2011 oprávnění používat 
logo Responsible Care na období dvou 
let a následně v roce 2013 obhájila po-
užívání loga rovněž na období dvou let. 

Vzhledem k tomu, že Fatra, a. s. prů-
běžně plní požadavky programu, zís-
kala v roce 2019 od Svazu chemického 
průmyslu ČR  právo k používání loga, 
které bylo uděleno do října 2023.
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V roce 2014 Fatra, a. s. získala prestižní 
ocenění „Cena udržitelného rozvoje“. 

Toto ocenění je udělováno představen-
stvem Svazu chemického průmyslu 
České republiky členským organizacím 
SCHP ČR.

Oceňovány jsou ty společnosti, které 
se významnou měrou zasloužily 
o rozvoj chemického průmyslu a svojí 

Cena udržitelného
rozvoje

činností přispívají k ochraně životního 
prostředí, bezpečnosti práce, ochrany 
zdraví, zasloužily se o rozvoj regionu 
a dlouhodobě plní kriteria daná progra-
mem Responsible Care. 
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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.

Nakládání 
s odpady
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Příspěvkem Fatry pro ochranu životního prostředí je již dlouhodobé využívání dru-
hotných surovin, které snižují spotřeby primárních zdrojů. Fatra ve svých výrobcích 
využívá externí recykláty na bázi PVC a polyolefinů. Pro možnost rozšíření uplat-
nitelnosti plastových odpadů, byla v roce 2015 realizována investice do recyklační 
technologie v Chropyni pro zpracování odpadů z polyolefinů.

Recyklace a využití 
druhotných surovin
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Společnost Fatra, a. s. se aktivně podílí 
na recyklaci odpadů
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Zdroje znečišťování ovzduší jsou ve společnosti Fatra, a. s. provozovány v souladu 
s platnou legislativou a dodržují stanovené emisní limity. Aktivní zdroje znečišťování 
ovzduší umístěné v Napajedlích jsou všechny zahrnuty do integrovaného povolení.

Ochrana ovzduší
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Energetika
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Meziroční snížení celkové spotřeby energie ve výrobách Fatra Napajedla, Chropyně 
o téměř 1 %.

Nárůst využití energií z druhotných zdrojů energie o 19  % více než v roce 2018 (od-
padní teplo výrobních linek).

ENERGETICKÁ NÁROČNOST NA TUNU PRODUKCE
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Odpadní vody, 
vodní hospodářství

Celkové množství odpadních vod 
v provozu Napajedla na tunu 
produkce (litr/tuna)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7,62 3,74 5,32 2,52 2,91 2,50 2,63 1,45 1,88

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

• 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 2019 38,4 mil. Kč.

Investice na ochranu
životního prostředí
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Celkové investice
v mil. Kč

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

16,8 7,1 44,2 33,3 23,6 13,9 52,7 38,4

INVESTICE NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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Přinášíme
kvalitu
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Přinášíme
kvalitu
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Společnost Fatra, a. s. usiluje o udržení vysoké úrovně kvality výrobků a služeb, 
ochranu 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 inte-
grovaného 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 integrova-
ného systému.

7.  Vytvářet a udržovat vhodné hygienické podmínky pro výroby, jejichž produk-
ty jsou uplatňovány v hygienickém průmyslu nebo určeny pro styk s potravi-
nami.
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Fólie Fatrafol získala certfikaci
Testováno v Antarktidě

Testování fólie bylo zahájeno již na začátku roku 2015, kdy byly jednotlivé vzorky 
umístěny na střechu České vědecké stanice J. G. Mendela, která leží na pobřeží ostro-
va Jamese Rosse v Antarktidě. Toto systematické a dlouhodobé testování (celková 
doba by měla přesáhnout 10 let) je zaměřeno na sledování odolnosti střešních hyd-
roizolačních fólií vůči působení nepříznivých povětrnostních podmínek.

Testovaná střešní hydroizolační fólie FATRAFOL 810 obstála po 3leté expozici v ex-
trémních podmínkách na České vědecké stanici J. G. Mendela v Antarktidě. Díky tomu 
získala fólie licenci k ochranné známce „Tested in Antarctica“. Dosavadní výsledky 
dávají předpoklad k zachování dlouhodobé funkčnosti i v náročných podmínkách 
Antarktidy.
Přesné podmínky testu a výsledky jsou zveřejněny na internetové stránce www.
testovanovantarktide.cz . 
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http://www.testovanovantarktide.cz 
http://www.testovanovantarktide.cz 
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Ocenění Stavba roku Zlínského
kraje pro Novou válcovnu
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Projekt Nová válcovna získal prestižní ocenění Stavba roku Zlínského kraje v katego-
rii Průmyslových a zemědělských staveb. Odborná porota ocenila zejména rozsáhlost 
stavby, délku realizace a ekonomický dopad na firmu a její okolí. Samotná realizace 
integruje technologické a skladovací soubory tak, že vytváří optimální výrobní a 
logistické řešení.
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Podporujeme
své okolí
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Přinášíme radost
Kulturní akce:

• Hanácké slavnosti Chropyně
• Zlin Design Week 2019
• Slovácké léto

• Zlín film festival
• Valašský bál
• Floating Futures
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Společenské akce:

• DDM Sluníčko
• Den Země 2019
• Hašlergy Sazovice

• Den se Sporťáčkem
• Zlínské kruhy 2019
• 12. ročník velké drakiády

Přinášíme radost
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Přinášíme radost
Sportovní akce:

• Bajk Morkovice
• Běh Napajedelskou bránou
• Inline Napajedla

• Mistrovství ČR v TeamGym a   
 International Cup 2019
• Rohálovská 50
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Celková podpora kulturní, sportovní a sociální oblasti 
činila 6 mil. Kč. 

Celková podpora za rok 2019
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