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uhlíková stopa

Zelená energie ve
všech lokalitách

Uhlíkově neutrální
budova společnosti
Mergon International

Osvětlení LED
v celé společnosti
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recyklovatelné
obaly

Meziroční
zvýšení využívání
recyklovaného
materiálu

Zavedení PCR* a
lehkých přísad do
našeho výrobního
procesu

Používání
vratných obalů

Akreditace
ISO 45001
v celé skupině

D, E, E & I ^ zakotveno
ve všech politikách
a procesech.

Každoroční iniciativa
výsadby stromů

Partnerství se
společnostmi EV† pro
urychlení přechodu na
udržitelnou dopravu

Plán osobního
rozvoje pro všechny
zaměstnance

100% nárůst
počtu technických
pracovnic

Předání zkušeností
s technickými obory
na více než 30
základních školách

Iniciativy v
oblasti pracovních
zkušeností a stáží

* Recyklovaný plast
^ Diverzita, rovnost, spravedlnost a inkluze
†
Elektrické vozidlo
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Zpráva od
generálního ředitele
Společnost Mergon jsme založili před čtyřiceti lety jako firmu, která
bude mít pozitivní vliv a bude lídrem ve svém oboru. To znamenalo
důstojnou práci, kvalitní technická řešení a vytváření ekonomického
bohatství. Díky všem našim zaměstnancům a zákazníkům se
společnosti Mergon podařilo dosáhnout velkého úspěchu a
vybudovat si celosvětové výrobní zastoupení jako přední společnost
v oblasti plastikářského průmyslu.
Dnes však čelíme jiné a naléhavější výzvě: vzhledem ke globálnímu
oteplování, nadměrné spotřebě (zejména omezených zdrojů)
a znečištění se pozornost zaměřuje na průmysl. Musíme jednat
okamžitě. S velkým potěšením proto představuji první zprávu o
udržitelnosti společnosti Mergon, kterou se společnost Mergon
zavazuje k udržitelné budoucnosti.
Co děláme?
1. Přijali jsme Cíle udržitelného rozvoje OSN jako široký rámec pro
všechny naše plány. Zaměřujeme se na čtyři cíle, na které můžeme
mít největší vliv: opatření v oblasti klimatu, odpovědná spotřeba a
výroba, důstojná práce a kvalitní vzdělávání.
2. Jako společnost, jejímž hlavním zaměřením jsou plasty, ale
která si je velmi dobře vědoma dopadu plastů na životní prostředí,
se zavazujeme vyrábět pouze účelné plasty. To znamená, že
všechny naše plasty jsou recyklovatelné, žádné neukládáme na
skládky a plasty používáme pouze tam, kde jsou pro naše výrobky
nejvhodnější. Dále obhajujeme výhody plastu jako lehkého materiálu,
který snižuje uhlíkovou stopu výrobků v celém dodavatelském
řetězci. Například plasty tvoří 50 % objemu nového automobilu,
ale pouze 10 % jeho hmotnosti.
3. Dokončili jsme naše plány a připravujeme strategii, která ukáže,
jak Mergon plní cíle udržitelného rozvoje a jak pozitivně přispíváme
k plánům udržitelnosti našich zákazníků. Tato strategie bude naším
závazkem pro nadcházející roky, kdy budeme aktualizovat naše cíle
a výkonnost.
V této zprávě Ředitelka pro Transformaci společnosti Mergon
podrobně popisuje všechny probíhající iniciativy, které mají zajistit
splnění našich závazků. Chci poděkovat všem, kteří se na plánu
společnosti Mergon podíleli. Je velmi komplexní a jsem si jistý, že se
bude časem vyvíjet spolu s příchodem nových technologií a postupů.
Jako Generální Ředitel jsem hrdý na to, jak se týmy společnosti
Mergon ve všech našich závodech vypořádaly s výzvami pandemie
Covid 19, jak pozitivně přispěly svým komunitám a jak nyní společně
čelíme největší výzvě naší doby.
Chtěl bych poděkovat všem našim zaměstnancům za to, že zajišťují,
aby byla společnost Mergon lídrem v oblasti udržitelnosti v našem
odvětví.

Pat Beirne
CEO, Mergon
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Westmeath, Irsko

Co děláme...
Navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme sestavy
a komponenty, které jsou základními
složkami nejznámějších, nejoblíbenějších a
nejinovativnějších výrobků na světě.
Od automobilových součástek přes lékařské
přístroje až po průmyslové výrobky –
komponenty vyrobené společností Mergon
jsou součástí řešení, které uvádí v život
důležité nápady.
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Informace...

