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Posledních sedm let bylo na Zemi nejteplejších v historii a nic 
nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měl zpomalit. Nedávná 
zpráva OSN o životním prostředí analyzovala rozdíl mezi snížením 
emisí CO2, k němuž se země zavázaly, a konstatovala, že pokrok je 
„žalostně nedostatečný“ k omezení růstu globální teploty na 1,5°C. 

Máme morální povinnost vůči budoucím generacím zanechat po 
sobě planetu v lepším stavu. Společnost Mergon se zavázala, že 
se bude podílet na dosažení udržitelné budoucnosti a zabránění 
klimatické krizi. Závazky však nemají smysl, pokud se neprosadí  
v praxi. 

Od naší první zprávy o udržitelnosti před rokem zlepšila společnost 
Mergon energetickou účinnost v celé skupině. V našich závodech 
v Irsku a České republice nyní využíváme výhradně energii z 
obnovitelných zdrojů a plánujeme tento program rozšířit i na další 
závody. V Irsku se chystáme zahájit výrobu obnovitelné energie 
s využitím solárních panelů a do všech našich aktivit zavádíme 
udržitelné zdroje a udržitelný design. 

Zaměstnanci mají zásadní význam pro dosažení udržitelné 
budoucnosti a my zvyšujeme naše investice do školení a rozvoje, 
zdraví, bezpečnosti a rozmanitosti a vytváříme inkluzivní pracoviště 
pro všechny. 

Kromě toho, že společnost Mergon recykluje plasty, rozšiřuje také 
používání anorganických přísad jako náhrady za primární pryskyřici, 
aby dosáhla ještě nižší hmotnosti dílů. 

Chci poděkovat zaměstnancům společnosti Mergon v celé skupině, 
vám všem, kteří pomáháte společnosti Mergon být lídrem v oblasti 
udržitelnosti.

Pat Beirne 
CEO, Mergon

Přehled informací  
o udržitelnosti

Opatření v 
oblasti klimatu

Dekarbonizovat naši činnost a 
minimalizovat náš dopad na životní 

prostředí a naši komunitu

50 % zelené energie 
v celé společnosti

Meziroční snížení 
uhlíkové stopy

Strategie biologické 
rozmanitosti 

společnosti Mergon

Odpovědná 
spotřeba a 

výroba

Minimalizovat spotřebu přírodních 
zdrojů při výrobě a odpady

Dosažení 100% 
energetického 

využití odpadu v celé 
skupině Mergon

Žádné plasty na 
jedno použití ve 

všech kancelářích, 
jídelnách a 
zasedacích 

místnostech

Plán přechodu 
společnosti Mergon  

k ochraně klimatu

Důstojná 
práce

Zajišťovat bezpečné, zdravé a 
inkluzivní pracovní prostředí pro 

zaměstnance a zároveň podporovat 
naše místní komunity

Akreditace ISO 
45001 ve společnosti 

Mergon Czech

Program „Mergon 
dává zpět“

Ocenění 
Zaměstnavatel roku 

ve státě Jižní Karolína

Kvalitní 
vzdělávání

Povzbuzovat a podporovat osobní 
a profesní růst všech zaměstnanců, 

propagovat kariéru v oblasti 
STEM, inspirovat studenty k volbě 

technických oborů

Rámec kompetencí 
pro vzdělávání a 

rozvoj společnosti 
Mergon Group

Programy STEM 
Outreach v Mergon 

International a 
Mergon Czech

30% žen v našem  
programu v 

oblasti pracovních 
zkušeností 

Zpráva od  
generálního ředitele

Cíle do roku 2030 Úspěchy v letošním roce
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Informace...

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.

Lake Hartwell, South Carolina 

ZAMĚSTNANKYŇ

STROJŮ

32%

111

30

3

NÁRODNOSTÍ

SEKTORY

106

27

ZÁKAZNÍKŮ

MÍST PRO 
ZÁKAZNÍKY

17

106

JAZYKŮ

ROBOTŮ

1094

946

ZAMĚSTNANCŮ

PRODUKTŮ

Co děláme...

Mergon Corporation, Jižní Karolína, USA

MiCentre, Westmeath, Irsko

Mergon International, Westmeath, Irsko

Mergon Group Headquarters, Westmeath, Irsko

Mergon Czech, Brno, Česká republika

Mergon China, Shanghai, Čína

Mergon UK, Lancashire, UK

Mergon Mexico, Ramos Arizpe, Saltillo, Mexico
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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.

Formujeme nápady pro udržitelnou budoucnost.

INOVACE

KULTURA A HODNOTY

PROVOZNÍ
DOKONALOST

ZMĚNA V 
PRODUKTIVITĚ 

ZLEPŠENÍ 
KVALITY 

VÝKONNOSTI

UDRŽITELNOST

VĚDOMÝ
VÝROBCE

PLAST S
ÚČELEM

UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ 
DO ROKU 2030

DIVERZIFIKACE

GLOBÁLNÍ 
STOPA

DIVERZIFIKACE
SEKTORU

RŮST PRODEJE

50% NÁRŮST

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.

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.

