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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
skupina RATHGEBER si je vědoma své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a společnosti. Jako středně velká, celoevrop‑
sky působící rodinná firma v třetí generaci majitelů spojujeme tradici s inovacemi a udržitelností. Naší motivací je neustálý 
rozvoj a udržitelná činnost, která zajistí budoucnost pro další generace. Nezaměřujeme se přitom na krátkodobé zisky, ale 
na prospěch napříč generacemi. 

Respekt, upřímnost a vzájemné uznání v mezilidských vztazích jsou pro nás velmi důležité. Vždy se snažíme tento přístup 
naplňovat v nejrůznějších situacích našeho vzájemného soužití. Oporou jsou nám přitom společně vypracované zásady pro 
spolupráci a vedení i náš kodex chování, který je vystavěn na dlouhodobých firemních hodnotách. Skupina RATHGEBER 
se ujímá své odpovědnosti i navenek – podporuje sociální projekty a působí jako sponzor sportovních, kulturních a vzdělá‑
vacích institucí. 

Aktivní ochrana klimatu je zakotvena v naší DNA a je jádrem naší firemní filozofie. Systémy environmentálního manage‑
‑mentu již 25 let předurčují udržitelné jednání skupiny, která je od roku 2010 jako první společnost v oboru klimaticky 
neutrální.*

Vítáme rostoucí společenské a politické povědomí o udržitelnosti a snažíme se v tomto ohledu neustále zlepšovat. Neustále 
tak hledáme udržitelnější postupy a materiály v celém hodnotovém řetězci, abychom pro našich více než 10 000 zákazní‑
ků** mohli vyrábět originální, klimaticky neutrální výrobky vyvíjené a vyráběné v Evropě. 

Naší ambicí je pozitivně ovlivňovat svět, ve kterém všichni žijeme a pracujeme, a inspirovat ostatní aktéry k uvědomělejšímu 
a udržitelnějšímu jednání. Je pro nás důležité, abychom byli transparentní v tom, jak přebíráme odpovědnost za své jednání 
– z ekonomického, ekologického i sociálního hlediska. Jsme proto rádi, že se s vámi můžeme podělit o naši první zprávu 
o udržitelnosti pro období 2020/2021. V ní se společnost RATHGEBER mimojiné zavazuje k dodržování zásad společenské 
odpovědnosti firem.

Oberhaching, březen 2022 

Andreas a Andrea Schrägle 
Jednatelka a společník ve funkci jednatele

* Podrobnější informace o výpočtu, snižování a kompenzaci našich emisí CO2 najdete v → kapitole 3.6.

**Poznámka: Pro lepší srozumitelnost se v textu používají termíny zaměstnanec, zaměstnavatel, kolega, zákazník, dodavatel, externí prodejce a 

obchodní partner. Oslovují se tak osoby všech pohlaví (muži, ženy, nerozlišené). Zkrácená forma jazyka se používá výhradně z redakčních důvodů 

a nepředstavuje žádné hodnocení.
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1.1 Fakta

 
 

 

50+

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

https://www.rathgeber.eu/rathgeber-de/services/downloads/pdf/rath-de-zertifikat2021-iso-9001_2015-de.pdf
https://www.rathgeber.eu/rathgeber-de/services/downloads/pdf/rath-de-zertifikat2021-iso-14001_2015-de.pdf
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1.2 Skupina RATHGEBER
Skupina RATHGEBER* je jedním z předních evropských 
poskytovatelů individuálních, dekorativních a technických 
řešení pro značení výrobků – od prvotního nápadu až po 
realizaci. Již třetí generace majitelů se zabývá individuálním 
značením výrobků – ať už trojrozměrnými nápisy, logy z 
kovu a plastu, etiketami nebo fóliemi s digitálními a chytrý‑
mi funkcemi. 
Zcela jistě každý přišel do styku s kompletními řešeními od 
skupiny RATHGEBER: na lyžích, kávovarech, ve výlohách 
obchodů nebo na vozidlech a mnoha dalších předmětech. 
Mezi více než 10 000 zákazníků z celé Evropy, kteří si zna‑
čení objednali v posledních pěti letech, patří společnosti z 
oblasti průmyslu a obchodu i poskytovatelé služeb. Oceňují 
naši skupinu jako kompetentního partnera s nabídkou 
produktů, která je v oboru jedinečná a vždy inovativní a 
inspirativní. 
Čím rozsáhlejší je výroba a spotřeba výrobků, tím větší pří‑
nos má skupina RATHGEBER jako výrobce řešení pro jejich 
značení. Nadměrná spotřeba však jde ruku v ruce s obrov‑
skou nadměrná spotřebou zdrojů a následným znečištěním 
životního prostředí, které je třeba omezit.
Naše skupina si je tohoto problému vědoma, a proto si 
společnosti RATHGEBER Německo a smart‑TEC, jakož i 
společnost RATHGEBER Česká republika zvolily jako cíl 
udržitelného rozvoje (SDG**), na který se chtějí zaměřit, cíl 
číslo 12 (Udržitelná spotřeba a výroba). 
Proces výběru a realizovaná opatření pro vybrané cíle 
udržitelného rozvoje jsou podrobně představeny v kapitole  
→ 5.2 Řízení udržitelnosti. 

Pobočky a jejich umístění 
Naše skupina zahrnuje čtyři společnosti ve třech evropských 
zemích. Společnost RATHGEBER GmbH & Co KG má svou 
prodejní centrálu v Oberhachingu a výrobní závod v Min‑
delheimu v Německu. V Oberhachingu sídlí také společnost 
smart‑TEC GmbH & Co KG, která se zaměřuje na vývoj 
a výrobu transpondérů RFID a NFC podle individuálních 
požadavků zákazníků. Společnost RATHGEBER, k.s. má pro‑
dej i výrobu v Bystřici nad Pernštejnem v České republice. 
Prodejní společnost RATHGEBER Sp. z o. o. sídlí ve Vratislavi 
(Wrocławi) v Polsku.

**Poznámka: Seznam všech použitých zkratek naleznete zde  

  → Strana 43.

*Poznámka: Skupina RATHGEBER zahrnuje všechny čtyři společnosti 

ve třech zemích. V jednotlivých společnostech se opatření obecně liší 

v závislosti na národní legislativě a také vzhledem k velmi rozdílnému 

počtu zaměstnanců. Z tohoto důvodu, a také z redakčních důvodů, 

nejsou procesy aplikované v jednotlivých pobočkách uvedeny v plném 

rozsahu, nýbrž pouze jako příklady.