Mergon Group Headquarters, Westmeath, Irsko
Mergon International, Westmeath, Irsko
MiCentre, Westmeath, Irsko
Mergon Corporation, Jižní Karolína, USA
Mergon Czech, Brno, Česká republika
Mergon China, Shanghai, Čína
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Strategie, cíle a hodnoty

Naším cílem ve společnosti Mergon je

formovat myšlenky pro
udržitelnou budoucnost.

Vždy jsme se snažili být skutečně udržitelným podnikem.
To znamená, že věříme v odpovědnost za své činy a jejich
dopad nejen na naše podnikání, ale i na naši planetu a naše
zaměstnance.
Abychom dosáhli skutečné změny, musí být udržitelnost
ústředním bodem našeho rozhodování. To posilujeme
integrací udržitelnosti do naší strategie a prostřednictvím
našich hodnot.
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Strategie společnosti Mergon

Formujeme nápady pro udržitelnou budoucnost.

RŮST PRODEJE

DIVERZIFIKACE

UDRŽITELNOST

PROVOZNÍ
DOKONALOST

50% NÁRŮST

GLOBÁLNÍ
STOPA

PLAST S
ÚČELEM

ZMĚNA V
PRODUKTIVITĚ

DIVERZIFIKACE
SEKTORU

VĚDOMÝ
VÝROBCE

ZLEPŠENÍ
KVALITY
VÝKONNOSTI

UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ
DO ROKU 2030

INOVACE

KULTURA A HODNOTY

Hodnoty společnosti Mergon

Péče

Důvěryhodnost

Zvídavost

Záleží nám na našich
spolupracovnících, zákaznících
a komunitách. Své povinnosti
bereme vážně a snažíme se
být zodpovědnou, etickou
a férovou firmou, na kterou
můžeme být všichni hrdí.

Jsme kompetentní a schopní
profesionálové, na které se
můžete spolehnout, že udělají
to, co řeknou. Jsme starostliví,
ale nebojíme se. Investujeme
do našich lidí a procesů,
abychom zajistili další růst a
odváděli každý den tu
nejlepší práci.

Jsme inovátoři, dobří
posluchači, nápadití řešitelé
problémů. Přijímáme změny,
abychom pomohli našim
zákazníkům, kolegům i sobě.
Vyzýváme konvenční myšlení
prostřednictvím představivosti.
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Náš plastikářský
průmysl
INVESTICE DO STUDIÍ
UDRŽITELNOSTI A
ANALÝZ

ZAPOJENÍ ZÁKAZNÍKŮ
DO VYUŽITÍ
UDRŽITELNÝCH
DRUHŮ MATERIÁLU

UDRŽITELNÝ
PRODUKTOVÝ
DESIGN

ZELENÁ
ENERGIE

UDRŽITELNÁ
VÝROBA A
PROCESNÍ DESIGN

ZNOVUPOUŽITÍ
DRTĚ A
ODPADOVÉHO
PLASTU

MATERIÁLY
DESIGN

PRINCIPY
ŠTÍHLÉ
VÝROBY

PRODUKTOVÝ DESIGN
UMOŽŇUJÍCÍ
MAXIMÁLNÍ MOŽNOST
RECYKLACE PO
SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

ENERGETICKÁ
EFEKTIVITA

VÝROBA
PRODUKCE
RECYKLACE

EKOLOGIČTÍ
PARTNEŘI V
LOGISTICE

DISTRIBUCE

SBĚR

ZBYTKOVÝ
ODPAD

O

BĚ
HO
V

ZÁVAZEK
DOSÁHNOUT
NULOVÝ ODPAD
NA SKLÁDKY

SPOTŘEBA, VYUŽÍVÁNÍ,
ZNOVUVYUŽITÍ, OPRAVY

RECYKLOVATELNÉ
OBALY

OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ
DOKONČOVACÍCH
ZAŘÍZENÍ
NEJLEPŠÍ V
PREVENTIVNÍ
ÚDRŽBĚ

ÉH
O SP
ODÁŘSTVÍ

Ve společnosti Mergon si velmi dobře uvědomujeme, jaký dopad mohou mít plasty
na životní prostředí. Proto dbáme na to, abychom vyráběli pouze účelné plasty.
Co to tedy znamená?

