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Ing. Marek Světlík 
jednatel a ředitel společnosti 

představitel společnosti pro CSR 

 

ÚVODNÍ SLOVO         

Vážení přátelé, 

zpracování této, v pořadí již šesté Zprávy o společenské odpovědnosti, probíhá v mimořádné 

době. Prožíváme náročné období pandemie koronaviru, která svou ničivou sílou zasáhla do 

života lidí a firem téměř celého světa. Ještě nevíme, kdy tato krize skončí a jak významné budou 

její dopady na ekonomiku. Mohou být zdrcující a dlouholeté, v každém případě jsou nečekané a 

staví nás před nové skutečnosti, na které jsme nebyli připraveni.  

V posledních letech se mohlo zdát, že pojmy jako empatie, solidarita, pomoc, se z naší 

společnosti vytratila. S příchodem koronaviru se však tato situace dozajista změnila. Opět 

vidíme kolem sebe obrovskou snahu lidí, firem, organizací, které chtějí pomoct, chovají se 

k sobě ohleduplně, slušně, dodržují nařízená pravidla. A to nám dává naději, že i z této situace 

se vzpamatujeme, posune nás to dál a posílí. 

Historické kořeny CSR (Corporate Social Responsibility) jsou datovány již od 19. století. Tehdy 

majitel ocelářské společnosti a velký filantrop Andrew Carnegie veřejně prohlásil, že úspěšní a 

bohatí jedinci mají morální povinnost podělit se o výsledky své práce s těmi méně úspěšnými a 

nemajetnými. A tato slova platí v současné době více, než kdy jindy. Pojem „společenská 

odpovědnost“ se mnohdy stává pouhou frází, komerční záležitostí, nástrojem určitého 

zviditelnění. Nechceme, aby to tak bylo. Proto nechceme ani v této zprávě proklamovat pouze 

otřelé definice popsané v mnoha jiných zprávách. Řekneme-li CSR, vybavují se nám konkrétní 
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témata a projekty, které se nám v uplynulém roce podařilo realizovat, a to někdy k plné 

spokojenosti, někdy k částečné a něco se nám taky nepovedlo dle našich představ. Ale přesto 

můžeme s jistotou říct, že rok 2019 byl pro naši společnost rokem hodně úspěšným, dá se říct 

téměř nedotčeným počínající hospodářskou krizí, která se projevovala v jiných firmách, nejen 

v České republice. Krizí, která v té době s pandemií koronaviru vůbec nepočítala. 

Myslím si, že naše loňské, historicky rekordní tržby za prodané výrobky, které přesáhly jednu 

miliardu korun, jsou ukazatelem, na který můžeme být právem hrdi. Zajisté, řešili jsme i mnoho 

problémů spojených zejména s vývojem nových typů výrobků a s jejich kvalitou, ale dokázali 

jsme je překonat. A výsledek v podobě vysokých tržeb a překročení plánovaného 

hospodářského výsledku byl naší zaslouženou odměnou. 

Jsme rádi, že se nám taky dařilo zodpovědně plnit naše závazky vůči všem zainteresovaným 

stranám, vůči našim zaměstnancům, obchodním partnerům i regionu, ve kterém působíme.  

V této zprávě Vám chceme stručně přiblížit naše aktivity a současně nastínit další směřování 

naší společnosti. I když přiznávám, že za současné situace to není zrovna jednoduché. Máme 

zpracované krátkodobé plány i pětileté podnikatelské záměry, které ovšem vzhledem 

k neočekávané pandemii koronaviru určitě zaznamenají změny.  

Naše společnost, patřící k nejvýznamnějším zaměstnavatelům kyjovského regionu, prošla za 

dobu své existence vícekrát nelehkým obdobím. I nyní budeme nuceni řešit problémy, se 

kterými jsme se zřejmě doposud ještě nesetkali. Jsem přesvědčen, že společnými silami 

všechno zvládneme, i když to bude vyžadovat velkou dávku solidarity a vzájemné pomoci. 

Věřím, že naše společnost bude i nadále úspěšným podnikatelským subjektem, zodpovědným 

zaměstnavatelem a partnerem. Věřím, že se nám bude dařit naplňování naší mise „Společně 

pro příští generace“. 
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PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., založená v roce 1950, patřila od svého vzniku k nejvýznamnějším a 

největším zaměstnavatelům v Kyjově a jeho okolí. Tato skutečnost platí i po 70ti letech její 

existence a působení na českém i zahraničním trhu. Jediným vlastníkem společnosti od roku 

2008 jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., které jsou největší českou hutí s domácím kapitálem. 

Změnou majitele se společnost Šroubárna Kyjov již třináctým rokem začleňuje do skupiny 

Třinecké železárny – Moravia Steel, patřící k významným průmyslovým uskupením ve střední 

Evropě. Klíčovou podnikatelskou aktivitou této skupiny je výroba a prodej hutních výrobků, u 

kterých je zvyšována jejich finalizace a přidaná hodnota. Stejné cíle má i společnost Šroubárna 

Kyjov, která se neustále rozvíjí a rozšiřuje své působení nejen na trhu se spojovacím materiálem 

pro železnice, ale i v oblasti automobilového průmyslu. 

 

 

 
Společnost je moderní, dynamickou a úspěšnou společností, která zakládá svou prosperitu a 
rozvoj na důvěře a spokojenosti svých zákazníků. Firemní strategie společnosti je orientována 
na trvalý rozvoj produktů při uplatňování společensky odpovědných principů. Jsme si plně 
vědomi naší zodpovědnosti za udržitelný rozvoj v našem mikroregionu a podílu na trvalém 
zlepšování kvality života jeho obyvatel. Principy společensky odpovědného chování 
uplatňujeme ve třech oblastech, ekonomické, sociální a oblasti životního prostředí. 
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HLAVNÍ PRODUKTY ŠROUBÁRNY KYJOV 

Hlavní produkty Šroubárny Kyjov se řadí do čtyř základních oblastí. V rámci jednotlivých oblastí 

jsou vyráběny výrobky, jejichž funkce a využití jsou dále stručně popsány. 

           SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO ŽELEZNICE 

PRAŽCOVÉ ŠROUBY S VRUTOVÝM ZÁVITEM  
Pražcové šrouby s vrutovým závitem jsou součástí upevňovacího systému 
železničního svršku.  
 

 

PRAŽCOVÉ ŠROUBY S TRAPÉZOVÝM ZÁVITEM  
Pražcové šrouby s trapézovým závitem se od vrutových šroubů liší provedením 
závitové části a jejím tvářením za studena.  

 

SVĚRKOVÉ ŠROUBY  
Svěrkové šrouby slouží pro upevnění železničního svršku. Značení, tvar hlavy a 
povrchová úprava jsou provedeny dle požadavků zákazníka.  

 

SPOJKOVÉ ŠROUBY  
Spojkové šrouby jsou využívány především v oblasti spojování kolejnic přes tzv. 
spojky.  

