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Vážení a milí kolegové, čtenáři,
rok se s rokem sešel a jsou tu Vánoce 2021. Ne-
vím, jak je tomu u vás, ale v mém případě tento 
rok zase utekl obrovskou rychlostí. Každopádně 
s jeho koncem se nabízí bilancovat. 

Na prvním místě musím zmínit pokračová-

ní koronavirové situace, která poznamena-

la i celý rok 2021. Možná jsme přes léto žili 

v naději, že se stav zlepší, nicméně situace 

posledních týdnů a prognózy jsou bohužel 

opět nepříznivé. Věřím, že vše společně 

zvládneme a  ve zdraví přečkáme. Určitě, 

prosím, vyslyšte rady odborníků a nechej-

te se očkovat, jiná spolehlivá obrana v tuto 

chvíli není k dispozici. 

 Počátkem roku začala Filipa využívat 

nové logistické plochy v areálu D+D Park 

Brodce, kde se skladují baterie pro elektro-

vozy značky Škoda Auto. Následovala další 

významná událost, a to nákup průmyslové 

zóny v Hořicích a příprava projektu výstav-

by průmyslového objektu, který přináší 

Filipě potenciál pro rozvoj dalších aktivit. 

Tento projekt vytíží část průmyslové zóny, 

zbývající prostor nabízí další možnosti pro 

expanzi společnosti. V  souladu s  rozvo-

jovou strategií došlo v  květnu k  otevření 

nové pobočky chráněné dílny v Kopidlně, 

kde našlo uplatnění ve svém pracovním 

životě již 20 nových kolegů. Každá ze jme-

novaných akcí si vyžádala několik měsíců 

příprav a mnoho jednání. 

 Nepolevili jsme ani ve druhé polovině 

roku a pustili se do další náročné akce, stě-

hování celé provozovny zahrnující výrobu, 

balení a expedici náhradních dílů z logistic-

kého areálu Kosmonosy do nové lokality 

v Brodcích. Změnilo se tím pracoviště pro 

150 našich zaměstnanců. Po roce příprav 

a plánování byla akce úspěšně dokončena 

a  spuštěna. Dalším významným projek-

tem, který probíhal po celý rok, byl rozjezd 

nově otevřené divize Filipa Medica a akvi-

zice nových lékáren. Nemohu opomenout 

ani novou logistickou činnost v  Kosmo-

nosech pro našeho hlavního obchodního 

partnera Škoda Auto a.s., kterou v posled-

ních týdnech kolegové z logistiky zahájili.

 Všechny jmenované obchodní a  roz-

vojové aktivity by nešlo zrealizovat bez 

velké podpory a  profesionálního zázemí 

poskytovaného kolegy v  administrativě, 

podpůrných procesech, personálním a  IT 

oddělení! Jak asi tušíte, z  vývoje celého 

roku mám velkou radost, a dovolím si tvr-

dit, že jsme opět jako tým udělali pořádný 

kus práce! Děkuji Vám, kolegové, za Vaše 

velké úsilí, díky kterému se nám podařilo 

i přes všechny potíže způsobené covidem, 

a souvisejícími výpadky výroby v automo-

bilovém průmyslu během celého roku, vše 

zvládnout nadmíru úspěšně.

 Přeji Vám klidné a veselé Vánoce, které 

si po právu zasloužíte, a  do nového roku 

mnoho úspěchů, splněných přání a hlavně 

zdraví.  
S úctou

Váš Leoš Vrbata
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Můj půlrok

OMBUDSMANKY
Blíží se konec roku a s ním přichází nejen advent, 
ale také čas bilancování a  hodnocení, a  proto 
i  já bych se s Vámi chtěla podělit o mé půlroční 
působení na pozici ombudsmanky. Mým prvním 
úkolem bylo přesně definovat postavení a odpo-
vědnosti ombudsmana v naší společnosti, nasta-
vit jeho práva a povinnosti i  jeho místo v  rámci 
organizační struktury. Toto vše obsahuje směr-
nice Ombudsman pro zaměstnance. Nastavení 
pravidel a kompetencí je z mého pohledu nedíl-
nou součástí každého procesu, ale jeho uplatnění 
a používání v praxi vnímám jako svůj klíčový úkol 
v roli ombudsmanky. 

