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Zpráva o nefinančních informacích společnosti 
CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (dále CSG) reflektuje 
požadavky Směrnice Evropského parlamentu  
a Rady 2014/95/EU o nefinančním reportingu  
a s tím související povinnosti stanovené zákonem 
o účetnictví, jehož novela tuto směrnici transponovala 
do české legislativy.

Zpráva poskytuje základní informace ohledně vlivu 
činnosti CSG na životní prostředí, péče o zaměst-
nance, sociální oblasti, uplatňovaného compliance 
programu, informace o boji proti korupci a úplat-
kářství, aplikované politice rozmanitosti a nastiňuje 

plánovanou transformaci CSG z hlediska udrži-
telnosti podnikání a společenské odpovědnosti 
včetně její budoucí vize.

Zpráva je naposledy zpracována volnou formou, 
reportuje nefinanční informace za období  
od 1. 1. do 31. 12 .2021 za společnosti s významným 
podílem na aktivech a výsledcích skupiny CSG a není 
jako celek externě auditována. Další vydání již připra-
vujeme ve formě komplexního reportingu udržitel-
ného podnikání v souladu s metodikou GRI, hlavními 
tezemi Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a Evrop-
skou taxonomií pro udržitelnost.

ZPRÁVA O NEFINANČNÍCH INFORMACÍCH 2021

© CZECHOSLOVAK GROUP a. s., 2022
Koncepce, design, sazba: Dynamo design s.r.o.

Zpráva o nefinančních informacích není součástí konsolidované výroční zprávy  
a bude zveřejněna jako samostatný dokument.
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SLOVO
ÚVODEM

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

máme za sebou další rok nesoucí se v duchu pande-
mie covidu a zhoršující se ekonomické situace nejen 
v České republice, ale i ve světě. Podnikání v této 
době leckdy připomíná jízdu na horské dráze, ale 
v mnohých ohledech nám naopak napomáhá otevřít 
oči a vidět to, co bychom za normálních okolností 
neviděli. Dovolte mi tedy odchýlit se od byznysového 
ohlédnutí se za minulým rokem a podívat se na rok 
2021 z odlišné perspektivy.

Předně bych chtěl poděkovat všem našim zaměst-
nancům. Navzdory tomu, že i pro ně je doba mnohdy 
nelehká, vyčerpávající a pro některé z nich bohužel 
doprovázená smutnými rodinnými příběhy, odvá-
dějí skvělou nadstandardní práci, čehož si nesmírně 
vážím. Uplynulý rok jsme se snažili naše poděkování 
vtělit do široké palety firemních benefitů, věrnostních 
odměn a podpory osobního i profesního rozvoje 
zaměstnanců. V tomto úsilí a vzájemném dialogu 
hodláme nejen pokračovat, ale i zdokonalovat se.

Naše pozornost se rovněž zaměřila na aspekty udr-
žitelnosti podnikání. Začali jsme usilovně pracovat 
na její strategii a postupně ji uvádět v život prostřed-
nictvím ekologických i sociálních projektů. K proble-
matice tzv. ESG se stavíme realisticky a s vervou nám 
vlastní. Naší ambicí tak prozatím není stát se uhlíkově 
neutrálními, ale postupně ukazovat a dokazovat, že 
ani pro průmyslově-obchodní holding nemusí být 
nemožné v této oblasti vynikat. Může tak přispět 
k plnění nastavených závazků EU a v ideálním pří-
padě být i inspirací pro ostatní.

Michal Strnad 
Předseda představenstva CSG
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HODNOTY
A BUDOUCÍ
VIZE

TRADICE POKRAČUJE

Kořeny skupiny CSG sahají až do roku 1995, na trhu 
tedy působí více než 20 let, což dokazuje její stabi-
litu a serióznost. Činnost skupiny se neustále rozvíjí, 
holding expanduje a vytváří perspektivní pracovní 
příležitosti. Aktuálně zaměstnává více než osm tisíc 
pracovníků napříč ČR a dalšími evropskými státy, což 
samo o sobě představuje výzvu a zároveň velký záva-
zek. Spokojenost zaměstnanců a správně nastavená 
firemní kultura jsou našimi prioritami. Proklamova-
ným cílem je stát se významným středoevropským 
průmyslovým holdingem, jenž vyniká na poli výroby 

i celosvětového obchodu a který je důstojným dědi-
cem značky MADE IN CZECHOSLOVAKIA. To zna-
mená dlouhodobě a úspěšně budovat skupinu pod-
niků v oblasti civilní i speciální výroby, jež navazuje 
na stoletou tradici československé industrie a která 
obchoduje s domácími i zahraničními zákazníky 
z veřejného i soukromého sektoru po celém světě.