Důvěryhodnost ZvídavostPéče

Strategie společnosti Mergon

Hodnoty společnosti Mergon
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Vytváření inkluzivního 
pracovního prostředí

2022

S více než 1 000 zaměstnanci v 5 zemích se 
společnost Mergon stala skutečně rozmanitou 
společností, a to v oblastech, jako je pohlaví, 
rasa, etnický původ, sexuální orientace, 
socioekonomická situace, věk, kultura a 
náboženství. Jsme na to nesmírně hrdí a 
usilovně pracujeme na tom, abychom se i 
nadále zaměřovali na vytváření spravedlivého a 
inkluzivního pracovního prostředí. 

Na světě, kde žije téměř 8 miliard lidí, není 
možné, aby o sobě všichni věděli všechno. Tato 
oblast se neustále vyvíjí a my si uvědomujeme, 
že se na této cestě můžeme dopouštět chyb. 
Z tohoto důvodu usilujeme o vytvoření 
pracovního prostředí, kde se lidé mohou ptát, 
učit se a růst.

Některé probíhající 
iniciativy... 
Školení inkluzivního vedení pro  
všechny vedoucí pracovníky

Používání genderově senzitivního jazyka  
ve veškeré interní a externí komunikaci

Informování o rozdílech v odměňování žen a 
mužů ve společnosti Mergon International

Každoroční průzkumy diverzity  
a inkluze zaměstnanců

Oslava našich odlišností – Pride, Mezinárodní 
den žen, Světový den kulturní rozmanitosti atd

Zajišťování spravedlivých zásad a postupů

Zapojení komunity neslyšících do poskytování 
pracovních příležitostí

Spolupráce s menšinovými skupinami, například 
s Centrem odborné rehabilitace a Oddělením 
pro zvláštní potřeby

Mergon Mná – naše síť pro ženy

Průběžná spolupráce s externími sítěmi

Jaké další  
úkoly nás čekají.

 
Zvyšování našich statistik diverzity 

Podporovat zapojování zaměstnanců 
prostřednictvím flexibilní pracovní politiky 

Prozkoumat možnosti rozšíření našich 
zaměstnaneckých sítí

Oslavit Měsíc černošské historie  
(Black History Month) a Den nezávislosti 

černochů (Juneteenth)

2022:  
Mergon 
Mexico

2020:  
Mergon 
China

2016:  
MiCentre

2022:  
Mergon  
UK

2004:  
Mergon  
Czech

1981:  
Mergon 
International 
Závod 1

1995:  
Mergon 
International 
Závod 2

1998:  
Mergon 
Corporation1981

20221981
ZAMĚSTNANCŮ 1 09424

301

JAZYKŮ

NÁRODNOSTÍ

PRODUKTŮ

ZÁKAZNÍKŮ 1062

171

9469
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Udržitelnost od 
samého počátku 

V roce 2022 bylo v návaznosti 
na velmi výrazný předpokládaný 
růst prodeje v Severní Americe 
rozhodnuto o vybudování druhého 
výrobního závodu v regionu.  
To společnosti Mergon poskytlo 
vzácnou a vzrušující příležitost 
– vybudování nového závodu na 
zelené louce v Mexiku. 

Hodnocením prošlo několik potenciálních 
lokalit v USA i Mexiku podle řady kritérií.  
Ta zahrnovala zaměstnance, infrastrukturu, 
bezpečnost, ale také logistiku a související 
uhlíkovou stopu. Nakonec se „vybraným 
místem“ stal Parque 360, Ramos-Arizpe, Saltillo, 
který se nachází ve státě Coahuila v Mexiku.

Díky této lokalitě se přepravní vzdálenost 
hotových výrobků zkrátí z více než 1 000 mil 
z Andersonu v Jižní Karolíně na něco málo 
přes 400 mil z Ramos Arizpe. Kromě toho by 
se podobně snížila uhlíková stopa i u příchozí 
přepravy základních materiálů, jako je plastová 
pryskyřice, protože pryskyřice se vyrábí 
převážně v Texasu.

Od samého počátku byla stavba založena na 
myšlení zaměřeném na udržitelnost.

Projektování budovy  

Střešní světlíky

Přibližně 15 % celkové plochy střechy tvoří 
střešní okna, která maximalizují úspory 
energie a zajišťují přirozené denní světlo v 
pracovním prostředí.

Solární panely

Na přístřešky na parkovišti se umístí 
fotovoltaické panely. Střecha je připravena 
pro panely schopné vyrábět až 500 kVA čisté 
energie.

Ventilace

Závod je navržen tak, aby bylo ve výrobní hale 
zajištěno 6 výměn vzduchu za hodinu.  
To spolu s příznivým klimatem v Ramos Arizpe 
eliminuje potřebu klimatizace využívající 
elektrickou energii. Ramos Arizpe se nachází 
v nadmořské výšce přibližně 1 500 m, takže 
je zde podstatně chladněji než v sousedním 
Monterrey.

Recyklovaný materiál

Ve fázi výstavby byla dodržena strategie 
minimalizace odpadu a při výrobě asfaltu 
bylo optimalizováno využití recyklovaného 
materiálu. 

