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ÚVOD

Zpráva o nefinančních informacích společnosti
CZECHOSLOVAK GROUP a. s. (dále „CSG“) poskytuje
základní informace ohledně vlivu činnosti CSG na spo-

26000) či budeme nadále zprávu zpracovávat volnou
formou, bude záviset na zpětné vazbě od čtenářů
zprávy. Velmi se těšíme na jakékoliv náměty či připo-

lečnost a životní prostředí. Je zpracována volnou formou. Zda pro další vydání zvolíme jako základ některý
uznávaný rámec výkaznictví (GRI, UNGC, Hlavní zásady
OSN pro obchod a lidská práva, Pokyny OECD, ISO

mínky, protože vedeme a chceme nadále vést dialog
se svými zaměstnanci, obchodními partnery, investory
a širokou veřejností.
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PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

NÁZEV SPOLEČNOSTI:

CZECHOSLOVAK GROUP a. s.

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:

034 72 302

DATUM VZNIKU:

13. října 2014

SÍDLO:

Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8

VEDENÁ U:

Městského soudu v Praze, spisová značka B 20071

CSG je holdingová společnost zastřešující aktivity
skupiny průmyslových a obchodních společností
sídlících převážně v České a Slovenské republice.
Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, 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 skupiny 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 narůstá.
Ve vztahu k partnerům v soukromém i veřejném
sektoru je skupina CSG stabilní a seriózní partner
generující zajímavé obchodní příležitosti. Partnerství
rozvíjí také tam, kde přímo působí. Chová se jako dobrý
a zodpovědný soused. Spolupracuje s místními samosprávami a podporuje komunitní život a dobročinné
projekty. Do ochrany životního prostředí každý rok
investuje nemalé finanční prostředky.
CSG je perspektivní zaměstnavatel pro více než osm
tisíc zaměstnanců v ČR a dalších evropských státech.
Zodpovědným způsobem se stará o své zaměstnance,
kterým nabízí širokou paletu firemních benefitů, věrnostních odměn a podporuje jejich osobní i profesní rozvoj.
Zvláštní pozornost věnuje talentovaným pracovníkům,

ze kterých vychovává budoucí lídry našich společností.
Skupina CSG se neustále rozšiřuje zejména o subjekty
působící v civilní výrobě a službách.
Obdobně jako celý svět i skupina CSG aktuálně čelí
bezprecedentní situaci spojené s pandemií covid-19.
Světový rozsah pandemie a s tím související mimořádná opatření vlád přinášejí nová rizika, se kterými
se skupina CSG musí efektivně vypořádat nejenom
v tuzemském, ale vzhledem k jejímu přeshraničnímu
působení i v zahraničním měřítku.
Skupina má díky své diverzifikaci a působení v anticyklických oborech dobré předpoklady koronakrizi
zvládnout. Její obory podnikání jsou natolik specifické, že v celkovém důsledku nemusí být koronakrizí
závažně postiženy. Trvá konjunktura v oboru železniční dopravy, zatím neklesá poptávka po speciálních
užitkových vozidlech vyráběných automobilkou TATRA
TRUCKS, společnost TDV vyrábějící speciální pozemní
techniku (obrněná vozidla Pandur II či TITUS) má
dlouhodobé kontrakty s termínem plnění v řádu let.
Další výhodou Skupiny je to, že její společnosti v řadě
případů dodávají finální výrobky a nejsou tolik závislé
na komplikovaném řetězci dodavatelů. Pozitivní je
i fakt, že se společnosti Skupiny často podílejí na projektech pro organizace veřejného sektoru (např.
dodávka brzdových systémů pro londýnské metro
společností DAKO-CZ), kde se nepředpokládá snížení
platební schopnosti.
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Ačkoli do současné doby nepředstavovala pandemie
pro Skupinu závažnější dopady, Skupina je přesto
vystavena mnohým rizikům. Daná rizika lze v zásadě
rozdělit na dvě základní skupiny:

FINANČNÍ:

\
\
\

 áklady na opatření proti šíření onemocnění mezi
n
zaměstnanci a dodržování vládních opatření
snížená platební schopnost obchodních partnerů
zásahy do cash-flow

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

Skupina vyvíjí veškeré možné úsilí k minimalizaci dopadů
pandemie a rizik s ní spojených, a to zejména přijetím
řady preventivních opatření, průběžným monitoringem
situace a strategickým plánováním navázaným na překotně se vyvíjející situaci v tuzemsku i ve světě.
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HODNOTY CSG

