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Ing. Marek Světlík

ÚVODNÍ SLOVO

jednatel a ředitel společnosti
představitel společnosti pro CSR

Vážení přátelé,
také v letošním roce Vám představujeme pravidelnou zprávu o společenské odpovědnosti (Corporate Social
Report) společnosti Šroubárna Kyjov. Tak jako v předchozích letech jsme do ní zahrnuli většinu aktivit, kterým jsme
v oblasti společenské odpovědnosti v minulém roce věnovali svou pozornost a podporu.
V této zprávě se pokusíme nastínit výsledky dosažené v roce 2017 ve všech stěžejních oblastech našeho podnikání,
tedy finanční, sociální a ekologické. Chceme tímto deklarovat, že společenská odpovědnost není pro nás pouhým
pojmem, ale běžnou součástí pracovního procesu, všech činností a rozhodnutí. Chováme se zodpovědně,
s pozitivními dopady na naše zaměstnance, obchodní partnery, region, okolní přírodu, ale taky vůči sobě samým.
Uplynulý rok nebyl pro naši společnost zrovna jednoduchý. Konkurenční prostředí zejména na zahraničních trzích
je nelítostné, požadavky zákazníků na kvalitu výrobků rostou, dodací termíny se zkracují a přibyly i problémy na
trhu práce. I za této situace se nám podařilo zvýšit zaměstnanost, navýšit objem výroby i tržeb. Přesto, že došlo
k poklesu rentability tržeb, zrealizovali jsme všechny rozhodující investiční akce.
V předložené zprávě Vám představíme naše další rozvojové plány a vývoj systému společenské odpovědnosti
v našich podnikatelských aktivitách. Stěžejní pozornost budeme věnovat zejména zaměstnancům, a to jak
současným, tak i těm, kteří v budoucnu spojí svůj pracovní život s naší společností.
Věříme, že tato zpráva bude pro Vás zajímavým a přínosným zdrojem informací a zároveň doufáme, že se nám díky
ní podařilo zdůraznit důležitost společensky odpovědného chování, udržitelného rozvoje a také zodpovědnost
Šroubárny Kyjov na trvalém zlepšování kvality života nejen zaměstnanců společnosti, ale i obyvatel v nejbližším
okolí.
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PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
Společnost Šroubárna Kyjov, které založení se traduje již do roku 1950, zastává po celou dobu své existence pozici
významného výrobce spojovacího materiálu nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Jediným vlastníkem společnosti
v současné době jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., přičemž společnost současně patří do skupiny Třinecké
železárny - Moravia Steel. Spolupráce s firmami patřícími do skupiny TŽ-MS dává společnosti možnosti integrace
dodavatelského procesu. Partnerství v rámci hodnotového řetězce umožňuje společné plánování, lepší výměnu
informací, sdílení inovací, optimalizaci materiálových toků.

Firemní strategií Šroubárny Kyjov je být i nadále dlouhodobě prosperující a stabilní společností s vedoucím
postavením na trhu železničních šroubů a výkovků osově symetrických dílů v Evropě. Této vizi odpovídá i současný
stav technologie a technického zařízení v segmentu železnic, výkovků, orientace na finalizaci obrábění ložiskových
kroužků, cenné know - how, letité zkušenosti i kapacitní možnosti společnosti.
Společnost v minulém roce vyprodukovala 21 102 tun výrobků, v hodnotovém vyjádření 852,9 mil. Kč. Z této roční
produkce směřovalo 81,2 % výrobků na zahraniční trhy. Největší objem výroby představuje výroba pražcových
šroubů, konstrukčních šroubů, hákových šroubů, šroubů pro železniční svršek a matic. Druhou oblastí je výroba
ložiskových kroužků a vaček pro automobilový průmysl a speciálních spojovacích součástí pro stavebnictví, šrouby
do zdiva a betonu, izolátorové háky, roubíky, svorníky. Neméně významnou oblastí je finalizace ložiskových
kroužků obráběním. Tato oblast se neustále rozvíjí a rozšiřuje. V současné době již společnost vlastní devět CNC
strojů, dvě vysokokapacitní linky pro obrábění ložiskových kroužků, rozválcovací stroj, který umožňuje zvětšit
průměr ložiskových kroužků proti kroužkům kovaným, konzervační linku na ochranu obrobků proti korozi, třískové
hospodářství – drtící linku třísek z obrobených ložiskových kroužků a přístřešek pro kontejnery, jakožto i celou
škálu speciálních měřidel.
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NAŠE VÝROBKY U NÁS I VE SVĚTĚ

Principy společensky odpovědného chování uplatňujeme
ve všech oblastech našeho podnikání

