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SLOVO ÚVODEM
Tento rok byl pro mnoho firem obdobím těžké zkoušky. Covidová pandemie, 
zvýšení cen surovin, skokový nárůst cen energií a také nedostatek kvalifiko-
vaných zaměstnanců – to vše způsobilo, že rok 2021 byl extrémně náročný 
a ověřil sílu firem a loajalitu jejich zaměstnanců.

Plastikářský průmysl se pro většinu výrobních firem díky těmto faktorům a zpřísnění 
legislativy týkající se plastů stal více obtížnějším odvětvím.
I přes tyto všechny překážky naše společnost dokázala udržet pozitivní vývojový trend 
ekonomického růstu a realizovat projekty, které nám zajistí budoucí rozvoj.
Pandemie COVID-19 ovlivnila v roce 2021 i oblast výzkumu a vývoje. Nedostatek některých 
surovin na trhu vedl k intenzivnímu laboratornímu i provoznímu testování surovin 
z  alternativních zdrojů. Díky tomu bylo možné nejen udržet kontinuitu produkce, ale i pružně 
reagovat na aktuální požadavky zákazníků a zachovat vysokou úroveň materiálových, 
technologických i produktových inovací.
Naším dlouhodobým cílem je vyrábět udržitelné plastové výrobky, které přináší po celém 
světě užitek a pomáhají utvářet podmínky pro lepší život.
Máme nastaveny vysoké standardy nejen 
výrobních procesů, ale také vnitropodni-
kových norem zaručujících ochranu lid-
ských práv, eliminaci jakýchkoliv forem 
diskriminace a  zajištění bezpečného 
pracovního prostředí pro všechny naše 
zaměstnance.
Udržitelnost je pro nás naprostou přiro-
zeností. Nadále budeme splňovat přísná 
kritéria, která jsou na naše odvětví kla-
dena a budeme přispívat k rozvoji našeho 
okolí. 
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Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel
Fatra, a. s.



KDO JSME?
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Jsme výrobně-obchodní společností, která dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější 
zpracovatele plastů v České republice.

• Naše kořeny sahají až do roku 1935

• Rosteme – tržby v roce 2021 – 4,3 mld. Kč 

• Investice – 134,4 mil. Kč

•  Silná společnost – téměř 1 200 zaměstnanců 

• 2 výrobní závody

• Nová zahraniční pobočka pro oblast MEA

• Fatra, a. s. je členem koncernu AGROFERT

Fatra, a. s. je stabilní společností s dlouholetou tradicí. Rozvíjí dostatečně 
diverzifikované výrobkové portfolio zajišťující její pevné hospodářské postavení.  

VIZE

POSLÁNÍ

Budeme první volbou pro naše zákazníky.

Plasty pro lepší život.

Výroba udržitelných plastových výrobků, které přináší po celém světě 
užitek a pomáhají utvářet podmínky pro lepší život.

Vše, co děláme, děláme s úctou k naší minulosti 
a tradici, která sahá až do roku 1935.
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Dělám svou práci naplno

Jsem dobrý hospodář

Táhneme za jeden provaz

Rozvíjíme sebe i firmu

Záleží nám na světě kolem nás

HODNOTY NAŠÍ SPOLEČNOSTI
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Společenská odpovědnost začíná u nás!
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UDRŽITELNOST A FATRA

Udržitelnost pro nás není pouze slovo, ale je každodenní 
součástí našeho podnikání. Vnímáme ji jako dlouhodobý 
závazek být lepšími ve všem, co děláme. 

RESPEKT K PŘÍRODĚ

Implementujeme metody a procesy 
bezodpadové výroby.

PŘINÁŠÍME KVALITU

Jedinečné výrobky s dlouhodobou životností.

NAŠI LIDÉ – NÁŠ ÚSPĚCH

Politika rovných práv a povinností. Důstojné 
a bezpečné pracovní podmínky.