 

 

ŠESTIHRANNÉ MATICE  
Šestihranné matice slouží převážně pro využití v upevňovacím systému 
železničního svršku v kombinaci se svěrkovými šrouby.  

 

DISKOVÉ MATICE  
Diskové matice pro využití ve strojírenství.  
 

 

SAMOJISTNÉ MATICE  
Samojistné matice s polyamidovým kroužkem pro využití v průmyslu.  
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          VÝKOVKY VAČEK PRO VAČKOVÉ HŘÍDELE 

VÝKOVKY VENTILOVÉ A ČERPADLOVÉ VAČKY 

Výkovky vaček spalovacích motorů předních světových 

automobilek jsou vyráběny dle výkresů zákazníka. 

 

          POLOTOVARY PRO VÝROBU LOŽISEK 

VÝKOVKY LOŽISKOVÉHO KROUŽKU  
Výkovky ložiskového kroužku jsou určeny pro další zpracování v automobilovém 
průmyslu, všeobecném strojírenství a bílé technice.  
 

 
OBROBKY LOŽISKOVÉHO KROUŽKU PRO KULIČKOVÉ LOŽISKO  
Kuličková ložiska jsou nejběžnějším typem ložisek a mohou zvládat jak radiální, 
tak axiální zatížení.  

 

OBROBKY LOŽISKOVÉHO KROUŽKU PRO JEHLOVÉ LOŽISKO  
Jehlová ložiska jsou ložiska s válečkovými valivými tělesy, jejichž průměr ve 
srovnání s jejich délkou je malý. Upravený profil valivých těles a oběžné dráhy 
zabraňuje vzniku špiček napětí a prodlužuje provozní trvanlivost ložiska.  
 
OBROBKY LOŽISKOVÉHO KROUŽKU PRO VÁLEČKOVÉ LOŽISKO  
Válečkové elementy jsou valivé elementy ve tvaru válce, přičemž místem styku 
mezi valivým elementem a kroužkem s oběžnou dráhou není bod, ale přímka. 
Zatížení se rozkládá na větší plochu, a to umožňuje valivému elementu zvládat 

větší zatížení.  

OBROBKY LOŽISKOVÉHO KROUŽKU PRO KUŽELÍKOVÉ LOŽISKO  
U kuželíkových ložisek mají kroužky i valivé elementy tvar komolého kužele, a 
proto zachycují současně axiální i radiální zatížení. Poměr těchto zatížení závisí na 
vzájemném úhlu os kuželíku a ložiska. Čím větší je tento úhel, tím větší může být 
axiální zatížení.  

 

NAŠE PODNIKÁNÍ 

„Jsme odpovědni za naše jednání všude tam, 
kde má naše podnikání vliv na lidi nebo na životní prostředí.“ 
 
Šroubárna Kyjov je společensky odpovědná firma, která klade důraz na sociální a etické dopady 
své činnosti, včetně vlivu na životní prostředí. Proto i naše podnikání musí být v souladu 
s ekologií a nesmí zvyšovat zátěž na životní prostředí. Nově pořizovaná strojní zařízení patří 
mezi nejmodernější, ekologicky konstruované stroje, které nezpůsobují znečišťování ovzduší 
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nebo půdy. Odsavače zplodin vznikajících při výrobě a záchytné vany pro případné úniky oleje 
patří mezi základní vybavení stroje. 
 
Uspokojování náročných požadavků zákazníků souvisí s technologickou činností společnosti, 
jež se zaměřuje na realizaci strategických cílů společnosti. V praxi to znamená, že řízením 
technologického procesu v celém toku výroby jsou zajištěny požadované kvalitativní parametry 
vyráběných výrobků, které směřují do všech oblastí vyráběného sortimentu, zejména pak do 
oblasti automobilového průmyslu, vyžadujícího stoprocentní kvalitu. Přitom významným 
faktorem implementace moderních technologií a postupů je snižování výrobních a 
zpracovacích nákladů, šetření životního prostředí a současně zvyšování přidané hodnoty 
finálních produktů.  
 
Vzhledem k rozvoji naší výrobní základny i technologickým a vývojovým aktivitám můžeme 
zvyšovat úroveň kvality a zavádět nové výrobky. Našim cílem je uspokojovat současné 
požadavky i budoucí potřeby zákazníků na kvalitu našich dodávek, efektivně využívat  
nakupované suroviny, materiály, energie a snižovat jejich spotřebu, snižovat objem vznikajících 
odpadů a preventivně snižovat celkové negativní dopady výroby na zdraví a životy lidí, životní 
prostředí, majetek a výsledky podnikání. 
 
Každý člen vedení v rámci svých kompetencí: 
 zajišťuje dostatečné lidské, materiální, finanční a informační zdroje pro zajištění cílů, 

přezkoumává jejich dostupnost a přiměřenost a garantuje jejich účelné využití, 
 přijímá rozhodnutí výhradně v souladu s právními předpisy a normami, 
 vede a motivuje zaměstnance k bezpečné práci.  

 
Vedení společnosti očekává od vedoucích zaměstnanců:  
 dodržování Zásad chování obchodní společnosti, zejména zamezení korupce a 

dodržování lidských práv, 
 pracovní činnosti budou prováděny bezpečnými pracovními postupy,  
 rozpracování této Politiky do měřitelných cílů, 
 dodržování pracovních a technologických postupů s aktivním přístupem k neustálému 

zlepšování práce jednotlivce i týmů, která vede ke splnění cílů a snižování nákladů na 
všech pracovištích,  

 šetrné nakládání a hospodaření s elektřinou, vodou, plynem a dalšími druhy energií na 
všech pracovištích. 

 
Při našem podnikání se snažíme udržovat dlouhodobé férové vztahy s našimi zákazníky i 
dodavateli.  
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K ověření této skutečnosti pravidelně měříme spokojenost našich zákazníků, což provádíme 
formou dotazníkového průzkumu. Meziročně došlo ke zvýšení spokojenosti našich odběratelů, 
kdy výsledek průzkumu byl 1,49, proti předchozímu roku 1,70. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Naše motto: 

SPOKOJENÝ 

ZÁKAZNÍK = 

ÚSPĚŠNÁ 

FIRMA 

 

 

 

 

Velký objem našich investic směřuje do zařízení, měřidel a technologií sloužících k zajištění co 
nejvyšší kvality výrobků. V roce 2019 to činilo 27,5 mil. Kč, což představuje 46 % z celkových 
investic (59,8 mil. Kč).   
 
 

Při našem podnikání se snažíme 
 

1) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jak našich zaměstnanců, tak dodavatelů,  
2) poskytovat kvalitní výrobky a služby,  
3) chránit životní prostředí pro příští generace a veškerou činnost provádět s ohledem na 

ně, 
4) otevřeně a čestně komunikovat, 
5) chovat se spravedlivě a s úctou ke svým zaměstnancům. 
6) ve spolupráci s klíčovými partnery zmírňovat dopad obchodních operací na společnost a 

životní prostředí. 
 

