ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2018

ZPRÁVA CSR

O SPOLEČNOSTI

 PSG je moderní stavební skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého
založení v roce 1924. Společnost realizovala projekty ve více než 20 zemích na 4 kontinentech. Je
generálním dodavatelem v oboru stavebnictví.

 Kvalita realizovaných staveb, ohleduplnost k životnímu prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při
práci vč. bezpečnosti informací patří mezi naše základní priority. Práce ve společnosti se řídí vnitřními
řády, organizačními normami a směrnicemi, které dokumentují zavedený a certifikovaný „Integrovaný
systém managementu“.
 Společnost si je vědoma také své společenské odpovědnosti. Systematicky se věnujeme i
sponzorské a charitativní činnosti - podporujeme významné sportovce a vyvíjíme celou řadu aktivit na
podporu škol a školských zařízení i charitativních organizací.
 Zakládáme si na dodržování odpovědného přístupu ke svým zákazníkům, partnerům, a veřejnosti.
Proto vedení společnosti přijalo Etický kodex, který je závazný pro všechny zaměstnance a partnery, se
kterými se realizují projekty.
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SYSTÉM MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

 Podle standardu ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací je
certifikována celá společnost podílející se na hlavním předmětu činnosti - Příprava a provádění staveb
včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstranění a inženýrská činnost v investiční
výstavbě.

 Požadavky na systém managementu společenské
Integrovaného systému managementu společnosti.

odpovědnosti jsou zahrnuty do tzv.

 V oblasti společenské odpovědnosti sledujeme výsledky především v oblasti zaměstnaneckých a
pracovních podmínek a našich sponzorských a charitativních projektů. Jejich přehled je uveden
v kapitole významné aktivity v oblasti společenské odpovědnosti.
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VÝZNAMNÉ ZAINTERESOVANÉ STRANY











Zákazníci a projekty

Fatra Napajedla
Emerson Climate Technologies s. r. o.
Skladovací hala SUEZ
Sklad hutního materiálu Mi-King
Centrální stanice Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
Hirschman Automotive
Kuraray Holešov
Barum Otrokovice
Kopos Kolín

 Oceněné projekty


Grandhotel Tatra ve Velkých Karlovicích
▪
▪
▪

cena v kategorii European Best New Boutique Hotel
ocenění v projektu Amazing Places v kategorii Spa & Wellness
čestné uznání stavba Zlínského kraje za rok 2017
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VÝZNAMNÉ ZAINTERESOVANÉ STRANY

 Našim zákazníkům chceme deklarovat svoji schopnost dodávat projekty v maximální kvalitě, při
zajištění bezpečnosti práce, ochrany a životního prostředí, bezpečnosti informací a aspektů
společenské odpovědnosti.
 Pravidelně každý rok absolvujeme audit systému řízení nezávislými certifikačními společnostmi.
Certifikováni jsme podle norem:
ČSN EN ISO 9001

Systém managementu kvality

ČSN EN ISO 14001

Systém environmentálního managementu

ČSN OHSAS 18001

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ČSN ISO/IEC 27001

Systém managementu bezpečnosti informací

ČSN 01 0391

Systém managementu společenské odpovědnosti
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VÝZNAMNÉ ZAINTERESOVANÉ STRANY



Akcionáři


Výsledky hospodaření za rok 2018 jsou uvedeny ve Výroční zprávě. Společnost uveřejňuje
Výroční zprávy na veřejně dostupném zdroji www.justice.cz.



Zaměstnanci



Garancí vysoké kvality staveb a profesionálního i vstřícného jednání se zákazníky jsou pracovníci
v manažerských i dělnických profesích, o jejichž rozvoj společnost systematicky pečuje.



V oblasti vzdělávání zaměstnanců se orientujeme především na profesní a jazykové znalosti.