NAŠE PODNIKÁNÍ
Naše podnikání musí být v souladu s ekologií a nesmí zvyšovat zátěž na životní prostředí. Již při výběrovém řízení
na nové strojní zařízení vybíráme ty nejmodernější, vysoce ekologicky konstruované stroje, které mají
nainstalované odsavače splodin vznikající při výrobě a záchytné vany pro případné úniky oleje. Chráníme tím
jednak zdraví našich zaměstnanců, jednak přírodu. Současně náš útvar technického rozvoje vyvíjí různá zlepšení a
reaguje i na podnětné připomínky zaměstnanců pracujících na konkrétním pracovišti.
Vysoce si vážíme spolupráce s našimi zákazníky a dodavateli, považujeme je za partnery, bez kterých nelze
provozovat žádnou podnikatelskou činnost. Naším cílem je trvalé zlepšování tohoto partnerství ve snaze o
vyrábění kvalitní produkce a důsledné uspokojování potřeb všech zákazníků. Přesto musíme kriticky uznat, že se
nám občas i něco nepovede. Důkazem toho jsou reklamace našich zákazníků, kterých počet v posledních letech
vzrostl. Souvisí to především se skutečností, že vyrábíme nové typy a druhy výrobků, se kterými doposud nemáme
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dostatečné zkušenosti. Svou roli sehrává i lidský faktor, poněvadž s rozvíjející se výrobou přijímáme nové
zaměstnance, jejichž kvalifikace a zkušenosti neodpovídají našim požadavkům.
Dosažené tržby za vlastní výrobky meziročně vzrostly o 9,9 %. Výroba v tunách zaznamenala také nárůst, poněvadž
bylo vyrobeno o 2 826 tun více výrobků, než v předchozím roce. Podíl zpracovaného materiálu z Třineckých
železáren v tunách činil 89,9 %.
Dodávky pro tuzemský trh činily 18,8 % a tržby dosáhly výše 160,7 mil. Kč. Proti předchozímu roku vzrostly o 19,3
mil. Kč. Přesto tato výše zdaleka nedosáhla tržeb roků 2015 a 2016, kdy v důsledku čerpání dotací z EU byla
prováděna rozsáhlá rekonstrukce, údržba a výstavba českých železnic.
Vývoj exportních zakázek měl taky rostoucí tendenci a realizace dosáhla 692,2 mil. Kč, tj. 81,2 % produkce.
Z pohledu vývozu našich výrobků dle jednotlivých teritorií bylo vyvezeno do zemí EU 72,2 %, do ostatních zemí
Evropy 5,5 % a do ostatních států světa 22,3 %. U exportních dodávek došlo k meziročnímu navýšení tržeb o 57,4
mil. Kč, přesto, že došlo k výraznému posílení kurzu české koruny k euru. Z hlediska tržeb a objemu výroby došlo
ke splnění, dokonce k mírnému překročení, plánu na rok 2017. Podíl výrobků pro automobilový průmysl se
meziročně zvýšil o 3 %, což je pozitivní trend. Přesto největší objem, cca 66 % tržeb, představuje drážní sortiment
pro železnice.

V Evropě patří mezi naše nejvýznamnější
obchodní
partnery
Německo,
Francie,
Slovensko, Rakousko, Belgie, Itálie, Nizozemí,
Švýcarsko, Polsko. V Americe jsou to zejména
USA, v Asii Ázerbajdžán, Indonésie a
prostřednictvím našich obchodních partnerů
vyvážíme naše výrobky i do některých států
Afriky.

Vyráběné výrobky vyvážíme do celého světa

Rozsáhlá byla i naše investiční činnost, která směřovala téměř v plné výši do rozvoje a modernizace strojního
zařízení. Proinvestovali jsme 124,5 mil. Kč a posunuli naši firmu o krok dál hlavně v oblasti obrábění ložiskových
kroužků.
V železničním sortimentu byl dokončen a předán do trvalého provozu ostřihovací stroj AG 6. Pokračuje instalace
nové kovací linky BSR 1 jako náhrada za kovací linku BSR 2.
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Nová kovací linka BSR
V oblasti vaček byla do trvalého provozu předána kontrolní linka č. 3. Rozpracována je kontrolní linka č. 4.
V projektu nového kovacího lisu pro výrobu vaček byl proveden výběr dodavatele lisu, indukčního ohřevu a částí
stavební, elektro, rozvody chlazení a infrastruktura. Pořízení nového kovacího lisu Hatebur AMP30S pro výrobu
vaček bude realizováno v rámci dotačního projektu „Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve
Šroubárně Kyjov“. Na tento projekt jsme obdrželi dotaci z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
V oblasti ložiskových kroužků byly pořízeny tři nové CNC obráběcí stroje Takisawa. Pro obrábění vnějších a
vnitřních ložiskových kroužků byly instalovány obráběcí linky od firmy Shinban. Dále byla instalována
rozválcovačka. Pro měření ložiskových kroužků byl instalován nový 3D měřící stroj. K novým strojům Takisawa a
linkám Shinban byla dále pořízena jednoúčelová měřidla. Do trvalého provozu byla uvedena konzervační linka na
konzervaci ložiskových kroužků. Bylo zprovozněno zařízení na drcení třísek včetně přístřešku pro třískové
hospodářství.