V současném období je nesmírně důležitý zejména bod č.1, který souvisí s ochranou našich 
zaměstnanců a dodavatelů v souvislosti s opatřeními zavedenými v boji proti epidemii 
koronaviru. Bohužel, hrozba další vlny koronaviru je reálná, a i když se v naší firmě doposud 
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nevyskytl žádný případ této nákazy, neznamená to, že můžeme polevit v opatřeních, která byla 
zavedena i v následujícím období, možná i v dalších letech. 
 
Zavedení přísných hygienických opatření, mytí a desinfekce rukou, používání ochranných 
roušek a dodržování sociálního odstupu u zaměstnanců, desinfekce společných prostor, 
okamžité nahlášení případného možného nakažení zaměstnance, kontaktu s nemocným Covid - 
19, nahlášení karantény apod. , bude v následujícím období jednou z důležitých oblastí, které 
musíme věnovat pozornost, provádět preventivní opatření, kontrolovat a vychovávat 
zaměstnance. 

 
 

Uvědomuje si totiž, že nákaza byť jednoho zaměstnance z některé dílny nebo provozu může 
mít nevyčíslitelné následky. 
 
 

 
 

 

EKONOMICKÉ ŘÍZENÍ 

Šroubárna Kyjov informuje své zákazníky a zúčastněné strany prostřednictvím internetových 

stránek, výročních zpráv i této zprávy o společenské odpovědnosti o své činnosti, plánech a 

výsledcích hospodaření. Naší snahou je neustálé zvyšování kvality našich výrobků, udržení 

nákladů na optimální úrovni a uvážlivé rozdělování prostředků mezi projekty obnovy a 

modernizace výrobního zařízení, rozvoje technologie i ochrany životního prostředí. 
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Naše výrobní činnost je energeticky, technologicky i investičně velice náročná. Velmi přísná 

ekologická legislativa Evropské unie působí ve srovnání s jinými světovými regiony nepříznivě na 

konkurenceschopnost evropských firem, nicméně daří se nám navazovat na úspěšné hospodářské 

výsledky předchozího období. Důležitým prvkem rozvoje firmy je budování dlouhodobé 

spolupráce s klíčovými zákazníky v sektoru železničním, automobilovém, strojírenském a 

stavebním.  

 

 

Naše společnost klade velký důraz na udržitelné racionální hospodaření a dodržování strategických 

cílů v oblasti společensky odpovědného chování. 

V roce 2019 dosáhla společnost rekordní tržby za vlastní výrobky 1 026,7 mil. Kč, což představuje 

meziroční růst o 5,8 %. Vyrobených bylo 25 340 t výrobků, tj. o 672 tun více, než v předchozím 

http://zeleznice.biz/parni/749_260_porici_25-6-2011.jpg
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období. Celkový objem nakoupeného výrobního materiálu činil 27 540 tun, přičemž z TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a. s. bylo nakoupeno 24 819 tun materiálu, což představuje 90,8 %. 

Dodávky výrobků pro tuzemský trh činily 18,1 % z celkové produkce a tržby dosáhly výše 186,4 mil. 
Kč, což představuje nárůst proti předchozímu roku o 13,7 mil. Kč.  
 
V oblasti exportu byl meziročně nárůst tržeb o 42,5 mil. Kč. Z pohledu vývozu výrobků dle 
jednotlivých teritorií bylo vyvezeno do zemí 
 

 Evropské unie 69,5 %, celková výše 713,5 mil. Kč 

 Evropa ostatní 5,2 %, celková výše 53,1 mil. Kč 

 Ostatní státy 7,2 %, celková výše 73,7 mil. Kč 
  
K nejvýznamnějším obchodním partnerům Šroubárny Kyjov v Evropě patří Německo, Itálie, 
Francie, Slovensko, Švýcarsko, Belgie, Rakousko, Španělsko a Polsko. V Americe jsou to zejména 
USA, v Asii Malajsie a prostřednictvím obchodních partnerů jsou výrobky vyváženy i do dalších 
států světa. Celkem byly v uplynulém roce exportovány výrobky do 35 zemí světa. 
 
V hodnotovém vyjádření došlo meziročně u všech segmentů k nárůstu tržeb, přičemž 
nejvýznamnější byl nárůst v oblasti spojovacího materiálu pro železnice, který činil 39,1 mil. Kč. 
Významně se na tom podílel nárůst dodávek pražcových šroubů SsNG pro odběratele v Itálii. 
Dodávky v oblasti ložiskového sortimentu byly stabilní a proti předchozímu roku vyšší o 1,5 mil. Kč. 
Výkovky vaček pro spalovací motory zaznamenaly mírný růst cca 5 %. Největší objem, přibližně 
třetina roční produkce, byla realizována v prvním čtvrtletí roku 2019. Následně došlo k ochlazení 
na trhu s díly pro automobilový průmysl. 
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V návaznosti na dosažené výsledky uplynulých let si uvědomujeme, že úspěch firmy závisí           

v současné době na její schopnosti vytvořit vhodnou strategii a stanovit správné podnikatelské 

cíle. V současném období to bude ještě více náročné, než v minulosti. Zatím nelze odhadnout 

ekonomické dopady probíhající koronavirové epidemie na světovou ekonomiku, na českou 

ekonomiku, ani na naši společnost. Mohou mít širší rozsah, delší trvání a různý dopad do 

dodavatelských řetězců. Klíčové pro nás zůstává udržení finanční i provozní stability, a tím 

samozřejmě i zaměstnanosti. Konkurenční boj musíme vést prostřednictvím spolupráce, 

solidarity a etického chování. Odsuzujeme korupční prostředí, jsme společensky odpovědnou 

firmou a při svém podnikání navazujeme na sedm desítek let dlouhou tradici, založenou na  

know-how, především v technologiích, technickém zázemí a profesionalitě personálu. 

Dlouholeté pozitivní výsledky našeho podnikání nám umožňují již mnoho let podporovat 
Kyjovský region. Každoročně přispíváme na dobročinnost a veřejně prospěšné aktivity, které 
jsou pevnou a dlouholetou součástí naší firemní kultury. Naše aktivity orientujeme zejména do 
podpory školství, kultury, sportu, zdravotnictví, sociální péče i charity. 
 
 

 

 
 
 

Dary poskytuje naše společnost po projednání jednotlivých žádostí u generálního 
ředitele Třineckých železáren, přičemž upřednostňujeme žadatele z okolního regionu.  
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V uplynulém roce jsme významným finančním darem podpořili Slovácký rok, což je národopisná 
slavnost pořádaná v Kyjově od roku 1921 a patří mezi nejstarší folklorní festivaly v České 
republice. Od roku 1971 se opakuje po čtyřech letech, zpravidla trvá tři dny. Jednotlivé obce 
slováckého Kyjovska zde představují své lidové kroje a zvyky. Probíhá také přehlídka dechových 
a cimbálových kapel, taneční zábavy, jarmark, výstavy, přehlídka dětských souborů, krojovaný 
průvod aj. 
 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyjov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Folkl%C3%B3r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1cko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A9_kroje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dechov%C3%A1_hudba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cimb%C3%A1lov%C3%A1_muzika
https://www.vinylbazar.net/fotky30077/fotos/_vyr_7595_DSC9478.jpg
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Extraligový hokejový tým HC Oceláři Třinec, který dosahuje významných sportovních úspěchů, 
podporujeme již 12 let. 
                                                                                                              
 

 
 

SOCIÁLNÍ OBLAST 

Obchodní společnost Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. je podnikem s dlouhou tradicí v hutní 
druhovýrobě. Již od založení v roce 1950 se utvářely hodnoty, na nichž stojíme. Další rozvoj je 
spojen s odpovědností vůči našim zaměstnancům, obchodním partnerům, společnosti, vůči 
regionu, v němž naše obchodní společnost působí, a lidem, kteří v něm žijí. 
 