PODPORUJEME SVÉ OKOLÍ

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



SYSTÉM ŘÍZENÍ
•  Systém řízení kvality dle ISO 9001:2016 

•  Systém environmentálního managementu dle ISO 14001:2016

•  Bezpečnostní certifikace AEO

•  Výrobky externě posuzovány odbornými institucemi v ČR i zahraničí

•  Při vývoji výrobků posuzován životní cyklus (LCA) z hlediska dopadu na 
životní prostředí

•  Používané suroviny 100 % v souladu s chemickou legislativou REACH

PŘINÁŠÍME KVALITU

Certifikáty ISO 14001 a ISO 9001
Bureau Veritas – Ochraně životního prostředí věnujeme 
dlouhodobě zásadní pozornost. Disponujeme certifikovaným 
systémem kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016* 
a systémem environmentálního managementu dle normy 
ČSN EN ISO 14001:2016*.

Responsible Care
Řídíme se zásadami programu. Díky dlouhodobému 
plnění těchto kritérií jsme získali prestižní ocenění „Cena 
udržitelného rozvoje“.

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

AEO
Značka AEO je potvrzením, že interní procesy splňují přísná 
kritéria stanovená Evropskou unií a Celní správou ČR. 

EPD 
Máme vypracovány Environmentální prohlášení o produktu**, 
což je nezávisle ověřený a registrovaný dokument, který 
deklaruje dopady výrobků na životní prostředí během životního 
cyklu. 

8 9

* Fatra, a.s. je držitelem systémových certifikátů ISO 9001 od roku 1994 a ISO 
14001 od roku 2000. V roce 2021 proběhla certifikační společností Bureau Veritas 
recertifikace systému, vydané certifikáty mají platnost do 31. května 2024.

** Vztahuje se na podlahové krytiny a hydroizolační fólie.



VÝROBKY PRO LEPŠÍ ŽIVOT

Izolační fólie

•  Izolační fólie pro systémy chladných střech, tzv. cool roofs – bílé provedení horní 
vrstvy fólie přispívá ke snížení teploty střechy a redukci nadměrného zahřívání 
budov.

•   Zelené střechy vsakují a odpařují zpět do ovzduší velké množství srážkové 
vody a výrazně tím přispívají k ochlazování budov, zvlhčování vzduchu a snížení 
prašnosti.

•  Fólie pro zadržování vody v krajině – jezírka, rybníky, biotopy a nádrže, pomáhají 
zmírnění sucha a zlepšení mikroklimatu.

• I zolační fólie pro ochranu staveb proti vodě, zemní vlhkosti či radonu – izolace 
domů i průmyslových objektů a tunelů zajišťují funkčnost a prodlužují životnost.

•  Speciální lak, který usnadňuje údržbu, ochraňuje povrch proti působení 
mikroorganismů, prodlužuje životnost a užitné vlastnosti našich hydroizolačních 
materiálů.
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BO PET fólie

•  BO PET fólie i lamináty a jejich vlastnosti umožňují použití obalových materiálů 
v náročných aplikacích s důrazem na prodloužení skladovatelnosti potravin, a tím 
šetření s potravinovými zdroji.

•  Vývoj fólií a laminátů pro speciální obaly pro zvýšení trvanlivosti potravin.

Z širokého portfolia výrobků, které usnadňují a zpříjemňují zákazníkům i konečným spo-
třebitelům život, mají některé přímou vazbu na zásady udržitelnosti uplatňované v praxi:



Zodpovědně a efektivně zacházíme se surovinami a zdroji energií. Systémovým řešením 
a inovacemi snižujeme spotřebu energií.

Naším cílem je minimalizovat vznik odpadu a interně  recyklovat suroviny zpětným 
odběrem materiálů od našich zákazníků. 

Využíváme druhotné zdroje energie.