Linka Shinban na obrábění ložiskových kroužků
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V ostatním sortimentu a v pomocných procesech byl po schválení projektu a veřejných výběrových řízení zahájen
projekt „Snížení energetické náročnosti výroby v ŠK“, který je rozdělen na čtyři části – chladící okruh, rekonstrukce
osvětlení výrobních hal, rotační pece a měření a regulace. Dotaci na tento projekt jsme obdrželi z OP PIK – PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění
nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. Do konce roku byly dokončeny části chladící
okruh a rekonstrukce osvětlení výrobních hal.

Energetické úspory šetří naše peníze

Z dalších větších investic byla pořízena odstředivka oleje z třísek řezaných matic a nový nákladní automobil Iveco
jako náhrada za starší nákladní automobil Scania.
Rozvoj naší výrobní základny i veškeré další aktivity směřujeme na zvyšování úrovně kvality a zavádění nových
výrobků i progresivních technologií s cílem uspokojit současné požadavky i budoucí potřeby zákazníků na kvalitu
našich dodávek.
Současně je naší snahou efektivně využívat nakupované suroviny, materiály, energie a snižovat jejich spotřebu,
snižovat objemy vznikajících odpadů a zároveň zvyšovat jejich další využití, preventivně snižovat negativní dopady
výroby na zdraví a životy lidí, životní prostředí a majetek, minimalizovat dopady případných havárií na zdraví a
životy lidí, životní prostředí, majetek a výsledky podnikání.
V oblasti zvyšování produktivity výroby a zlepšování procesů pokračujeme v projektu úsporných opatření, který
zahrnuje snížení spotřeby nástrojů, režijního materiálu a THN vsázky, rozšiřujeme VIS a metody 5S na další
pracoviště.
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Závazek vedení společnosti
Každý člen vedení v rámci svých kompetencí:
-

zajišťuje dostatečné lidské, materiální a finanční
zdroje včetně možnosti využití dotačních
programů pro zajištění cílů, přezkoumává
jejich dostupnost a přiměřenost a garantuje jejich
účelné využití,

-

přijímá rozhodnutí výhradně v souladu s právními
předpisy a normami v oblasti kvality, environmentu,
hospodárného nakládání s energií, prevence havárií,
-

potlačuje jakékoliv projevy korupčního jednání,
-

zajišťuje, že pracovní činnost bude prováděna
bezpečnými pracovními postupy,

-

vede a motivuje zaměstnance k bezpečné práci,
-

očekává od svých zaměstnanců bezchybné

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.
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EKONOMICKÉ ŘÍZENÍ
Rok 2017 patřil ve Šroubárně Kyjov opět k těm pracovně náročnějším. V železničním sortimentu se nám však
podařilo zastavit pokles zakázek a došlo k mírnému zvýšení zakázkové náplně proti minulému roku. V sortimentu
vaček a ložiskových kroužků byla situace velmi příznivá, kdy se nám podařilo rozvíjet a navýšit uvedené sortimenty.
Nicméně došlo k výraznému poklesu rentability tržeb, zejména u exportních dodávek. Hlavní příčinou bylo silné
konkurenční prostředí, kdy se nám nedařilo v plné míře promítat do prodejních cen ceny vstupů, dlouhodobě
sjednané tendry s pevnými cenami a posílení české koruny k euru.