• Potvrzujeme, že plast je nejvhodnějším
materiálem pro výrobu našich výrobků.
• Zapracováváme udržitelnost do našich
výrobků a procesů a zajišťujeme, abychom
používali co nejmenší množství surovin,
spolupracujeme s našimi zákazníky na
zvyšování obsahu recyklovaných materiálů ve
výrobcích a zvažujeme nejúčinnější způsoby,
jak zlepšit recyklovatelnost při konečném
použití.
• Snažíme se všechny zmetky a plastový odpad
vracet zpět do výrobního procesu.

• Spolupracujeme s certifikovanými partnery,
abychom zajistili, že žádný plast vyrobený ve
společnosti Mergon neskončí na skládce.
• Účastníme se programu Operation Clean
Sweep, abychom zabránili ztrátám plastových
granulí v celém našem dodavatelském
řetězci.
• Pokračujeme ve spolupráci s dodavateli,
výzkumníky a zákazníky, abychom dosáhli
změny. Pracujeme na mnoha nových
projektech, od nových recyklovaných plastů
až po lehké přísady, a těšíme se, až uvidíme
plody našeho výzkumu a studií.

Více informací o našich produktech najdete na www.mergon.com.
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„
Plast je
100% recyklovatelný“ ¹

Věděli jste?
“Vlastní recyklovatelnost plastů a možnosti
jejich energetického využití vytvářejí příležitost
pro udržitelné využívání a recyklaci plastů.“ ¹

Věděli jste?
“Univerzální, pevné a lehké plasty
tvoří 50 % objemu nových automobilů,
ale představují pouze 10–12 % jejich
hmotnosti, takže díky nim se vyrábějí
lehčí a úspornější automobily.“ ²

Věděli jste?
“Používání plastů přineslo společnosti
pokrok, protože zlepšilo zdravotní péči
díky jejich využívání ve zdravotnickém
vybavení, poskytlo obaly, které omezují
plýtvání potravinami, a snížilo náklady
na dopravu a emise díky jejich nižší
hmotnosti.“ ³

1. thisisplastics.com/plastics-101/sustainability-myth-vs-fact
2. www.plasticsmakeitpossible.com/whats-new-cool/automotive/auto-bodies-parts/plastics-in-motion-plastics-help-make-todays-cars-possible
3. www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/scaling-sustainable-plastics
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Náš rámec udržitelnosti.
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Zpráva od ředitelky
pro transformaci
Ve společnosti Mergon chceme být lídry
v oblasti udržitelnosti.
Není to snadný úkol, nicméně jsme si vytvořili rámec,
který nám dodává energii a motivaci.
Náš program udržitelnosti vychází z rámce udržitelnosti
společnosti Mergon, který je založen na Cílech udržitelného
rozvoje OSN. Zaměřuje se především na cíle, na které můžeme
mít největší vliv:

Vedení společnosti se zavázalo začlenit udržitelnost do všech
našich obchodních procesů – od kapitálových investic přes
kompatibilní návrhy výrobků až po rozvoj kariéry.
Udržitelnost je jednou ze čtyř hlavních strategických oblastí
společnosti Mergon, které zahrnují Cíle udržitelného rozvoje
OSN. Integrovali jsme udržitelný program od fáze návrhu procesu
až po výběr materiálů, nakládání s odpady a přepravu našeho
zboží k zákazníkům.
Jsme odhodláni vytvářet udržitelná řešení.
Věříme v odpovědnost za své činy a jejich dopad nejen na naše
podnikání, ale i na naši planetu a naše zaměstnance.

Aoife Beirne
Ředitelka pro Transformaci, Mergon

2020–2030

strategie
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Vytvoření
rámce a řízení

Základní
opatření

Dohodnuté cíle
a úkoly

Zpráva o udržitelnosti / 2021

Formování nápadů pro
udržitelnou budoucnost

Vize udržitelnosti
společnosti Mergon...
Být lídrem v našem oboru, začlenit udržitelnost do
jádra všeho, co děláme, a zajistit, abychom měli
pozitivní dopad na naše životní prostředí, naše
zaměstnance a naši komunitu.

Stanovení
priorit

Vypracování
akčního plánu

Rozvoj
sítě partnerů

Implementace,
monitorování,
zdokonalování
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Opatření v
oblasti klimatu

Cíl.
Dekarbonizovat naši činnost a
minimalizovat náš dopad na životní
prostředí a naši komunitu.