INVESTICE DO ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2021:

RESPEKT K PŘÍRODĚ
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Fatra, a.s. věnuje ochraně životního prostředí zaslouženou pozornost. Investice na 
ochranu životního prostředí směřují do široké řady oblastí.

4,5 mil. Kč

Na ochranu životního prostředí.

Do energetických opatření.

26,9 mil. Kč
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ŠETŘÍME PŘÍRODNÍ ZDROJE

V naší společnosti využíváme vnitřní systém cirkulární ekonomiky. Vlastní recyklační 
technologie nám umožňuje vracet použité plastové obalové materiály zpět do výrobků.

ENERGETICKÁ OPATŘENÍ

Spotřeba energií je posuzována společně jako celkový úhrn spotřeby elektrické energie, 
tepla v podobě páry a spotřeby zemního plynu v přepočtu na MWh. Hodnota je vypočtena 
jako meziroční úspora.

1 893 MWh

OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ A OVZDUŠÍ

Vůz ŠKODA CITIGOe iV je elektrický malý městský vůz, který je šetrný k životnímu 
prostředí. Nové auto je primárně určeno ke krátkým služebním cestám ve Zlínském 
kraji.
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10 200 m3

Úspora pitné vody (chlazení BOPET) = 60 %

1 297 t
Snížení CO2 = 36 %

Zdroje znečišťování ovzduší jsou ve Fatře, a.s. provozovány v souladu se závaznými 
podmínkami provozu a ve shodě s platnou legislativou. Zdroje znečišťování ovzduší jsou 
periodicky monitorovány akreditovanými laboratořemi a dodržují stanovené emisní 
limity. Hodnoty ou stanoveny jako meziroční úspory.

Úspora energií – Napajedla a Chropyně



RECYKLACE

V našich výrobcích využíváme v maximální míře jak interní technologické odpady, tak 
i externí recykláty, čímž výrazně snižujeme spotřebu primárních surovin.
Pro využití interních technologických odpadů používáme vlastní zpracovatelské 
technologie (drcení, separace, regranulace), které neustále rozšiřujeme.
Našim zákazníkům nabízíme možnost zpětného odběru odřezků a nespotřebovaných 
zbytků z pokládky izolačních fólií i podlahových krytin. Takto zpětně odebraný materiál 
pomocí naší technologie upravujeme pro opětovné využití v nových výrobcích.

Za rok 2021 jsme vykoupili 2 104 t plastové odpadu vhodného pro recyklaci na 
regranulační lince v Chropyni. Vyrobený regranulát byl prodán nebo interně zpracován. 
V roce 2021 bylo celkem prodáno 1 114 t regranulátu z Chropyně a Napajedel.

Za roky 2015–2021 jsme zrecyklovali cca 20 000 t plastového odpadu, který našel 
uplatnění v dalších výrobcích. Z vyrobeného regranulátu by bylo možné vyrobit například 
20 tis. tun odpadových pytlů nebo 14,5 mil. kusů přepravek. Opětovným využitím 
recyklátů je tak významně snížena ekologická zátěž.

V roce 2021 jsme vyprodukovali 109 t nebezpečných odpadů. Při srovnání s rokem 2020 
množství pokleslo téměř o 12 %. 
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OCENĚNÍ A ČLENSTVÍ

Členství v asociaci Vinyl Foundation
Vinyl Foundation je asociace shromažďující finanční prostředky 
od zpracovatelů PVC, které jsou věnovány převážně na 
financování recyklačních operací VinylPlus®. Program 
zahrnuje významný závazek k systematické recyklaci. 
Jsme členem sdružení VinylPlus. Zavazujeme se tak 
k dlouhodobému úsilí v oblasti udržitelného rozvoje v PVC 
průmyslu. Hlavním cílem je podpořit cirkulární ekonomiku 
a efektivnější využívání zdrojů. Díky programu Recovinyl bylo 
v roce 2021 recyklováno 807 568 t PVC. 