Tyto zásady chování vyjadřují principy, které jsou základem našeho podnikání, našich činností a 
uplatňování nástrojů řízení.    
 

https://www.vychodni-morava.cz/en/photo/4021
https://www.sportprenosy.cz/gall/388_of37a4f1222bb19cc3d2e079da84a7c6.jpg
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Dbáme etických zásad, 
dodržujeme právní předpisy 
 
Etické zásady a úcta k právu jsou základními principy našeho chování a firemní kultury. 

 
 
 
 
Naše obchodní společnost je založena a 
existuje podle práva uplatňovaného       
v České republice; právní předpisy, jimiž 
se naše činnosti a vztahy řídí, soustavně 
sledujeme, známe, ctíme a 
bezpodmínečně a důsledně 
dodržujeme. 
 
 

 
 

Jednáme a přijímáme svá rozhodnutí v souladu se zásadami firemní kultury, společenské 
odpovědnosti, zaměstnanecké kolegiality a poctivého obchodního styku a v souladu s právy a 
povinnostmi, které vyplývají z právních předpisů, z rozhodnutí orgánů veřejné moci a ze 
smluvních vztahů, jejichž jsme účastníkem. Jednání obchodních partnerů v souladu s právem a 
etickými zásadami považujeme za neopomenutelnou podmínku naší spolupráce.  
  
Compliance program zahrnující též řízení podnikatelských a procesních rizik podle norem 
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), mezinárodních norem pro systémy řízení kvality 
(QMS) včetně normy IATF 16949, zásad společenské odpovědnosti firem (Corporate Social 
Responsibility – CSR) mezinárodní normy SA8000 Sociální odpovědnost, důsledně 
prosazujeme, soustavně vyhodnocujeme jeho účinnost a přijímáme opatření k jeho zlepšování. 
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Jsme společensky odpovědným podnikem 
 

V našich vizích, plánech a rozhodnutích jsou vždy zohledněny zájmy našich obchodních 
partnerů a zaměstnanců, dopady na regiony, v nichž působíme, a vliv na jejich obyvatele a na 
životní prostředí. 
 

Usilujeme o to, aby vztahy s našimi obchodními partnery, orgány veřejné moci, našimi 
zaměstnanci, odborovými organizacemi a veřejností byly dlouhodobě etablované, stabilní a 
založené na vzájemném respektu a na oprávněné důvěře v poctivé jednání. Snažíme se 
přispívat k dalšímu zlepšování kvality života obyvatel v regionech, kde podnikáme. 
 
Každoročně vydáváme Zprávu o společenské odpovědnosti, kterou zveřejňujeme na našich 
webových stránkách  www.sroubk.cz. 
 
 

Ctíme naši firemní kulturu 

Jsme hrdí na naši historii, na kterou navazujeme při dalším rozvoji obchodní společnosti jako 
podniku s trvalými hodnotami, tradicemi a zvyky. 
 
 
 

Základními principy naší firemní kultury jsou 
 

 orientace na zákazníka, vstřícné a plné uspokojování jeho potřeb nejkvalitnějšími produkty a 
službami 

- 
 důsledné plnění závazků 

- 
dobré mezilidské vztahy založené na spolupráci a vzájemném respektu 

- 
 spokojenost a motivace zaměstnanců 

- 
 rozvoj a využívání znalostí, schopností, dovedností a zkušeností zaměstnanců 

- 
 týmová práce 

- 
 vysoká úroveň pracovní morálky 

- 
 podnikatelský duch dobrých hospodářů – technologická vyspělost založená na soustavných 

inovacích 
- 

 trvalé zlepšování 
 
 

http://www.sroubk.cz/
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Vážíme si našich zaměstnanců 
 

Dodržování lidských práv je v naší obchodní společnosti samozřejmé. Nepodněcujeme a ani 
netolerujeme jakékoliv projevy diskriminace. Dbáme práv na ochranu soukromí zaměstnanců. 
Odsuzujeme jakékoliv formy násilné či nucené práce. 
 
Odsuzujeme zneužívání práce dětí. Zaměstnáváme pouze osoby splňující podmínky stanovené 
právními předpisy. Spolupracujeme se školami a podílíme se na odborné přípravě žáků 
středních odborných škol, zejména ve středisku Nástrojárna. Činíme tak podle smluv s těmito 
školami ve zvláštním režimu odpovídajícím věku, znalostem a zkušenostem žáků. Netolerujeme 
jakoukoliv nelegální práci, a to ani u našich obchodních partnerů. Minimálním standardem          
v našich vztazích se zaměstnanci jsou vždy postupy a podmínky stanovené právními předpisy. 
To se týká též uzavírání a obsahu pracovních smluv či jiných pracovněprávních smluv a dohod, 
pracovní doby, udělování volna, přestávek v práci, nařizování přesčasů, odměňování, provádění 
srážek ze mzdy či ukončení pracovněprávních vztahů. Naše zaměstnance řádně odměňujeme 
za práci,  včetně příplatků za práci odpoledne, v noci, o víkendu a o svátcích a za přesčasovou 
práci. Nad rámec zákona poskytujeme svým zaměstnancům sociální a jiné výhody. 
 
Ve vztahu k našim zaměstnancům, ale též ve vztahu k orgánům veřejné moci, plníme veškeré 
naše zákonné informační povinnosti. Respektujeme práva našich zaměstnanců včetně práva na 
setkání a kolektivní vyjednávání. Respektujeme pozici odborové organizace působící v našem 
podniku, jakožto zástupců našich zaměstnanců a považujeme je za naše partnery v sociálním 
dialogu. Všechny naše zaměstnance pravidelně každoročně hodnotíme. 
 
S našimi zaměstnanci soustavně komunikujeme, pořádáme setkání a porady s vrcholovým 
managementem a ostatními vedoucími zaměstnanci, jakož i informování našich zaměstnanců o 
aktuálních záležitostech prostřednictvím centrálních informačních tabulí, informačních tabulí 
na pracovištích, informačních obrazovek, elektronického informačního systému a firemního 
časopisu Vnitropodnikový zpravodaj. 
 



  

Zpráva o společenské odpovědnosti 2019  19 
 

Vítáme dotazy a připomínky našich zaměstnanců, pro něž jsou v našem podniku využitelné též 
schránky „Náměty a dotazy“.  
 