Vývoj zisku před zdaněním v letech 2015-2017

Zisk před zdaněním (tis. Kč)

rok 2015

rok 2016

rok 2017

138

78

60,5

Přesto, že patříme mezi firmy, které vlastní nejmodernější výrobní zařízení v našem oboru a navíc disponujeme
cenným know-how, není jednoduchou záležitostí prosadit se na nových trzích. Konkurence nespí, právě naopak,
využívá nejrůznější metody k získávání trhů. Tato skutečnost nám nedovolí adekvátně našim vstupům zvyšovat
prodejní ceny, čímž dochází k poklesu rentability a k nižším hospodářským výsledkům. I když neustále provádíme
souhrn různých racionalizačních opatření ve výrobě - zvyšujeme využití strojních zařízení, provádíme kumulaci
zakázek, zavádíme vícestrojovou obsluhu, zlepšujeme logistiku, zvyšujeme flexibilitu zaměstnanců, musíme
konstatovat, že hospodářské výsledky mají klesající tendenci.
Vzhledem k uvedeným objektivním skutečnostem nelze ovšem dosažený výsledek hospodaření před zdaněním ve
výši 60,5 mil. hodnotit negativně. Neodráží se to ani na našem chování a společenské odpovědnosti k jednotlivým
zúčastněným stranám, a to k partnerům, zaměstnancům, regionu a životnímu prostředí.
Kyjovský region podporujeme již mnoho let, a to v oblasti kultury, školství, sociálních služeb a zdravotnictví. I
v minulém roce jsme největší finanční dar věnovali Nemocnici Kyjov na modernizaci rehabilitačního oddělení
(zakoupení rázové vlny), které pečuje o zdraví občanů regionu i našich zaměstnanců.

Nejčastější aplikace rázové vlny

Bolest v rameni
Kalcifikace
Tenisový loket

Bolest v kyčelním kloubu

Skokanské koleno

Úponová bolest

Chronické tendinopatie
Patní ostruha
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Již 10 let Šroubárna Kyjov podporuje také extraligový hokejový tým HC Oceláři Třinec.

Hokejisté HC Oceláři Třinec

Naše společenská odpovědnost se projevuje i v dobrých sousedských vztazích s jinými firmami a organizacemi
v regionu, jakož i s řídícími orgány města Kyjov a okolních obcí.

SOCIÁLNÍ OBLAST
Šroubárna Kyjov klade velký důraz na oblast lidských práv a jejich dodržování. Zaměřujeme se
také na dodržování lidských práv u našich dodavatelů, kdy tuto problematiku zmiňujeme
v každé nové dohodě o kvalitě.
Dodržujeme pravidla etického chování, která byla zakotvena do zásad chování obchodní
společnosti.

DBÁME ETICKÝCH ZÁSAD,
DODRŽUJEME PRÁVNÍ PŘEDPISY
CIÁLNÍOBLAST
Etické zásady a úcta k právu jsou základními principy našeho chování a firemní kultury. Naše firma je obchodní
společností založenou a existující podle práva uplatňovaného v České republice. Toto právo, či jakékoliv jiné právo,
jímž se naše vztahy řídí, soustavně sledujeme, známe, ctíme a bezpodmínečně a důsledně dodržujeme.
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Usilujeme o to, aby naše vztahy s našimi obchodními partnery, orgány veřejné správy, našimi zaměstnanci a
veřejností byly dlouhodobě etablované, stabilní a založené na vzájemném respektu a na oprávněné důvěře v
poctivé jednání. Jednáme a přijímáme svá rozhodnutí v souladu se zásadami zaměstnanecké kolegiality a
poctivého obchodního styku a v souladu s právy a povinnostmi, které nám vyplývají z právních předpisů,
z rozhodnutí orgánů veřejné správy a ze smluvních vztahů, jejichž jsme účastníkem.

VÁŽÍME SI NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ
Dodržování lidských práv je v našem podniku samozřejmé. Nepodněcujeme a ani netolerujeme jakékoliv projevy
diskriminace.
Odsuzujeme jakékoliv formy násilné, nucené či jinak nelegální 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. 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 pracovní výkon, 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.
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.
Vítáme dotazy a připomínky našich zaměstnanců, pro něž jsou v našem podniku využitelné též schránky „Náměty
a dotazy“. Každý rok provádíme šetření spokojenosti našich zaměstnanců, vyhodnocujeme ho a řešíme
připomínky. Všechny naše zaměstnance pravidelně každoročně hodnotíme. Nebráníme se stížnostem našich
zaměstnanců, ani jiných osob, a těmito stížnostmi se zodpovědně zabýváme.
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DŮSLEDNĚ DBÁME NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ
Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců je organickou součástí veškerých našich aktivit a má nejvyšší
prioritu. V našem podniku vytváříme co nejpříznivější pracovní podmínky. Dodržujeme 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
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, včetně střetu našich
zájmů se zájmy našeho podniku. Případné jednání ve střetu zájmů je možné pouze, pokud to dovoluje zákon.
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.
Chráníme osobní údaje našich zaměstnanců, jakož i všech jiných osob, jejichž osobní údaje nám byly poskytnuty.
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.