Členství ve Svazu chemického průmyslu ČR
Dobrovolné sdružení výrobních, obchodních, projekčních, 
výzkumných a konzultačních organizací, které mají vztah 
k chemickému, farmaceutickému a petrochemickému 
průmyslu a k průmyslu zpracování plastických hmot a pryže. 
SCHP ČR sdružuje více než sto společností a jeho členové 
reprezentují více než 60 % pracovníků tohoto oboru a více než 
70 % celkové výroby výše zmíněných průmyslových odvětví.
SCHP ČR se plně staví za program Responsible Care 
(Odpovědné podnikání v chemii), který při trvale udržitelném 
rozvoji neslevuje ze zásad ekologicky šetrného podnikání 
a zapojení členských společností do tohoto programu má 
pozitivní mezinárodní ohlas.

Členství v Plastikářském klastru
Plastikářský klastr – zájmové sdružení právnických osob 
v oblasti zpracování plastů. Zajišťuje podporu a rozvoj 
plastikářského průmyslu v regionu. Zaměřuje se na 
rozvoj lidských zdrojů, výzkum a vývoj i prezentaci klastru. 
Specializuje se na inovace, společné investice do přístrojů 
a zařízení, společný nákup surovin i energií či vzdělávání.
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Množství produkovaného odpadů v tunách
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PODPORUJEME SVÉ OKOLÍ

KULTURNÍ / SPOLEČENSKÉ AKCE

• Zlín Film Festival

• Zlín design week

• Divadelní festival ochotnických souborů v Napajedlích

• Výstava Plavky v Hranicích

• Výstava Fenomén Fatra ve Velkých Opatovicích

SPORTOVNÍ AKCE

• Hokejový klub PSG Berani Zlín

• Slovácké léto

• Mistrovství ČR v TeamGym a International Cup 2021

• XC Cup Napajedla

• IN LINE Napajedla

• Do práce na kole

• NOVESTA Zlín

• Drakiáda Zlín

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

Celková podpora kulturní, sportovní a sociální oblasti = 3,7 mil. Kč
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SOCIÁLNÍ PODPORA

•  „#promoravu“ – materiální pomoc oblastem postižených tornádem. Fatra 
věnovala hydroizolační fólie v hodnotě 500 000 Kč.

•  XXIV. ročník humanitární akce Vánoční hvězda. Prodej 768 květin pomohl 
k podpoře hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice 
v Olomouci. Naši zaměstnanci přispěli přes 92 000 Kč.

• Charita Otrokovice – Tříkrálová sbírka – 3 180 Kč.

•  Azylové domy – Vsetín + Otrokovice. 30 000 Kč na podporu provozu Azylového 
domu pro ženy a matky s dětmi ve Vsetíně. 

•  V květnu naši zaměstnanci vyjezdili v rámci akce „Do práce na kole“ 
neuvěřitelných 41 425 Kč. Každý kilometr znamenal 1 Kč na dobročinné 
účely. Z nominací navržených zaměstnanci byla vylosována obecně prospěšná 
společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam, která poskytuje ranou péči 
dětem se sluchovým postižením a jejich rodinám.

• Podpora Dne dětí a Mikuláše v Mateřských školkách v Napajedlích a Chropyni.

•  Fatra vybavila nafukovacími hračkami nově otevřenou Ambulanci vývojové 
diagnostiky v nemocnici v Uherském Hradišti.

•  Prostřednictvím televizního pořadu „Postav si sen“ jsme podpořili řadu rodin, 
které byly sociálně či zdravotně znevýhodněné. I díky nám mají příjemnější 
zázemí s novými podlahovými krytinami.

•  Pomáháme Ježíškovi (Nadace Agrofert). Rozvezli jsme dárky na 31 destinací 
v rámci Moravy a Slezska pro děti rodičů samoživitelů, pro handicapované děti 
a pro děti handicapovaných rodičů.