Pozice ombudsmana byla již v minulosti ve 

společnosti vykonávaná, ale aby zaměst-

nanci dokázali spojit tuto pozici s  novou 

tváří, rozhodla jsem se postupně navštívit 

všechny provozy společnosti, prioritně 

chráněné dílny, a osobně představit nejen 

sama sebe, ale také vysvětlit smysl této 

pozice a podělit se o své plány a vize v roli 

ombudsmanky. Zároveň jsem se chtěla 

seznámit s prostředím, ve kterém naši za-

městnanci pracují, v jaké atmosféře a s ja-

kou náladou tráví svůj pracovní den. 

 Moje první cesta vedla do chráněné 

dílny v  Lázeňské ulici v  Lázních Bělohra-

dě. Zaměstnanci mi ukázali vykonávané 

činnosti, například jak vypadá gravírování 

laserem nebo jak montují a balí ventilační 

jednotky na klimatizační serverové skříně. 

Ve stejném duchu probíhala i má návštěva 

chráněné dílny ve Václavské ulici. V Podě-

bradech mě zaujal pan Míra, srdcař a skvě-

lý chlapík, který je duší celé dílny. V Jablon-

ci nad Nisou jsem si zase s panem Alešem 

vyzkoušela montáž kabelových svazků 

a musím říct, že všichni zaměstnanci chrá-

něných dílen mají můj obdiv, jak složitou 

a  precizní práci zvládají. Další cesty vedly 

do Karlových Varů, kde jsem se seznámila 

se všemi třemi provozy „Ká-Véčka“, a neza-

pomněla jsem ani na naši logistickou část 

v Kosmonosech. Nejnovější chráněnou díl-

nu v Kopidlně mám možnost sledovat od 

jejího slavnostního otevření a mám obrov-

skou radost, jak rychle roste a daří se jí. Na 

chráněnou dílnu v Bojkovicích se těším po 

Novém roce.

 Během šesti měsíců ve funkci ombuds-

manky jsem se věnovala nejen poznávání 

provozů a zaměstnanců, ale přijímala jsem 

již podněty od vás zaměstnanců, za které 

Vám moc děkuji. Jsem ráda, že se se mnou 

nebojíte o svých problémech hovořit a že 

společnými silami můžeme hledat jejich 

řešení či nápravu. Vaše podněty se z velké 

části týkají pracovních nebo osobních pro-

blémů na pracovišti, setkala jsem se ale 

i s podněty na zlepšení pracovních podmí-

nek a pracovního prostředí a v neposlední 

řadě dostávám podněty související s opat-

řeními ohledně onemocnění covid–19. 

 Věřím, že pozice ombudsmana je příno-

sem pro celou společnost a podpoří dob-

ré pracovní podmínky a  prostředí a  vaši 

spokojenost v zaměstnání. Neváhejte mě 

proto, prosím, kontaktovat i s Vaším pod-

nětem, ať se týká čehokoliv. 

 Přeji Vám příjemné prožití adventního 

období, krásné a pokojné Vánoce a do no-

vého roku hlavně pevné zdraví!   

Miroslava Jelínková

  Návštěva chráněné dílny v Poděbradech



4

F B  /  Z I M A  /  2 1
R O Z V O J  S P O L E Č N O S T I

LOGISTICKÝ AREÁL BRODCE  
– unikátní provoz svého druhu v České republice
V první polovině roku 2021 se rozšířila logistická divize skupiny Filipa o pro-
voz v Brodcích, který je z Kosmonos vzdálený patnáct kilometrů. Zdejší lo-
gistický areál je sice menší nežli ten v Kosmonosech, ale o to významnější 
artikl ukrývá. 
Jak je pro Mladou Boleslav a  okolí typické, i  v  Brodcích se vše 

točí kolem automobilového průmyslu. Vždyť Škoda Auto je do-

slova za dveřmi, stejně tak řada jejích dodavatelů, kteří naopak 

potřebují své spolehlivé dodavatele. A právě zde se uplatňuje Fi-

lipa. Ve svém brodeckém logistickém centru na rozloze 9 100 m2 

skladuje za přísných bezpečnostních podmínek lithium-iontové 

baterie pro MEB platformy vozů Škoda Enyaq iV a PHEV moduly 

pro vozy Škoda Octavia iV a Superb iV. S oběma zkratkami se bu-

deme setkávat čím dál častěji nejen v odborných článcích a pub-

likacích, pojďme si tedy stručně vysvětlit jejich význam:

M E B  –  M O D U L Á R N Í  P L A T F O R M A  
P R O  E L E K T R O M O B I L Y 

Centrálním komponentem elektromobilů je systém rych-

lonabíjecí baterie, který je integrován do podlahy vozi-

dla. Je tak dobře chráněn a současně šetří místo. Snižuje 

se tím také těžiště a je tak zajištěno lepšího rozložení 

hmotnosti. Baterii lze navíc individuálně přizpůsobit. Po-

kud například nepotřebujete mít tak velkou dojezdovou 

vzdálenost, protože většinu jízd absolvujete v městském 

prostředí, postačí vám malá baterie.
Zdroj: www.volkswagen.cz 

P H E V  
–  P L U G - I N  H Y B R I D 

je automobil s kombinovaným pohonem spalovacího 

motoru a elektromotoru. Ten zásobují energií baterie, 

které lze dobít z elektrické sítě (ale i jízdou). Plug-in hyb-

ridy představují ideální kompromis. Ve městě jezdí zcela 

bez emisí na elektřinu, na delší trasy vůz pohání spalovací 

motor, kterému navíc k vyššímu výkonu pomáhá elektro-

motor (a tím i k nižší spotřebě a emisím). 

Zdroj: www.volkswagen.cz

  Logistický areál Brodce
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S tím, jak roste význam elektromobility, který nabral na obrát-

kách poté, co se Evropská unie zavázala v rámci New Grean Deal 

(více v boxu New Green Deal pro Evropu) snížit emisi skleníko-

vých plynů, zvyšují se nároky na manipulaci a skladování lithium-

-iontových baterií. Každodenní práce s bateriovými články klade 

vysoké nároky na dodržování bezpečnostních opatření, použi-

té technologie i  odpovědnost jednotlivých zaměstnanců, kteří 

s  bateriemi manipulují. Baterie jsou pod neustálým dohledem 

40 termokamer, které okamžitě zaznamenají jakékoli teplotní 

výkyvy a  informují o  nich na několika monitorech umístěných 

přímo ve skladovacích halách, i  v kancelářích administrativních 

pracovníků, kteří nad provozem dohlížejí. Nepřetržitému dohle-

du jsou podrobeny také venkovní protipožární kontejnery, které 

slouží k hašení vznícených baterií.

Ačkoli jsou baterie pod neustálým dohledem bezpečnostních 

kamer, bez lidského dozoru se celý systém neobejde. Vybraní 

zaměstnanci se střídají ve vzdáleném držení služeb bez ohledu 

na dny volna. Celý projekt je natolik důležitý, že neodpouští se-

bemenší chybu.  
redakce FB

B O X  N E W  G R E E N  D E A L  P R O  E V R O P U :

Tak zvaná Zelená dohoda pro Evropu byla Evropskou komisí 

přijata 14. července 2021. Jedná se o soubor návrhů, které 

uzpůsobí politiky EU v  oblasti klimatu, energetiky, dopravy 

a zdanění tak, aby se mohly podílet na snižování čistých emisí 

skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 

1990. Toto snížení emisí má v  příštím desetiletí zásadním 

způsobem přispět k tomu, aby se Evropa stala do roku 2050 

prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě a aby se 

Zelená dohoda pro Evropu stala skutečností.
Zdroj: www.ec.europa.eu 

  Skladování elektrobaterií  Monitor zaznamenávající teplotu elektrobaterií

Ř E Č Í  Č Í S E L  –  Z A J Í M A V O S T I

PHEV moduly jsou přebalovány a uskladňovány do bloků. Každý ze 4  pracovníků při přebalení baterií nazvedá za směnu 9 800 kg ,  

hygienický limit činí 10 000 kg .

Stoh baterií MEB Enyaq – 7  baterií – váží cca 6,5 tuny , proto musí být použit 8tunový  vysokozdvižný vozík,  

který musí zvládnout manipulaci celým stohem.

Projekt MEB jsme podpořili také při tzv. flashování baterií, tedy nahrávání vylepšeného sofware.