V současné době pracujeme na důsledné implementaci nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) do
firemní praxe, které je závazné pro všechny členské státy Evropské unie od 25. Května 2018. Toto opatření ukládá
osobám zpracovávajícím osobní údaje přijmout vhodná technická a organizační opatření proti rizikům, jako jsou
ztáta a únik dat, krádež, selhání techniky a přírodní živly. Přesto, že v naší firmě s touto problematikou již
dlouhodobě pracujeme, lze pořád co vylepšovat a zdokonalovat.
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VÁŽÍME SI NAŠICH OBCHODNÍCH PARTNERŮ
K našim obchodním partnerům přistupujeme jako k osobám, které nám jsou rovny, jednáme s nimi čestně
a transparentně, se ctí a spravedlivě. Předpokládáme, že naši obchodní partneři vyznávají stejné zásady jako my,
pokud se přesvědčíme o tom, že tomu tak není, respektujeme to, pokud to není v rozporu s právními předpisy
a pokud to nevyvolává nadměrné riziko nebo nepůsobí újmu.
Zavazuje nás, že pro naše 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.
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JSME SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝM PODNIKEM
Naplňujeme svou firemní misi „Společně pro příští generace“.

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 čtvrtým rokem vydáváme Zprávu o společenské odpovědnosti, která je zveřejňována a je poskytována našim
obchodním partnerům.

ZAMĚSTNANOST
Otázka zaměstnanosti se stala v posledních letech jedním z klíčových problémů téměř všech českých firem. Růst
ekonomiky výrazně změnil situaci na českém trhu práce. Nezaměstnanost klesla na historická minima, naproti
tomu zaměstnanost je na maximech. Na pracovním trhu chybí jak kvalifikovaní, tak nekvalifikovaní zaměstnanci.
Ani naše společnost není výjimkou. Docela problematicky zajišťujeme kvalifikované zaměstnance na obsluhu CNC
strojů u neustále se rozvíjející výroby ložiskových kroužků, no i nekvalifikované zaměstnance na obsluhu
jednodušších strojů. Máme zakázky i strojní kapacity, ovšem najít kvalitní zaměstnance je stále větší problém.
Navíc musíme řešit i další otázky, které souvisí s neuspokojivou pracovní morálkou zejména mladší generace
zaměstnanců. Stále častěji se objevují takové neduhy, jakými jsou nedostatečné využívání pracovní doby, neplnění
výkonových norem, zbytečné ztrátové časy na pracovišti, nespolupracování v týmu a objevují se i případy
používání návykových látek na pracovišti. Ve všech podobných případech mnohdy suplujeme výchovu mladých lidí
v rodinách a ve školách, poněvadž nemůžeme připustit, aby došlo ke zhoršení firemní kultury a dobrého jména
naší firmy.
Současně si plně uvědomujeme, že bez kvalitní, profesionální a týmové práce našich zaměstnanců nemůžeme
dosahovat úspěchu a naplňovat naše poslání a vizi, implementovat nové strategie a plnit stanovené cíle. Lidské
zdroje patří ke klíčovému bohatství firmy.
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Udržení a zlepšení firemní kultury patří mezi naše priority.
Přesto, že získávat nové zaměstnance není jednoduchá záležitost, nastoupilo do naší firmy v minulém roce 60
zaměstnanců a 27 ukončilo svůj pracovní poměr. Důvody ukončení byly jednak přirozený odchod do důchodu,
někdy nespokojenost zaměstnanců (s prací, se mzdou), jindy nespokojenost zaměstnavatele. Naše dlouhodobě
nízká fluktuace nepatrně vzrostla z 0,6 % na 0,8 %.
Meziročně došlo k nárůstu průměrného přepočteného stavu zaměstnanců o 13 lidí.
Zaměstnanost se obdobně vyvíjí i v roce 2018. Od počátku roku jsme přibrali 29 zaměstnanců a odešlo 19
zaměstnanců. Plánovaný roční stav je 358 zaměstnanců, což je o 13 lidí více, než v předchozím roce. Z náběhu
zakázkové náplně lze předpokládat, že ke konci letošního roku bude naše společnost zaměstnávat asi 365
zaměstnanců a vzhledem k realizaci dalších rozvojových projektů očekáváme další růst zaměstnanosti.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Zvyšování intelektuálního kapitálu, kvalifikace, znalostí a schopností pracovníků je základním přístupem v řízení
lidských zdrojů. Systém školení a vzdělávání pracovníků zajišťuje potřeby stávajících a připravovaných projektů
rozvoje se současným potlačením nežádoucí fluktuace klíčových pracovníků.
Systém vzdělávání je nastaven tak, aby byla zajištěna požadovaná kvalifikační úroveň zaměstnanců v celém
spektru profesí. Současně se snažíme využívat dotační programy na podporu vzdělanosti. V průběhu následujících
dvou let máme nastavené dotační tituly, které bu dou zaměřeny především pro rozvoj manažerských, řídících a
jazykových dovedností středního a vrcholového managementu. S tímto programem vzdělávání jsme začali již
koncem roku 2017 a jeho ukončení je plánováno v roce 2019. Celková výše vynaložených prostředků je
předpokládána na 1,3 mil. Kč.