Dosavadní práce.
Udržitelnost není pro společnost Mergon
žádnou novinkou. Podívejte se, čeho jsme v
průběhu let dosáhli:
Instalace LED osvětlení v celé společnosti.
Program instalace měřičů spotřeby energie.

Cíle do roku 2030.

100% obnovitelná energie v Irsku.

Neutrální uhlíková stopa.

Program zvyšování účinnosti
stlačeného vzduchu.

100 % elektromobilů ve vozovém parku.

Zahájení programu přeměny odpadů na energii.

100 % elektrických
vysokozdvižných vozíků.
100% obnovitelná energie.

Další kroky...
směrem ke zvýšení naší energetické účinnosti
a snížení uhlíkové stopy:
Instalace solárních panelů v Irsku za účelem
dalšího snížení emisí skleníkových plynů
prostřednictvím využívání energie.
Výpočet emisí v rozsahu 1, 2 a 3 za účelem
identifikace nových oblastí pro projekty
snižování emisí uhlíku.
ISO 50001 – Certifikace na všech pracovištích,
která zajišťuje nejlepší praxi v řízení spotřeby
energie.
Zelená energie v závodu v České republice.
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Nedávné úspěchy.

Neutrální
uhlíková
stopa

PRO 2021
Měření naší
uhlíkové stopy

Vytvoření plánu
snižování emisí uhlíku

Uhlíkově neutrální
budova: Mergon
International

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY
60 % vysokozdvižných vozíků ve skupině Mergon
má nyní nízké emise uhlíku díky přechodu z plynu na
elektřinu, lithium-iontové akumulátory a bioplyn.

PRO 2022
Uhlíkově neutrální
budova:
Mergon Czech

NAŠE UHLÍKOVÁ STOPA
Dosažení uhlíkové stopy v celé skupině Mergon.

PRO 2024

SKUPINA MERGON
2020: 9975 tCO2e
2021: 8901 tCO2e

Uhlíkově neutrální
budova: Mergon
Corporation

EMISE SKLENÍKOVÝCH
PLYNŮ NA FTE
2020: 14.9 tCO2e
2021: 12.9 tCO2e

PRO 2030
Měření všech
relevantních rozsahů
Certifikovaná
uhlíková neutralita

ISO 50001
50001

Certifikace podle ISO 50001 (řízení spotřeby energie)
ve společnosti Mergon International.

UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ BUDOVA
Status CarbonNeutral® získala společnost
Mergon International v dubnu 2021,
8 měsíců před plánovaným termínem.
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Odpovědná
spotřeba a výroba

Cíl.
Minimalizovat spotřebu přírodních zdrojů
při výrobě a odpady vznikající při spotřebě.

Dosavadní práce.
Zavedení vratných obalů.
Vývoj recyklovaného HDPE Mergon –
Innova Polymer.
Závazek k programu Operation Clean Sweep.

Cíle do roku 2030.

Iniciativa pro sledování spotřeby vody.
Certifikace ISO 14001 v Irsku v roce 1998.

Nulový odpad na skládkách.
Nulový plastový odpad.
Eliminace jednorázových plastů.
Obecné meziroční snížení
množství odpadu.
100% recyklovatelné obaly.
Meziroční zvýšení využívání
recyklovaného materiálu.

Další kroky...
podporovat odpovědnou spotřebu a výrobu:
Eliminovat jednorázové plasty v
nevýrobních oblastech.
Zprovoznění a instalace peletovače ve
společnosti Mergon Corporation za účelem
eliminace plastového odpadu.
Zkušební používání recyklovaných materiálů.
Program Obecné snížení množství odpadu.
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Nedávné úspěchy.

ISO 14001
14001

Získání akreditace ISO 14001 pro environmentální
management ve skupině Mergon Group vedoucí k
certifikaci celé společnosti.

PŘEMĚNA ODPADU NA ENERGII
80 % obecného odpadu nemuselo být umístěno na
skládku díky partnerství s dodavateli, kteří vyrábějí
energii z odpadu.

ETICKÝ KODEX PRO DODAVATELE
Byl zaveden etický kodex pro dodavatele,
který byl předán dodavatelům.