DO BUDOUCNA UDRŽITELNĚ A ODPOVĚDNĚ

Označení průmyslově-obchodní holding vyvolává 
zdání nemožnosti udržitelného podnikání. CSG si 
dala za cíl toto mylné přesvědčení vyvrátit a prokázat, 

CSG je holdingová společnost zastřešující aktivity skupiny průmyslových a obchodních společností sídlících 
převážně v České republice a na Slovensku. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, dále automobilový, želez-
niční a letecký průmysl a obranný průmysl. Výrobní portfolio CSG je velmi pestré: od hodinek přes vlakové 
brzdy, nákladní automobily až po radarové a navigační systémy pro civilní a obranný průmysl. Strategií sku-
piny CSG je dlouhodobě působit a expandovat v perspektivních odvětvích tradičního českého a slovenského 
průmyslu se silným exportním potenciálem. Díky této silné proexportní orientaci se lze s produkty CSG setkat 
na všech kontinentech a počet zákazníků stále roste. Podrobnosti k našemu zaměření a popisu činností jed-
notlivých společností se dočtete v naší výroční zprávě.
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že chovat se udržitelně a odpovědně jde i v tomto 
odvětví. Z tohoto důvodu v polovině roku 2021 spustila 
rozsáhlý projekt, jehož záměrem je zhodnotit ekono-
mické, environmentální a sociální dopady činnosti 
CSG a vytýčit si konkrétní cíle a závazky do budoucna 
v oblasti udržitelného rozvoje a sociální odpovědnosti. 

Projekt staví na ESG faktorech, jeho první výsledky 
a konkretizované cíle chce CSG reportovat společně 
s výroční zprávou za rok 2022 v souladu s metodikou 
GRI a hlavními tezemi Cílů udržitelného rozvoje OSN 
(SDGs).

Jeho zaměření se po vzoru ESG bude rozpadat do tří 
základních kategorií:

E STANOVENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH CÍLŮ 
 —  Změřit uhlíkovou stopu a nastavit postupnou 

dekarbonizaci skupiny jako celku
 —  Omezit spotřebu energií a vody 
 —  Snížit množství vyprodukovaného odpadu
 — Postupně přejít na oběhové hospodářství

S  STANOVENÍ CÍLŮ V SOCIÁLNÍCH  
ZÁLEŽITOSTECH

 —  Zvyšovat atraktivitu CSG jako odpovědného 
zaměstnavatele (stabilita vytvořených pracovních 
míst, bezpečnost pracovního prostředí, zvýšení 
efektivity zaměstnaneckých benefitů, podpora 
osobního a profesního růstu s akcentem na vyvá-
ženost osobního a pracovního života, diverzitu 
a rovné příležitosti a zacházení)

 —  Být dobrý a odpovědný soused, podporovat 
komunitní život

 —  Věnovat se správně zacílenému sponzoringu 
a charitativní činnosti

 —  Zajistit vysokou míru bezpečnosti našich spo-
lečností a jejich zaměstnanců, a to s důrazem 
na oblast kyberprostoru

G  STANOVENÍ CÍLŮ V OBLASTI ŘÍZENÍ  
SPOLEČNOSTI

 —  Dbát na etické a odpovědné podnikání (zvyšovat 
frekvenci školení compliance programu skupiny 
CSG, tj. snižovat riziko korupce, praní špinavých 
peněz, podvodného či neetického jednání)

 —  Pokračovat v důsledném uplatňování nastavených 
protikorupčních opatření

 —  Zvýšit transparentnost – publikování Zprávy 
o udržitelnosti za rok 2022

PANDEMIE COVIDU-19 A JEJÍ DOPADY NA ČINNOST 
V ROCE 2021

Skupina CSG loni čelila pokračující bezprecedentní 
situaci spojené s pandemií covidu-19. Světový rozsah 
pandemie a s tím související mimořádná opatření 
vlád přinesla nová rizika, se kterými se skupina CSG 
musela průběžně efektivně vypořádat nejenom 
v tuzemském, ale vzhledem k jejímu přeshraničnímu 
působení i v mezinárodním měřítku. 

Skupina byla v tomto ohledu úspěšná. Díky přijetí 
řady preventivních opatření, průběžnému monito-
ringu situace a strategickému plánování navázanému 
na překotně se vyvíjející situaci v tuzemsku i ve světě 
se skupina dokázala vyhnout závažnému dopadu 
koronakrize na její činnost. Tomuto úspěchu dopo-
mohla i diverzifikace skupiny, specifičnost oborů pod-
nikání a existence dlouhodobých kontraktů. Podrob-
nosti k dopadům covidu-19 na zakázkovou náplň, 
schopnost odběratelů plnit své závazky ze smluv, 
dodavatelské řetězce, dostupnost pracovní síly a likvi-
ditu lze nalézt ve výroční zprávě skupiny za rok 2021.