Další náklady na vzdělání v roce 2017 dosáhly výše 689 tis. Kč. Celkem bylo zrealizovaných 17 externích a 11
interních vzdělávacích akcí a jazykové kurzy pro vybrané zaměstnance zejména obchodního a technického úseku.
Zpráva o společenské odpovědnosti 2017
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Zvýšenou pozornost musíme věnovat zapracování nových zaměstnanců, poněvadž současná situace na trhu práce
je složitá a zaměstnanci mnohdy nesplňují požadovanou kvalifikaci.

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ
Naše společnost má dlouhodobě nastavený motivační program, který se snažíme postupně rozšiřovat a
vylepšovat. Uvědomuje si, že odměňování zaměstnanců se řadí mezi jednu z nejdůležitějších oblastí, co se řízení
lidských zdrojů týče. Je to velmi složitá záležitost a naší snahou je, aby nastavený systém byl efektivní, jasný a
spravedlivý. Tento systém musí být přijatelný pro zaměstnance, ale také pro zaměstnavatele. A to není vždy
jednoduché. Jedná se o velmi účinný nástroj při tvorbě harmonických vztahů uvnitř organizace a dobré atmosféry
na pracovištích. Musíme konstatovat, že v této oblasti máme ještě velký prostor na zlepšování.
Nejdůležitějším motivačním faktorem pro zaměstnance pořád zůstává mzda. Přesto, že v naší společnosti
průměrná mzda roste a pro rok 2018 ji výrazným způsobem navyšujeme (dle Kolektivní smlouvy na rok 2018 o 13 %,
v případě splnění plánovaného hospodářského výsledku o další 4 %), nejsou zaměstnanci s výší mzdy spokojeni.
Nahrává tomu i situace na trhu práce, kdy je nedostatek zaměstnanců a firmy si vzájemně přetahují zaměstnance.
My se snažíme jednat se zaměstnanci férově a slibujeme pouze to, co víme, že splníme. Je to součástí naší firemní
kultury.
V praxi uplatňujeme hmotné i nehmotné formy odměňování. Mezi hlavní patří:
Hmotné odměny
Mzda
Příplatky
Prémie, odměny
Zaměstanecké výhody

Nehmotné odměny
Uznání
Povýšení a rozvoj
Dobré pracovní podmínky
Dobré vztahy na pracovišti

Každoročně udělujeme jednomu nebo dvěma zaměstnancům titul „Zaměstnanec roku“, s finanční odměnou a
účastí na prestižní slavnostní akci Třineckých železáren „Královna ocel“. Poskytujeme mimořádné odměny při
životních jubileích a odchodu do důchodu.

Mezi další benefity v naší společnosti patří






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
poskytování příspěvku na životní pojištění
poskytování bezúročných zápůjček v mimořádně závažných životních situacích

Uvědomujeme si, že patříme k firmám, které poskytují širokou škálu benefitů, přesto v budoucnu se naskýtá
prostor pro jejich další rozšiřování. Patří mezi ně např. homeoffice, pořádání firemních akcí, den otevřených dveří
pro rodinné příslušníky nebo školy, dětský den, zakoupení vstupenek na kulturní a sportovní akce apod.
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Dbáme o zdraví našich zaměstnanců


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)

Lázeňský & wellness hotel Niva Luhačovice je využíván k rehabilitaci zaměstnanců ŠK již 6 let
Zpráva o společenské odpovědnosti 2017
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Získáváme nové zaměstnance
Zintenzivnili jsme naši náborovou práci, formou reklamy v regionálním tisku a televizi, vyvěšením letáků a
billboardů na území města Kyjova i v okolních obcích, spolupracujeme s úřadem práce a pracovními agenturami.

