SPOLEČENSKÁ
ODPOVĚDNOST

Úvodní slovo
Společenská odpovědnost pro BONATRANS
nikdy neznamenala pouze slova. BONATRANS
je úspěšná firma a chceme, aby měla pozitivní
vliv na prostředí, ve kterém žijeme a ve
kterém budou žít naše děti. Naše výrobky jsou
určeny pro nejekologičtější formu transportu,
pro železniční dopravu. My se ale cítíme
zodpovědní i za naše okolí a za to, aby bylo
příjemným místem k životu. Toto s sebou nese
osvětu, nový pohled na věc, změnu myšlení,
přístupu, ale také množství práce. Naše úsilí
se nám ale vrací v podobě udržitelného
podnikání a radosti druhých, kterým
pomáháme měnit život k lepšímu.
I proto se chceme chovat udržitelně a zabývat
se dopadem naší činnosti na společnost.
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Nikdy jsme o našich snahách a úspěších
v této oblasti moc nemluvili. Report, který
právě držíte v ruce je první, který tuto snahu
za uplynulý rok ukazuje v ucelené podobě,
v souvislostech a číslech. Jako moderní
společnost nechceme jít pouze s dobou,
ale chceme trendy udávat. Chceme, aby
naši zaměstnanci byli spokojení a ve zdraví
se vraceli z práce domů ke svým rodinám.
Aktivně se snažíme rozvíjet vztahy s místní
komunitou, být lepším sousedem a pomáhat
tam, kde pomáhají naši zaměstnanci. Další
neodmyslitelnou prioritou je pro nás snižování
vlivu naší činnosti na životní prostředí.
Chtěl bych vám poděkovat, že nás v naší snaze
podporujete.

Jakub Weimann
Generální ředitel

Počet
zaměstnanců

O nás
1 571
Jsme jediný český a zároveň největší evropský výrobce železničních dvojkolí. Své produkty exportujeme do více než osmdesáti zemí světa na pěti
kontinentech. Vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme široký sortiment jak dvojkolí, tak jeho částí jako jsou kola, nápravy, kotouče a obruče pro všechny
typy kolejových vozidel od rychlovlaků přes tramvaje po lokomotivy a nákladní vozy.

Tržby

5.5

mld. Kč

Počet
prodaných
dvojkolí

Kola

Nápravy

Dvojkolí nesou celou tíhu kolejového vozidla
při rychlostech až 450 km/h. Každé dvojkolí
je tedy komponentem s klíčovým vlivem na
bezpečnost kolejového vozidla.

Kola jsou nezbytným komponentem každého
typu kolejového vozidla. Každé kolo se musí
nejen dovedně vyrobit, ale ještě před tím
inteligentně zkonstruovat.

Náprava je tvarovaná ocelová hřídel, která
slouží k upevnění kol nebo ozubených kol.
Náprava zachycuje brzdné a akcelerační síly
a také tíhu vozidla.

Náhradní díly

Tlumiče hluku

Služby

Kolejová vozidla v provozu potřebují
pravidelnou výměnu opotřebovaných
součástí. Náhradní díly tedy představují
významnou část výroby BONATRANS.

Snížení vibrací (a tím také hluku) kol v provozu
se zajišťuje pomocí speciálně vyvinutých
tlumičů hluku, které se osazují na kola.

Naše schopnosti v oblasti konstrukce a výroby
a prvotřídní zařízení a přístroje nám umožňují
nabídnout servis dvojkolí během jednoho
zásahu.

27 300
ks

Počet
prodaných kol

Dvojkolí

136 600
ks

Počet
prodaných
náprav

21 800
ks

Údaje uvedené v tomto materiálu se vztahují k roku 2016
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Mapa dodávek

Naše hodnoty
Odbornost

ČESKÁ REPUBLIKA
BONATRANS GROUP a.s.
Vývoj
Výroba
Obchod a služby

Výrobní závody
Země dodávek

Vývoj a výroba dvojkolí vyžaduje
zvláštní znalosti, zkušenosti a neustálé
sebezdokonalování. Naše odbornost se
vyvinula během mnoha desetiletí a nelze
ji jednoduše přenést nebo napodobit. Je
jádrem našich služeb.
Inovace