Pokračující pandemie vystavila holding novým rizikům, 
která lze v zásadě rozdělit do dvou základních skupin:

OBCHODNÍ, VÝROBNÍ, PROVOZNÍ: 
 — nucené přerušení výroby a obchodní činnosti 
 — omezení cestování
 —  nižší frekvence veletrhů a možnost setkávat se  

se zákazníky
 —  nemocnost zaměstnanců
 —  snížení výkonnosti 
 —  zpoždění zakázek 
 —  snížená možnost exportu
 —  propad zakázek

FINANČNÍ: 

 —  náklady na opatření proti šíření onemocnění mezi 
zaměstnanci a dodržování vládních opatření 

 —  snížená platební schopnost obchodních partnerů 
 — zásahy do cash flow

Skupina bude i v následujícím roce pokračovat 
ve sledování vývoje jednotlivých rizikových ukaza-
telů a vyvíjet veškerou snahu k jejich eliminaci, a to 
zejména přijímáním vhodných a efektivních pre-
ventivních opatření a rychlou reakcí na případné 
negativní dopady. 
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03

ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

Jedním z nejvýznamnějších plánů s účastí společ-
nosti TATRA TRUCKS a. s. je projekt pod názvem 
Vývoj nákladního vozidla s vodíkovým palivovým 
článkem. Cílem projektu je vývoj plně elektrifikova-
ného nákladního vozidla s pohonem na principu 
vodíkového palivového článku. Svým zaměřením 
reaguje na aktuální potřebu a snahu EU a jejích člen-
ských států dlouhodobě a trvale snižovat emise skle-
níkových plynů ve všech sektorech. Projekt se nebude 
zabývat jen vývojem elektrifikovaného pohonu pro 
nákladní automobily, ale soustředí se i na řešení 
problémů ovlivňujících užitné vlastnosti takového 
bezemisního vozu. To umožní ekologizaci dopravy 
v oblasti těžařství, lesnictví, zemědělství a případně 
i u ozbrojených a bezpečnostních složek. Jeho proto-
typ se chystá již na rok 2022. 

Další projekt pod názvem Úsporná opatření 
v EXCALIBUR ARMY spol. s r. o. má za cíl dosažení 

úspory energie decentralizací vytápění a výměnou 
osvětlení na vybraných budovách této společnosti 
v areálu ve Šternberku. Záměru zefektivnění naklá-
dání s energiemi má být dosaženo snížením konečné 
spotřeby energie v průmyslovém areálu, snížením 
emisí CO2, snížením množství emisí primárních částic 
a prekurzorů sekundárních částic.

Obě společnosti – EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. 
a TATRA TRUCKS a. s. – pak spolupracují na projektu 
Výzkum a vývoj plynulé převodovky pro použití 
v nákladních vozidlech. Ten má za cíl zefektivnit nové 
typy převodovek při jejich provozu, což má vést mimo 
jiné také k úspoře paliva v řádech jednotek procent. 
Již samotné materiálové výrobní vstupy jsou sníženy 
o 25 % a představují tak podstatné snížení produkce 
CO2 v rámci výrobního procesu. Dále je ve sféře 
životního prostředí predikován pozitivní dopad 
co do emisí NOx – díky možnosti provozu motoru 

V roce 2021 CSG i přes nepříznivou situaci spojenou s pandemií covidu-19 pokračo-
valo v uskutečňování významných investic a projektů v oblasti životního prostředí.
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v optimální oblasti zátěže. Po plánovaném rozšíření 
takto upravených aut mezi různé skupiny zákazníků 
provozujících nákladní vozidla bude dosaženo úspory 
paliva při současném snižování ekologické zátěže.

Zmínit je nutné i projekt Revitalizace haly 330/7, jehož 
investorem je TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. Zavede-
ním úsporných opatření se má v tomto případě zvýšit 
účinnost při spotřebě energie a snížit energetická 
náročnost provozu. Konkrétně jde o stavební úpravy 
(zateplení střechy, výměna světlíku a vrat), instalace 
LED osvětlení a VZT jednotek, modernizaci ohřevu 
teplé vody a systému vytápění. Realizací projektu 
se zvýší kvalita životního prostředí. Dojde ke snížení 
konečné spotřeby energie v rámci výrobního areálu 
(v GJ/rok), ke snížení emisí CO2 (v t/rok) a snížení množ-
ství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních 
částic (v t/rok). 

DAKO-CZ, a.s., jako společensky zodpovědná firma 
systematicky pracuje na snižování dopadu svého 
podnikání na životní prostředí. Významným para-
metrem tohoto počínání je uhlíková stopa vyjádřená 
ekvivalentem CO2, kterou se společnost snaží sni-
žovat nejenom ve výrobním procesu, ale soustředí 
se i na dopad produktu na jeho CO2 stopu během 
celého životního cyklu. Přispívá k tomu také vývoj 
nové generace trámcové brzdy ITBL pro nákladní 
vozy. Jedním z hlavních cílů je zde značná úspora 
hmotnosti, a to o 100 kg na jednu brzdovou jednotku. 
Redukce váhy bude mít výrazný vliv na snížení CO2 
stopy jak ve spotřebě primární energie při výrobě, tak 
i v rámci celého životního cyklu výrobku. Vzhledem 
k velkému kilometrovému nájezdu nákladních vozů, 
který průměrně dosahuje 45 000 km ročně, a zároveň 
jeho dlouhé životnosti v řádu 40 let, je odlehčením 
vozu a jeho komponent snižována přeprava „mrtvé 
hmotnosti“. Ta tvoří nemalou část spotřeby energie 
při přepravě po železnici. Z provedených projekto-
vých výpočtů je patrné, že snižováním hmotnosti se 
dá dosáhnout značné eliminace emisí CO2 vzniklých 
při výrobě a následném provozu kolejových vozidel. 
Dosaženou 100kg úsporou hmotnosti na jedné nové 
brzdové jednotce DAKO ITBL tak lze zamezit vzniku 
4029 kg emisí CO2. Dle marketingové studie, která 
byla požadavkem na otevření úkolu technického 
rozvoje, je aktuálně evidována poptávka po 4200 ks 
vyvíjené brzdy DAKO ITBL. Celkem tedy tento pilotní 
projekt může zabránit vzniku 16 921 800 kg emisí 
CO2. Nicméně, vzhledem k inovativnosti řešení je tržní 
potenciál podstatně vyšší. Brzda DAKO ITBL se stane 