Čtenáři, které zajímají další otázky týkající se zprávy o udržitelnosti 

a jejího obsahu, se mohou obrátit na tým CSR na adrese  

csr@rathgeber.eu.

i

smart-TEC a RATHGEBER
Oberhaching

RATHGEBER
Mindelheim

mailto:csr%40rathgeber.eu?subject=
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1.3 Historie
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1.4 Produkty
Technologie značení skupiny RATHGEBER jsou individuální a 
inovativní a výrobky všestranně použitelné. Značení výrobků 
a pracovních postupů má podobu loga značky, designových 
prvků nebo funkčních částí. 
Více než 50 výrobních technologií, z nichž některé lze vzá‑
jemně kombinovat, činí naši skupinu v tomto oboru 
v celé Evropě naprosto jedinečnou. Naše firemní skupina 
tak podporuje své zákazníky při budování značky a utváření 
její jedinečnosti. Protože silná značka pomáhá podnikům 
odlišit se od konkurence. Zprostředkovává hodnoty a 
emoce, a může tak spotřebitele připoutat k určitému výrob‑
ku. Taková sdělení značky jsou na první pohled vizuálně 

rozpoznatelná díky výjimečným nápisům, logům nebo 
emblémům na výrobku a obalu. Často jsou tak rozhodující 
pobídkou ke koupi v místě prodeje. 
Portfolio výrobků skupiny zahrnuje také funkční části, jako 
jsou fóliové obslužné klávesnice, technické značení jako 
jsou výstražné štítky, záruční štítky nebo typové štítky a 
také transpondéry RFID nebo NFC, například pro logistiku 
nebo kontrolu přístupu. Technicky propracovaná řešení pro 
povrchové a vícerozměrné značení splňují nejen nejvyšší 
požadavky na design, ale mohou být vybavena i užitečnými 
funkcemi pro ochranu a identifikaci výrobků. 
Od roku 2010 nabízí společnost Rathgeber produkty, které 
jsou vyrobeny technologiemi a z materiálů, odpovídajícím 

přísným normám klimaneutrality. To znamená, že zákazníci 
nemusí platit příplatek za klimatickou neutralitu, který je 
v tomto odvětví obvykle účtován. Kromě toho každý zákaz‑
ník obdrží na požádání individuální CO2 certifikát k výrob‑
kům zakoupeným u naší skupiny, a prokazatelně tak sníží 
i svou vlastní uhlíkovou stopu (CCF). Zákazníci společnosti 
RATHGEBER tak mají rovněž přímý prospěch z ekologických 
závazků naší firemní skupina.

https://www.rathgeber.cz/produkty/kovove-napisy-finochrom
https://www.rathgeber.cz/rfid--nfc-reseni
https://www.rathgeber.cz/produkty/aluminium-label
https://www.rathgeber.cz/produkty/plastove-stitky-chromotion
https://www.rathgeber.cz/produkty/3d-etikety-royalplast
https://www.rathgeber.cz/produkty/3d-etikety-royalplast
https://www.rathgeber.cz/produkty/3d-etikety-royalplast
https://www.rathgeber.cz/produkt/celni-panely-a-foliove-klavesnice
https://www.rathgeber.cz/produkty/3d-hlinikove-stitky
https://www.rathgeber.cz/produkt/kovove-stitky-a-kovova-pismena
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1.5 Vývoj obchodní činnosti 2020/2021
Obchodní činnost byla od března 2020 výrazně zasažena 
celosvětovou pandemií koronaviru. Skupina RATHGEBER 
reagovala velmi rychle dalším rozšířením možností práce 
na dálku a mnohá pracoviště vybavila nejmodernější tech‑
nickou infrastrukturou. Procesy na pracovištích jsou spojeny 
s důsledně uplatňovaným hygienickým konceptem. Kvůli 
pandemii byla zavedena zkrácená pracovní doba v řádu 
nižších jednotek procent a na přelomu roku 2020/2021 
byla opět zrušena.
Míra fluktuace je výrazně pod průměrem odvětví a nadále 
pokračuje přijímání nových učňů a zaměstnanců. 
Vzhledem k širokému portfoliu zákazníků a různých odvětví 
zaznamenaly společnosti skupiny RATHGEBER ve srovnání 
s ostatními obory méně výrazný pokles zakázek a tržeb (viz 
obrázek 1).
Pokračovalo plánování a realizace investic, například do 
instalace fotovoltaiky v závodě Mindelheim, která byla 
uvedena do provozu na podzim 2021. 

Obrázek 1: Vývoj tržeb společností RATHGEBER v milionech eur

Tržby skupiny v roce 2021 převýší celkové tržby roku 2020 
přibližně o 16 %. V roce 2022 se počítá s pozitivním vývo‑
jem díky novým zaměstnancům a investicím.
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Ženy
na vedoucích pozicích

162 Muži
na vedoucích pozicích

145
369

40

10

5

7176

Pracovníci ve výrobě

Pracovníci v obchodu

105

2.1 Struktura zaměstnanců

Stav k 12/21

RATHGEBER Česká republika RATHGEBER Polsko smart-TECRATHGEBER Německo
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Průměrný věk  
v letech 42,1 39,6 43,2 41,2

Plný úvazek

Částečný úvazek

117

59

Plný úvazek

Částečný úvazek

110

6

Plný úvazek
5

Plný úvazek

Částečný úvazek

8

2
Průměrná délka zaměstnání  
v letech

9,0 9,1 6,7 4,9

RATHGEBER Česká republika RATHGEBER Polsko smart-TECRATHGEBER Německo

Stav k 12/21
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2.2 Zásady pro spolupráci a vedení
V období od května 2017 do června 2018 byly ve spoluprá‑
ci se všemi společnostmi skupiny vypracovány zásady pro 
spolupráci a vedení. Na základě firemních hodnot odráží 
tyto zásady stávající kulturu vzájemné spolupráce a nabízí 
orientační rámec pro každodenní jednání. Současně před‑
stavují i cílový obraz pro další rozvoj každodenní spolupráce 
s kolegy v týmu i mezi jednotlivými pobočkami skupiny 
a zeměmi. 
Hlavními stavebními prvky jsou: orientace na hledání řešení, 
transparence a dialog, prostor pro rozhodování a odpověd‑
nost, společně, napříč všemi složkami firmy, vnímavost 
a kultura učení, jakož i odpovědnost vedení. 
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Kodex chování skupiny RATHGEBER

2.3 Kodex chování
Od začátku roku 2021 pracovali zaměstnanci všech pobo‑
ček a firem na společném kodexu chování firemní skupiny, 
který rozšiřuje firemní zásady a hodnoty a byl představen 
v posledním čtvrtletí roku 2021. Vymezuje rámec, který 
chtějí a musí zaměstnanci skupiny RATHGEBER dodržovat, 
aby vyhověli zákonným a interním předpisům. Stanovuje 
závazné normy chování pro všechny zaměstnance a záro‑
veň slouží jako vodítko pro každodenní jednání a interak‑
ci, a to jak interně, tak externě. Najdete zde zásady pro 
spolupráci a vedení (→2.2  Zásady pro spolupráci a vedení) 
i firemní hodnoty jako zodpovědnost, iniciativní jednání, 
odvahu, vzájemný respekt, humor, spolehlivost, poctivost 
a hrdost, které provázejí skupinu RATHGEBER již po mnoho 
let. Kodex chování má zároveň zajistit naši vzájemnou 
spolupráci založenou na důvěře a produktivitě, a to i se 
všemi zainteresovanými stranami, jako jsou naši zákazníci, 
dodavatelé, externí prodejci a další. 