Pan Aleš Rangl, vedoucí provozu, školil všechny jednotky Hasičského záchranného sboru Mladé Boleslavi na bezpečnostní systém haly v Brodcích.
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Návštěva  
vicepremiéra

KARLA  
HAVLÍČKA
4. listopadu jsme v  logistickém centru Filipa ve 
středočeských Brodcích přivítali na plánované 
návštěvě ministra průmyslu, obchodu a dopravy 
a  místopředsedu vlády České republiky  Karla 
Havlíčka. 

Po uvítání se ujal slova majitel společnosti 

pan Leoš Vrbata a představil historii i sou-

časné aktivity skupiny FILIPA. Následná 

prezentace se týkala investičního záměru 

výstavby moderního logistického areálu 

ve východočeských Hořicích. Projekt Filipa 

PARK HOŘICE bude realizován ve spolu-

práci s Univerzitním centrem energeticky 

efektivních budov UCEEB při ČVUT v Pra-

ze, a  stane se tak jedním z  největších in-

vestičních projektů české firmy v regionu 

v nadcházejících letech. Pana ministra 

projekt velmi zaujal, především z pohledu 

unikátní koncepce a  možnosti rozšíření 

spolupráce s ostatními partnerskými sub-

jekty skupiny FILIPA. 

 Projektový manažer konceptu Filipa 

BATT Ing. Jan Florián představil připra-

vovaný systém komplexního logistického 

managementu lithium-iontových baterií 

pro elektromobilitu, s jejich následným na-

kládáním a ekologickou recyklací. 

 Následně si pan ministr prohlédl pro-

vozy, zajímal se o  celý proces od balení,  

distribuci náhradních dílů, skladování lithi-

um-iontových baterií, až po bezpečnostní 

a požární opatření. Navštívil také vymeze-

ná pracovní místa pro lidi se zdravotním 

postižením, která jsou integrovaná v prů-

myslové hale. 

 Setkání bylo zakončeno pozitivně  

oboustranným ujištěním, že aktivity a bu-

doucí záměry skupiny FILIPA jsou zajíma-

vým počinem rozvíjející se české společ-

nosti.  
redakce FB

FILIPA BULLETIN: časopis pro zaměstnance společnosti Filipa. Vychází každé tři měsíce. Vydává Filipa, s.r.o., Sídlo společnosti a místo vydávání časopisu: Lázeňská 184, 507 81 Lázně Bělohrad, IČ 25282875,  
DIČ CZ25282875. www.filipa.cz. Registrační číslo udělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 22704. Obsah čísla připravila redakční rada složená ze zaměstnanců společnosti. Jazyková korektura: Mgr. Petr 
Novák. Grafické zpracování: Věra Veselá. Vaše ohlasy, náměty či připomínky prosím zasílejte na e-mailovou adresu: redakce@filipa.cz. 

  Prohlídka skladování elektrobaterií

  Návštěva vicepremiéra Karla Havlíčka v Brodcích
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Pomáhat lidem, kteří se ne vlastní vi-

nou dostali do tíživé situace, by mělo 

být přirozenou součástí našich živo-

tů. Malý dar nebo „jen“ vlídné slovo 

a  pomoc mohou být druhým lidem 

velkou podporou. A  protože víme, že 

i ve Filipě je mnoho lidí se srdcem na 

správném místě, rozhodli jsme se ve 

spolupráci s  Oblastní charitou Jičín 

zapojit do Tříkrálové sbírky, největší 

dobrovolnické sbírkové akce v  České 

republice, a  pomoci lidem, kteří jsou 

odkázáni na druhé. Od 1. do 16. led-

na 2022 budou v  provozech umístěny 

zapečetěné kasičky Tříkrálové sbírky, 

do které může každý přispět dle svých 

možností. 

Celý výtěžek předáme po skončení 

sbírky Oblastní charitě Jičín, která ho 

použije na financování projektů v rám-

ci své činnosti, například na: 

 podporu dobrovolnických aktivit,

 přímou pomoc v regionech Jičínska,  

 Novopacka, Hořicka Semilska,

 nákup aut pro pečovatelskou  

 službu,

 sociálně aktivizační službu  

 pro rodiny s dětmi, 

 práci s ohroženými rodinami a další. 