nejlehčí brzdou svého typu, splňující požadavky UIC 
na evropském trhu, což bude znamenat jednoznač-
nou tržní výhodu v segmentu, v němž se ročně vyrábí 
desetitisíce kusů.

ELDIS Pardubice, s.r.o., vyvíjí nové přesnější rada-
rové systémy pro uplatnění v civilním letectví. Touto 
cestou lze dosáhnout skutečně nízkouhlíkového 
hospodářství a větší odolnosti vůči změně klimatu. 
Hlavním principem je zvýšení efektivity řízení letec-
kého provozu. Z hlediska přebytku emisí CO2 existují 
významné rozdíly mezi jednotlivými fázemi letu. Právě 
na ně směřují výstupy projektu. Výsledky realizovaných 
výzkumných projektů totiž dovolí významně vylepšit 
radarovou techniku používanou na běžných doprav-
ních letištích. Toto zkvalitnění bude mít pozitivní vliv 
na optimalizaci řízení letecké dopravy. Obsluha bude 
mít k dispozici radarové vidění s lepšími rozlišovacími 
schopnostmi na delší vzdálenosti, a tím i přesnější 
data o letech, což umožní dřívější predikci trajektorie 
a vzdušné situace. To s sebou ponese zlepšení řídících 
operací – flexibilnější změny letových hladin a rych-
lostí, omezení kroužení kolem letiště apod. Z toho 
vyplývá, že se může významně snížit doba pobytu 
letadel ve vzduchu před přistáním, popřípadě zjedno-
dušit jejich manévrovací pohyby a pohyby na letištní 
ploše. Následkem toho se sníží absolutní spotřeba 
paliva, a tím i vypouštěné množství emisí CO2, což 
bude mít příznivý dopad na uhlíkovou stopu, kterou 
dopravní letadla zanechávají.

CSG myslí i na udržitelné investice. Skupina je spolu-
zakladatelem a současným akcionářem významného 
projektu InoBat, který se specializuje na průkopnický 
výzkum, vývoj, výrobu a poskytování prémiových inova-
tivních elektrických baterií. Jsou navrženy na zakázku 
tak, aby splňovaly specifické požadavky globálních 
mainstreamových a specializovaných OEM výrobců 
v automobilovém průmyslu, užitkových vozidlech, 
motorsportu a leteckém průmyslu. Dlouhodobým 
cílem je zde zásobovat evropský trh novými energe-
tickými řešeními. InoBat se rozvíjí v několika průmy-
slových odvětvích, jimiž jsou elektromobilita, sklado-
vání energie, recyklace, nabíjení a vodík, a zásadním 
způsobem přispívá k udržitelné budoucnosti.

INFORMACE SOUVISEJÍCÍ SE ZMĚNOU KLIMATU

Co se týče vlivu změny klimatu na provoz jednot-
livých společností skupiny, lze konstatovat, že toto 
stran CSG není v krátkodobém horizontu považováno 
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jako hledisko finančně významné. Skupina má díky 
své diverzifikaci a působení v anticyklických oborech 
značný potenciál rizika spojená se změnou klimatu 
minimalizovat. 

Pro zajištění nejvyšší možné minimalizace rizik 
i ve střednědobém a dlouhodobém horizontu začal 
holding CSG v rámci výše zmíněného ESG projektu, 
analyzovat rizika, závislosti a příležitosti související se 
změnou klimatu ve vztahu k jeho činnosti. Skupina 
přistoupila k posuzování obou typů rizik, tedy těch 
s negativním dopadem na klima i těch s negativ-
ními dopady na podnik, to jest rizik fyzických a rizik 
přechodu. S reportováním informací o obchodním 
modelu, o politikách a postupech náležité péče, 
o výsledcích, o hlavních rizicích a jejích řízení a o klí-
čových ukazatelích výkonnosti v kontextu změny kli-
matu plánuje CSG začít s údaji za rok 2022 v souladu 
s metodikou GRI a s přihlédnutím k TCFD.