 

 
 

Pravidelně provádíme šetření spokojenosti a motivace našich zaměstnanců. 
 
V uplynulém roce se šetření zúčastnilo 100 zaměstnanců, což je o 27 více, než v předchozím 
období.  Spokojenost zaměstnanců v posledních 3 letech zůstává na stejné úrovni. 
Nejdůležitější pro zaměstnance je mzda, nejméně důležitou otázkou je ztotožnění s firmou. A i 
když je tady zřejmá souvislost související s generační obměnou a s nástupem nové generace 
zaměstnanců, generace Y, nebo taky mileniánů, je nutné konstatovat, že to znamená pro nás 
obrovskou výzvu.  Musíme pracovat se zaměstnanci, komunikovat a vytvořit takové podmínky 
a motivaci pro zaměstnance, které zlepší vztah a loajalitu zaměstnanců k firmě.  
 
 Všechny naše zaměstnance pravidelně každoročně hodnotíme. Nebráníme se stížnostem 
našich zaměstnanců, ani jiných osob, a těmito stížnostmi se zodpovědně zabýváme. 
 
UPLATŇUJEME POLITIKU UPOZORŇOVÁNÍ NA ŠKODLIVÉ JEVY 
WHISTLE – BLOWING POLICY 

 
Umožňujeme našim zaměstnancům i jiným osobám upozorňovat na škodlivé jevy, podávat 
dotazy a stížnosti.  
Důsledně se všemi upozorněními, dotazy a stížnostmi zabýváme, řešíme je a využíváme 
k dalšímu zlepšování.  
Garantujeme všem ochranu před jakýmkoli postihem z důvodu v dobré víře podaných 
upozornění na škodlivé jevy, dotazů či stížností. 

 
 
Důsledně dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců je nedílnou součástí veškerých našich aktivit 
a má nejvyšší prioritu. Vytváříme co nejpříznivější pracovní podmínky. Dodržujeme 
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bezpečnostní program prevence havárií, dbáme na to, aby každá pracovní činnost byla 
prováděna bezpečnými pracovními postupy. 
 
Zpracovali jsme a soustavně hodnotíme a aktualizujeme systém identifikace a hodnocení rizik 
možného poškození zdraví při práci obsahující též opatření k odstraňování rizik poškození 
zdraví.  
 
Vyznáváme prevenci. Naše zaměstnance soustavně vzděláváme a vychováváme k bezpečné 
práci a k ochraně zdraví. Našim zaměstnancům poskytujeme osobní ochranné pracovní 
prostředky podle seznamu vyhotovených pro každé pracovní místo. Zaměstnancům na 
pracovních místech se zvýšenou tepelnou nebo fyzickou zátěží poskytujeme ochranné nápoje. 

 
Důsledně zajišťujeme posuzování zdravotní způsobilosti našich zaměstnanců v systému 
pracovně lékařských prohlídek, nepřipouštíme výkon práce neodpovídající zdravotní 
způsobilosti zaměstnance. Dojde-li i přes naše úsilí k nehodě, uplatní se náš systém zahrnující 
zajištění první pomoci, hlášení a vyšetřování úrazů či jiné neblahé události a přijímání opatření 
k zamezení jejích opakovaného vzniku a k náhradám škod. 

 

 
Respektujeme hospodářskou soutěž a duševní vlastnictví,  
chráníme osobní údaje  
 
Jsme zastánci svobodné, čestné a spravedlivé hospodářské soutěže, nečiníme nic, co by 
takovou soutěž narušilo. Vyhýbáme se střetu zájmů a situacím, které mohou vyvolat 
podezření z takového střetu. 

 

Ctíme práva duševního vlastnictví, zájem na zachování mlčenlivosti o obchodním tajemství a 
jiných důvěrných informacích a tato práva a tyto informace chráníme v rozsahu daném 
právními předpisy, smlouvami s obchodními partnery, souhlasy subjektů údajů a 
podnikatelskou etikou.  
 
Osobní údaje našich zaměstnanců, jakož i všech jiných osob, jejichž osobní údaje nám byly 
poskytnuty, zpracováváme vždy jen v souladu s právními předpisy. 
 
Všichni naši zaměstnanci, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností přicházejí do styku    
s osobními údaji, s informacemi tvořícími předmět obchodního tajemství či s jinými důvěrnými 
informacemi, jsou zavázáni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích a informacích.  
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Implementovali jsme a důsledně uplatňujeme v praxi nařízení GDPR (General Data Protection 
Regulation). Proškolili jsme zaměstnance v celé firmě a stanovili postup při vyřizování 
připomínek, námětů, dotazů a jiných podnětů.  

 
 

Vážíme si našich obchodních partnerů 
 

Se všemi našimi obchodními partnery jednáme čestně a transparentně, s úctou a spravedlivě; 
takové jednání od nich očekáváme. Respektujeme zájmy a potřeby obchodních partnerů, 
pokud to není v rozporu s právními předpisy a pokud to nevyvolává nadměrné riziko nebo 
nepůsobí újmu.  
 
Zákazník je partner, který přináší naší společnosti profit a znalosti, díky kterým se mohou 
společnost i jednotlivci dlouhodobě rozvíjet. Zákazník je partnerem, kterému společnost 
naslouchá, aby mu porozuměla a uměla s ním efektivně spolupracovat. 
 
Zavazuje nás, že pro obchodní partnery vytváříme hodnoty. Ve vztahu k našim výrobkům 
uplatňujeme princip trvalého zlepšování, zvyšování jejich přidané hodnoty při současném 
snižování zátěže životního prostředí. Uplatňujeme strategii nulových chyb. 
 
Naše dodavatele vybíráme s důkladnou péčí tak, aby byla dodržena kvalita našich výrobků.        
S našimi dodavateli sjednáváme dohody o kvalitě a vyhodnocujeme plnění jejich závazků. 
 
Zajišťujeme odpovídající dohled nad dodržováním pracovních a technologických postupů a nad 
řešením případných stížností našich obchodních partnerů. Vyhodnocujeme spokojenost našich 
obchodních partnerů. Chceme, aby náš obchodní partner s námi spolupracoval soustavně, 
nebo aby se k nám vrátil. Úspěch našeho obchodního partnera je i naším úspěchem.  
 
Vyznáváme jednotu slov a činů - co slíbíme, to splníme. Podporujeme etickou podnikatelskou 
kulturu a své povinnosti plníme pečlivě a čestně. Jsme připraveni sjednávat s našimi 
obchodními partnery provedení auditu  v našem podniku. 
 

Odsuzujeme jakékoliv projevy korupce 

Vyznáváme nulovou toleranci vůči nabízení či přijímání úplatků.  
 
Naše zaměstnance přísně vedeme k tomu, aby se zdrželi jakéhokoliv korupčního jednání - nikdo 
nebude v souvislosti s výkonem práce pro náš podnik, našim jménem nebo s odkazem na náš 
podnik vyžadovat nebo přijímat jakékoliv plnění výměnou za poskytnutí jakékoliv výhody, ani 
takové plnění nabízet či poskytovat. 
 