NĚMECKO
Gutehoffnungshütte
Radsatz GmbH
Vývoj
Výroba
Obchod a služby

HONG KONG
Bonatrans Asia Ltd.
Obchod a služby

Výrobu kol a dvojkolí vnímáme jako „běžící“
proces, s mnoha změnami a výzvami. Naším
vnitřním motorem je inovativní přístup,
který nám pomáhá udržet naše výrobky na
špičkové úrovni v rámci našeho odvětví.
Kvalita
Usilujeme o dokonalý výrobek, který
uspokojuje potřeby zákazníka a neustále
zlepšuje své vlastnosti a fungování po celou
dobu životnosti. Pro zajištění spolehlivosti
a bezpečnosti během používání je nezbytná
vysoká kvalita výrobků.

INDIE
Bonatrans India Pvt.Ltd.
Výroba
Obchod a služby

Výkon
Jsme jedním z vedoucích světových
dodavatelů kol a dvojkolí. Naše dominantní
postavení je výsledkem tvrdé práce, vysoké
kvality výrobků a touhy po úspěchu a růstu.

K převozu našich výrobků k zákazníkům využíváme různé druhy dopravy, včetně té železniční,
která je k životnímu prostředí nejšetrnější. Ročně po železnici převezeme až 15 tis. tun našich
výrobků, což by vytvořilo vlak o 878 vagónech.

Vášeň

15

tis. tun materiálu

4

878

vagónů

Jsme soustředění, vytrvalí, zaměření na
detail a s vášní pro uplatnění výrobku. Jsme
hrdí na náš přínos pro průmyslové odvětví,
mnohé inovace, celosvětovou působnost
a obecně na úspěch naší společnosti.
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Kde se používají naše výrobky

Vysokorychlostní vlaky
Lokomotivy

Naše výrobky napomáhají k udržitelnosti

Ocel, základní stavební kámen našeho
podnikání. Z oceli vyrábíme většinu
našich výrobků. Její jedinečnost, kromě
jiných skvělých mechanických vlastností,
spočívá v její udržitelnosti a pozitivním
vlivu na životní prostředí. Ocel můžeme
neomezeně recyklovat bez ztráty jejich
vlastností. Tato jedinečná vlastnost v
širším měřítku znamená úsporu energie
a snížení množství oxidu uhličitého ve
vzduchu.

Množství
prodaných
výrobků

256
tis. ks

97+

kt oceli
Tramvaje a LRV
Metro

Recyklovatelnost
našich výrobků

95 %

Osobní vlaky
Nákladní vozy
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Naše výrobky napomáhají k udržitelnosti
Inovace jsou naší DNA. Technologický náskok udržujeme tím,
že investujeme významnou část příjmů do výzkumu a vývoje.
Soustřeďujeme se na zlepšování vlastností našich stávajících
výrobků a vytváření takových řešení, které snižují náklady
životního cyklu a napomáhají k celkové udržitelnosti.

Výdaje na
výzkum
a vývoj

Přátelská firemní kultura
Jsme česká firma s vedoucím postavením
na evropském trhu. Úspěch našeho
podnikání stojí na našich lidech. Jsou to jejich
vědomosti, zkušenosti a nadšení, které nám
umožňují se neustále vyvíjet a posouvat
hranice našich možností.

2%

z tržeb

Investice

266

mil. Kč

K novinkám, které jsme minulý rok uvedli na trh, a které podporují
udržitelnost, patří například BONAXLE® neboli inovativní indukčně
kalená náprava. Jedná se o naše řešení požadavků na zvýšenou
bezpečnost a spolehlivost i na snižování nákladů životního cyklu.

Dalším naším významným produktem je BONASTAR®. Jedná se o řadu
jakostí oceli pro různé typy osobních, lokomotivních a nákladních kol.
BONASTAR® zajišťuje o 30 % delší životnost měřenou kilometrickým
proběhem a v konečném důsledku snižuje náklady na životní cyklus
dvojkolí.