Ke sbírce od zaměstnanců společnost 

Filipa poskytne navíc finanční dar Ob-

lastní charitě Jičín na aktivity v  příš-

tím roce. Tříkrálová sbírka je první 

společnou aktivitou s  Oblastní chari-

tou Jičín pro rok 2022 a v této spolu-

práci bychom rádi pokračovali během 

celého příštího roku. Do pomoci se 

může zapojit úplně každý, ať darem, 

nebo dobrovolnickou činností. 

Děkujeme všem, kteří se do pomoci  

zapojí.

F B  /  Z I M A  /  2 1
S P O L U P R Á C E

TŘÍKRÁLOVÁ  
SBÍRKA
VE FILIPĚ

7
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Ve zdravém těle  

ZDRAVÝ DUCH
V minulém vydání bulletinu jsme avizovali představení nové vita-

mínové řady, a je to tady! Vsadili jsme na kvalitu a navázali spo-

lupráci se zavedeným výrobcem na trhu. Dalším přínosem nové 

řady je také kvalitnější složení vitamínů a příznivější cena. A tak 

vznikla nová vitamínová řada ve spolupráci se společností Med-

Pharma, spol. s r.o.  

Pobočky  

KOPIDLNO A PODĚBRADY
Otevírala se za přítomnosti významných hostů 4. června 

2021 a její osazenstvo čítalo 6 zaměstnanců. O půl roku poz-

ději má kopidlnská chráněná dílna pod vedením energické 

a vždy usměvavé Hanky Veselé 20 zaměstnanců, kteří denně 

zkompletují 2500–3000 ks objímek různých velikostí pro na-

šeho významného klienta, firmu Suchánek & Walraven, s.r.o. 

O  poznání větší pobočka v  Poděbradech, taktéž pod ve-

dením Hany Veselé, která zaměstnává více než 70 osob se 

zdravotním postižením, získala ke svým deseti dlouhodobým 

projektům nový. Realizuje se pro velkoobchod chovatelských 

potřeb a krmiv Plaček Pet Products s.r.o. Zaměstnanci opat-

řují výrobky – krmiva, hračky, oblečky pro psy nebo doplňky 

pro akvaristiku – informačními štítky. Dodavatel již vyjádřil 

zájem o dlouhodobou spolupráci. „Nyní v předvánočním sho-

nu nás zásobují prací nad rámec dohody, denně polepíme tak 

6–12 palet zakázky,“ uzavírá Hana Veselá.  

  Plaček Pet Products s.r.o.
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FilipaPET

Návštěva v EPT CONNECTOR

Z Bělohradu 

AŽ DO AMERIKY
Již řadu let je bělohradská chráněná dílna významným partnerem 

společnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., pro 

kterou zajišťuje podpůrné činnosti typu balení, kompletace a výstup-

ní kontrola. Na pobočce Václavská zaměstnanci kompletují mopy 

a zajišťují balení náhradních dílů, které následně putují do celého 

světa pod značkou Vileda. Důležitou součástí je výstupní kontrola 

teleskopických tyčí pro mopy. Od nového roku se budou nově v Bě-

lohradě kompletovat mopy určené pro americký a kanadský trh.  

A B Y S T E  S I  D O K Á Z A L I  P Ř E D S T A V I T  M N O Ž S T V Í  M O P Ů , 
K T E R É  D E N N Ě  P R O J D E  R U K A M A  N A Š I C H  K O L E G Ů , 
P O J Ď M E  S E  P O D Í V A T  N A  Č Í S L A :

24 000  zkompletovaných mopů. 

14 000 – 17 000  zkontrolovaných tyčí  

ve 4  lidech za 8  hodin práce.  

Neuvěřitelný výkon, který zaslouží uznání. Co říkáte?

Na úspěch z  předchozího roku, kdy se oba přihlášené výrob-

ky z  řady FilipaPET – bezpečnostní reflexní obojek z  BioThanu 

a aportovací hračka „Brouček“ – umístily na druhém, respektive 

třetím místě, letos navazuje čmuchací kobereček, který se pyšní 

zlatou medailí v kategorii drogistické, veterinární a PET výrobky 

ankety VÝROBEK ROKU 2021. Gratulujeme! Nezapomeňte na 

své mazlíčky a  pořiďte jim včas pěkný vánoční dárek z  nabídky 

FilipaPET na www.filipapet.cz.  

