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Rok 2020 přinesl pro mnoho firem nelehké období plné nejistoty. Ukázal, jaký 
význam a vztah mají zaměstnanci a zaměstnavatelé mezi sebou. Jsme hrdí 
na to, jak se nám společně podařilo nelehké období překonat. Soudržnost, loajalita 
a vzájemné pochopení byly hlavními pilíři, o které jsme se mohli vzájemně opřít 
a vstoupit do dalšího období. 

Díky obětavosti a vynalézavosti našich pracovníků jsme vyvinuli nové výrobky, 
které jsme z velké části věnovali potřebným pro boj s koronavirovou pandemií. 
Nasazení pracovníků při výrobě ochranných pomůcek je jen důkazem toho, jaké 
morální zásady a postoje naši lidé a naše společnost zaujímá.

Rok 2020 se nenesl jen v duchu boje proti koronaviru. Rozvoj opatření vedou- 
cích ke snižování dopadu na životní prostředí a podílení se na rozvoji a podpoře 

kulturní, sportovní, sociální a ekono-
mické situace našeho okolí, patřily 
mezi další klíčové aktivity naší společ-
nosti.

Připravili jsme si pro vás Zprávu 
o společenské odpovědnosti společ-
nosti Fatra, a. s., ve které se dozvíte 
více podrobností.

Zároveň tímto děkujeme všem našim 
zaměstnancům a partnerům za přízeň 
a těšíme se na další spolupráci v nad-
cházejících letech.

Ing. Pavel Čechmánek
Generální ředitel Fatra, a. s.

OBSAH SLOVO ÚVODEM



JSEM 
DOBRÝ HOSPODÁŘ

Trvalou udržitelnost chápeme a vnímáme jako dlouhodobý závazek zdokonalovat 
naše prostředí v souladu s potřebami současné, ale i budoucí generace. 

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ZAČÍNÁ U NÁS UDRŽITELNOST VE SPOLEČNOSTI FATRA, a. s.

Principy společenské odpovědnosti Fatra, a. s. 

Trvalá udržitelnost je pro nás závazkem

RespektRespekt
k příroděk přírodě

PřinášímePřinášíme
kvalitukvalitu

Naši lidéNaši lidé
--

náš úspěchnáš úspěch

PodporujemePodporujeme
své okolísvé okolí

Věříme v tyto hodnoty
DĚLÁM 
SVOU PRÁCI NAPLNO

TÁHNEME 
ZA JEDEN PROVAZ

ZÁLEŽÍ NÁM 
NA SVĚTĚ KOLEM NÁS

ROZVÍJÍME 
SEBE I FIRMU

Jedinečné výrobky 
s dlouhodobou 
životností.

Implementujeme 
metody a procesy 
bezodpadové výroby.

Spolupracujeme na 
rozvoji regionů v 
ekonomické, kulturní, 
sociální a sportovní 
oblasti.

Politika rovných 
práv a povinností. 
Příjemné a bezpečné 
pracovní prostředí.

Vlastní výzkum 
a vývoj, inovace 

procesů a vzdělávání 
zaměstnanců.

Moderní
bezodpadové 

výrobní technologie 
využívající 

obnovitelné zdroje 
energie.

Kvalitní výrobky 
s dlouhodobou 

životností a vyšší 
odolností.

Prověřené
a bezpečné
suroviny,
snižování

spotřeby zdrojů.
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RESPEKT K PŘÍRODĚ

17,7 mil. Kč 
Investice do 

úspory energií

6,3 mil. Kč
Investice do snížení 

množství odpadového 
materiálu

1,4 mil. Kč 
Investice do 

zlepšení kvality 
ovzduší

Meziročně snižujeme celkovou spotřebu energie ve výrobnách Fatra Napajedla, Chropyně. 
Využíváme druhotné zdroje energií z výroby. V roce 2020 tvořily energie z obnovitelných 
zdrojů 61,7 % z celkové spotřeby energií provozoven Fatra, a. s.

Šetříme přírodní zdroje

V rámci provozoven Napajedla a Chropyně implementujeme bezodpadové 
technologie, které negenerují odpadové materiály.

Vytvořili jsme systém zpětného sběru ořezů 
hydroizolačních fólií. 

Tyto zbytky našich střešních fólií dále 
zpracováváme v našich výrobních provozech.

Fatra se konstantně věnuje ochraně životního prostředí a každoročně vyvíjí aktivity 
vedoucí ke snižování uhlíkové stopy. Od roku 2000 je Fatra, a. s. certifikována dle 
normy ISO 14001. Řídíme se zásadami programu Responsible Care.

Aktivně se podílíme na recyklaci odpadů

Díky regranulační lince pomáháme
snižovat množství odpadu a vytváříme z něj
opět materiál, který lze použít do další výroby.

Mezi zpracovávané materiály patří LDPE, PP a PP/PE.

RESPEKT K PŘÍRODĚ
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NAŠI LIDÉ - NÁŠ ÚSPĚCH

Táhneme za jeden provaz Podporujeme talent

Pomáháme rozvíjet se talentovaným lidem. Spolupracujeme se vzdělávacími 
institucemi v našem regionu a nabízíme absolventům uplatnění přímo v oboru, 
který studují. 

Našich zaměstnanců si vážíme. Společně vytváříme prostředí, které je stabilní 
a nabízí šanci komukoliv, kdo zastává podobné hodnoty, jako my.  Díky tomu 
u nás pracuje stabilně více než 90 % všech zaměstnanců. 