Vybavení provozů

Jedním z hlavních hledisek při výběru 
vybavení provozů byla energetická účinnost, 
např. maximální využití VSD (variabilní 
pohon) u vodních chladičů a vzduchových 
kompresorů, kondenzátory s korekcí 
účiníku instalované na rozvodech elektrické 
energie, aby se maximalizovala účinnost 
využití elektrické energie.

Průmyslový park – šetrné 
hospodaření s vodou 

Udržitelnost vodních zdrojů

Zhotovitel zavedl politiku „ochrany  
vodních zdrojů ve všech oblastech vlivu“.  
Během výstavby bylo kontrolou dodávek 
vody dosaženo nulového plýtvání vodou. 

Podzemní vodonosné vrstvy

Voda v Ramos Arizpe a v Parque 360 
pochází z podzemních zdrojů. Park má 
studnu pro odběr vody, která zásobuje i 
chladicí věž.

Nádrž na vodu

Budova je vybavena nádrží na vodu, která 
bude sloužit pro hasicí systém v případě 
nouze a také jako menší rezerva pro případ 
výpadku dodávky vody.

Snižování spotřeby vody

Budova je vybavena vysoce účinnými 
toaletami a suchými pisoáry, aby se co 
nejvíce snížila spotřeba vody.

Osmotické zařízení

Instalace osmotického zařízení, aby se 
spotřeba vody snížila na minimum. Během 
výstavby budovy byl minimalizován odpad.

Společenská odpovědnost 

Bezpečnost

Zhotovitel zajišťoval kulturu „bezpečnosti na 
prvním místě“ po celou dobu výstavby, což 
vedlo k nulovému počtu nehod během fáze 
výstavby.

Inkluzivní diverzita

Důležitou hodnotou našeho partnera je 
vytváření rozmanité a inkluzivní kultury,  
kde se mohou všichni konstruktivně zapojit.  
Tím bylo zajištěno silné zastoupení žen v  
oblasti stavebního managementu.

Zapojení komunity

Developer uplatňuje proaktivní politiku 
zaměstnávání pracovníků z místních 
„ohrožených“ venkovských komunit, jako je 
Ejido San Jose de los Nuncios, při zajišťování 
terénních úprav.

Ejidos jsou venkovské komunity, které se 
obvykle věnují zemědělství a chovu dobytka,  
ale bohužel jsou velmi znevýhodňované.   
V blízkosti parku se nachází Ejido: San Jose 
de Los Nuncios, developer zaměstnává co 
nejvíce lidí z Ejido v oblastech, jako je údržba, 
zahradnické práce atd.

Průmyslový park – „Příroda na 
prvním místě“ Biodiverzita 

Terénní úpravy

Před začátkem stavby byly všechny rostliny 
pečlivě odstraněny a přemístěny na zelené 
plochy nebo na kaktusové záhony, které jsou 
rozmístěné po parku. Po dokončení stavby se na 
místě znovu vysadí. Tyto rostliny jsou v regionu 
původní a hrozí jim vymizení, proto je důležitá 
jejich ochrana.

Pečlivá výsadba stromů přispívá k celkovému 
ochlazování budov díky stínu, který vytvářejí. 
Vybrané stromy jsou v regionu původní a 
nevyžadují žádnou další zálivku.

Mergon Mexico

Společnost Mergon Mexico bude 
i nadále podporovat a ovlivňovat 
pozitivní udržitelné postupy, protože 
roste a začleňuje se do komunity.
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Více informací o našich produktech najdete na  
www.mergon.com.

Naše průmyslová divize se zaměřuje 
na podporu a vývoj nové generace 
udržitelných produktů.  

Budeme i nadále spolupracovat s našimi 
průmyslovými a akademickými partnery, 
abychom světu poskytli účelné komponenty  
a sestavy, které budou mít pozitivní dopad  
na svět. 

Budeme také nadále odmítat příležitosti, které 
se objeví v oblastech, o nichž se společnost 
domnívá, že nepřispívají ke zlepšení společnosti 
ani stavu planety. 

Společnost Mergon je již 
aktivním partnerem v řadě 

rozvíjejících se udržitelných 
odvětví, včetně:

Ve společnosti Mergon neustále hledáme 
příležitosti na rozvíjejících se trzích, kde 
můžeme pozitivně přispívat ke zlepšování 
životního prostředí.  

Společnost Mergon byla obzvláště úspěšná 
v naší automobilové divizi, kde spolupracuje 
s mnoha nově vznikajícími společnostmi 
vyrábějícími elektromobily. Dodáváme lehké 
komponenty, které vozidlům umožňují 
větší dojezd a nižší uhlíkovou stopu. Našim 
zákazníkům také poskytujeme zvýšený obsah 
recyklovaných a recyklovatelných komponent. 
Proto se naše výrobky mohou po skončení 
své životnosti stát součástí oběhového 
hospodářství.

Zelená dohoda EU a americký zákon o snižování 
inflace budou v nadcházejících letech určovat 
kroky průmyslu, který se bude snažit zvrátit 
negativní dopady změny klimatu.

Účelný plastový materiál.