 

Chráníme životní prostředí  
  
Ochrana životního prostředí je zásadní součástí naší politiky. Standardem je nejméně plnění 
všech požadavků právních předpisů a povolení udělených nám na jejich základě orgány 
veřejné moci.  
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K naplnění zásad ochrany životního prostředí jsme zřídili a uplatňujeme systémy nakládání          
s odpady preferující recyklaci, systém uzavřených vodních okruhů a čistíren odpadních 
průmyslových vod, zacházení s chemickými látkami a hospodaření s energiemi. 
 

 

 
 
Jsme společensky odpovědná firma 

 
Naplňujeme svou firemní misi „Společně pro příští generace“. 
 

Uplatňujeme Zásady chování ve všech činnostech. Tyto Zásady chování jsou základním 
východiskem našich vnitropodnikových předpisů a navazujících vnitřních norem a jsou v nich 
konkretizovány tak, aby bylo zajištěno jejich důsledné uplatňování. Tyto Zásady chování 
dodržujeme a jejich dodržování v naší obchodní společnosti kontrolujeme a vymáháme. 
 
Podporujeme region, snažíme se přispívat k dalšímu zlepšování kvality života jeho obyvatel.  
 
Spolupracujeme se školami, umožňujeme odborné výcviky učňům, výkon odborné praxe 
studentům středních a vysokých škol, poskytujeme konzultace při zpracování bakalářských a 
diplomových prací, zajišťujeme exkurze ve firmě. 
 
Přispíváme na dobročinné a charitativní účely, zdravotnictví, kulturu, sport. 
 
Již šestým rokem vydáváme Zprávu o společenské odpovědnosti, která je zveřejňována a je 
poskytována našim obchodním partnerům. 
 

 

PÉČE O ZAMĚSTNANCE 

Základní zásady chování Šroubárny Kyjov, spol. s r.o. včetně vztahu k zaměstnancům, zásady 

firemní kultury a základní principy společenské odpovědnosti, jsou stanoveny v dokumentu 

„Zásady chování společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.“. Všichni zaměstnanci byli s tímto 

dokumentem v minulém roce řádně seznámeni. Na tyto Zásady navazuje Pracovní řád, který 

upravuje povinnosti zaměstnanců. Zákonné i nadstandardní výhody zaměstnanců Šroubárny 

Kyjov jsou zakotveny v Podnikové kolektivní smlouvě a na ni navazující vnitropodnikové 

dokumentaci, kterou se zaměstnanci řídí při plnění pracovních povinností. 

https://trz.pl/images/kwiaty/kwiaty11.jpg
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Vzájemné vztahy jsou ve společnosti založeny na otevřenosti a respektu. Šroubárna Kyjov 

pečuje o své zaměstnance, podporuje rozvoj a jejich kariérní růst. Lidé jsou největší poklad 

firmy, jsou klíčem k úspěchu firmy, její hnací silou, faktorem, který uvádí do pohybu výrobní 

prostředky, dynamizuje život a chod celé společnosti. 

Společnost respektuje práva zaměstnanců včetně práva se sdružovat a kolektivně vyjednávat. 

Společnost respektuje pozici odborové organizace jakožto zástupce svých zaměstnanců a 

považuje ji za partnera v sociálním dialogu. 

Počátkem roku 2019 jsme vzhledem k vysoké zakázkové náplni bojovali s nedostatkem 

zaměstnanců vybraných profesí, které se nám postupně podařilo zajistit. V průběhu roku jsme 

přijali 56 nových zaměstnanců, včetně 5 zaměstnanců z Ukrajiny. Z naší firmy odešlo 32 

zaměstnanců. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok byl 387 lidí. Proti předchozímu 

období to představuje nárůst o 28 zaměstnanců. Vývoj počtu zaměstnanců má v posledních 

letech rostoucí tendenci. 

 rok 2017 rok 2018 rok 2019 
 

Počet zaměstnanců ŠK 345 359 387 
    

Zvyšující se podíl nových zaměstnanců společnosti si vyžaduje intenzivnější každodenní práci 
s lidmi, a to na všech řídících pozicích. Považujeme za nesmírně důležité zvládnout zapracování 
a integraci nového zaměstnance do pracovního týmu, což je prvním krokem při získání loajality 
zaměstnance s firmou.  

Vzdělávání zaměstnanců 
 

Firemní vzdělávání, jako jeden z firemních procesů, se opírá o personální strategii Šroubárny 
Kyjov, proto je jeho klíčovou rolí zajištění požadované úrovně kompetencí zaměstnanců pro 
naplňování strategických cílů. Zaměstnanci jsou proškolováni zejména prostřednictvím 
externích dodavatelů vzdělávacích služeb, ale také interními lektory. Ve firmě jsme nově zařídili 
a vybavili počítači školící místnost pro zaměstnance. 
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Vzdělávání zaměstnanců je jedním z faktorů, který zvyšuje efektivitu a konkurenceschopnost. 
 

 
 
Podporujeme vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, především formou 
odborných specializovaných školení, workshopů, jazykových kurzů a kurzů zdokonalování 
práce s výpočetní technikou. V průběhu roku bylo kromě pravidelných opakovaných školení 
realizováno 30 vzdělávacích akcí, ze kterých bylo 13 zajištěno externě a ostatní interně 
externími lektory.  

Systém vzdělávání je nastaven tak, aby byla zajištěna požadovaná kvalifikační úroveň 
zaměstnanců na všech postech napříč celou společností. Na podporu vzdělávání využíváme 
nejen firemní prostředky, které v uplynulém roce činily téměř 800 tis. Kč, ale také všechny 
dostupné dotační tituly. 

Motivační programy 

Zaměstnanci jsou za pracovní výkon odměňováni nejen mzdou, ale také řadou jiných pobídek, 
motivačních složek a sociálních výhod, které povzbuzují ke kvalitnímu výkonu a současně 
kompenzují vlivy pracovního prostředí. Zvýhodnění jsou poskytována nad zákonný rámec. 
Jejich prostřednictvím chceme v co nejvyšší míře motivovat zaměstnance k podpoře záměrů a 
cílů celé společnosti. V roce 2019 byly v jednotlivých oblastech uplatňovány níže uvedené 
motivační prvky a výhody. 

Oblast odměňování 

Společnost usiluje o to, aby všichni zaměstnanci rozuměli své práci, dobře ji ovládali, chápali její 
význam v rámci společnosti a byli za to spravedlivě a včasně ohodnoceni. 

 prémiování – řádné a mimořádné prémie 
 fond vedoucího  
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 vyšší sazby příplatků za práci odpoledne, v noci, sobotu a neděli, svátek, přesčasovou 
práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

 příplatek za práci v nepřetržitém provozu 
 odměny za hospodářské výsledky 

 

Půzkum spokojenosti zaměstnanců  vypovídá o tom, že vyplacená mzda je pořád 
nejdůležitějším motivačním faktorem. Meziroční růst mezd dosáhl výše 5,9 % a znamená 
přeplnění závazků plynoucích z kolektivní smlouvy. 