2.4 Nástup nových zaměstnanců (onboarding)
Široce založený proces nástupu nových zaměstnanců 
podporuje komplexní a udržitelnou integraci nových kolegů 
do firemní skupiny a zejména do příslušné společnosti. 
V prvních týdnech a měsících je pro společnosti skupiny 
RATHGEBER obzvláště důležité, aby se noví kolegové kromě 
mnoha faktických a technických informací seznámili s 
pracovními postupy a firemní kulturou. 
Jednotlivé moduly nástupního procesu se mohou lišit 
v závislosti na pobočce: Kontakt se zaměstnancem je udr‑
žován již v období mezi podpisem smlouvy a nástupem 
do práce. Noví kolegové jsou často již zváni na oslavy nebo 
jim například budoucí tým zašle pohlednici na přivítanou. 
První pracovní den se koná uvítací schůzka se všemi základ‑
ními informacemi o nástupu, které jsou také uvedeny v sek‑
ci Onboarding na firemním intranetu. Během prvních týdnů 
ve firmě je pro nového zaměstnance k dispozici jeden z 
kolegů ve funkci mentora a zaměstnanec obdrží podrobný 
plán zapracování s osobními seznamovacími schůzkami 
ve všech týmech, se kterými bude v kontaktu.  
Během prvních týdnů a měsíců budou navíc probíhat 
školení o konkrétních produktech a službách společnosti 
RATHGEBER a další důležitá školení a instruktáže. Dále jsou 
naplánovány seznamovací návštěvy v ostatních pobočkách. 
Centrální roli ve fázi zapracování hrají zásady spolupráce 
a vedení a také kodex chování, který byl nově přijat na kon‑
ci roku 2021. Oba materiály představují důležitou a zásadní 
orientaci pro spolupráci v rámci firemní skupiny i mimo ni. 
Základem úspěšné integrace nových zaměstnanců je vysoká 
míra podpory ze strany kolegů a osobní kontakt s přísluš‑
ným obchodním nebo provozním vedením.

2.5 Řízení ochrany zdraví při práci
Bezpečnost práce
Skupina RATHGEBER klade velký důraz na ochranu zdraví 
svých zaměstnanců. V požadovaných (nebo příležitostných) 

intervalech se tak konají všechna potřebná školení o téma‑
tech souvisejících s bezpečností práce, jako je nakládání 
s nebezpečnými látkami nebo vnitropodniková požární 
ochrana. Při poskytování osobních ochranných prostředků, 
jako jsou bezpečnostní obuv, ochranné brýle nebo ochrana 
sluchu, se dbá na to, aby měly vhodnou velikost a poho‑
dlně se nosily. Například všichni zaměstnanci v německém 
výrobním závodě dostávají individuálně upravené chrániče 
sluchu. V důsledku všech přijatých opatření jsou společnosti 
RATHGEBER GmbH & Co KG, smart‑TEC GmbH & Co KG 
a RATHGEBER, k.s. od prvního čtvrtletí roku 2022 certifiko‑
vány podle systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci DIN EN ISO 45001. 

Podpora zdraví 
Podpora zdraví zaměstnanců má v naší skupině pevné mís‑
to. K podpoře a udržení rovnováhy v pracovním životě a k 
péči o osobní zdraví se využívají různá opatření. V poboč‑
kách v Německu přispívají ke zdravé životosprávě dávkova‑
če pitné vody, osobní láhev na pití a nabídka ovoce. Jako 
kompenzace sedavého zaměstnání se jednou týdně nabízí 
nyní virtuální aktivní přestávka s mobilizačními a uvolňova‑
cími cviky. Díky nabídce služebních jízdních kol na leasing 
(JobRad) a zřízení depa pro cyklisty včetně možnosti využití 
sprch (→ 3.6 Emise CO

2 a ochrana klimatu) se počet za‑
městnanců, kteří dojíždí do práce na kole, neustále zvyšuje. 
Další nabídky v oblasti zdraví přicházejí prostřednictvím 
podnikových lékařů v jednotlivých pobočkách, stejně jako 
opatření k podpoře mobilní práce a flexibilní pracovní doby 
(→ 2.9 Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem),
které přispívají k individuálnímu řízení fází pracovního 
výkonu a odpočinku. Při zavádění normy DIN EN ISO 45001 
byla všechna opatření týkající se aktivní i pasivní ochrany 
zdraví sladěna a pevně zakotvena do procesů v německých 
i českých provozech.

https://www.rathgeber.pl/news/kodeks-postepowania
http://www.rathgeber.eu/rathgeber-de/services/downloads/pdf/rath-de-zertifikat2022-iso-45001-2018.pdf
https://www.rathgeber.pl/news/kodeks-postepowania
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2.6 Interní dialog
Transparentnost a dialog jsou jedním z ústředních bodů 
interních zásad spolupráce a vedení společnosti (→ 2.2  
Zásady pro spolupráci a vedení). Na vedoucí pracovníky 
i management se může kdokoliv a kdykoliv obrátit – 
politika otevřených dveří je samozřejmostí. 
Koordinace a výměna informací mezi jednotlivými oddě‑
leními nebo nad rámec skupiny probíhá v mnoha různých 
formátech. Důležitými pravidelnými grémii jsou řídicí výbory 
v jednotlivých pobočkách, které si podle potřeby vyměňují 
informace v rámci pobočky nebo celé skupiny. 
Rychlý technický přechod na virtuální komunikační a Rychlý 
technický přechod na virtuální komunikační média a mee‑
ting tools období lockdownů při pandemii koronaviru v 
roce 2020 dal vzniknout velmi dobrým a efektivním formá‑
tům pro virtuální setkávání a výměnu informací, které se 
nyní dobře rozvíjejí, zejména napříč pobočkami. Nabídka 
online setkání „Meet and Greet“, virtuální přestávky na 
kávu, si našla mnoho příznivců. Některé osobní schůzky 
mezi pracovníky různých poboček byly nahrazeny virtuální‑
mi schůzkami, což má pozitivní dopad na snížení počtu cest. 
Celkově lze konstatovat, že virtuální online možnosti částeč‑
ně zjednodušily interní komunikaci a částečně ji velmi dobře 
doplňují. Blogy spravované vedením společnosti informují 
všechny zaměstnance o aktuální ekonomické situaci podni‑
ku i o tom, jak se chovat v aktuální pandemické situaci. 
V duchu transparentnosti, dialogu a orientace na řešení je 
vždy vítána zpětná vazba. Od konce roku 2017 byla proto  
analogová schránka pro sdílení nápadů rozšířena o elektro‑
nickou platformu pro dialog, která je k dispozici zaměst‑
nancům celé firemní skupiny pro otevřenou nebo anonym‑
ní zpětnou vazbu a návrhy. Ty jsou následně projednány 
v rámci společnosti a zveřejněny včetně odpovědí. Samo‑
zřejmě, že v první řadě jsou pro rozhovory a podporu vždy 
osobně k dispozici vedoucí pracovníci a ředitelé, stejně jako 
vedoucí provozů, jakož i tým personální oddelení.