Chlazení datového centra

Zachycování vody 

Zachycování uhlíku

Vertikální zemědělství 

Plovoucí solární systém 

Mikromobilita 

Udržitelný rybolov
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INVESTICE DO STUDIÍ 
UDRŽITELNOSTI A 

ANALÝZ

ZAPOJENÍ ZÁKAZNÍKŮ 
DO VYUŽITÍ 

UDRŽITELNÝCH 
DRUHŮ MATERIÁLU

ZELENÁ 
ENERGIE

UDRŽITELNÝ 
PRODUKTOVÝ 

DESIGN

ZNOVUPOUŽITÍ 
DRTĚ A 

ODPADOVÉHO 
PLASTU

PRINCIPY 
ŠTÍHLÉ 

VÝROBY 

ENERGETICKÁ 
EFEKTIVITA

EKOLOGIČTÍ 
PARTNEŘI V 
LOGISTICE

RECYKLOVATELNÉ 
OBALY

NEJLEPŠÍ V 
PREVENTIVNÍ 

ÚDRŽBĚ

OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ 
DOKONČOVACÍCH 

ZAŘÍZENÍ

ZÁVAZEK 
DOSÁHNOUT 

NULOVÝ ODPAD
NA SKLÁDKY

ZBYTKOVÝ 
ODPAD

PRODUKTOVÝ DESIGN 
UMOŽŇUJÍCÍ 

MAXIMÁLNÍ  MOŽNOST 
RECYKLACE PO 

SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

UDRŽITELNÁ 
VÝROBA A 

PROCESNÍ DESIGN

VÝROBA
PRODUKCE

DISTRIBUCE

SPOTŘEBA, VYUŽÍVÁNÍ,
ZNOVUVYUŽITÍ, OPRAVYSBĚR

RECYKLACE

DESIGN
MATERIÁLY

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Náš plastikářský  
průmysl

http://www.mergon.com


Náš rámec udržitelnosti.
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Proč je Cesta za udržitelností 
společnosti Mergon důležitá...

Vizí společnosti Mergon v oblasti 
udržitelnosti je zaujmout vedoucí postavení 
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. 

Udržitelnost je jedním ze čtyř základních 
strategických pilířů společnosti Mergon a my 
jsme se zavázali začlenit ji do všech našich 
obchodních procesů – od návrhu produktů, 
kapitálových investic až po výrobu účelných 
plastových materiálů.

Náš program udržitelnosti vychází z rámce 
udržitelnosti založeného na Cílech udržitelného 
rozvoje OSN. Zaměřuje se především na cíle, na 
které máme největší vliv.

Jsme odhodláni vytvářet udržitelná řešení. 
Integrovali jsme udržitelný program od fáze 
návrhu procesu až po výběr materiálů, nakládání 
s odpady a přepravu našeho zboží.

Věříme v odpovědnost za své činy a jejich dopad 
nejen na naše podnikání, ale i na naši planetu a 
naše zaměstnance.

Účelný plastový materiál.

Anya Cummins  
partnerka, M&A a ředitelka Deloitte Private
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Aoife Beirne 
ředitelka pro transformaci, Mergon

„Cesta společnosti Mergon k udržitelnosti je 
především o pozitivním dopadu. Zaměřujeme 
se na věci, na kterých nám záleží, podnikáme 
potřebné kroky a stavíme na našich úspěších. 
Jako rodič, vedoucí pracovník a žena na 
vedoucí pozici se chci podílet na vytváření 
lepší budoucnosti a cesta společnosti Mergon 
mi to umožňuje. Neznáme všechny odpovědi, 
ale klademe si otázky, stanovíme si výzvy a 
usilujeme o úspěch.“ 

„Mergon je skvělým příkladem irské rodinné 
firmy, která prošla neuvěřitelnou cestou 
expanze a internacionalizace. Pro společnost 
Mergon, její zaměstnance i širší irský ekosystém 
je nesmírně důležité, aby společnost Mergon 
i nadále stála v čele udržitelnosti, podnikala 
potřebné kroky již nyní a zavázala se k 
udržitelné budoucnosti. To znamená, že vyrábí 
účelné plasty, což je nesmírně důležité pro naše 
životní prostředí – a má to pozitivní dopad na 
zaměstnance a planetu.“

Ben & Anna Bose  
Děti Arnolda Bose, GM Mergon Automotive Sales

„Náš táta má ve své kanceláři citát Alberta 
Einsteina, který říká: Nemůžeme řešit naše 
problémy stejným myšlením, jaké jsme 
používali, když jsme je vytvářeli.“ Nebyl by to 
skvělý přístup ke změně klimatu a životního 
prostředí? Proto je cesta společnosti Mergon 
k udržitelnosti tak důležitá .... jsou to inženýři, 
kteří využívají zvídavost k řešení těchto 
problémů.“

Troy Nix 
výkonný ředitel, Asociace výrobců  
pro zpracování plastů   

„Společnost Mergon zaujala ke své vizi 
udržitelnosti do roku 2030 mimořádný 
přístup; vizi, která je komplexní a 
všezahrnující; vizi, která se odlišuje od 
ostatních. Závazek společnosti Mergon k 
lepším zítřkům se uskutečňuje již dnes, a to 
díky různorodým cílům a úkolům zaměřeným 
na snižování emisí uhlíku, minimalizaci 
využívání zdrojů a poskytování vynikajících 
pracovních podmínek, které podporují 
vzdělávání a růst zaměstnanců.“