Na skupinu rovněž dopadá tzv. Evropská taxonomie 
pro udržitelnost, která přichází s univerzálními kritérii 
pro klasifikaci udržitelných ekonomických aktivit 
a stanovuje periodický reportingový proces pro zajiš-
tění transparentnosti v této oblasti. A právě pro první 

dva environmentální (klimatické) cíle – zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se jí – skupina plní 
svou reportovací povinnost již za rok 2021. Děje se tak 
zveřejněním finančních údajů k taxonomicky způso-
bilým činnostem, investičním výdajům a provozním 
výdajům, a to ve výroční zprávě za rok 2021.
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ZAMĚSTNANCI
A SPOLEČENSKÁ 
ODPOVĚDNOST

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ 
V DOBĚ COVIDOVÉ

Stejně jako většina společností ve světě se i skupina 
CSG v roce 2021 potýkala s pandemií covidu-19 
a s jejími dopady do běžného pracovního, ale 
i soukromého života zaměstnanců. Na jejím samot-
ném začátku byl vytvořen krizový štáb, který se stal 
hlavním zdrojem informací pro managementy 
jednotlivých společností. Rychlé zavádění protipan-
demických opatření a jejich sdílení napříč skupinou 
pomohlo chránit zdraví našich pracovníků a posílit 
jejich důvěru k zaměstnavateli. V průběhu roku se 
upravily procesy jednotlivých firem, a to s cílem stan-
dardizovat ochranu zdraví zaměstnanců v kontextu 
s novým rizikem. 

Společnosti díky těmto upraveným standardům 
pružně reagují na aktuální vývoj pandemické situ-
ace. Důraz byl a stále je kladen zejména na prevenci, 
napříč skupinou byla přijata opatření mající za cíl 
zejména předejít zanesení infekce do firemních pro-
stor a minimalizovat na nejnižší možnou míru riziko 
šíření infekce na pracovišti. Tam, kde to povaha práce 
dovolila, bylo upřednostněno využití práce z domova. 

Značnou pozornost skupina CSG věnovala i progresu 
v oblasti kyberbezpečnosti. Prostředky výpočetní tech-
niky byly vybaveny adekvátními nástroji pro jejich bez-
pečné používání při práci z domova. Napříč společ-
nostmi skupiny byla provedena sada školení v oblasti 
současných kybernetických hrozeb a předcházení 
kybernetických odolávání počítačových útoků.

Skupina CSG je perspektivní zaměstnavatel pro více než osm tisíc pracovníků v České republice a na Slovensku. 
To s sebou přináší značnou odpovědnost, zejména v oblasti zajištění bezpečného pracovního prostředí pro 
zaměstnance a vytváření spravedlivých a atraktivních pracovních podmínek i rovných příležitostí. Skupina si je 
vědoma, že právě zaměstnanci jsou základním stavebním kamenem úspěšného podnikání, proto v roce 2021 
pokračovala ve snaze je stabilizovat, rozvíjet, podporovat a motivovat.

04
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Zástupci skupiny CSG se rovněž v roce 2021 zúčastnili 
cvičení kybernetické bezpečnosti v rámci platformy 
pro kooperaci strategických společností obranného 
průmyslu ČR a státu, které pořádalo Ministerstvo 
obrany ČR spolu s Národním úřadem pro kyberne-
tickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Účastníci 
zde museli řešit reálné případy kybernetických útoků, 
ale i související technické, právní či mediální aspekty 
a provázanost s krizovým managementem.

STABILNÍ ZAMĚSTNAVATEL VYTVÁŘEJÍCÍ  
ATRAKTIVNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY

Cílem skupiny CSG je nejen poskytovat bezpečné pra-
covní prostředí, ale zároveň vytvářet kvalitní pracovní 
příležitosti, zaměřovat se na udržení zaměstnanců, 
jejich rozvoj a vzdělávání a zajišťovat jejich kariérní 
postup v jednotlivých firmách či holdingu jako celku. 

V roce 2021 pokračoval program sponzoringu zaměst-
nanců, který má za primární cíl podporovat pracov-
níky i v jejich mimoprofesních činnostech a ocenit tak 
jejich aktivitu. Zaměřuje se na projekty, do nichž jsou 
zaměstnanci CSG sami aktivně zapojeni a podílejí se 
na jejich realizaci (sportovní kluby, zájmové skupiny, 
kulturní celky atd.), ale podpora směřuje i na čin-
nosti navržené samotnými pracovníky, ve kterých je 
spatřován smysl, přidaná hodnota a přinesou lidem 
radost. Za první pololetí roku 2021 bylo podpořeno 
18 projektů v celkové výši 199 tisíc Kč, za druhé pak 
osm projektů v celkové hodnotě 163 tisíc Kč.

TALENT PROGRAM 

CSG aktivně přispívá k rozvoji talentovaných zaměst-
nanců. Za tímto účelem byl v roce 2021 spuštěn již 
druhý běh rozvojového programu, který trvá 1,5 roku 
a jehož cílem je podpořit nadané lidi v jejich kariérním 
růstu. Nominováno bylo 35 účastníků téměř ze všech 
společností holdingu. Hlavními pilíři programu jsou:

 —  specializované workshopy zaměřené na projektové 
řízení, finance pro manažery, krizové řízení, štíhlou 
výrobu, leadership apod.