2.7 Školení, další vzdělávání a interní možnosti  
osobního rozvoje
Německé pobočky společnosti RATHGEBER v Oberhachingu 
a Mindelheimu se od počátku existence skupiny zabývají 
tzv. duálním vzděláváním. Každoročně se učni začínají 
vzdělávat v těchto profesích: vedoucí kanceláře, obchodník 
v průmyslu, obsluha strojů a zařízení, mediální technolog 
pro tisk a sítotisk, specialista pro skladovou logistiku, me‑
diální designér pro digitální a tisková média a průmyslový 
mechanik.

Obrázek 2: V německých pobočkách doplňují nabídku služebních jízd-

ních kol JobRad také depa pro cyklisty. Dávkovače pitné vody, osobní 

lahev na pití a nabídka ovoce navíc přispívají ke zdravé životosprávě.
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Díky organizační struktuře odpovídající středně velkému 
podniku mají učni již během výuky své pevné místo 
v každodenních činnostech a jsou cennou součástí firemní 
skupiny. Cílem je přijmout pracovníky, kteří absolvovali 
odbornou přípravu, pokud možno do trvalého pracovní‑
ho poměru, a pokračovat tak společně v profesní dráze a 
osobním rozvoji. Samozřejmě to vždy závisí také na aktuál‑
ně dostupných a vhodných pracovních pozicích. 
Další vzdělávání ve smyslu učení na pracovišti nebo mimo 
něj probíhá podle potřeby v různých formátech, jako např. 
interní výměny informací mezi kolegy nebo různé sítě, 
semináře nebo workshopy. Vzhledem ke stále trvající pan‑
demické situaci dochází v současné době k posunu mnoha 
formátů vzdělávání a školení směrem ke kratším a virtuál‑
ním formám. V blízké budoucnosti budou upraveny 
a rozšířeny další nabídky vzdělávání. 
Iniciativy zaměstnanců za účelem získání další kvalifikace 
na pozice techniků, specialistů apod., které souvisejí s jejich 
současnou pracovní pozicí, jsou v německých pobočkách 
často podporovány jak časově, tak i finančně. 
Vzhledem k rozmanitosti možného pracovního nasazení 
ve výrobě, a to jak v rámci oddělení, tak napříč odděleními, 
si zaměstnanci mohou rozšiřovat své znalosti a dovednosti 
v seřizování a obsluze mnoha zařízení a procesů. Širší 
možnosti nasazení pracovníka zároveň přispívají k rozmani‑
tosti každodenní práce.  
Aby zaměstnanci dosáhli co nejširších dovedností a kompe‑
tencí, procházejí neustálým osobním rozvojem, který se řídí 
kompetenční maticí.
Inzeráty s nabídkou práce jsou zveřejňovány interně i 
externě. Všichni zaměstnanci tak mají možnost ucházet 
se o volná místa ve skupině RATHGEBER, a pokud mají 
potenciál, mohou projít interní proměnou a dále se rozvíjet.

2.8 Rozmanitost a sociální odpovědnost v praxi
Skupina RATHGEBER provozuje pobočky ve třech různých 
zemích, udržuje mezinárodní obchodní vztahy a zaměst‑
nává pracovníky různých národností a kultur. V duchu 
spolupráce a interakce mezi jednotlivými pracovními týmy 
přispívají všichni zaměstnanci svými silnými stránkami 
a přístupy k pracovním procesům. 
Společnost RATHGEBER v souladu se svou společenskou 
odpovědností zadává vhodné dílčí pracovní úkoly různým 
sociálním institucím. Například v Mindelheimu probíhá 
dlouhodobá spolupráce s dílnou pro osoby se zdravotním 
postižením.

2.9 Rovnováha mezi pracovním a soukromým  
životem
Ve skupině RATHGEBER jsou neustále rozvíjeny nástroje 
a opatření, které podporují rovnováhu mezi pracovním 
a soukromým životem. Patří sem především komplex 
opatření umožňující  mobilní práce a flexibilní pracovní 
dobu. Obě opatření, pokud jsou proveditelná, dávají kromě 
nezbytných povinností pro plnění úkolů a legislativních 
předpisů velký prostor pro sladění soukromých potřeb se 
zaměstnáním.
V závislosti na požadavcích dané pobočky jsou přijímána 
také další opatření.
Ruku v ruce s tím jde neustálý rozvoj samostatné práce v 
rámci důvěryhodné týmové kultury. 
Pozitivní ekologický efekt práce na dálku vyplývá z omezení 
dojíždění do zaměstnání, a tím i snížení emisí CO

2. Emise 
vznikající při práci na dálku jsou popsány v kapitole → 3.6 
Emise CO2 a ochrana klimatu. 
Například německé pobočky vyplácejí zaměstnancům mě‑
síčně tzv. „školkovné“ na děti předškolního věku umístěné 
v zařízeních péče o děti. Pokud se v naléhavých případech 
vyskytnou problémy s péčí o dítě, může si zaměstnanec 

v závislosti na konkrétním případu a pracovišti vzít s sebou 
dítě do kanceláře. 
V případě soukromých mimořádných událostí nebo indivi‑
duálních požadavků se vždy snažíme najít vhodné orga‑
nizační řešení. Příkladem, ovšem za předpokladu, že s tím 
souhlasí všichni kolegové příslušného týmu, je možnost vzít 
si do kanceláře svého čtyřnohého mazlíčka.  
Již několik let existuje v Německu možnost neplaceného 
volna nebo tzv. sabatiklu. V závislosti na délce zaměstnání 
v podniku se může pohybovat od čtyř týdnů do jednoho 
roku. Doposud bylo ve většině případů možné nepřítom‑
nost kolegy v příslušných týmech nahradit a požadované 
pracovní volno poskytnout.
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2.10 Slavnosti, akce a návštěvy poboček
Intenzivní vnitřní dialog a spolupráce mezi pracovními týmy 
se rozvíjí na základě dobrých lidských a osobních vztahů. 
Nedílnou součástí jsou návštěvy poboček, společné aktivity 
a různé oslavy, např. letní slavnosti, oslavy Vánoc nebo 
výročí. V závislosti na příležitosti se tyto oslavy konají 
v různých pobočkách. Mimořádnými akcemi v posledních 
letech byly oslavy 70. výročí založení společnosti  
RATHGEBER Deutschland v Mnichově, na kterých se sešli 
téměř všichni zaměstnanci skupiny, a 25. výročí založení 
společnosti RATHGEBER, k.s. v  Bystřici n. P. 
V roce 2018 se uskutečnilo osobní setkání všech vedoucích 
pracovníků skupiny a stejně jako mnoho dalších akcí, např. 
společné cyklistické výlety a častější návštěvy poboček, se 
toto setkání bude v následujících letech opakovat, jakmile 
to dovolí pandemická situace.
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Dopad – GLS Bank