V PSG Construction a.s. pracuje 18 autorizovaných inženýrů a techniků.
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VÝZNAMNÉ ZAINTERESOVANÉ STRANY

 Ve společnosti je založena Základní organizace Odborového svazu Stavba ČR. Mezi
představenstvem společnosti a Základní organizací Odborového svazu STAVBA ČR při PSG, a.s. je
uzavřena Podniková kolektivní smlouva na období 2019-2021.


Zaměstnancům jsou poskytovány peněžní i nepeněžní benefity nad rámec stanovený zákonem:
• 5 dnů dovolené navíc oproti zákonnému nároku
• Pružná pracovní doba
• Příspěvek na závodní stravování
• Příspěvek na penzijní pojištění
• Jazykové kurzy
• Dary k životním jubileím
• Nápoje na pracovišti
• Vstupenky na kulturní a sportovní akce

 Vytvořen je komunikační systém, v němž mohou zaměstnanci anonymně vyslovit své mínění o
zaměstnaneckých a pracovních podmínkách. Vedení se zabývá všemi připomínkami a podněty a v
případě potřeby také zajišťuje přijetí odpovídajících opatření.
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VÝZNAMNÉ ZAINTERESOVANÉ STRANY



Subdodavatelé

 Pro naše projekty si vybíráme subdodavatele, kteří jsou schopni realizovat práce v nejvyšší možné
kvalitě. Při výběru subdodavatelů se však zaměřujeme nejen na kvalitu provedení díla, ale i na přístup
subdodavatelů k zajištění bezpečnosti práce, ochraně životního prostředí, bezpečnosti informací a
společenské odpovědnosti při realizaci společných projektů.



Výrobní úsek vede podrobnou databázi s hodnocením subdodavatelů na realizovaných projektech.

 Díky podrobným znalostem o našich subdodavatelích, snižujeme potenciální rizika komplikací při
realizaci projektů na minimum.
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VÝZNAMNÉ ZAINTERESOVANÉ STRANY


Úřady a státní organizace

 S úřady a státními organizacemi komunikujeme v rámci realizace našich projektů a na vyžádání
kontrolních orgánů. V uplynulém období nebyly společnosti uděleny pokuty či sankce.


Místní obyvatelé a občanské iniciativy

 S místními obyvateli a občanskými iniciativami komunikujeme v rámci realizovaných projektů a při
sponzorské a charitativní činnosti.
 Při realizaci staveb jsme ze strany místních obyvatel neobdrželi připomínky či stížnosti týkající se
naší činnosti na stavbě.
 Odborná sdružení a organizace
 PSG Construction a. s. je členem řady sdružení, která působí v oblasti průmyslu a stavebnictví - Svaz
podnikatelů ve stavebnictví, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, atd.

ZPRÁVA CSR

AKTIVITY a CÍLE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
 Zajištění odborné praxe pro studenty stavebních fakult
 PSG Construction a.s. se systematicky věnuje i sponzorské a charitativní činnosti – podporujeme
významné sportovce a vyvíjíme řadu aktivit na podporu veřejně prospěšných organizací.


Nejviditelnější aktivitou je generální sponzorství předního klubu české hokejové extraligy – celku
PSG Zlín, Českého biatlonového svazu a Loprais motor sport FZC..

 Dále jsme v roce 2018 finančně podpořili:
▪ Paměť národa Střední Morava, dokument hokejový tým PSG Berani Zlín slaví 90 let
▪ Hasičský záchranný sbor
▪ Nemocnice Uherské Hradiště, nákup lůžka JIP
▪ Rodinné centrum Kroměříž, sociální účely, podpora a ochrana mládeže
▪ Společnost Podané ruce o.p.s , veřejně prospěšné účely
▪ Podpora dětí v dětských domovech prostřednictvím občanského sdružení „Letní dům“
▪ Sportovní klub Kohoutovice
▪ Sportovní areál Špindlerův mlýn, výchova a příprava dětí a mládeže v lyžování – podpora
tělovýchovy
▪ Klub házené Zlín
▪ Triathlon Karlovy Vary
▪ Fyzio movement