NAŠI LIDÉ - NÁŠ ÚSPĚCH

12051205
zaměstnancůzaměstnanců

25,525,5  
mil. Kč pro mil. Kč pro 

zaměstnancezaměstnance

V naší společnosti pracuje více než 1200 kvalifikovaných 
pracovníků. 
Téměř 1/4 zde pracuje více než 25 let.
Celkový počet zaměstnanců tvoří z více než 1/3 ženy. 

9,2 mil. Kč příspěvky zaměstnavatele na penzijní  
  připojištění pro zaměstnance

5,2 mil. Kč příspěvky na stravování zaměstnanců

7,9 mil. Kč benefity plynoucí z kolektivní smlouvy

3,2 mil. Kč ochranné pomůcky pro zaměstnance

Dodržujeme politiku rovných příležitostí, práv a povinností a aktivně zabraňujeme jakékoliv formě diskriminace 
(věk, pohlaví, vyznání, barva pleti, sexuální orientace, ekonomický status…). Společnost Fatra má jasně definova-
ná pravidla v rámci interního programu Compliance, který v sobě zahrnuje pravidla chování, etickou linku Tell Us 
a Compliance management.

V období pandemie 
bylo ve Fatře ušito 
přes 2000 roušek 
našimi zaměstnanci. 
Dobrovolně se zapojili 
nejen zaměstnanci, 
ale také jejich rodinní 
příslušníci.

Spolupracujeme se vzdělávacími institucemi a pomáháme rozvíjet projekty 
nadaných studentů.

Nabízíme praxe a stáže pro studenty v našem 
regionu.

Vzájemně se 
inspirujeme 
k tomu, 
abychom 
dokázali 
nevšední věci.
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PŘINÁŠÍME KVALITU

Kvalitu je třeba budovat Výrobky, které pomáhají zlepšit svět

PŘINÁŠÍME KVALITU

Díky vlastnímu středisku výzkumu a vývoje vybíráme ty nejvhodnější suroviny, 
které zajistí požadované kvalitativní vlastnosti jednotlivých výrobků.

Díky pečlivě vybrané receptuře a více než 85 letům zkušeností, nabízíme bezpečné 
a kvalitní výrobky do každé domácnosti i komerčních prostor.

Všechny námi používané suroviny jsou 100% 
v souladu s chemickou legislativou REACH.

Naše výrobky necháváme externě posuzovat příslušnými 
institucemi v ČR i zahraničí (např. Státní zdravotní ústav 
Praha, Institut Eurofins Product Testing Denmark A/S).

Využíváme bezftalátovou technologii výroby.

Při vývoji výrobků posuzujeme jejich životní cyklus (LCA) 
z hlediska dopadu na životní prostředí. Odolnost 

i v extrémních 
podmínkách 
Testujeme limity našich 
výrobků v extrémních 
podmínkách a zlepšujeme 
jejich vlastnosti.

Zelené a bílé střechy Fatrafol 
Naše hydroizolační fólie s cool 
efektem a systémy zelených střech 
mají pozitivní vliv na snížení 
spotřeby energií a pomáhají 
zlepšovat ovzduší. Pomáháme 
snižovat dopad globálního 
oteplování.
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ZE ŽIVOTA FATRY

Žijeme naplno

Vážíme si našich zaměstnanců nejen za jejich práci, ale také za jejich aktivní 
nasazení v projektech, které mají dopad na širší okolí. 

PODPORUJEME SVÉ OKOLÍ

Táhneme za jeden provaz

Myslíme na ty, kteří jsou kolem nás. Můžeme se rozvíjet pouze tehdy, když se 
rozvíjí i naše okolí. Každoročně podporujeme sportovní, kulturní a společenské 
akce, které přináší radost.

Sportovní duch 
Věříme, že sport upevňuje zdraví 
a formuje charakter. V rámci spolupráce 
s městy Napajedla a Chropyně se podílíme 
na financování sportovních klubů 
a družstev v našem okolí.

Společenské a sociální aktivity 
Chceme pomáhat a to zejména těm nejmenším. 
V rámci každoročních aktivit 
a eventů podporujeme Domy dětí 
a mládeže a mateřské školy. 
Spolupracujeme s Azylovým domem 
pro ženy a matky s dětmi Vsetín.

Kulturní události 
Dlouhodobě spolupracujeme 
s organizačním týmem Zlín Film 
Festival a Zlín Design Week, 
Hanácké slavnosti Chropyně 
a Slovácké léto.

Věnovali jsme ochranné prostředky 
potřebným:        

Domov pro seniory Napajedla

Zdravotní ústav paliativní a hospicové 
péče v Uherském Hradišti

Každoročně se účastníme výzvy 
„Do práce na kole“. 
V roce 2020 se do výzvy zapojilo 
111 účastníků. 
Společně jsme ujeli 36 852 km 
a věnovali částku 10.000 Kč do Domova 
s pečovatelskou službou.

V rámci provozoven Napajedla 
a Chropyně se koná prodej 
vánočních hvězd, jehož výtěžek 
putuje na onkologické oddělení 
Dětské kliniky Fakultní nemocnice 
Olomouc.
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Chropyně

Napajedla

Brno
100 km

Bratislava
150 km

Wien
150 km

Katowice
220 km

Berlin
620 km

München
580 km

Praha
290 km

Sídlo společnosti 
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Czech Republic
Tel.: +420 577 501 111
Email: info@fatra.cz

Provozovna Chropyně
Komenského 75
768 11 Chropyně
Czech Republic