DIGITALIZACE PROCESŮ
Eliminace procesů využívajících papír v oblasti financí,
kvality a provozu v českých a irských pobočkách, což
vedlo ke snížení spotřeby papíru a toneru.
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Důstojná práce

Cíl.
Zajistit bezpečné, zdravé a inkluzivní
pracoviště pro zaměstnance a zároveň
podporovat naše místní komunity.

Dosavadní práce.
Pilotní průzkum a akční plán Pozitivní práce
(duševní zdraví na pracovišti) na irském
pracovišti.
Všichni manažeři absolvovali školení o
moderním otroctví.

Cíle do roku 2030.

Mergon Female Network – Mergon Mná.
Úspěšný audit dodržování předpisů
v sociální oblasti.

Akreditace ISO 45001 v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví v rámci
celé skupiny.
Nulový počet nehod na pracovišti.
Diverzita, rovnost, spravedlnost a inkluze
jsou zakotveny ve všech politikách a
procesech s metrikami v souladu s měřítky
v odvětví.

Další kroky...
podpora bezpečnosti a pohody našich
zaměstnanců a našich komunit:
Spuštění sponzorského programu “Mergon
Gives Back“ na podporu místních komunit a
charitativních organizací.
Příprava na akreditaci ISO 45001 v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
v rámci celé skupiny.
Výpočet rozdílu v odměňování žen a mužů.
Zavedení iniciativy Work Positive
v celé skupině Mergon.
Spuštění naší politiky práva na odpojení
a flexibilní pracovní dobu.

Zavedení přístupu k řízení stresu
na základě rizik.
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Nedávné úspěchy.

SNIŽOVÁNÍ POČTU NEHOD
Snížení počtu úrazů s následnou pracovní neschopností
v rámci celé skupiny o 45 % v letech 2020 až 2021.

WELLNESS PROGRAM
Zavedení Wellness programu pro
zaměstnance v celé skupině.

PODPORA KOMUNITY
Podpora komunity v rámci Covid-19 – darování osobních
ochranných prostředků a obličejových štítů Arya.

POLITIKA D, E, E & I
V celé skupině byla zavedena politika diverzity,
rovnosti, spravedlnosti a inkluze.
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Kvalitní vzdělávání

Cíl.
Podněcovat a podporovat osobní a
profesní růst všech zaměstnanců.
Podpora kariéry v oblasti STEM*
Inspirování studentů k volbě
technických oborů.

Cíle do roku 2030.

Dosavadní práce.
Dokončení přezkumu vzdělávání a
rozvoje v rámci celé organizace.
Byly předány zkušenosti s technickými
obory na více než 30 školách.
Vedoucí postavení ve vývoji učňovského
programu v oblasti zpracování polymerů.
Založení soutěže CEO Innovation Awards.

Plán osobního rozvoje pro
všechny zaměstnance.
Probíhající osvětové projekty STEM, jejichž
cílem je zvýšit počet budoucích talentů.
100% nárůst počtu technických pracovnic.
Program učňovské přípravy v celé skupině.

Další kroky...
Zavedení formalizovaného a strukturovaného
přístupu k vytváření plánů osobního rozvoje (PDP)
pro všechny zaměstnance.
Zavedení robustního kompetenčního rámce, který
zajistí, aby všichni zaměstnanci mohli maximalizovat
svůj kariérní potenciál.
Zvýšit zapojení škol s cílem vzbudit
zájem o oblast STEM.
Zkušenosti žen s technickou prací.
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STEM* – věda, technologie, inženýrství a matematika
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Nedávné úspěchy.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Více než 15 % zaměstnanců v tomto roce absolvovalo
školení / další vzdělávání pořádané třetí stranou.

TRÉNINK
Otevření tréninkového centra v Mergon Czech.

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ
Všem zaměstnancům jsou k dispozici online
vzdělávací platformy LinkedIn Learning a Seduo.

VIRTUÁLNÍ PRACOVNÍ
ZKUŠENOSTI
Zkušenosti s prací ve virtuálním prostředí
během omezení Covid-19.
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Děkujeme vám.
Nedosáhli bychom takových výsledků bez
skvělé podpory a iniciativy našich partnerů,
členských aliancí a certifikačních orgánů.
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Galerie udržitelného umění Mergon Kids

Dětskou verzi naší zprávy o udržitelnosti
“Není času nazbyt“ najdete zde: mergon.com/sustainability.
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Vést
změnu
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*Vytištěno na udržitelném papíře