Personální rozvoj 

• vytváření podmínek pro profesní růst vybraných skupin zaměstnanců  
• zvyšování kvalifikace zaměstnanců 
• spolupráce se středními školami a VUT  
 

Oceňování zaměstnanců 
 

• slavnostní udělování titulu „Zaměstnanec roku“ s finanční odměnou na prestižní slavnostní 
akci Třineckých železáren „Královna ocel“ 
 

 
• poskytování odměn při životních jubileích a odchodu do důchodu 
• ocenění nejlepších zlepšovatelů 
 

Další benefity 

 prodloužená dovolená o 1 týden nad výměru stanovenou právními předpisy 

 zvýšený rozsah poskytování pracovního volna s náhradou mzdy při osobních překážkách 

v práci 

 poskytování příspěvku na doplňkové penzijní připojištění 
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 poskytování příspěvku na životní pojištění 

Podpora zdraví 

 hradíme vstupní a preventivní lékařské prohlídky 

 přispíváme na masáže a jiné rehabilitační úkony 

 organizujeme rekondičně-rehabilitační pobyty v lázních Luhačovice pro min. 50 

zaměstnanců ročně 

 

 

 poskytujeme vitamínové balíčky  

 poskytujeme ochranné nápoje v období mimořádně teplých dnů všem zaměstnancům 

 poskytujeme příspěvky na závodní stravování 

 zajišťujeme další aktivity k podpoře zdraví (sportovní akce, provoz sauny) 
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Nábory nových zaměstnanců 

Zveřejňování volných pracovních míst: 
 

 v areálu společnosti (vrátnice, monitor, nástěnky) 

 v regionálním tisku a televizi 

 letáky a billboardy na území města Kyjova i v okolních obcích 

 na sociálních sítích 
 
Spolupráce: 
 

 s úřadem práce 

 s pracovními agenturami  

 se středními a vysokými školami 
  

 
 

 Agenturní zaměstnance nezaměstnáváme. V roce 2019 jsme zaměstnali 5 zaměstnanců 

z Ukrajiny. Nábor těchto zaměstnanců představuje dlouhodobý a administrativně náročný 

proces. 
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Naše společnost spolupracuje s vybranými středními školami technického zaměření a umožňuje 

odbornou přípravu učňů ve středisku firemní nástrojárny. Studentům vysokých škol 

umožňujeme zpracovávat z podnikových podkladů diplomové a bakalářské práce a také 

umožňujeme exkurze studentů do výrobního provozu.  

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 

Šroubárna Kyjov pravidelně vyhodnocuje rizika ohrožení zdraví zaměstnanců a přijímají 
opatření k jejich eliminaci. Dlouhodobě dosahované pozitivní výsledky v ochraně zdraví 
zaměstnanců, kvalitní preventivní péče i zavedený a účinný systém řízení této oblasti je pro nás 
závazkem dalšího zlepšování tohoto procesu. 
 

 
 

Sledování stavu BOZP je neoddělitelnou součástí řízení  a hodnocení BOZP. Tyto aktivity firma 
provádíme v úzké spolupráci s dodavatelem služeb BOZP, kterým je třinecká firma Enviform a.s. 
 
Účast zaměstnanců na řešení problematiky BOZP probíhá s pomocí odborové organizace, 
komise pro šetření a odškodňování pracovních úrazů a ve spolupráci se smluvní firemní 
lékařkou. V roce 2019 jsme registrovali celkem 8 pracovních úrazů, což je stejný počet jak 
v předchozím roce. Za celé období existence společnosti nebyl zaznamenán žádný případ 
nemoci z povolání. 

 

https://www.bezpecnostprace.info/wp-content/uploads/2019/10/schema-rizeni-rizik-bozp-1280x640.jpg
https://american.construction/wp-content/uploads/2015/07/shutterstock_226920799.jpg
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V rámci systému školení BOZP se provádí 
 
 vstupní školení BOZP - pro nově nastupující zaměstnance » vstupní školení na pracovišti - 

provádí nadřízený přijímaného zaměstnance,  
 praktický zácvik pod dohledem zkušeného zaměstnance  a přezkoušení,  
 periodická školení dle osnov schválených vedoucím zaměstnancem a bezpečnostním 

technikem,  
 Dny BOZ - konzultační a poradenské akce na jednotlivých provozech,  
 mimořádná školení, dle potřeby - rozbory příčin pracovních úrazů a dalších nežádoucích 

událostí včetně přijímání opatření k nápravě.  
 
Vyznáváme prevenci. Naše zaměstnance soustavně vzděláváme a vychováváme k bezpečné 
práci a k ochraně zdraví. Našim zaměstnancům poskytujeme osobní ochranné pracovní 
prostředky podle seznamů vyhotovených pro každé pracovní místo. Zaměstnancům na 
pracovních místech se zvýšenou tepelnou nebo fyzickou zátěží poskytujeme ochranné nápoje. 
Důsledně zajišťujeme posuzování zdravotní způsobilosti našich zaměstnanců v systému 
pracovně lékařských prohlídek. Nepřipouštíme výkon práce neodpovídající zdravotní 
způsobilosti zaměstnance. 
 
 

„První pomoc jsou dvě ruce, zdravý selský rozum 
 a dobrá vůle pomoci druhému člověku“. 
 

V září minulého roku se uskutečnilo školení první pomoci, které se ve společnosti koná 

pravidelně každý rok. Letošní školení se uskutečnilo ve zcela jiném duchu. Jako školitel byl 

osloven vystudovaný záchranář, který pracuje u Zdravotnické záchranné služby 

Jihomoravského kraje, odkud denně vyjíždí k zásahům. Školení bylo poutavé díky vyprávění 

osobních zkušeností z výjezdů, videí a taky možností vyzkoušet si tzv. KPR, jednoduše řečeno 

resuscitaci. 

Kromě resuscitace si školení zaměstnanci zopakovali 

zásady zástavy krvácení, použití tlakového obvazu, 

zaškrcovadla, dále pak uložení zraněného do 

stabilizované polohy apod. 
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„Kdo je připraven, není ohrožen, aneb těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ 

Proto se vedení ŠK rozhodlo zakoupit tzv. ZOLL AED Plus, automatizovaný externí defibrilátor, 

jehož výrobcem je ZOLL Medical Europe.  

 

AED slouží k provádění základní neodkladné resuscitace a rozšířené neodkladné resuscitace, 

případně jiných neodkladných lékařských zákroků, a to k defibrilaci osob postižených srdeční 

zástavou. Součástí monitorovací funkce je i KPR metronom, který tónem udává frekvenci 

kompresí hrudníku, celý proces je pak doplněn hlasovou nápovědu. Na obsluhu tohoto zařízení 

bylo proškoleno 45 zaměstnanců Šroubárny Kyjov, a to napříč celou firmou. 