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

•  Studentské exkurze, praxe, programy, brigády. Nabízíme praxe a stáže pro 
studenty v našem regionu. Spolupracujeme se vzdělávacími institucemi 
a pomáháme rozvíjet projekty nadaných studentů.

•  Podpora soutěží. Podpořili jsme formou dárkových poukazů regionální finále 
soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“.
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NAŠI LIDÉ – NAŠ ÚSPĚCH

Klademe velký důraz na profesní rozvoj našich zaměstnanců. Mimo povinná školení 
spojená s výkonem práce, nabízíme zaměstnancům kurzy první pomoci, jazykové kurzy 
a další školení rozvíjející jejich individuální schopnosti. V roce 2021 bylo vynaloženo 
přes 800 tis. Kč na tato školení.

Soustavně zlepšujeme pracovní podmínky a zvyšujeme úroveň bezpečnosti práce.

Klademe důraz na vzdělávání, odbornou přípravu, profesní a osobní rozvoj 
zaměstnanců.

Posilujeme týmového ducha a sdílení hodnot společnosti.
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418 772
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2021.

Bezpečnostní desatero 
Zásady a doporučení pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení dodavatelského řetězce. 
Politika bezpečnosti je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.

Covid
Covidové testování a celofiremní monitoring – nákup testů, vybavení, zajištění prostor 
pro testování, personál a jeho proškolení, digitalizace testování.

Principy Compliance
Společnost Fatra, a. s., se aktivně hlásí k dodržování právních norem, interních 
předpisů, férového jednání vůči našim obchodním partnerům a k respektu vůči 
našim zaměstnancům a veřejnosti se zohledněním specifik a analýzy rizik koncernu 
AGROFERT.
Politika Compliance a Etický kodex koncernu AGROFERT byly koncipovány jako soubor 
zásad a principů se zřetelem na dodržování právních a interních předpisů v souladu 
s principy odpovědného chování a podnikání.

Linka Tell US 
Každý ze zaměstnanců nebo obchodních partnerů může vznést stížnost nebo poukázat 
na okolnosti, z nichž lze vyvodit, že došlo k porušení etických pravidel koncernu 
AGROFERT. Jedním z nástrojů je anonymní etická linka Tell Us. 

NELEŽ
Podpora iniciativy NELEŽ (spolek vystupuje proti šíření dezinformací v online reklamě).
Společnost Fatra se oficiální cestou rozhodla podpořit tuto iniciativu. NELEŽ vyzývá 
inzerenty, aby chránili dobrou pověst svých značek tím, že zamezí jejich spojování s 
dezinformačními weby, které často nevědomky financují svými reklamními rozpočty. 
Fatra se tak začlenila mezi zodpovědné zadavatele reklamy, kteří se rozhodli hrát fair 
play v online reklamě.

BEZPEČNOST A FÉROVOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
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SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC – NAŠE ODPOVĚDNOST

5 týdnů dovolené

Pracovní týden – 37,5 hodiny

 Příspěvek na penzijní spoření od 700 Kč/měsíčně

Karta Benefit Plus s dotací min. 6 500 Kč

 Závodní stravování, výběr ze 7 jídel za cenu od 42 Kč

 Volno pro rodiče prvňáků na první školní den

 Zastoupení v Odborech v Napajedlech i Chropyni

 Slevy na pohonné hmoty u čerpacích stanic MOL a Makro

Tarify na volání z mobilního telefonu od 69 Kč

 Testovací centra pro testování COVID 19, možnost očkování na pracovišti

Vánoční dárky pro zaměstnance

Zmrzlina pro zaměstnance

Zážitkové kurzy první pomoci

Slevy na produkty koncernu AGROFERT

24

Ceníme si práce svých zaměstnanců a proto pro ně byla zajištěna řada benefitů. Zde je 
základní ochutnávka:

PŘIPOJUJEME SE K CÍLŮM OSN 
V ČESKÉ REPUBLICE
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