Zaměstnance přijímáme na základě jejich
profesních kvalit bez ohledu na původ,
pohlaví, rodinný stav nebo hendikep.
Eliminujeme veškeré náznaky diskriminace.
Prostřednictvím adaptačních programů se
snažíme, aby se noví zaměstnanci co nejdříve
začlenili do našeho týmu. Snažíme se všem
zaměstnancům po dobu jejich kariéry ve
firmě pomáhat rozšiřovat jejich profesní
znalosti, ale také nabídnout množství jak
finančních, tak nefinančních benefitů, které
napomáhají vyvážit osobní a pracovní život.

Seznam benefitů
• Jeden týden dovolené navíc
• Příspěvek na stravování
• Příspěvek na životní a penzijní připojištění
• Rekondiční pobyty
• Vitamínové programy
• Životní a pracovní výročí, ocenění atd.
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Jak nás vidí děti.

Kmenoví
zaměstnanci

1 354
Zaměstnanci
na mateřské/
rodičovské
dovolené

Agenturní
zaměstnanci

9

217
Mzdové
náklady

566

mil. Kč
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Přátelská firemní kultura
Každoročně pro naše zaměstnance organizujeme celou řádku společenských
a sportovních akcí, které přispívají k budování přátelské firemní kultury.

Ples

Velký den BONATRANS

V únoru jsme pro naše zaměstnance
a obchodní partnery připravili již 21. ročník
plesu BONATRANS. Ples navštívilo více než
600 hostů a nespočet umělců, kteří si pro naše
hosty připravili bohatý program. O zábavu
se po celý večer staralo moderátorské duo
Miloš Pokorný a Roman Ondráček. V průběhu
večera vystoupila kapela Šajtar, Ilona Czáková,
Těžkej Pokondr či Petr Kotvald.

Po dni otevřených dveří se již tradičně téhož
dne odpoledne konal Velký den BONATRANS,
který je pro většinu zaměstnanců
každoročním svátkem. K radosti všech
přítomných vystoupili například Martin
Harich, Eliška Mrázová, Peter Bič Project nebo
kapela Turbo. Na své si přišli i děti, kteří mohli
dovádět na nafukovací skluzavce, svézt se na
koníčcích, či se projet elektrickým vláčkem.

Den otevřených dveří

Permoník zpívá BONATRANS

V květnu jsme po roce otevřeli své brány více
než 800 návštěvníkům, které zajímalo zákulisí
výroby železničních kol. Prohlídky tradičně
probíhaly za plného provozu a bylo je možno
absolvovat jak s průvodcem, tak samostatně
v doprovodu zaměstnance firmy

V listopadu jsme zorganizovali předadventní
koncert pro zaměstnance BONATRANS a
jejich nejbližší, na kterém zazněly legendární
písně z alba velšského skladatele K.Jenkinse
– Songs of Sanctuary a mnohých dalších. Na
koncertě vystoupil a zazpíval Koncertní sbor
Permoník a Mužský komorní sbor Permoník.
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Vzdělání

Spolupráce se školami

Školení a vzdělávání zaměstnanců hraje
zásadní roli při rozvoji společnosti. Kromě
jiných, klademe důraz na rozšiřování
základních technických znalostí všech našich
zaměstnanců jejich zapojením do programu
Technického minima.

Celkové náklady
na vzdělávací
akce

Počet
školení na
zaměstnance

5

Počet
vzdělávacích
hodin

mil. Kč

Kurzy
•P
 rofesionální certifikace, oprávnění
a povolení nezbytná pro výkon práce
• Vzdělávací program v oblasti kvality,
bezpečnosti a životního prostředí
• Š kolení v oblasti nové legislativy
• S ociální dovednosti
•P
 očítačové dovednosti
•C
 izí jazyky
• S emináře a konference
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Počet
vzdělávacích
hodin na
zaměstnance

5,5

Zaměřujeme se také na spolupráci s místními
školami. Jsme si vědomi, že nové myšlenky
a nápady přichází mnohdy skrze mladé lidi.
Podporujeme studenty v jejich snaze a nabízíme
jim možnost realizace diplomových prací, stáží,
praxí či zapojení se do trainee programu.