Ken Terry 
 výkonný ředitel, Elysian Capital   

„Udržitelnost znamená vytvoření podniku, 
který tu bude dlouhodobě, pro všechny 
zúčastněné strany, a ne jen pro své současné 
akcionáře nebo zaměstnance. Cesta 
společnosti Mergon k udržitelnosti zajistí, 
že společnost bude chápat své místo v 
podnikatelské komunitě a zároveň si uvědomí 
své postavení na planetě; vybuduje lepší 
podnik pro současnost a podnik, na který 
bude hrdá i do budoucna.“

Kenneth O'Mahony 
výkonný ředitel a spoluzakladatel společnosti 
Nexalus

„Ve společnosti Nexalus jsme nesmírně hrdí 
na to, že jsme navrhli řešení, jejichž prioritou 
je nejen výkon a zisk, ale také naše planeta. 

Klíčem k úspěchu v této oblasti je sladění 
našich priorit v oblasti udržitelnosti s našimi 
výrobními partnery, což je jedna z mnoha věcí, 
které nás přilákaly do skupiny Mergon Group. 
Péče a pozornost, kterou tým společnosti 
Mergon věnuje získávání a používání 
udržitelných materiálů a procesů při výrobě 
našich komponent Nexalus, nemá konkurenci. 
Mají jasnou strategii udržitelnosti, kterou 
uplatňují ve své výrobě, a to nám dává velký 
komfort a jistotu, že naše komponenty jsou ve 
výborných rukou.“ 
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Opatření v  
oblasti klimatu

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

Milníky pro rok 2022

Měření naší 
uhlíkové stopy

Vytvoření plánu 
snižování emisí uhlíku

Uhlíkově neutrální 
budova: Mergon 

International

Uhlíkově neutrální 
budova:  

Mergon Czech

Uhlíkově neutrální 
budova: Mergon 

Corporation

Měření všech 
relevantních rozsahů

Certifikovaná 
 uhlíková neutralita

Neutrální  
uhlíková 

stopa

DEC 2021

DEC 2022

DEC 2024

DEC 2030

100% obnovitelná (zelená) energie ve společnostech 
Mergon Czech a Mergon International. 

OBNOVITELNÁ ENERGIE

Uhlíková stopa se počítá každoročně od roku  
2020 v rámci celé skupiny Mergon. 

NAŠE UHLÍKOVÁ STOPA

Vypracování strategie biologické rozmanitosti 
společnosti Mergon. 

STRATEGIE BIOLOGICKÉ 
ROZMANITOSTI 

Cíle do roku 2030. 
  
Neutrální uhlíková stopa. 

100 % elektromobilů ve vozovém parku. 

100 % elektrických  
vysokozdvižných vozíků. 

100 % obnovitelné energie.

Další kroky...
směrem ke zvýšení naší energetické účinnosti a 
snížení uhlíkové stopy:

Instalace solárních panelů v Mergon International.

Výpočet emisí v rozsahu 1, 2 a 3.

ISO 50001 - Certifikace společnosti  
Mergon Corporation.

Identifikace klíčových vědecky podložených cílů.

Dosažení ISO 50001 ve společnosti Mergon Czech.

ISO 50001

SKUPINA  
MERGON 
2019: 9975 tCO2e 
2020: 8901 tCO2e 
2021: 8289 tCO2e

EMISE SKLENÍKOVÝCH  
PLYNŮ NA FTE 
2019: 14.9 tCO2e 
2020: 12.9 tCO2e 
2021: 10.6 tCO2e

13
Přijetí naléhavých 
opatření v boji proti 
změně klimatu a jejím 
dopadům

18 19

Zpráva o udržitelnosti / 2022Zpráva o udržitelnosti / 2022



Spotlight

Biodiverzita ve společnosti Mergon 

Jsme zodpovědní za to, aby naše ekologická 
stopa byla co nejmenší. Ve společnosti 
Mergon se snažíme chránit naši biologickou 
rozmanitost. V roce 2022 jsme vypracovali 
naši první strategii a rámec pro biologickou 
rozmanitost, které podporují naše úsilí v boji 
proti úbytku biologické rozmanitosti na  
celém světě.

Globální program 
zaměřený na dosažení 
nulových ztrát plastové 
pryskyřice.   

PROGRAM 
OPERATION 
CLEAN SWEEP 

Jako sponzor dálnic poskytuje 
společnost Mergon Corp 
cestujícím v této oblasti čistší a 
bezpečnější silnice.   

ADOPTOVÁNÍ 
DÁLNICE 

Správa
Výbor pro biodiverzitu ve společnosti Mergon

Pochopení našeho vlivu 

Posuzování biologické rozmanitosti

Podněty odborné skupiny

Provádění pozitivních změn nyní

Program Operation Clean Sweep

Světový den úklidu

Adoptování dálnice

Zelený tým Mergon

Zahradní architekti na místě

Aktualizace etického kodexu pro dodavatele

Další kroky

Zavedení iniciativ v oblasti biologické  
rozmanitosti ve společnostech Mergon UK  
a Mergon Mexico

Zapojování se do místních komunitních projektů

Zavedení oblastí bez sečení trávy

Zavedení kontrolního seznamu biologické 
rozmanitosti u novostaveb

Zavedení interní vědomostní série „Věděli jste, že“
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Odpovědná 
spotřeba a výroba

Cíl. 
  