Agenturní zaměstnance zatím nezaměstnáváme, ani cizí státní příslušníky. Preferujeme vlastní kmenové
zaměstnance.
S cílem získání potenciálních zaměstnanců v dalších letech spolupracuje naše společnost 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. Naší snahou je představit a zviditelnit Šroubárnu Kyjov,
jakožto moderní, perspektivní firmu, ve které mohou mladí lidé najít uplatnění po ukončení svého studia.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)
Ve společnosti jsou pravidelně vyhodnocována rizika ohrožení zdraví zaměstnanců a přijímána opatření k jejich
eliminaci. Sledování stavu BOZP je neoddělitelnou součástí řízení a hodnocení BOZP. Tyto aktivity jsou prováděny
v úzké spolupráci s dodavatelem služeb BOZP, kterým je třinecká firma Enviform. Účast zaměstnanců na řešení
problematiky BOZP je uskutečňována také prostřednictvím odborové organizace. Je zřízena společná komise
pro šetření a odškodňování pracovních úrazů.
Zpráva o společenské odpovědnosti 2017
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V rámci systému školení BOZP jsou prováděna






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
mimořádná školení – dle potřeby – rozbory příčin pracovních úrazů a opatření k nápravě

V průběhu roku 2017 jsme registrovali celkem 12 pracovních úrazů, z toho 11 úrazů u mužů a 1 úraz u ženy.
V měsíci duben a květen 2017 se uskutečnila prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K odstranění
zjištěných závad byl vydán Příkaz ředitele společnosti, ve kterém byly uvedeny osoby odpovědné za odstranění
zjištěných závad a termíny k jejich odstranění.
Za 67 let existence společnosti nebyl zaznamenán žádný případ nemoci z povolání.
V roce 2017 nedošlo ve společnosti k žádnému požáru. Požární ochrana byla v průběhu celého roku
zabezpečována v souladu se zákonem.

Námětové cvičení požární ochrany a mimořádné události (únik nebezpečné chemické látky)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Hlavním cílem našeho environmentálního chování je odpovědné environmentální chování, tj. takové chování, kdy
lidé berou při svém rozhodování v potaz dopady možných řešení na životní prostředí a zapojují se do aktivit
určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života. Naší snahou je působit na zaměstnance v tomto
duchu a vybavit je odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací.

Naše činnost zahrnuje






třídění papíru, plastů a jiného odpadu
tisk z obou stran papíru
recyklace tonerů a cartridge
pití kvalitní vody z vodovodu
používání úsporného osvětlení

Environmentální aspekty kvality života nám nejsou lhostejné

Ochrana životního prostředí je zásadní součástí naší politiky. Standardem je nejméně plnění všech požadavků
právních předpisů a povolení udělených nám na jejich základě orgány státní moci. Dlouhodobě a koncepčně
se snažíme o neustálé snižování dopadu naší činnosti na okolí našeho podniku.
K naplnění zásad ochrany životního prostředí jsme zřídili a uplatňujeme systémy nakládání s odpady, při nichž
preferujeme recyklaci, systém uzavřených vodních okruhů a čistíren odpadních průmyslových vod, zacházení
s chemickými látkami a hospodaření s energiemi.
Tyto zásady jsou základním východiskem našich vnitropodnikových předpisů včetně pracovního řádu, technickoorganizačních předpisů (TOP) a navazujících vnitřních norem a jsou v nich konkretizovány.
Mezi naše hlavní priority patří chránit životní prostředí pro příští generace a podnikatelskou činnost provádět
s ohledem na ně. Děláme vše proto, abychom omezili na minimum dopady výroby a našeho působení na životní
prostředí.
Chráníme životní prostředí
V průběhu roku 2017 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.
V průběhu roku 2017 byly opět prováděny interní kontroly, které prokázaly, že nakládání s chemickými látkami
a směsmi na provozech ŠK je v souladu s příslušnou legislativou.

Zpráva o společenské odpovědnosti 2017

21

Dodržujeme stanovené limity znečišťování ovzduší a neustále je snižujeme.