V současném období zažíváme situaci, s jakou jsme se v minulosti nesetkali, pandemii 
koronaviru. Museli jsme se rychle přizpůsobit situaci a dělat maximum pro zdraví našich 
zaměstnanců. Zajišťujeme roušky, desinfikujeme společné prostory, zajišťujeme desinfekční 
prostředky na WC a umyvárny. Zdraví našich zaměstnanců je prioritou a v hygienických 
opatřeních budeme i v budoucnu pokračovat. 

 

 

https://www.obrazky.cz/?q=dezinfekce+covid+obr%C3%A1zek&url=https://www.filsonstore.cz/524086-home_default/dezinfekce-alkoholova-anti-covid-filson-5l-flexi-kanystr.jpg&imageId=4b2e286455e507a1&data=lgLEELPKZGN7GqqhGDBi96Dey9vEMFzzY3WM-pRqP5Uyfq-9UacRI7qmWSz51zxzilkdYd61w_KzA1A488fD8bxdYv9FAs5eqFryxALVUJPEAijqxAKDYcQCgDs=
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Požární ochrana byla v průběhu celého roku zabezpečována v souladu se zákonem. 

 

 
 
 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

„Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, musíme se naučit žít v harmonii a míru mezi 

sebou a s přírodou. To není jen sen, ale nutnost.“ 

 

Integrovaný systém managementu tvoří komplexní celek propojených požadavků na kvalitu, 

ochranu životního prostředí, hospodaření s energií s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci, který je zakomponován do celkového systému managementu naší společnosti. 
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Hlavními cíly naší enviromentální politiky , které přispívají k dobrým výsledkům v oblasti 

ekologie jsou: 

 zavedení systémů environmentálního managementu včetně certifikace, 

 plnění veškerých příslušných zákonů, předpisů a závazků skupiny souvisejících  s ekologií  

 neustálé zlepšování  v oblasti ekologie, využití systematického monitoringu  a důraz na 

prevenci znečišťování, 

 vývoj, zdokonalení a používání ekologických výrobních postupů, 

 efektivní využití přírodních zdrojů, energie a půdy, 

 řízení a snižování emisí CO2 

 zodpovědnost zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí, 

 znalost a respektování environmentální politiky ŠK ze strany dodavatelů, 

 otevřená komunikace se všemi, kterých se dotýkají činnosti ŠK. 

V roce 2018 společnost realizovala „Projekt na snížení energetické náročnosti a zlepšení 

hospodaření s energií“, který zahrnoval 

 modernizaci chladícího okruhu 
 rekonstrukci umělého osvětlení výrobních hal  
 modernizaci rotačních pecí 
 měření a regulace monitorovacího a řídicího systému 

Díky těmto investicím jsme již v průběhu celého minulého roku dosahovali velmi významných 

úspor. Ve druhé polovině roku 2019 byla vypracována auditní zpráva energetického auditora 

„Zhodnocení energetického managementu“. Ta na základě výpočtu určila každoroční úsporu 

9.788 GJ/rok, tj. o 22,1 % vyšších úspor paliv a energií oproti předpokladu a potvrdila kladné 

hodnocení energetického managementu společnosti. V květnu 2019 proběhl kontrolní audit 

systému hospodaření s energií dle ISO 50001, pro který máme certifikaci již od května roku 

2016.  

„Nejlevnější energie je ta, kterou vůbec nebylo třeba vyrobit“ 

Současná krize související se šířením koronaviru může mít krátkodobě pozitivní dopad na 

změnu klimatu, na snížení globálních emisí uhlíku. Z dlouhodobého hlediska však pro klima 

představuje velkou hrozbu v důsledku snižování investic do čisté energie. Našim odpovědným 

chováním se snažíme přispívat ke zlepšení životního prostředí a kvality života obyvatel našeho 

regionu.  
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Zaměstnanci společnosti jsou již při nástupu do firmy a pak opakovaně proškoleni z oblastí: 

 prevence znečišťování pracovního prostředí, 

 minimalizace odpadu, jeho třídění a recyklace (ve firmě jsou označeny kontejnery a 
nádoby na příslušný odpad), 

 účelné využívání a úspora paliv, energie a vody, 

 nakládání s chemickými látkami a přípravky, 

 nakládání s obaly 
Zaměstnanci jsou proškoleni s praktickým řešením možných havarijních situací na pracovišti, 

s cílem minimalizace dopadů na životní prostředí. 

Odstraňování starých ekologických zátěží 

V průběhu roku 2019 byl schválen zástupci MF ČR, MŽP ČR a ČIŽP Brno aktualizovaný Projekt 

doprůzkumu staré ekologické zátěže v areálu Šroubárny Kyjov. Následně MF uzavřelo 

Realizační smlouvu s firmou GEOtest Brno, která v listopadu vytýčila sondy pro odběr vzorků 

zeminy a odebrala vzorky podzemní vody ze stávajících vystrojených kontrolních vrtů. 

V prosinci firma odebrala vzorky zemin a na základě výsledku rozborů bude zvolen další postup 

sanace. V současné době očekáváme zpracování oponentního posouzení Aktualizace analýzy 

rizik společností ENVI-AQUA, s.r.o., se kterou byla uzavřena smlouva na supervizi doprůzkumu 

a zpracování posudku. 

 

V průběhu roku 2019 nezpůsobila naše firma žádnou havarijní situaci, která by měla za následek 
zhoršení či ohrožení jakosti podzemních nebo povrchových vod. 
 
Základním aspektem při nakládání s odpady je minimalizace dopadů do životního prostředí. 
 
Interní kontroly, které byly ve společnosti prováděny, prokázaly, že nakládání s chemickými 
látkami a směsmi na provozech ŠK je v souladu s příslušnou legislativou. 
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO 

 

         Ing. Januš Pindur 
       jednatel společnosti 

                       a finanční ředitel 
 
Vážení přátelé, 
 
jsem rád, že Vám můžeme poskytnout další Zprávu o společenské odpovědnosti jedné 
z největších společností v Kyjovském regionu. Pro Šroubárnu Kyjov představuje zkratka CSR 
odpovědnost, udržitelnost a dlouhodobý závazek ve všech směrech jejich podnikatelských 
aktivit. Dobrovolně integrujeme sociální a ekologická hlediska do každodenních firemních 
operací a interakcí s okolím.   
 
Naše 70letá působnost v regionu je neodmyslitelně spjata s jeho sociálním i ekonomickým 
rozvojem a dlouhodobou snahou o zlepšování stavu životního prostředí. Žijeme ve vyspělé 
společnosti a solidarita je cesta, jak si vzájemně můžeme pomoci.  
 
Tato zpráva přináší souhrn našich iniciativ, které potvrzují důraz kladený na společensky 
odpovědné chování naší společnosti. Snažíme se najít způsoby, jak dále inovovat a rozvíjet 
principy společenské odpovědnosti v naší firmě. Představují pro nás důležitý prostředek              
k zachování důvěry a předpoklad k dlouhodobě udržitelnému rozvoji. 
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 Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. 
 Jiráskova 987/50 
 697 01 Kyjov 
 www.sroubk. cz  

http://www.sroubk/
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