 —  realizace vlastního změnového projektu s pomocí 
know-how a inspirací z workshopů

 —  mentoring ze strany odborníků z CSG nebo 
specialistů z okolí společnosti 

Velkou přidanou hodnotou programu je networking 
účastníků, díky kterému získávají užitečné inspirace 

a vazby na kolegy z jiných společností, které všem 
pomáhají v karierním rozvoji.

VZDĚLÁVÁNÍ CSGM

V roce 2021 servisní společnost CSGM a.s. spustila reali-
zaci projektu vzdělávání za podpory Evropského sociál-
ního fondu a jeho operačního programu zaměřeného 
na zaměstnanost a adaptabilitu. Díky němu se reali-
zovala celá řada profesních školení. Kromě jazykového 
vzdělávání byly realizované dva významné bloky školení 
pro členy týmu finanční účtárny, finančního controllingu 
a také školení k novelizovanému zákoníku práce a k vyu-
žívání sady kancelářských aplikací Microsoft Office. 

Cílem školení pro finanční účetní bylo prohloubení 
znalostí ve specifických oblastech účetnictví a zároveň 
zefektivnění práce s účetním softwarem. 

Pro finanční kontrolory byl na míru vytvořen sed-
midenní program se specialisty ze společnosti 
Controller Institut. Cílem tohoto pilotního programu 
bylo nastavit standard využitelný pro vzdělávání 
finančních kontrolorů v celém holdingu, aby byl 
podpořen jejich odborný rozvoj. 

SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI

Jednotlivé společnosti holdingu spolupracují s řadou 
vysokých škol, a to s cílem podpořit studenty ve vzdě-
lávání pro praxi a zároveň využít příležitost získat nové 
zaměstnance. Díky rozmístění společností v různých 
regionech ČR a SR je nastavena spolupráce s ČVÚT 
Praha, VÚT Brno, Technickou univerzitou Ostrava, 
Univerzitou obrany v Brně, UJEP v Ústí nad Labem 
a VŠE Praha. Firmy v rámci tohoto partnerství nabí-
zejí studentům stáže, odborně orientované exkurze, 
spolupráci na diplomových pracích nebo částečné 
úvazky při realizaci různých technických úkolů. V roce 
2021 jsme navázali na úspěšnou kooperaci z přede-
šlých let s celosvětově respektovanou aliancí vyso-
kých škol CEMS, zaměřenou na vzdělávání v oblasti 
managementu. V roce 2021 jsme díky mezinárodním 
týmům studentů realizovali tři projekty zaměřené 
na obchodní strategii pro vybrané společnosti v divi-
zích CSG Aerospace a CSG Automotive.

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

Zaměstnancům byla poskytnuta široká škála benefitů, 
například:
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 —  dny dovolené nad rámec zákonného minima
 —  možnost práce z domova
 —  jazykové programy
 —  zvýhodněné nabídky produktů a služeb firem ze 

skupiny CSG
 —  příspěvek na penzijní připojištění
 —  příspěvek na volnočasové aktivity
 —  sleva na pohonné hmoty
 —  zvýhodněné tarify na volání a datové služby
 —  zaměstnanecké akce 

POMÁHÁME A PODPORUJEME

Podpora a pomoc stran skupiny CSG nemířila loni 
primárně pouze k zaměstnancům, ale také k nezis-
kovým organizacím, do oblasti kultury, sportu, vzdělá-
vání a dalších společensky přínosných aktivit.

Pomoc nemocným, zdravotně postiženým  
a seniorům

Společnosti skupiny pomáhají ve spolupráci s nezis-
kovými organizacemi těžce nemocným a zdravotně 
postiženým. V individuálních případech dochází 
k cílené pomoci zaměstnancům v těžkých životních 
situacích. Podporovány jsou i domovy pro seniory. 
Konkrétně například společnost JOB AIR Technic a.s. 
podporuje výcvik psů pro včasnou detekci nádorových 
onemocnění, v jiném případě skupina věnovala speci-
álně upravené vozidlo zaměstnanci s úrazem páteře. 
Dalším příkladem je podpora občanského sdružení 
MSM pre ľudí, o.z., a otevření první stálé expozice 
umění hendikepovaných umělců Slovenské republiky.

Podpora bezpečnosti a složek IZS

Společnosti skupiny sponzorují celou řadu akcí pro 
veřejnost, například Dny NATO v Ostravě nebo Den 
pozemního vojska – Bahna, jednu z každoročních 
největších prezentací Armády ČR. Pomáhají rov-
něž sborům dobrovolných hasičů v České republice 
a podpora směřuje i k profesionálním záchranářům. 
Například automobilka TATRA TRUCKS a. s. zapůjčila 
hasičům několik sklápěček pro odvoz suti po tornádu 
na jižní Moravě a na vlastní náklady vyslala do Řecka 
servisní tým podporující české hasiče, kteří pomáhali 
s hašením lesních požárů. Společnosti skupiny se též 
zapojují do akcí ve prospěch Vojenského fondu solida-
rity, který pomáhá profesionálním vojákům v tíživých 
životních situacích.