Minimalizovat spotřebu přírodních zdrojů 
při výrobě a odpady.  

Milníky pro rok 2022.

100% energetické využití odpadu v celé skupině Mergon.

100% PŘEMĚNA ODPADU NA ENERGII

Eliminace jednorázových plastů ve všech kancelářích, 
jídelnách a zasedacích místnostech na všech 
pobočkách společnosti Mergon.

ELIMINACE JEDNORÁZOVÝCH PLASTŮ 

Zavedení lehkých aditiv ve společnosti Mergon Czech.

LEHKÉ PŘÍSADY 

Partnerství společnosti Mergon Czech s PRS nám umožňuje 
vracet použité palety, což snižuje naši uhlíkovou stopu.

CERTIFIKÁT ZELENÉ ZNAČKY

Cíle do roku 2030. 
  
Nulový odpad na skládkách. 

Nulový plastový odpad. 

Eliminace spotřeby jednorázových plastů. 

Obecné meziroční snížení  
množství odpadu. 

100% recyklovatelné obaly. 

Meziroční zvýšení využívání  
recyklovaného materiálu.

Další kroky...
k podpoře odpovědné spotřeby a výroby: 

Zavedení postupů udržitelného zadávání 
veřejných zakázek.

Zavedení nejlepších procesů „udržitelného 
designu“ ve své třídě.

Eliminace nerecyklovatelných obalů.

12
Zajištění 
udržitelných vzorců 
spotřeby a výroby

Plán přechodu k ochraně klimatu vypracovaný pro 
skupinu Mergon Group. 

PLÁN PŘECHODU K OCHRANĚ KLIMATU
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Spotlight Případová studie

Alternativy k panenským plastům 

V posledních letech se společnost Mergon 
zaměřila na to, jak co nejlépe snížit množství 
používaného primárního materiálu. Od návrhu 
formy až po hmotnost dílu – to je nyní nedílnou 
součástí našeho procesu vývoje nových 
výrobků. Můžeme používat méně materiálu? 
Můžeme používat více recyklovaného 
materiálu? 

Objevilo se několik alternativních materiálů a 
ve společnosti Mergon pravidelně provádíme 
jejich zkoušky. Možností je stále více – od 
recyklovaných rybářských sítí až po lahve od 
mléka. Víme, že nalezení řešení bude trvat delší 
dobu, nicméně jsme na cestě k úspěchu. 

V loňském roce zavedla společnost Mergon 
Czech do svého procesu anorganickou 
lehčenou přísadu. Zkouška byla úspěšná, 
testování proběhlo úspěšně a zákazník ji 
schválil.

To vedlo ke snížení hmotnosti dílu 
produktu o 7 %, což je u velkosériového 
dílu značná úspora. 

Úspěchy, jako je tento, jsou zárukou, že budeme 
i nadále spolupracovat s našimi dodavateli, 
výzkumníky a zákazníky, abychom dosáhli 
změny.

v hmotnosti dílu výrobku 
SNÍŽENÍ

Plán přechodu k  
ochraně klimatu

Společnost Mergon vypracovala 
svůj první plán přechodu k 
ochraně klimatu v roce 2022 a 
snaží se zajistit transparentnost, 
jasnou odpovědnost a 
dlouhodobý výhled opatření. Díky 
tomu zůstane náš obchodní model 
relevantní v ekonomice s nulovými 
čistými emisemi a bude v souladu 
s doporučeními Pařížské dohody 
z roku 2015 a Glasgowského 
paktu o klimatu z roku 2021, tj. 
snížit emise skleníkových plynů 
(GHG) na polovinu do roku 2030 a 
dosáhnout nulových čistých emisí 
do roku 2050.  

V tomto plánu přechodu k 
ochraně klimatu je zachycen plán 
opatření k realizaci naší strategie 
pro splnění našich závazků v 
oblasti klimatu. 

Krátkodobé iniciativy 
(0–12 měsíců)

Nejlepší procesy energetického 
managementu ve své třídě 
(celopodniková akreditace ISO 
50001)

Instalace nabíjecích míst pro 
elektrická vozidla

Vypracování nového kontrolního 
seznamu biologické rozmanitosti 

Návrh budoucích produktů s 
ohledem na udržitelnost, např. 
nejlepší materiál, energetickou 
účinnost, recyklaci a bezpečnost 
na výrobní lince

Proces schvalování investičních 
výdajů s kontrolním bodem pro 
energetiku/udržitelnost 

Střednědobé iniciativy 
(13–36 měsíců)

Všechna firemní vozidla 
(zakoupená nebo pronajatá) jsou 
elektromobily 

Iniciativy na snížení spotřeby vody 
(např. toalety a suché pisoáry 
efektivně využívající vodu) – při 
výměnách a v nových závodech

100% energeticky úsporné 
způsoby dopravy všude, kde je to 
možné

Zvýšený onshoring – identifikace 
místních dodavatelů, zvýšení 
globální působnosti společnosti 
Mergon, aby se usnadnila blízkost 
k zákazníkům