3.1 Fakt 3.3 Udržitelnější materiály a výroba
Díky úzkému vztahu s dodavateli se ve skupině RATHGEBER 
vždy hledají ekologicky a sociálně kompatibilní materiály. 
Spolupráce s dodavateli a jejich rozvoj jsou považovány za 
příležitosti, jak se ještě více přiblížit k trvalé udržitelnosti. 
Vzhledem k tomu, že kompenzace za nakoupené suroviny 
tvoří v současné době zdaleka největší část uhlíkové stopy 
firemní skupiny, usiluje se i nadále o neustálé zlepšování 
v této oblasti. Kromě toho se v současné době pracuje na 
vytvoření kodexu dodavatele, který má za cíl dodavatelům 
komunikovat a vyžadovat od nich hodnoty a pravidla, 
k jejichž dodržování se skupina RATHGEBER zavázala. 
Stále se také zvyšuje efektivita výrobních závodů a pou‑
žívání obalových materiálů šetrných k životnímu prostře‑
dí, což je podrobněji popsáno níže. Například v závodě 
Mindelheim byl na podzim 2021 uveden do provozu řezací 
laser nejnovější generace, který díky digitálnímu řezání 
a volnému nestingu (hnízdování) umožňuje ještě vyšší 
materiálovou efektivitu ve srovnání s konvenční technologií.

Skupina RATHGEBER přistupuje k využívání potřebných 
zdrojů co nejšetrněji a stanovila si v rámci strategických cílů 
optimalizovat a šetřit jejich spotřebu. Proto se již v časné 
fázi návrhu a vývoje nových výrobků věnuje pozornost 
udržitelnějším materiálům a procesům.  
Na šetrné zacházení se zdroji se dbá také u budov a pro‑ 
stor. Například v roce 2018 proběhla v závodě v Mindel‑ 
heimu rekonstrukce střechy a na začátku roku 2022 je 
plánována energetická renovace a modernizace všech oken 
v Oberhachingu. 
Koncept udržitelnosti celé skupiny RATHGEBER se odráží 
i v každodenní práci v kanceláři a ve výrobě. Obecnou 
filozofií je používat v co největší míře opakovaně použitelné 
systémy, a proto například všichni zaměstnanci v němec‑
kých závodech dostávají nerezové láhve, aby mohli využívat 
dávkovače pitné vody co nejšetrnějším způsobem. Další 
implementace této zásady, jako je rozšíření digitalizace, 
podnikatelský účet u banky, která se zavázala k udržitelnos‑
ti, nebo nákup ekologické elektřiny a plynu, jsou podrob‑
něji vysvětleny níže.

Udržitelné bankovnictví
Od března 2021 má společnost RATHGEBER GmbH & Co. KG 
běžný účet u banky GLS, která podporuje řadu udržitelných 
projektů v oblasti vzdělávání, energetiky a bydlení. Zákaz‑
níci tak mají možnost dále přispět k udržitelnosti tím, že 
své účty budou hradit prostřednictvím tohoto účtu. Tato 
nabídka se od počátku setkala s příznivým ohlasem, a proto 
bude společnost smart‑TEC od počátku roku 2022 nabízet 
úhradu také přes účet u GLS.

Udržitelnější obaly pro zlepšení bilance emisí CCF 
Obaly používané ve firemní skupině jsou samozřejmě 
navrženy tak, aby se výrobky dostaly k zákazníkům v bez‑
vadném stavu. I zde vidí firemní skupina velký potenciál, 
jak přispět k trvalé udržitelnosti. Z tohoto důvodu byl od 
dubna 2021 ve spolupráci s Vysokou školou pro aplikova‑
né vědy v Mnichově spuštěn projekt, jehož cílem je snížit 
obsah plastů a vylepšit CCF u obalů. Pozornost se přitom 
zaměřila na analýzu obalů, které tvoří největší množstevní 
podíl v obou výrobních závodech, například ploché a zipem 
uzavíratelné sáčky i vzduchové polštářkové fólie. 
Vzhledem k tomu, že ve skupině RATHGEBER je třeba 
zavést co nejudržitelnější obalová řešení, budou dosavadní 

i Nesting (hnízdování): Optimalizované uspořádání řezaných dílů pro 

minimalizaci spotřeby surovin.

3.2 Ochrana životního prostředí
Skupina RATHGEBER je průkopníkem v oblasti ochrany 
životního prostředí a klimatu, o čemž svědčí její klimatická 
neutralita od roku 2010 a členství v iniciativě UN Global 
Compact od roku 2011. Klimatická neutralita se netýká 
pouze jednotlivých částí firemní skupiny, ale všech společ‑
ností a všech produktů. Kromě toho je environmentální 
management českých a německých poboček od roku 1997 
každoročně certifikován, zpočátku podle nařízení EMAS, 
které bylo v roce 2004 nahrazeno normou DIN EN ISO 
14001. Šetrné využívání všech zdrojů, které nám Země 
poskytuje, je nezbytné pro budoucnost firemní skupiny 
i budoucích generací.

  Kompenzace ca 28 300 tun CO2 od roku 2009:  
  odpovídá emisím přibližně 6 000 osob
 (celosvětový průměr 2020)
   Zprovoznění fotovoltaického zařízení: 2011 v 

Oberhachingu (celkový výkon cca 60 kWp) a  
2021 v Mindelheimu (celkový výkon 212 kWp) 

 Výroba solární elektřiny v Oberhachingu
  více než 60 000 kWh v roce 2020
 Procesní chlazení a klimatizace v Mindelheimu: 
  Zprovoznění chlazení vodou ze studny v roce 

1995 a rozšíření v roce 2016 
 Výhradní odběr ekologické elektřiny:
 Mindelheim od roku 2012
 Oberhaching od poloviny roku 2014
 Bystřice n. P. od roku 2020

https://www.gls.de/unternehmen-institutionen/english-portrait/
https://www.gls.de/unternehmen-institutionen/english-portrait/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/159811/umfrage/co2-emissionen-weltweit-pro-kopf-seit-1990/
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obaly ve všech výrobních závodech postupně inovovány. 
V závislosti na aktuálním stavu zásob a úspěšnosti testování 
udržitelnějších alternativ v praxi se plánuje, že do konce 
roku 2022 bude přechod na nové obaly ve velké míře 
dokončen.