Nedílnou součástí naší politiky je snaha o neustálé snižování spotřeby energie, která se v praxi projevuje
postupným nahrazováním zastaralých výrobních zařízení moderními s nižší energetickou náročností.
Pro zlepšení pracovního a životního prostředí jsme v roce 2017 instalovali nové odsávací zařízení
s elektrostatickými filtry u CNC strojů v hale obrábění ložiskových kroužků. Použitím těchto filtrů se výrazně snižuje
únik olejových par a aerosolů do pracovního prostředí.
Společnost má zpracován „Projekt na snížení energetické náročnosti a zlepšení hospodaření s energií“. Práce na
projektu byly zahájeny již koncem roku 2015, kdy byla podána plná žádost o dotaci. Společnost může získat 30 %
z uznatelných nákladů z dotačního programu OP PIK – PO 3 – Účinné nakládání energií, rozvoj energetické
infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a
druhotných surovin.
Projekt je rozdělen a řeší energeticky návratnou investici do čtyř oblastí – provozních souborů:
PS 01 Chladící okruh – se skládá ze tří částí. První je modernizace chladících věží čistého chladícího okruhu, druhou
je modernizace čerpadel čistého chladícího okruhu a třetí je výměna stávajícího potrubního rozvodu chladící vody
na stávajícím potrubním mostě mezi halou II a IV. Účelem navrhované modernizace je zvyšování účinnosti užití
energie a snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění.
PS 02 Rekonstrukce umělého osvětlení výrobních hal – jedná se o rekonstrukci (výměnu) umělého osvětlení
v halách I, II, III a IV. Bude použito programovatelně řízené osvětlení pomocí zářivkových trubic. Účelem je
modernizace osvětlení, náhrada zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy.
PS 03 Rotační pece – jedná se o 2 rotační pece nacházející se v hale II. Tyto pece budou technicky zhodnoceny
(hlavně výměna plynového hořáku, měření a regulace teploty, výměník spalin, atd.). Účelem modernizace
rotačních pecí je zvyšování účinnosti užití energie a snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění, hlavně úspora
zemního plynu.
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PS 04 Měření a regulace – předmětem této části je rozšíření stávajícího monitorovacího a řídicího systému. Účelem
modernizace systému měření a regulace je potřebné vybavení hardwaru a sítě včetně příslušného softwaru
v souvislosti se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.
V první polovině roku 2016 proběhla všechna čtyři veřejná výběrová řízení na zhotovitele a současně byly se
zhotoviteli podepsány smlouvy o dílo. Smlouvy o dílo obsahovaly dvě podmínky. První byla schválení dotace a
druhá schválení postupu výběrových řízení k poskytnutí dotace. Ke schválení dotace došlo až v lednu 2017 a na
začátku května 2017 byl schválen postup výběrových řízení k poskytnutí dotace. Tím mohla začít realizace výše
uvedených provozních souborů. První dva provozní soubory PS 01 a PS 02 (chladící okruh a rekonstrukce osvětlení)
byly ukončeny v roce 2017. Dokončení dalších provozních souborů PS 03 a PS 04 (rotační pece a MaR) je
naplánováno do poloviny roku 2018.
V roce 2015 rovněž společnost přistoupila k přípravě implementace systému hospodaření s energií dle ISO 50001.
Certifikace proběhla úspěšně v květnu 2016. V roce 2017 byl proveden kontrolní audit s pozitivním výsledkem a
v roce 2018 se uskuteční recertifikační audit.
Likvidace starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací společnosti se posunula do fáze opakovaného
prodloužení termínu realizace. Nové Rozhodnutí ČIŽP stanovilo provedení sanačních prací do konce roku 2024.
Vrcholové vedení společnosti vyslovilo plnou podporu systému hospodaření s energií a zavázalo se vyhradit
dostatek zdrojů lidských, finančních i materiálních.
certifikace v letošním roce 2016.
Hutní

ply

Chráníme krásy naší přírody a Kyjovského regionu zvaného „Moravské Toskánsko“

Uplatňováním zásad ochrany životního prostředí v řízení a motivací všech pracovníků přispíváme k trvalému
zlepšování kvality životního prostředí, k trvalému snižování dopadů používaných technologií i vyráběných
produktů na životní prostředí, ke snižování spotřeby energie a k prevenci znečisťování životního prostředí.
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO

Ing. Januš Pindur
jednatel společnosti
a finanční ředitel

Vážení přátelé,
zpráva, kterou máte v ruce je dokladem toho, že společenská odpovědnost není pro nás pouhá fráze. Rostoucí
zaměstnanost, nastavený systém benefitů a zvyšující se mzdová úroveň zaměstnanců vypovídají o tom, že
spokojenost našich zaměstnanců nám není lhostejná a že jí věnujeme velkou pozornost.
Za stejně důležité považujeme i naše působení v regionu. Poněvadž patříme k největším zaměstnavatelům na
Kyjovsku je naší snahou zlepšovat kvalitu života obyvatel v nejbližším okolí. V průběhu celého roku 2017 jsme se
snažili chovat zodpovědně a důvěryhodně ke všem partnerům a taky k životnímu prostředí. Náš závazek trvale
udržitelného rozvoje se projevuje v oblasti sociální, ekonomické i environmentální odpovědnosti společnosti a je
nedílnou součástí naší firemní kultury a strategie.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům, zákazníkům a dalším partnerům. Díky Vám společně
plníme své cíle i strategii. Pevně věřím, že naše aktivity v oblasti společenské odpovědnosti jsou investicí do
budoucnosti nás všech.

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., Jiráskova 987/50, 697 01 Kyjov
www.sroubk. cz

Zpráva o společenské odpovědnosti 2017

24