Diplomové
práce

30 886
Spolupráce se školami:
• Střední průmyslová škola Ostrava

4

• Střední průmyslová škola Karviná
• Střední odborná škola NET OFFICE Orlová
• DAKOL

Bakalářské
práce

17

Praxe

Zaškolovací
středisko
Praktikant

6
41

4

• Moravskoslezská obchodní akademie
• Slezská univerzita v Opavě
• Ostravská univerzita
• Vysoká škola Báňská a mnohé další
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Zdraví a bezpečnost pro naše zaměstnance
Zdraví a bezpečnost zaměstnanců je pro nás
na prvním místě, protože výrazně ovlivňuje
fungování společnosti. Zakládáme si na
tom, aby byli všichni naši zaměstnanci řádně
proškoleni a měli odpovídající nástroje pro
výkon práce.

Díky nastaveným preventivním opatřením
a široké osvětě se nám postupně daří snižovat
počet závažných úrazů při práci. Je pro nás
důležité, aby zaměstnanci byli o pracovních
úrazech a nehodách informováni, znali jejich
příčiny, ale také to, jak jim předcházet.

V rámci preventivní péče dále organizujeme
rekondičně ozdravné pobyty, poskytujeme
vitamínové balíčky či zajišťujeme pitný režim
a ochranné nápoje.

Na poskytnutí první pomoci jsme připraveni

Pravidelně zajišťujeme kurzy poskytnutí první
pomoci. Od minulého roku na pracovištích
vyvěšujeme seznam osob, které byly řádně
proškoleny, a na které je možné se v případě
potřeby obrátit.

134

proškolených
zaměstnanců

Dbáme na vyváženost osobního
a pracovního života

Co nového?
Pocket card
Speciální kartička do kapsy obsahující
Desatero bezpečnostních pravidel. Každý
zaměstnanec má tak nově všechny potřebné
informace doslova na dosah ruky.
Safety boxy
Dbáme na bezpečí našich návštěv. Zřídili
jsme 4 nová místa pro zapůjčení ochranných
pracovních prostředků pro potřeby návštěv,
exkurzí, auditorů, či kontrolních orgánů.
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Skoronehody
Díky apelu na hlášení skoronehod jsme
zamezili několika událostem, které mohly
vést k poškození zdraví nebo majetku.

V minulém roce
jsme úspěšně obhájili
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

Snažíme se o rovnováhu mezi prací a osobním
životem. Motivujeme zaměstnance ke sportu
a zdravému životnímu stylu prostřednictvím
sportovních akcí a utkání ve spolupráci s OS
KOVO.

Triatlon
ISO 18 001:2008

V srpnu proběhnul již 22. ročník Triatlonového
závodu, kterého se zúčastnilo celkem 84
závodníků. Účastníci mezi sebou soupeřili
na plavecké dráze o délce 800 m, poté přešli
na cyklistickou část o třech okruzích. Závod
završili během na 5 km.
Triatlon měl poprvé i mimosportovní podtext.
Vybrané startovné jsme věnovali Aničce z
Ostravy, která od narození trpí mozkovou
obrnou. Na plánovanou operaci jsme k
vybrané částce 13 800 Kč přidali ještě dalších
10 000 Kč.

24
žen
Počet
závodníků

60
mužů
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Místní komunita
Jsme nedílnou součástí místních komunit.
Naše podnikání každodenně ovlivňuje život
tisíců obyvatel v Bohumíně a jeho okolí.
Přikládáme proto ruku k dílu formou vlastní
práce, nebo finanční či materiální pomocí.
Zaměřujeme se na podporu místních
organizací, sdružení a neziskových organizací
v této geografické oblasti. Aktivně se
účastníme dění v našem regionu
a snažíme se podílet na tvorbě prostředí,
které umožní všem jeho obyvatelům žít
důstojný a radostný život.

Bonagranty

Klademe důraz na osobní přístup. Chceme
poznat lidi, se kterými jednáme a vytvořit
podporu šitou na míru, která bude prospěšná
pro obě strany.