„TRADICE POKRAČUJE“
Celek je mnohem více než pouhý součet jeho částí.
Jsme hrdí na tradiční hodnoty, a proto nám záleží
nejen na tom stát se důstojným dědicem značky
MADE IN CZECHOSLOVAKIA, ale i na jejím uchování
pro další generace.
Zejména díky oddanosti našich zaměstnanců, kteří
v tuto tradici věří, se nám za poslední dobu povedlo
vzkřísit a úspěšně rozpohybovat několik tradičních

českých i slovenských značek. Našich zaměstnanců
a jimi odvedené práce si proto nesmírně vážíme
a jejich spokojenost je naší prioritou.
Jsme si vědomi skutečnosti, že s rozrůstajícími se aktivitami holdingu je v zájmu udržení si dobrého jména
potřeba nejen integrity a oddanosti zaměstnanců, ale
i přísné dodržování zákonů, správně nastavené firemní
kultury, všeobecné transparentnosti a dodržování
aktuálních standardů v oblasti compliance.
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COMPLIANCE
PROGRAM CSG
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 neetické,

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

korupční, protizákonné, nebezpečné či jinak rizikové
jednání v rámci CSG.
Součástí compliance programu jsou další interní
předpisy či opatření cílené na problematiku trestní
odpovědnosti právnických osob, střetu zájmů, protikorupčních opatření, prevenci praní špinavých peněz,
ochrany osobních údajů, informační bezpečnosti,
ochranu hospodářské soutěže, odhalování a vyšetřování podvodů, monitoring či analýzu bezpečnostních
rizik a další.
Na vnitřní předpisy jsou navázány jednotlivé aktivity,
jejichž cílem je zejména dohlížet na dodržování povinností plynoucích z právních předpisů a vnitřních předpisů a předcházet protiprávnímu jednání či uložení
sankcí ze strany státních orgánů a rovněž finančním
a reputačním ztrátám holdingu. Mezi tyto aktivity patří
pravidelná školení, prověřování obchodních partnerů,
kontrolní činnost vč. interních auditů apod.

kání. Tento program obsahuje různorodá preventivní,
detekční a reakční opatření.
Základem compliance programu je Etický kodex, který
v sobě zahrnuje etické standardy holdingu, jimiž se
musí řídit všichni zaměstnanci a management jednotlivých společností holdingu i členové představenstva.
Některá jeho ustanovení se vztahují i na specifické
skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo holding CSG (např. dodavatelé
a dealeři) v ČR i jiných zemích, kde CSG působí. Etický
kodex byl naposledy aktualizován začátkem roku 2021
a jeho nová verze je dostupná

H T T P S : // C Z E C H O S L O VA K G R O U P . C Z / E T I C KY- K O D E X
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BOJ PROTI KORUPCI
A ÚPLATKÁŘSTVÍ
Nedílnou součástí Compliance programu je rovněž boj
proti korupci a úplatkářství.
Skupina CSG u svých zaměstnanců důsledně odmítá
a zakazuje jakékoliv korupční jednání. Zaměstnanci
skupiny CSG, zejména příslušníci obchodního a mar-

Zakázáno je jakékoliv jednání zaměstnanců ve střetu
zájmů. Z toho vyplývá, že zaměstnanci skupiny CSG
se nesmějí podílet na dodavatelských 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.
V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní
oblasti skupina CSG zajišťuje pro své partnery standardní služby, např. 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 příležitost ve veřejném či soukromém sektoru. Toto pravidlo
obdobně platí i pro dary politickým stranám a hnutím. Účelem sponzoringu CSG je podpora vzdělání
(zejména technického), dále podpora sportu, kultury
či neziskového sektoru, a to zejména v regionu, kde
společnosti holdingu CSG působí.

ketingového oddělení, jsou povinni seznámit externí
partnery, zejména dealery a dodavatele, s protikorupčním programem CSG, resp. těmi jeho částmi, které
se externích partnerů týkají.
Obecnou odpovědnost za realizaci protikorupčního
programu skupiny CSG nese představenstvo, manažersky protikorupční program realizuje compliance oddělení CSG, které má ve věci protikorupčního programu
přímý přístup k členům představenstva 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 antikorupčním
žebříčku Transparency International a jaký je způsob
zadání (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).
Obchodníci skupiny CSG jsou povinni prostřednictvím
oddělení Compliance prověřit, zda se v souvislosti
s externími partnery CSG vyskytují prokázané korupční
případy a vzít to do úvahy při obchodních rozhodnutích, a to včetně možnosti nenavazování, resp. ukončení vztahů s partnery, u nichž se korupce objevila.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Znalostmi, předvídáním a vhodnou přípravou se skupina CSG snaží eliminovat možné negativní dopady
jejích činností na životní prostředí a bezpečnost
práce. Společně vytváříme pracovní prostředí tak,
abychom podpořili maximální výkonnost pracovníků
při zachování přiměřeného komfortu i bezpečnosti
a ochrany zdraví.