Provoz chráněné dílny ve Svatavě funguje už více než 4 roky 

a  jedním z  významných zákazníků je i  firma ept connector 

s.r.o. A tak jsme v říjnu rádi přijali pozvání od vedoucího vý-

roby Pavla Titěry na prohlídku závodu v Habartově. Po úvod-

ní prezentaci jsme navštívili výrobní provoz firmy, která zde 

zprovoznila v roce 2017 zcela novou výrobní halu s moder-

ními polo- a  plně automatickými linkami. S  výrobky firmy 

ept connector s.r.o. se můžeme setkat mimo jiné v lékařství 

(magnetická rezonance), dopravě, armádě a  letectví nebo 

infrastruktuře. Do automotive dodává konektory pro bez-

pečnostní, ovládací a komfortní elektroniku. Našimi průvodci 

po výrobě byli pan Titěra, pan Ponc a pan Dietl, kterým bych 

tímto ráda poděkovala za jejich čas a  spoustu zajímavých 

informací, kterými nás zahrnuli. Firma ept connector s.r.o. 

získala několik významných ocenění, mimo jiné v anketě spo-

kojenosti zákazníků, v  Continental SupplierAward a  řadí se 

mezi 50 nejlepších firem Bavorska v soutěži Bayerns Best 50. 

Exkurze byla velmi přínosná a věřím, že po jejím absolvování 

se naši zaměstnanci ve Svatavě dívají na konektory, které vy-

rábějí nebo kontrolují, zcela jinak.  
Bc. Klára Paloušová
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PERSONALISTIKA  
ve skupině FILIPA
Existuje velké množství definic, jak lze popsat 
personalistiku, například jako souhrn činností 
a procesů vedoucích k dosažení optimálního po-
čtu a  kvalifikace pracovníků. V  naší skupině je 
nejvýstižnější charakteristikou servis a podpora 
všem výkonným úsekům v oblasti řízení lidských 
zdrojů.

Na úvod příspěvku mi dovolte se krátce 

představit. Jmenuji se Jana Lejsková, 

mám dvě děti a  pocházím z  Mladé Bo-

leslavi. Jsem absolventkou Ekonomické 

fakulty Technické univerzity v  Liberci 

a vzdělání jsem si následně doplnila MBA 

studiem zaměřeným na řízení lidských 

zdrojů. Profesně jsem se zaměřila na ob-

last personalistiky, které se věnuji více 

než deset let, naposledy ve společnosti 

Česká mincovna. Mezi mé koníčky patří 

především sport, který mě provází celým 

životem, zpočátku na amatérské úrovni, 

ale díky atletice jsem si vyzkoušela i  roli 

profesionálního sportovce. V  součas-

né době jsem lektorkou fitness studia, 

kde předcvičuji bodystyling, power jógu 

a  jumping. Kromě toho ráda cestuji a ve 

volném čase se věnuji především rodině.

I  přes své relativně krátké působení ve 

skupině FILIPA vnímám, že zaměstnan-

ci jsou klíčovým dílkem skládačky, jejíž 

kompletace je nezbytná pro dosažení sta-

novených cílů. Jak je uvedeno výše, roli 

personálního úseku spatřuji především 

ve vytvoření špičkového servisu pro vý-

konné složky ve všech společnostech naší 

skupiny. 

 Což znamená určitě více než jen zajiš-

tění tzv. legislativního minima (pracovní 

smlouvy, náplně práce, mzdové výměry, 

lékařské prohlídky atd.). Získání nové-

ho zaměstnance je relativně nákladné, 

a proto je naším cílem i snížení fluktuace. 

Následně po náboru, respektive výběru, 

musí navazovat vhodná adaptace včetně 

nástupního programu. Každému jednot-

livci je potřeba se věnovat s  maximální 

péčí ve spolupráci s příslušnými vedoucí-

mi a  manažery. K  tomu slouží různé ná-

stroje, například pravidelná hodnocení, 

kompetenční mapy, talent management, 

motivační systémy, zapojení zaměst-

nanců v  úzké spolupráci s  ombudsman-

kou. Určitě chceme maximálně využít 

informační systém a  nastavit jednodu-

ché procesy, které umožní optimalizaci 

a  povedou k  úsporám času a  nákladů. 