Produktová řada Green Label (zelená známka)
Skupina RATHGEBER intenzivně pracuje od roku 2020 
na produktové řadě Green Label, aby mohla zákazníkům 
nabídnout ekologičtější alternativy výrobků. Kromě toho je 
cílem ukázat zákazníkům v budoucnu přesné emise CO

2 

u jejich výrobků, a to mnohem podrobněji, než to bylo 
možné doposud, aby je tak mohli ještě lépe kompenzo‑
vat. Před zavedením výrobku se známkou Green Label se 
na základě požadavků skupiny RATHGEBER vyhodnocuje 
řada potenciálně vhodných materiálů. Kromě toho mají 
samozřejmě také všichni zaměstnanci možnost zapojit se 
prostřednictvím dotazů, návrhů nebo vlastního hodnocení.
První udržitelnější alternativou je polypropylenová (PP) fólie,
která je k dispozici od března 2021. Materiál PP má vyšší 
míru recyklace než srovnatelné výrobky, což výrazně prodlu‑
žuje jeho životní cyklus. Tato fólie se používá mimo jiné na 
etikety u koření, které vidíte vpravo. Dalším příkladem pro‑
duktu se známkou Green Label jsou první výrobky z korku.
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Šetrné zacházení se zdroji prostřednictvím  
digitalizace
Kromě zavádění nebo rozšiřování udržitelných materiálů 
umožňuje úsporu zdrojů také digitalizace procesů. Aby 
bylo zajištěno, že digitální infrastruktura bude provozována 
co nejudržitelnějším způsobem, je sekundární spotřeba 
energie nakupovaných služeb výpočetního centra pokryta 
výhradně zelenou elektřinou. Nedochází zde tudíž 
k žádným emisím. V zájmu úspory papíru jako zdroje jsou 
například dokumenty provázející výrobu v Mindelheimu 
od poloviny května 2021 stále častěji vytvářeny digitálně. 
U české pobočky bude tento postup zahájen v roce 2022. 
Kromě toho byl v celé skupině od roku 2020 zaveden 
systém správy dokumentů (DMS), jehož prostřednictvím 
jsou všechny dokumenty ukládány a vyhledávány v digitální 
podobě. Během pandemie probíhaly schůzky mezi jednotli‑
vými pobočkami i v rámci nich digitální formou. Pozitivním 
vedlejším efektem je výrazné snížení emisí díky omezení 
vnitrostátních a mezinárodních cest. Digitální formy firemní 
komunikace již nyní přispívají a v budoucnu budou stále 
významněji přispívat ke snižování emisí způsobených 
cestováním. U výrobků RATHGEBER je navíc zákazníkům 
nabízena 3D vizualizace, viz vpravo, aby si mohli vyzkoušet 
různé materiály, povrchy nebo barevné varianty ještě před 
samotným zahájením výroby.
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3.4 Technologie a udržitelnost ve společnosti  
smart‑TEC
Společnost smart‑TEC je členem skupiny RATHGEBER již 
více než 20 let a specializuje se na technologie RFID a NFC. 
Stejně jako všechny společnosti ve skupině je smart‑TEC 
od roku 2010 klimaticky neutrální.  
Kromě vysokých požadavků, jako je trvanlivost, odolnost 
vůči povětrnostním vlivům a teplotám a individualita prove‑
dení všech výrobků vyráběných ve skupině, zde hraje také 
roli vlastní snaha o větší udržitelnost prodávaných výrobků 
a řešení. Společnost smart‑TEC mimo jiné společně se zá‑
kazníky vyvíjí opakovaně použitelné transpondéry RFID 
a NFC s dlouhou životností, které mohou být často použí‑
vány na nejrůznějších výrobcích po několik desetiletí. 
Vývoj udržitelných, ekologických a recyklovatelných mate‑
riálů pro výrobu individuálně koncipovaných transpondérů 
RFID a NFC má vysokou prioritu. 
Technologie RFID a NFC slouží především k tomu, aby pro‑
cesy ve firmách mohly být rychlejší, bezpečnější, levnější 
a bylo možné je zpětně analyzovat. V mnoha případech 
však tato technologie také pomáhá realizovat cíle udržitel‑
nosti. Proto byly některé realizované projekty přezkoumány 
s ohledem na tento aspekt. Dva z nich jsou představeny 
v následujícím textu. 

Chytré řešení pro nakládání s odpady 
Pomocí štítku NFC nalepeného na popelnici mohou občané 
aktivně požádat o její vyprázdnění, jakmile je plná. Trasy 
svozu odpadu tak lze plánovat podle potřeby, čímž se re‑
dukují emise CO

2. Kromě toho je možné sledovat množství 
vyprodukovaného odpadu, což znamená, že občané, kteří 
produkují méně odpadu, platí také nižší poplatky.  
Štítky NFC jsou robustní, odolné a mají dlouhou životnost. 
Chytré nakládání s odpady se již úspěšně zavádí v českém 
městě Kolín.

Udržitelnost a RFID

Dolévací kelímek s technologií NFC 
Jedním z projektů s efektem udržitelnosti jsou sklenice a 
kelímky s integrovanou technologií NFC, které jsou atrak‑
tivní zejména pro velké akce. Chytrý kelímek stačí přiložit 
ke čtečce NFC čepovacího kohoutku se samoobslužnou 
funkcí a můžete jej bezkontaktně a bezhotovostně naplnit. 
Systém funguje až do vyčerpání nabité částky a díky snížení 
počtu mytí sklenic se šetří voda a elektřina. Na festivalu 
Wacken Open Air mohlo chytrý dolévací kelímek využít více 
než 70 000 návštěvníků. 

Chytré řešení pro nakládání s odpady

i RFID: Bezkontaktní výměna dat mezi transpondérem RFID a 

čtecím/zapisovacím zařízením RFID. Toto zařízení vytváří (elektro)

magnetické pole, které dodává pasivnímu transpondéru RFID 

energii a umožňuje výměnu dat.

i NFC: Bezkontaktní přenos dat využívající technologii RFID. 

V porovnání s RFID je u této technologie pouze omezený dosah 

přenosu, přibližně pět až deset centimetrů.

https://www.smart-tec.com/cs/udrzitelnost-a-rfid/udrzitelnost-a-rfid
https://www.smart-tec.com/cs/udrzitelnost-a-rfid/udrzitelnost-a-rfid
https://www.smart-tec.com/cs/udrzitelnost-a-rfid/kontejner-na-odpadky-vyprazdneni-v-pripade-potreby
https://www.smart-tec.com/cs/udrzitelnost-a-rfid/kontejner-na-odpadky-vyprazdneni-v-pripade-potreby
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3.5 Využití zdrojů 
Certifikace podle normy DIN EN ISO 14001 ukládá povin‑
nost sledovat faktory s relevantním dopadem na životní 
prostředí. Dostupné údaje o životním prostředí a klíčové 
údaje, které z nich vycházejí, jsou průběžně sledovány, 
vyhodnocovány a v případě potřeby jsou přijímána opatření 
k jejich zlepšení. V závislosti na pobočce se zaznamenávají 
údaje a klíčové ukazatele o recyklovatelných materiálech 
a odpadech, vodě a odpadní vodě, elektřině a plynu nebo 
dálkovém teple.  
Vzhledem k malé velikosti závodu ve Vratislavi (počtem 
zaměstnanců, bez výroby) není tento závod certifikován 
podle normy DIN EN ISO 14001 a uvádí se pouze spotřeba 
elektrické energie bez ukazatele. Pro ostatní pobočky byly 
stanoveny konkrétní klíčové ukazatele výkonnosti.