100 % elektrických 
vysokozdvižných vozíků

Výzkum a vývoj – zkoušky s cílem 
zvýšit počet výrobků využívajících 
lehké přísady, a tím snížit množství 
použitých plastů 

Výzkum a vývoj – iniciativy „Snížení 
spotřeby stlačeného vzduchu“

Výzkum a vývoj – iniciativy pro 
rekuperaci tepla 

Distribuovaná kancelářská stopa a 
práce z domova ke snížení emisí z 
dopravy zaměstnanců

Definování vědecky  
podložených cílů

Dlouhodobé iniciativy 
(>36 měsíců)

Obnova aktiv na energeticky 
úspornější 

Rostliny využívající  
obnovitelnou energii

Výzkum a vývoj – zkoušky 
recyklovaných plastových surovin, 
např. bioplastů, recyklovaných 
rybářských sítí / kartonů od mléka

Naše cesta za nulovými 
emisemi:  dosavadní práce

ISO 14001 Akreditace 
environmentálního 
managementu ve všech 
závodech  

ISO 50001 Akreditace 
energetického managementu 
ve společnostech Mergon 
International, Mergon UK  
a Mergon Czech 

100% energetické využití odpadu 
ve všech závodech

Přechod na elektrické 
vysokozdvižné vozíky –  
k dnešnímu dni 50 %

Přechod na elektrický vozový 
park společnosti – k dnešnímu 
dni 50 %

Využití zelené logistiky ve 
společnosti Mergon International

Nízkouhlíková doprava (ze silnice 
na železnici) ve společnosti 
Mergon Corp 

Uhlíkově neutrální budovy 
společnosti Mergon International 

Zelená energie ve společnostech 
Mergon International a Mergon 
Czech

Výpočet uhlíkové stopy pro 
rozsah 1, 2 a vybraný rozsah 3  

Úspěšné používání lehkých 
přísad ve společnosti Mergon 
Czech 

Zavedení infračervených 
topných pásů na nových strojích 
– snížení spotřeby energie

Výměna klíčových aktiv za 
energeticky úspornější

7%
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8

Důstojná práce

Cíl. 
  
Zajišťovat bezpečné, zdravé a inkluzivní 
pracovní prostředí pro zaměstnance a 
zároveň podporovat naše místní komunity. 

Cíle do roku 2030. 
  
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...
k podpoře bezpečnosti a pohody našich 
zaměstnanců a našich komunit: 

Akreditace ISO 45001 v oblasti bezpečnosti  
a ochrany zdraví v rámci celé skupiny. 

Výpočet rozdílu v odměňování žen a mužů  
ve společnosti Mergon International. 

Zavedení každoročního průzkumu zpětné 
vazby od zaměstnanců.

Zavedení zásad „Prevence a zvládání  
stresu na pracovišti“. 

Zahájení akce Globální den  
kulturní rozmanitosti.

Uspořádání celofiremní wellness výzvy.

Milníky pro rok 2022.

Školení o diverzitě, rovnosti, spravedlnosti a inkluzi 
absolvovali všichni vedoucí pracovníci ve skupině.

D,E,E & I ŠKOLENÍ 

Ocenění Zaměstnavatel roku ve státě Jižní Karolína v roce 2022.

CENA ZAMĚSTNAVATELE 

Zavedení bezpečnostního eZine v celé skupině.  
Promluvme si o bezpečnosti.

BEZPEČNOSTNÍ EZINE 

Právo na odpojení, flexibilní pracovní doba, důstojnost v práci a 
globální etický kodex zavedené v rámci celé skupiny.

ZAVEDENÍ POLITIK ZAMĚŘENÝCH NA ZAMĚSTNANCE

Dosažení normy ISO 45001 Řízení bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve společnosti Mergon Czech.

ISO 45001  

Program Mergon dává zpět byl zaveden v rámci celé skupiny Mergon.

PROGRAM MERGON DÁVÁ ZPĚT

Podpora trvalého, 
inkluzivního a udržitelného 
hospodářského růstu, 
plné a produktivní 
zaměstnanosti a důstojné 
práce pro všechny
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Spotlight

Světový den úklidu  

Každý rok vyzýváme všechny zaměstnance 
společnosti Mergon, aby se zúčastnili našeho 
každoročního úklidu, který jsme nyní spojili se 
Světovým dnem úklidu – ten sdružuje miliony 
lidí v rámci největšího dne sběru odpadu v 
dějinách lidstva a my jsme rádi, že se na tom 
můžeme podílet.

Program Mergon dává zpět

Skupina Mergon Group má silnou tradici 
v zapojování se do komunitních aktivit, od 
sponzorování místních sportovních týmů až po 
rozdávání vánočních dárků. Abychom zajistili 
sdílení této filozofie ve všech našich pobočkách, 
nedávno jsme spustili globální program 
Mergon dává zpět (Mergon Gives Back), který 
zaměstnancům umožňuje navrhnout něco, co 
je jim blízké.