Vnímám, že je nezbytné pojmout oblast 

personalistiky koncepčně, tedy věnovat 

se systematicky a cíleně náborům nových 

zaměstnanců. 

 Mým cílem je učinit z naší společnosti 

natolik vyhledávaného zaměstnavatele, 

abychom měli možnost si zaměstnance 

vybírat. Za vhodný nástroj k dosažení to-

hoto cíle považuji HR marketing, jehož 

prostřednictvím se skupina FILIPA zvý-

razní na trhu práce. K  výše uvedeným 

oblastem a nástrojům personálního říze-

ní se podrobněji vrátím ve svých dalších 

příspěvcích v bulletinu, ale v běžné praxi 

se s nimi budete setkávat již nyní. 

 Přeji všem klidné prožití vánočních svát-

ků a načerpání energie pro další rok.   

Bc. Jana Lejsková, MBA
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Úspěšně jsme zvládli 

RECERTIFIKAČNÍ  
AUDITY

ISO 14001

Letos končila platnost původních certi-

fikátů o  shodě našich interních procesů 

s  požadavky mezinárodní normy IATF 

16949 (mezinárodní norma pro systémy 

řízení kvality v  automobilovém průmy-

slu). K  získání nového certifikátu jsme 

museli projít takzvaným recertifikačním 

auditem, který hodnotí dodržování nor-

my z trvalého pohledu. Tímto nezávislým 

ověřením jsme úspěšně prošli.

 Hodnocení našich interních procesů 

se chopili auditoři z nezávislé certifikační 

společnosti Bureau Veritas. V  průběhu 

několika dnů s námi procházeli nejrůzněj-

ší oblasti našeho fungování a k naší rados-

ti shledali, že naše společnost požadavky 

kladené normou naplňuje i přes pár drob-

ných nedostatků, které jsou průběžně od-

straňovány.

C O  T O  Z N A M E N Á  P R O  N A Š E 
Z Á K A Z N Í K Y ?

Pro všechny v  naší společnosti je kvalita 

mimořádně důležitá. Recertifikační au-

dit znovu potvrdil, že pro ni děláme ma-

ximum, což je dobrá zpráva pro všechny 

naše obchodní partnery a zákazníky.

Zákazníci mají nezávisle potvrzenou efek-

tivitu naší práce a  funkčnost našich pro-

cesů.

 Jak je z výsledků auditů zjevné, kvalita 

pro nás není prázdným slovem, ale tvo-

ří nedílnou a  přirozenou součást našich 

procesů a každodenní práce.

C O  S E  C H Y S T Á ?

Pro rok 2022 plánujeme implementovat 

standardy normy ISO 14001 a ISO 45001.

Norma ISO 14001 se týká managementu 

životního prostředí (environmentálního 

managementu) a  je určena výrobcům, 

dodavatelům a  poskytovatelům služeb 

ve všech oborech podnikání.

Norma ISO 14001 klade důraz na dodr-

žování zákonných požadavků týkajících se 

jednotlivých složek životního prostředí. 

Základním požadavkem normy je pod-

pora ochrany životního prostředí a  pre-

vence znečišťování. Jde o  identifikaci 

všech možných aspektů, které mají vliv 

na životní prostředí a  nalezení vhodné 

metody k postupnému snižování dopadů 

na životní prostředí. Certifikací ISO 14001 

bychom chtěli deklarovat, že nám životní 

prostředí není lhostejné a snažíme se mi-

nimalizovat dopady našeho podnikání na 

jeho stav.

Norma ISO 45001 specifikuje požadavky 

na systém managementu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci.

 Společnosti jsou odpovědné za zdraví 

a bezpečnost svých zaměstnanců i ostat-

ních lidí, kteří provádějí práce pod jejich 

vedením. Z  tohoto důvodu musí společ-

nost řádně zajistit: bezpečné pracoviště, 

prevenci nehod a související problemati-

ku, pracovní úrazy a  nemocí z  povolání, 

stejně tak jako soustavné zlepšování vý-

konnosti systému BOZP.

I  když se na první pohled může zdát, že 

ISO není nic jiného než další byrokracie 

a  papírování, ve skutečnosti nám manti-

nely těchto norem pomáhají zjednodušit 

a zprůhlednit procesy, vytvářet přidanou 

hodnotu pro zákazníka nebo usnadnit za-

vádění změn a inovací.    