Podpora sportu

CSG podporuje i celou řadu sportovních aktivit – 
od atletických závodů přes profesionální hokej 
a fotbal až po motorsport. Společnosti skupiny 
tradičně sponzorují například závodní tým Buggyra, 
který se mnoho let úspěšně účastní Rallye Dakar 
v kategorii kamionů. Dalším příkladem je partnerství 
s hokejovým klubem HC Sparta.

Podpora kultury

Sponzorské aktivity CSG se zaměřují i na různé 
koncerty a festivaly v regionech, v nichž společnosti 
skupiny sídlí. Výjimečnými počiny na poli kultury pak 
byla renovace historického motorového vozu Sloven-
ská strela, patřícího mezi národní technické památky, 
a otevření nového Muzea nákladních automobilů 
Tatra ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a dal-
šími partnery. CSG též podporuje Mezinárodní filmový 
festival v Karlových Varech.

Podpora vzdělávání

Samozřejmě ani vzdělávání technických oborů 
nechybí mezi oblastmi, do nichž směřuje podpora 
CSG. Vlajkovou aktivitou je projekt Tatra do škol, který 
umožňuje studentům oboru automechanik smon-
tovat a zprovoznit vozidlo Tatra Phoenix. Společnost 
JOB AIR Technic zase formou stipendijních programů 
pomáhá v Ostravě rozvíjet a zkvalitňovat obor letecký 
mechanik. Automobilka Tatra sponzoruje i projekt 
studentské formule, stavěné studenty Masarykovy 
univerzity v Brně.
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POLITIKA
ROZMANITOSTI

Výbor pro jmenování jakožto poradní orgán valné 
hromady:

 —  hodnotí a doporučuje ke schválení valné hromadě 
kandidáty na uvolněná místa v představenstvu či 
dozorčí radě

 —  pravidelně a alespoň jednou ročně hodnotí znalosti, 
dovednosti a zkušenosti jednotlivých členů předsta-
venstva a dozorčí rady a těchto orgánů jako celku 
a podává valné hromadě příslušné zprávy

 —  alespoň jednou ročně hodnotí strukturu, velikost, 
složení a činnost představenstva a dozorčí rady 
a předkládá valné hromadě doporučení ohledně 
jakýchkoliv změn

Vhodnost kandidáta je vždy výborem posuzována 
v souladu se zásadami stanovenými danou politikou, 
v úvahu jsou brána zejména kritéria adekvátního 
vzdělání, odborné praxe, porozumění činnostem 
společnosti, morální integrity, časových možností 
vzhledem k rozsahu výkonu funkce, spolehlivosti, 
předchozí činnosti apod. Každý kandidát je zároveň 
posuzován v kontextu diverzity voleného orgánu jako 
celku co do zkušeností, vzdělání, odborných znalostí, 
pohlaví a věku.

Výbor pro jmenování na svém zasedání v červenci 
2021 provedl pravidelné posouzení kolektivní vhod-
nosti obsazení členů představenstva a dozorčí rady 
a hodnocení struktury, velikosti, složení a činnosti 
těchto orgánů.

CSG uplatňuje od 1. září 2019 politiku rozmanitosti, jejímž cílem je dosažení vyvážené a rozmanité skladby 
osob v představenstvu a dozorčí radě společnosti, a to zejména s ohledem na kritéria věku, pohlaví, vzdělání 
a odborných znalostí nebo zkušeností.
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COMPLIANCE
PROGRAM CSG

Základem compliance programu je Etický kodex, 
který v sobě zahrnuje etické standardy holdingu, jimiž 
se musejí řídit všichni zaměstnanci a management 
jednotlivých společností holdingu i členové předsta-
venstva. Některá jeho ustanovení se vztahují i na spe-
cifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) 
nebo se dotýkají subjektů mimo holding CSG (např. 
dodavatelé a dealeři) v ČR i jiných zemích, v nichž 
CSG působí. Etický kodex byl naposledy aktualizován 
začátkem roku 2021 a jeho nová verze je dostupná 
na https://czechoslovakgroup.cz/eticky-kodex. 

Na Etický kodex je navázána Etická linka, která byla 
spuštěna v březnu roku 2016 a na níž mohou všichni 
zaměstnanci holdingu zasílat své podněty na ne- 
etické, korupční, protizákonné, nebezpečné či jinak 
rizikové jednání v rámci CSG. 

Součástí compliance programu jsou další interní 
předpisy či opatření cílené do různých oblastí. Patří 
mezi ně trestní odpovědnost právnických osob, střet 
zájmů, protikorupční opatření, prevence praní špina-
vých peněz, ochrana osobních údajů, informační bez-
pečnost, ochrana hospodářské soutěže, odhalování 
a vyšetřování podvodů, monitoring i analýza bezpeč-
nostních rizik a jiné příbuzné sféry.