V roce 2020 bylo i přes nepříznivou situaci spojenou
s pandemií covid-19 pokračováno v uskutečňování
významných investic v oblasti životního prostředí.
Byla jím například instalace kogenerační jednotky
ve společnosti JOB AIR Technic a. s., modernizace technologie deemulgační stanice a instalace měřidla odlehčených odpadních vod v areálu
TATRA TRUCKS a. s. nebo modernizace technologie chemické čistírny odpadních vod v areálu
EXCALIBUR ARMY v Přelouči.
Ve většině společností skupiny CSG rovněž dochází
k výměně stávajících spalovacích zdrojů za nové
moderní kondenzační kotle, k výměně osvětlení
za úspornější LED osvětlení v jednotlivých halách
provozoven, zateplování budov a výměně starších
oken za nová.

Při pravidelných setkáních s odborným programem
dochází k výměně zkušeností a udržování právního
povědomí představitelů pro jednotlivé oblasti. V roce
2020 jsme realizovali semináře ve vztahu k problematice nakládání s odpady a vodami, výpočtu emisí – SPE,
poplatky, ISPOP, IRZ, nakládání s chemickými látkami
a právním aspektům BOZP. Přednášející se zaměřovali
zejména na aplikaci právních předpisů v praxi.
Ve skupině CSG jsou pravidelně prováděny kontroly
dodržování stanovených opatření v oblasti BOZP, PO,
EKO, ISO (interní kontroly a kontroly orgánů státní
správy). Systém řízení QMS, EMS, OHS a ISMS je
postupně implementován ve společnostech skupiny.
Průběžně jsou také realizovány projekty na podporu
odpovědného podnikání ve vztahu k životnímu prostředí (projekt „Zelená firma“ – na podporu zvýšení
efektivity sběru a využití použitých elektrozařízení
a baterií, projekt „Ukliďme Česko“ a další… ).

V neposlední řadě jsou modernizovány zdroje znečišťování ovzduší, je snižována spotřeba těkavých organických látek v jednotlivých provozech a instalovány nové
odsávací jednotky se zařízením pro snižování emisí TZL.
Co se týče vlivu změny klimatu na provoz jednotlivých společností skupiny CSG, lze konstatovat, že tyto
v zásadě žádný citelný vliv nepociťují.
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ZAMĚSTNANCI A PARTNEŘI

Skupina CSG si zakládá na vytváření spravedlivých pracovních podmínek a nepřipouští diskriminační chování.
Zaručuje rovnou příležitost všem bez ohledu na
pohlaví, národnost, vyznání, etnický původ či vzhled,
sexuální orientaci, handicap, věk, rodinný stav nebo
jinou specifickou charakteristiku. Politiku rovné příležitosti uplatňuje u všech zaměstnaneckých benefitů,
možností nebo podmínek v rámci zaměstnaneckého

vztahu. Jakákoli forma diskriminace, neuctivého
chování, obtěžování či zastrašování je zakázaná
a neomluvitelná.
Řídí se pravidlem, že různorodost vytváří jednotu.
Podporuje prostředí, ve kterém zaměstnanci pracují
jako jeden tým, projevují si vzájemný respekt, úctu
a dbají na otevřenou, pravdivou komunikaci.

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ NAŠICH
ZAMĚSTNANCŮ JE PRO NÁS
NA PRVNÍM MÍSTĚ.

skupiny CSG je dále vytvářet kvalitní pracovní příležitosti, účinně se zabývat bezpečností práce zaměstnanců, zaměřovat se na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců a zajišťovat jejich kariérní postup.
Za účelem naplnění této vize byly v rámci skupinové
a HR strategií jednotlivých společností realizovány níže
uvedené programy a aktivity:

Skupina CSG je perspektivní zaměstnavatel pro více
než osm tisíc zaměstnanců v ČR a na Slovensku.
Pandemie covid-19 zintenzivnila využití synergií
v celé skupině. Na samotném začátku pandemie byl
vytvořen krizový štáb, který se stal hlavním zdrojem
informací pro managementy jednotlivých společností.
Rychlé zavádění protipandemických opatření a jejich
sdílení napříč skupinou pomohlo chránit zdraví našich
zaměstnanců a posílit jejich důvěru k zaměstnava-