Lucie Hopová

Naše společnost má systém kvality certifikován již poměrně dlouhou dobu. Platnost získa-
ných certifikátů je však vždy jen tři roky. Poté musíme prokázat, že požadavky norem stále 
splňujeme nebo se snažíme dělat i něco navíc. Musíme proto nezávislému auditorovi doložit, 
že všechny certifikované provozy realizují své služby trvale a systematicky na vysoké úrovni. 
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POZNÁTE SVÉ KOLEGY?
Připravili jsme pro Vás zajímavou a zároveň velmi náročnou soutěž. Jdete do 
toho? Nejúspěšnějšího z Vás čeká odměna v podobě zážitkového voucheru  
v Krkonoších. Na této dvojstraně jsou členové vedení společnosti FILIPA zachy-
cení v dětství. Víte, kdo se za dětským kukučem schovává? Své tipy posílejte 
na e-mail redakce@filipa.cz do Vánoc. Tipovat můžete i později, ale už bez 
odměny. Držíme palce.
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Zapojte se do luštění a vyhrajte dárkový balíček s atraktivními předměty 
opatřenými logem společnosti. Všem luštitelům přejeme štěstí. 
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Jsme velmi rádi, že jste během podzimního období byli 

aktivní a  zásobili nás hromadou odpovědí!  Jak je již zvy-

kem, losujeme pouze 3 výherce. Štěstí se tentokrát usmá-

lo na tyto z vás: Lenka Stiborová, Zdeňka Hodková, Libor 

Hojsák. Výhercům moc gratulujeme! Jakmile si vyberete svoji 

výhru, nahlaste ji prosím svému nadřízenému a  bude vám v  co 

nejbližším termínu doručena. Všem zúčastněným děkujeme.  

Zkuste své štěstí i v tomto čísle, opět soutěžíme o tři výhry, sta-

čí odpovědět na následující soutěžní otázky: 1) Kolik termoka-

mer dohlíží nad uskladněnými elektrobateriemi v Brodcích?  

2) Jaký výrobek značky FilipaPET získal ocenění Výrobek 

roku 2021? Odpovědi na soutěžní otázky spolu s  vyřešenou 

tajenku pošlete do 28. února 2022 na e-mail redakce@filipa.cz 

nebo je předejte svému nadřízenému.
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Č T Y Ř S M Ě R K A  /  Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, kte-

rá jsou v něm umístěna ve čtyřech různých směrech, přečtete 

tajenku po řádkách z nevyškrtaných písmen.

O S M I S M Ě R K A  /  Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, kte-

rá jsou v něm umístěna v osmi různých směrech, přečtete za-

čátek tajenky z písmen doplněných do prázdných políček a její 

konec z nevyškrtaných písmen.

BABYKA

BRADKA

CÉVKA

DEKRET

DROLKY

EMAILY

KAPLAN

KASTLE

KLOKAN 

KOLAPS

KOLONA

KOTOUL

KVAPÍK

LETKIS

LIDOOP

LOPATA

MASKOT

MANDLE

MYŠINA

NÁVLEK

OCELOT

PALOUK

PANIKA

POSKOK

POTKAN

PROSÍK

PSANEC

SEKTOR

SKOPEC

SPONKA

STOJKA

STOPKA

TOMBAK

ZÁBAVA

ANANAS

ANTIGEN

ASTMA

DROBEK

ESKYMO

FAZOLE

FORMAN

JEMEN

KOLEJE

KOLESO

KRAJKA

KŘESLA

LAKOTA

LESNÍK

LOCIKA

LODNÍK

METEOR

MONTÉR

NARPA

NÁVLEK

NEROST

OSLAVA

PIVAŘI

PŘEVOD

SALÁM

SEKTOR

SESKOK

SLOGAN

SOUTOK

STONEK

STRAVA

ŠÍPKAŘ

TREPKA

VŠEKAZ

ŽELEZA

S U D O K U  /
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Extra panenský 
olivový olej

pro zdravé vaření

vánoční slevy

www.biolive.cz

Dárky  
pro vaše mazlíčky 

OBOJKY A VODÍTKA Z BIOTHANU
DŘEVĚNÉ HRAČKY

vánoční slevy

www.filipapet.cz