Finanční
příspěvek
za 2016

3,4

mil. Kč

V roce 2016 jsme spustili pilotní program
Bonagranty. Cílem programu je zvýšit
angažovanost zaměstnanců a zainteresovat
je do rozhodování, kde by měla společnost
přispět svými finančními prostředky.
Projekt nám také pomáhá lépe poznat naše
kolegy, a pomáhat tam, kde sami pomáhají.
Každý kmenový zaměstnanec, pracující ve
společnosti déle než 1 rok, má ve vymezeném
období možnost podat přihlášku a přihlásit
svůj veřejně prospěšný projekt pod hlavičkou
organizace, ve které je zaangažován ve svém
volném čase. V loňském roce jsme grant
udělili celkem 14 žadatelům.

Počet
žadatelů

21

zaměstnanců

Rozdělená
částka

200 000
Kč

Bonagrant přinesl oddílu vzpírání Ludgeřovice
nová vzpěračská prkna. V oddíle trénuje
celkem 5 mladých vzpěračů. Své výkony měli
možnost předvést na prosincové vzpěračské
exhibici v Ludgeřovicích.
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Životní prostředí
Politika ochrany životního prostředí není
u nás pouhým pojmem. Máme úctu k přírodě,
a proto věnujeme pečlivou pozornost
snižování ekologických dopadů našich činností
na životní prostředí. Politika je podporována
vrcholovým vedením společnosti

a představuje celou řadu akčních kroků
s jasným cílem. Naplňování funkčnosti
systému a jeho cílů prověřujeme
prostřednictvím interních auditů.
Plníme všechny nároky legislativy a státních
dozorčích orgánů a pravidelně investujeme

do ekologičtějších a energeticky úspornějších
technologií.
Podporujeme vzdělávací akce v oblasti
životního prostředí. Zaměstnance školíme
jak z environmentální legislativy, tak například
ohledně nakládání s odpady.

Podporujeme zpětné využití elektroodpadu,
který předáváme organizaci Charita Hrabyně.
Zapojujeme se také do systému sdruženého
plnění EKO-KOM, který zajišťuje zpětný odběr
a využití odpadu z obalů.

Vytříděný
plast

kg

Postupně nahrazujeme zastaralé výrobní
zařízení moderními stroji s nižší energetickou
náročností.

Čisté Beskydy
V roce 2016 jsme začali spolupracovat
s organizací Čisté Beskydy, která od roku
2015 každé jaro organizuje rozsáhlý úklid
Beskyd. Jelikož Beskydy jsou místem, kde naši
zaměstnanci tráví svůj volný čas, rozhodli
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jsme se tuto inciativu finančně podpořit.
Několik zaměstnanců se do úklidu zapojilo
ve svém volném čase a přispělo ke sběru
20 kontejnerů odpadů.

V roce 2017 máme kromě čištění Beskyd
naplánované pod Lysou horu instalovat
vyřezávanou odpočinkovou lavičku ve tvaru
rysa. Instalace lavičky proběhne ve spolupráci
s organizací Čisté Beskydy a Lesy ČR.

Odpady třídíme i u nás ve firmě. Na každém
pracovišti jsou k dispozici označené kontejnery
pro třídění plastu a papíru. V loňském roce
jsme nově zavedli sběr odpadního skla.
V roce 2016 úspěšně proběhl kontrolní audit,
díky kterému jsme i nadále držiteli certifikátu
pro Systém environmentální managementu –
EMS dle ČSN EN ISO 14001:2004.

13 700

Vytříděný
papír

Investice do
ekologičtějších
technologií

97,8
mil. Kč

9 000
kg
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Česká republika

Německo

BONATRANS GROUP a.s.

Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH

Revoluční 1234
735 94 Bohumín
Czech Republic

Gartenstrasse 40
D-46145 Oberhausen
Germany

Indie

Hong Kong

Bonatrans India Private Limited

Bonatrans Asia Limited

Plot No. A – 119
Shendra Five Star Industrial Area
Shendra MIDC, Aurangabad – 431 154
Maharashtra, India

Rooms 2103–4, 21/F.,
Wing On Centre
111 Connaught Road, Central
Hong Kong

www.ghh-bonatrans.com
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