Na vnitřní předpisy jsou navázány jednotlivé aktivity, 
jejichž cílem je zejména dohlížet na dodržování 
povinností plynoucích z právních předpisů a vnitřních 
předpisů. Mají též za úkol předcházet protiprávnímu 
jednání či uložení sankcí ze strany státních orgánů 
a rovněž finančním a reputačním ztrátám holdingu. 
Mezi zmíněné aktivity patří pravidelná školení, prově-
řování obchodních partnerů, kontrolní činnost včetně 
interních auditů apod.

Compliance program je komplexní systém interních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na pří-
padné protiprávní či neetické jednání skupiny CSG. Jeho hlavním cílem je zajištění legálnosti činnosti skupiny 
a zároveň deklarace (dovnitř i navenek) vůle CSG dodržovat etické a morální standardy podnikání.
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BOJ PROTI 
KORUPCI 
A ÚPLATKÁŘSTVÍ

Obecnou odpovědnost za realizaci protikorupčního 
programu skupiny CSG nese představenstvo, mana-
žerská role při jeho plnění patří compliance oddělení. 
To má také v této věci přímý přístup k členům před-
stavenstva a odpovídá za kontinuální realizaci etické 
a protikorupční agendy ve společnosti. 

Obchodníci skupiny CSG i její dealeři jsou povinni 
v procesu vyhodnocování obchodních příležitostí 
a jednání o obchodních případech brát do úvahy 
korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je 
zákazník z veřejného či soukromého sektoru, jaká je 
pozice země původu zákazníka v globálním antiko-
rupčním žebříčku Transparency International a jaký 
je způsob zadání (soutěžní nebo oslovením jediného 
subjektu). 

Obchodníci holdingu CSG jsou povinni prostřednic-
tvím compliance oddělení prověřit, zda se v souvislosti 
s externími partnery CSG vyskytují prokázané korupční 
případy a vzít to do úvahy při obchodních rozhod-
nutích, a to včetně možnosti nenavazování, respek-
tive ukončení vztahů s partnery, u nichž se korupce 
objevila.

Zakázáno je jakékoliv jednání zaměstnanců ve střetu 
zájmů. Ti se proto nesmějí podílet na dodavatel-
ských a obchodních vztazích skupiny CSG na straně 
dodavatelů či odběratelů zboží a služeb přímým či 
nepřímým způsobem a nesmějí mít žádný osobní 
prospěch z těchto vztahů od jiného subjektu, než je 
skupina CSG. 

Nedílnou součástí compliance programu je rovněž boj proti korupci a úplatkářství. Skupina CSG u svých zaměst-
nanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv korupční jednání. Zaměstnanci skupiny CSG, zejména příslušníci 
obchodního a marketingového oddělení, jsou povinni seznámit externí partnery, zvláště pak dealery a dodava-
tele, s protikorupčním programem CSG, respektive těmi jeho částmi, které se externích partnerů týkají.
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V rámci budování dobrých vztahů zejména 
v obchodní oblasti skupina CSG zajišťuje pro své 
partnery standardní služby, například možnosti 
hrazení nákladů pobytu partnerů CSG a poskytování 
pozorností. Je však zakázáno zajišťovat partnerům 
nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé 
zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota 
je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno 
za potenciální korupci ve vztahu k partnerům skupiny 
CSG. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci skupiny 
CSG, zejména v obchodním úseku, zakázáno takovéto 
zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. 

Zakazuje se poskytování sponzorských darů, které 
jsou účelově vázány na jakoukoliv obchodní příleži-
tost ve veřejném či soukromém sektoru. Toto pravidlo 
obdobně platí i pro dary politickým stranám a hnu-
tím. Účelem sponzoringu CSG je podpora vzdělání 
(zejména technického), dále podpora sportu, kul-
tury či neziskového sektoru, a to zejména v regionu, 
v němž společnosti holdingu CSG působí.
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ZÁVĚR 
A PLÁNOVANÉ 
KROKY PRO 
ROK 2022
Skupina CSG si pro rok 2022 vedle pokračování v pod-
poře rozvoje perspektivních odvětví tradičního čes-
kého a slovenského průmyslu stanovila novou prioritu. 
Tou je zaměření se na oblasti udržitelného rozvoje 
a společenské odpovědnosti, které rezonují aktuálním 
děním ve světě. 

Naším cílem je nejen formální nastavení strategií 
a závazků v této oblasti, ale zejména jejich uvedení 
do běžné praxe a každodenního fungování v jednot-
livých společnostech skupiny. Vize CSG je budovat 
průmyslově-obchodní holding za současné snahy 

o minimalizaci možných negativních dopadů činností 
skupiny CSG na životní prostředí a posilování pozice 
odpovědného zaměstnavatele. Děkujeme každému, 
kdo si naši zprávu přečetl, a zejména děkujeme všem, 
kteří nám poskytnou zpětnou vazbu, nezbytnou pro 
smysluplné doplnění zprávy v dalších letech.
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