3.5.1 Energie
Elektřina 
Skupina RATHGEBER si zakládá na využívání obnovitelných 
zdrojů energie všude, kde je to možné. Fotovoltaické systé‑
my již byly instalovány na dvou místech: 
V Oberhachingu je systém o celkovém výkonu 60,06 kWp 
v provozu již od května 2011 a v roce 2021 byl navíc 
doplněn o vysoce výkonnou akumulační jednotku (kapacita 
40,5 kWh) (viz obrázek 4). Tamější výroba elektřiny ze slu‑
nečního záření, vlastní spotřeba a množství dodané do sítě 
v letech 2018 až 2020 jsou uvedeny na obrázku 3. V těch‑
to letech činila vlastní spotřeba solární energie 36 až 41 
%. Od ledna do července 2021 se podíl samozásobení na 
celkové spotřebě zvýšil na 72 % díky akumulační jednotce. 
Vzhledem k vysokému stupni nezávislosti fotovoltaických 
systémů je areál v Oberhachingu schopen dosáhnout za 
slunečných dnů úplné soběstačnosti a navíc dodávat elek‑
třinu do sítě. 

Fotovoltaický systém v Mindelheimu je v provozu od 
4. čtvrtletí roku 2021 a má výkon 212 kWp. V současné 
době se plánuje instalace fotovoltaického systému v budo‑
vě české pobočky, která má proběhnout v roce 2022.

Obrázek 3: Výroba solární energie v kWh v závodě Oberhaching

Tabulka 1: Výpočet klíčových údajů o elektřině podle poboček

Mindelheim Oberhaching Bystřice n. P.

V Mindelheimu a Bystřici n. P. jsou klíčové údaje posuzo‑
vány podle výrobních hodin, v Oberhachingu podle obratu 
společnosti RATHGEBER Deutschland.

Obrázek 4: Nedávno byl do provozu uveden fotovoltaický systém ve 

výrobním závodě Mindelheim a fotovoltaický systém s akumulační 

jednotkou v Oberhachingu, kde se již řadu let využívá také geotermál-

ní energie.
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V obou výrobních závodech byly před několika lety reali‑
zovány investice do nejmodernějších technologií pro osvit, 
čištění a odbarvování sít, které představují velkou úsporu 
zdrojů. 
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Obrázek 5: Skutečné hodnoty klíčových údajů o elektřině podle 

poboček

Dalších úspor se v závodě Mindelheim dosahuje díky účinné 
vypalovací peci s řídicí elektronikou, nově zakoupené v roce 
2018, a zařízení pro produktovou řadu ROYALPLAST®, 
instalovanému v květnu 2021, které snižuje průměrnou 
denní spotřebu elektřiny na zlomek předchozích hodnot.

Obrázek 6: Úsporný systém pro osvit, čištění a odbarvování sít 

v Mindelheimu.

Klíčový ukazatel v Mindelheimu v průběhu tří let neustále 
stoupal (viz obrázek 5). Nárůst mezi roky 2019 a 2020 
o přibližně pět procent je způsoben pandemií koronaviru 
a v jejím důsledku zavedenou zkrácenou pracovní dobou, 
protože i při nižší výrobě je v závodě spotřebováváno fixní 
množství elektřiny. V Oberhachingu zůstal ukazatel téměř 
na stejné úrovni. V české pobočce se spotřeba elektřiny 
na hodinu výroby od roku 2018 do roku 2019 zvýšila 
jen mírně. Větší rozdíl v roce 2020 je způsoben nutným 
vylepšením větrání a systému zvlhčování vzduchu a z toho 
vyplývající vyšší spotřebou elektrické energie.
U české pobočky a v německých závodech je odebírána 
zelená elektřina a ve Vratislavi je to v plánu, jakmile se 
naskytne příležitost. Kromě toho jsou všude, kde to má 
smysl, již nainstalovány detektory pohybu a přítomnosti. 
Obecně se ve firemní skupině neustále rozšiřuje používání 
LED osvětlení.

Obrázek 7: Zapékací pec, která byla v Mindelheimu uvedena do provo-

zu před několika málo lety, je výrazně účinnější a lze ji regulovat podle 

aktuální potřeby.
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3.5.2 Voda a odpadní voda 
Údaje o pitné a odpadní vodě jsou v české pobočce i v 
německých závodech shromažďovány na kvantitativním 
základě. V Mindelheimu se rizika sledují na základě 
úředního požadavku. 

Tabulka 3: Výpočet klíčových údajů o vodném a stočném podle  

poboček

Mindelheim Oberhaching Bystřice n. P.
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Obrázek 9: Skutečné hodnoty klíčových údajů o vodě a odpadní vodě 

podle poboček

Plyn a dálkové teplo 
Vytápění areálu polské pobočky společnosti ve Vratislavi je 
řešeno elektřinou. Pro vytápění výrobního závodu v Min‑
delheimu je nakupován  ekologický plyn a v Bystřici n. P. se 
čeká na jeho zpřístupnění. Český plynový index se v průbě‑
hu let mírně zvýšil, což lze přičíst zdokonalenému systému 
větrání a zvlhčování. V Mindelheimu došlo v obou letech k 
výraznému nárůstu, což mohlo být způsobeno venkovními 
teplotami i zvýšeným počtem pracovníků. V Oberhachingu 
se již od srpna 2014 využívá klimaticky neutrální geoter‑
mální energie, proto se údaje netýkají plynu, ale dálkového 
tepla. To se používá pro vytápění a ohřev teplé vody a 
obojí může být ovlivněno venkovními teplotami a počtem 
zaměstnanců. 
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Obrázek 8: Skutečné hodnoty klíčových údajů o plynu a dálkovém 

teple podle poboček

Tabulka 2: Výpočet klíčových údajů o plynu a dálkovém teple podle 

poboček

Mindelheim Oberhaching Bystřice n. P.

Kromě toho se každoročně vypracovává zpráva o odpadní 
vodě, která se předkládá příslušným orgánům. Vzhledem 
k tomu, že v Oberhachingu není umístěna žádná produkce, 
ale nachází se zde pouze kancelářská pracoviště, odpovídá 
množství spotřebované vody příslušnému množství odpad‑
ní vody.
Také v Bystřici n. P. neexistuje žádný samostatný ukazatel 
odpadních vod, protože se smluvně nerozlišuje mezi 
množstvím odebírané vody a odpadní vody.
V případě Mindelheimu se stejný ukazatel používá pro 
odebíranou i odpadní vodu, jejichž hodnoty se liší vzhle‑
dem k tamní výrobě a odpovídajícímu odlišnému množství. 
V Mindelheimu byly vyšší hodnoty ukazatele ve vztahu 
k roční spotřebě vody způsobeny velkými projekty. Ty si 
vyžádaly zvýšené využití mycích zařízení, která mají od 
roku 2011 uzavřený okruh pro filtraci a redukci množství 
odpadní vody. Naproti tomu údaj o odpadní vodě je ve 

V roce 2018 bylo nakoupeno cca 293 MWh, v následujícím 
roce cca 267 MWh a v roce 2020 něco přes 276 MWh. V 
roce 2020 se tak ušetřilo necelých 80 000 kg CO

2. Pro nižší 
hodnotu dálkového tepla v roce 2019 nebyly zjištěny žádné 
konkrétní důvody.
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64,47 %

35,53 %

Mindelheim k 31.12.2021 

recyklovatelné nerecyklovatelné

51,25 %48,75 %

Oberhaching k 31.12.2021 

recyklovatelné nerecyklovatelné

Obrázek 11: Relativní množství recyklovatelných a nerecyklovatelných 

odpadů na pobočkách Mindelheim a Oberhaching.