\

\
\

teli. V průběhu roku se upravily procesy jednotlivých
společností s cílem standardizovat ochranu zdraví
zaměstnanců v kontextu s novým rizikem.
Společnosti díky těmto upraveným standardům
pružně reagují na aktuální vývoj pandemické situace. Důraz byl a stále je kladen zejména na prevenci,
napříč skupinou byla přijata opatření mající za cíl
zejména předejít zanesení infekce do prostor společnosti a minimalizovat na nejnižší možnou míru riziko
šíření infekce na pracovišti. Tam, kde to povaha práce
dovoluje, je využívána práce z domova. Důraz byl
kladen i na zvýšení zabezpečení práce se vzdáleným
přístupem, například bylo zavedeno multifaktorové
zabezpečení přihlašování uživatelů. Interní aplikace,
které zaměstnanci využívají při práci z domova, byly
nově opatřeny zabezpečením pomocí VPN.

\

\
\
\

\

\
\

V oblasti zaměstnanosti je cílem skupiny CSG být
poptávaným a stabilním zaměstnavatelem, který
udržuje a vytváří atraktivní pracovní podmínky na
trhu práce a věnuje se péči o své zaměstnance. Cílem

18

s ponzoring zaměstnanců, který vznikl na přání
majitele skupiny, kde naším cílem je finančně
i materiálně podporovat zaměstnance i v jejich
mimopracovních činnostech a ocenit tak jejich
aktivitu a úsilí pro dobrou věc,
jazykové programy pro zaměstnance,
program systematického rozvoje talentovaných
kolegů/kolegyň s potenciálem,
systém zaměstnaneckých benefitů zahrnujících
mimo jiné zvýhodněné nabídky produktů a služeb
firem ze skupiny CSG,
extra dovolená na zotavenou,
možnost využití „sick days“,
trainee program, v jeho rámci nabízíme možnost
uplatnění absolventům středních a vysokých škol
bez předchozí praxe pro získání zkušeností s možností dalšího uplatnění ve společnostech Skupiny,
náborové kampaně na dělnické, technickohospodářské a manažerské pozice s mottem „Spojte svoji
budoucnost s naší tradicí“,
zaměstnanecké akce a akce pro veřejnost s možností exkurze do společností Skupiny,
seznámení zaměstnanců s Compliance programem skupiny CSG.
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POLITIKA ROZMANITOSTI

Společnost uplatňuje od 1. září 2019 politiku rozmanitosti, jejímž cílem je dosažení vyvážené a rozmanité
skladby osob v představenstvu a dozorčí radě společ-

Vhodnost kandidáta je vždy výborem posuzována
v souladu se zásadami stanovenými danou politikou,
v úvahu jsou brána zejména kritéria adekvátního vzdě-

nosti, a to zejména s ohledem na kritéria věku, pohlaví,
vzdělání a odborných znalostí nebo zkušeností.
Výbor pro jmenování, jakožto poradní orgán valné
hromady:

lání, odborné praxe, porozumění činnostem společnosti, morální integrity, časových možností vzhledem
k časovému 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.
V roce 2020 byly tyto zásady uplatněny při všech
uskutečněných změnách, tj. v případě jmenování dvou
nových místopředsedů představenstva a ukončení
výkonu funkce jednoho člena dozorčí rady a jmenování
člena nového.
Výbor pro jmenování na svém zasedání v srpnu 2020
rovněž provedl posouzení kolektivní vhodnosti obsazení členů představenstva a dozorčí rady a hodnocení
struktury, velikosti, složení a činnosti těchto orgánů.

\

\

\

 odnotí a doporučuje ke schválení valné hromadě
h
kandidáty na uvolněná místa v představenstvu či
dozorčí radě,
pravidelně a alespoň jednou ročně hodnotí znalosti, dovednosti a zkušenosti jednotlivých členů
představenstva 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
souvisejících změn
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ZÁVĚR A PLÁNOVANÉ KROKY
PRO ROK 2021
Skupina CSG bude i nadále podporovat rozvoj perspektivních odvětví tradičního českého a slovenského
průmyslu. Ve vztahu k zaměstnancům budeme
pokračovat v budování pozice odpovědného zaměstnavatele, který vytváří velmi dobré pracovní podmínky,
nabízí celou řadu firemních benefitů, věrnostních
odměn a podporuje osobní i profesní rozvoj zaměstnanců. Samozřejmostí je i pokračování činnosti

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

TRADICE POKRAČUJE.
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