Stojíme za Ukrajinou  

Stejně jako mnoho dalších hledala společnost 
Mergon a její zaměstnanci praktické způsoby, 
jak podpořit Ukrajinu. Když uprchlíci dorazili do 
Castlepollardu a Brna, neváhali jsme se zapojit 
do pomoci. Byla zřízena stránka pro dárce a my 
jsme mohli poskytnout finanční podporu na 
dopravu, základní vybavení, a navíc i pracovní 
příležitosti. 

Ocenění pro zaměstnavatele v Jižní Karolíně  

Snažíme se být zaměstnavatelem pro všechny 
a v posledních letech jsme se spojili s několika 
skvělými organizacemi, které nás na této 
cestě vedly. Zejména jde o Oddělení pracovní 
rehabilitace v Jižní Karolíně pro zdravotně 
postižené a osoby se zvláštními potřebami. 
Jedná se o dvě úžasné organizace, které 
spolupracují se společnostmi a pomáhají při 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 
osob se zvláštními potřebami a osob, které 
potřebují druhou šanci.  
 
Letos jsme měli tu čest získat cenu guvernéra 
Jižní Karolíny pro velkého zaměstnavatele roku 
a cenu starosty pro velkého zaměstnavatele 
roku v okrese Anderson.

28 29

Zpráva o udržitelnosti / 2022Zpráva o udržitelnosti / 2022



Ve společnostech Mergon International a Mergon 
Czech byla úspěšně zahájena iniciativa Svět práce.

SVĚT PRÁCE 

Kvalitní vzdělávání

Cíl. 
  
Podněcovat a podporovat osobní a 
profesní růst všech zaměstnanců.

Podpora kariéry v oblasti STEM*

Inspirování studentů k volbě  
technických oborů.

STEM* – věda, technologie, inženýrství a matematika

Cíle do roku 2030. 
  
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 kompetenčního rámce společnosti Mergon.

Zavedení našeho programu vzdělávání a rozvoje 
„RŮST“ v celé skupině Mergon Group. 

Zajištění toho, aby všichni zaměstnanci měli 
formalizovaný a strukturovaný plán osobního  
rozvoje (PDP).

Zahájení oficiálního „Programu pracovních stáží“  
pro studenty 2. a 3. ročníků.

Zahájení „učňovského programu“  
skupiny Mergon Group. 

Milníky pro rok 2022

První zaměstnanec přijatý do společnosti Mergon 
International v rámci programu Work Based Degree. 

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

V celé skupině Mergon bylo dokončeno 15 stáží, 
přičemž se zapojilo i 5 žen.

STÁŽE

V roce 2022 bylo v rámci skupiny  
Mergon Group přijato šest učňů.

UČŇOVSKÁ PŘÍPRAVA

Rozvoj kompetenčního rámce společnosti Mergon.

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ4
Zajištění inkluzivního a 
spravedlivého kvalitního 
vzdělávání a podpora 
možností celoživotního 
učení pro všechny.
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Spotlight

Osvětový program společnosti Mergon 

Klíčovým prvkem našeho cíle v oblasti kvalitního 
vzdělávání je podněcovat zvědavost mladé 
generace v oblasti výroby, strojírenství a 
environmentálního povědomí (účelné plasty). 

V roce 2021 zahájily společnosti Mergon 
International a Mergon Czech formální 
programy pro školy. Pozitivní dopad byl 
patrný jak pro studenty, tak pro zaměstnance 
společnosti Mergon.

 

Svět práce 

Společnost Mergon International navázala 
spolupráci s organizací „Business in the 
Community“ a přihlásila se k její iniciativě Svět 

práce (World of Work – WOW). Zaměstnanci 
společnosti Mergon International s potěšením 
spolupracovali se střední školou Castlepollard, 
aby pomohli studentům pochopit Svět práce.  
Zaměstnanci představili „den v životě“, kde 
diskutovali o svých rolích a dovednostech. 
V uplynulém roce se do projektu zapojilo 26 
studentů a 8 zaměstnanců. 

Studenti po skončení iniciativy vyplnili 
hodnocení a uvedli, jaký přínos pro ně program 
měl. Studenti program vnímali následovně:

•  Zlepšili své komunikační dovednosti.

•  Zvýšilo se jim sebevědomí. 

•  Program jim pomohl přemýšlet o tom, co by 
chtěli dělat po škole. 

•  Zlepšili své znalosti o Světě práce. 

•  Zlepšili své schopnosti v  
oblasti týmové práce. 

Sabina Vargová, studentka oboru 
Elektromechanik ze SŠ technické a ekonomické 
Olomoucká. Absolvovala stáž ve společnosti 
Mergon Czech a během ní se zaměřila na 
vstřikování plastů. Všichni byli spokojení, proto 
absolvovala i letní brigádu ve společnosti 
Mergon Czech.

Společnost Mergon Czech spolupracuje 
s projektem Výběr praxe, který propojuje 
studenty s firmami, jako je Megon, za účelem 
absolvování praxe. Kromě toho jsme již několik 
let ve spolupráci s místní SŠ technickou a 
ekonomickou Olomoucká, kde studentům 
nabízíme pravidelné brigády během letních 
měsíců.
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Děkujeme vám.

Partneři, členství  
a certifikace

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 „Pracovní sešit  
o udržitelnosti“ najdete zde: mergon.com/sustainability.

Zpráva o udržitelnosti / 2022
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