Odpovědnou firmou ČR roku 2016 je Koyo Bearings z Olomouce
Olomoucký závod na výrobu ložisek získal na závěr loňského roku jedinečné ocenění. Ve
středu 7. prosince během galavečera na pražském Žofíně převzal ředitel závodu prestižní
cenu Odpovědná firma roku ČR 2016.
O cenu soutěží firmy z celé republiky,
které se příkladně starají o své zaměstnance, životní prostředí a rozvoj regionu.
Uděluje ji společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone.
Letos se stala vítězem této kategorie právě
olomoucká společnost Koyo Bearings, která vyrábí ložiska do automobilů, jako jsou
třeba Jaguar nebo Porsche 911.
„Společnost Koyo Bearings má nadstandardně dobře zpracovanou vizi udržitelného podnikání, která dalece přesahuje pojetí společensky odpovědné firmy. Vizi udržitelného podnikání pak společnost realizuje
v produktu, v péči o zaměstnance, snižování dopadu na životní prostředí i v podpoře komunity,“
odůvodnila volbu Renata Pazourková, zástupce organizátora.
Koyo je příkladem společnosti, která
dokáže být úspěšným výrobcem ložisek
pro zákazníky na celém světě a současně
naplňovat principy společensky odpovědného podnikání. „Chceme být společensky
odpovědnou firmou a věříme, že budeme
i příkladem pro ostatní. Své odpovědnosti
a závazkům vůči regionu, ve kterém působíme, jsme si vědomi. Právě proto se
snažíme být maximálně aktivní. Vážíme si

všech našich zaměstnanců a snažíme se jim neustále zlepšovat pracovní podmínky, které jsou
nezbytné pro jejich dlouhodobé působení a motivaci,“ potvrdil ředitel závodu Petr Novák.
Při hodnocení vzala porota v potaz jednotlivé aktivity, kterými se společnost zabývá. Například výsadbou stromů v regionu, vybavováním dílen na základních školách, nákup polytechnických stavebnic pro mateřské školky, poskytováním praxí pro studenty středních škol v regionu,
vedení diplomových prací vybraných vysokoškoláků z univerzit po celé Moravě. Kromě toho se
zástupci Koyo angažují v krajských radách Olomouckého kraje pro oblasti inovace a vzdělávání
a mnoha dalších. Firma také úzce spolupracuje s vybranými nadacemi a pravidelně přerozděluje finanční prostředky na charitativní účely v kraji. V oblasti zaměřené na produkt investuje do
nových moderních technologií. Za uplynulé 3 roky společnost proinvestovala více než 300 milionů korun do nových strojů a zařízení.
Společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o. sídlí v Olomouci a je součástí japonské
nadnárodní JTEKT Corporation, jež se řadí mezi přední světové dodavatele pro automobilový
průmysl v oblasti řízení, výroby ložisek, komponent do automobilů a výrobě strojů a zařízení.
Výrobní závod Koyo letos oslavil 15 let od svého založení a zaměstnává 470 kmenových zaměstnanců. Během své existence obdržel řadu významných ocenění včetně pětinásobného titulu
zaměstnavatel Olomouckého kraje. Dvakrát se stal dodavatelem pro auto roku v ČR, v roce
2015 obdržel ocenění Společnost přátelská rodině.
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