Do této doby bylo v Mindelheimu vyprodukováno celkem 
necelých 55 tun odpadu. Mezi recyklovatelné materiály 
patří papír a kartonáž, kovy (hliník, ocel, měď) a dřevěný 
odpad. 
V Oberhachingu bylo zaznamenáno přibližně 4,6 tuny 
odpadů a recyklovatelných materiálů, například směsných 
obalů, papíru a kartonáže. Obecně se klade velký důraz 
na opětovné použití neporušených obalových materiálů, 
aby se prodloužil jejich životní cyklus. 

V německých závodech jsou k dispozici údaje o nerecy‑
klovatelném odpadu a v českém závodě údaje o celkovém 
množství odpadu.

srovnání s rokem 2018 výrazně nižší, což je způsobeno 
mírným poklesem obratu od roku 2018.
V Oberhachingu se hodnoty v průběhu let mírně snížily, 
přičemž pokles v roce 2020 lze odůvodnit pandemií 
koronaviru.
V Bystřici n. P. tento ukazatel v průběhu let neustále rostl, 
což stejně jako ukazatel elektrické energie souvisí s výmě‑
nou zařízení pro větrání a zvlhčování vzduchu.

Účinné chlazení vodou ze studny 
Výrobní závod v Mindelheimu disponuje od roku 1995 
systémem chlazení vodou ze studny, který byl v roce 2016 
modernizován a rozšířen. Inteligentní řízení umožňuje mi‑
mořádně přesné nastavení a sledování rizik. Jedná se 
o složitý a účinný distribuční systém, v němž je do výmění‑
ku tepla přiváděna voda ze studny, která se následně nechá 
vsakovat do země. Celá chladicí síť v budově je napájena a 
velmi účinně ochlazována z dobře izolovaného zásobníku o 
objemu 5 000 litrů.

Obrázek 10: Systém chlazení vodou ze studny na pobočce 

v Mindelheim.

3.5.3 Odpady a recyklovatelné materiály 
Firemní skupina věnuje velkou pozornost co nejefektivněj‑
šímu třídění materiálů, aby bylo možné dosáhnout kvalitní 
recyklace. Množství odpadů je evidováno na všech místech 
s výjimkou Vratislavi.  
Podíly recyklovatelných a nerecyklovatelných odpadů se 
vypočítávají v německých pobočkách a od roku 2022 také 
v Bystřice n. P. V následující tabulce jsou uvedeny podíly 
odpadů v Mindelheimu a Oberhachingu k 31.12.2021. Tabulka 4: Výpočet klíčových údajů o nerecyklovatelných odpadech 

podle poboček 

Mindelheim Oberhaching Bystřice n. P.
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Obrázek 12: Skutečné hodnoty nerecyklovatelných odpadů podle 

poboček

V Mindelheimu jsou hodnoty za roky 2018 a 2020 vyšší 
než hodnota za rok 2019, což je například v roce 2020 
způsobeno zvláštními vlivy, jako jsou rekonstrukce a také 
akce na likvidaci starých zásob pomocného a provozního 
materiálu nebo zásob. V Oberhachingu a Bystřici n. P. 
nejsou v uvedených letech patrné žádné výrazné odchylky.
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3.5.4 Nebezpečné látky 
Všechny nebezpečné látky používané ve skupině  
RATHGEBER jsou vedeny v registru nebezpečných látek 
spolu s příslušnou třídou nebezpečnosti pro vodu, potenci‑
álem nebezpečnosti podle klasifikace GHS, množstvím 
a místem skladování, jakož i H‑větami a P‑větami 
(pokyny a předpisy pro bezpečnost práce). Nebezpečné 
látky jsou testovány z hlediska ekotoxikologie, bezpečnosti 
práce a recyklovatelnosti, a pokud je to možné, jsou nahra‑
zeny méně nebezpečnými látkami. Kromě toho se nepouží‑
vají žádné materiály, které jsou uvedeny na seznamu SVHC, 
aby lidé ani životní prostředí nebyli vystaveni rizikům. 
Pokud je používaná látka nově zařazena na tento seznam, 
okamžitě se hledá vhodná náhrada. Obecně platí, že každá 
nová látka je před použitím ve výrobě důkladně testována 
a podléhá schvalovacímu postupu.

i Klasifikace GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace 

a označování chemických látek Organizace spojených národů

Obrázek 13: Na pobočkách se dbá na co nejefektivnější třídění surovin 

a opětovné využití neporušených obalových materiálů.
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3.6 Emise CO2 a ochrana klimatu 
Ochrana klimatu je pro skupinu RATHGEBER srdeční záleži‑
tostí. Prospěch z toho mají také zákazníci v podobě klima‑
ticky neutrálních výrobků bez příplatku a certifikátů CO2* 
na zakoupené zboží. Dobrovolná kompenzace nevyhnu‑
telných emisí probíhá prostřednictvím nákupu oficiálních 
certifikátů a podpory projektů na ochranu klimatu, které 
jsou uvedeny níže. Přesto se vždy snažíme o další snižování 
emisí. Obrázek 16 znázorňuje vzniklé a kompenzované 
emise CO2 skupiny RATHGEBER za posledních deset let.
Je třeba poznamenat, že výpočtové základy byly částečně 
upraveny a byly přidány nové zdroje emisí, aby bylo možné 
emise vypočítat a kompenzovat co nejpřesněji a podle 
současného stavu vědy.
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Obrázek 14: Kompenzované emise CO2 za posledních deset let 

v tunách 

Certifikát partnera pro ochranu klimatu

*Poznámka: Pro lepší srozumitelnost se termín CO2 používá jako 

zástupný termín pro ekvivalenty CO2. Skleníkové plyny, které jsou 

relevantní pro výpočet emisí podle Kjótského protokolu, jsou uvedeny 

na následujícím obrázku.

Uhlíková stopa je důležitým stavebním kamenem klimatické 
strategie, a proto naše firemní skupina spolupracuje již od 
roku 2009 s odborníky z ClimatePartner.  
Všechny emise CO2 jsou tak evidovány a následně kompen‑
zovány podle tří kategorií stanovených v Protokolu 
o skleníkových plynech.  
Za účelem výpočtu emisí předkládají všechny pobočky sku‑
piny RATHGEBER každoročně společnosti ClimatePartner 
požadované údaje. 
Následující obrázek ukazuje všechny zdroje emisí firemní 
skupiny v roce 2020.
Kategorie 1 zahrnuje veškeré přímé emise CO

2, tj. vlastní 
vozový park, teplo a chladiva. Nepřímé emise jsou vykazo‑
vány v kategoriích 2 a 3: V kategorii 2 byly v letech 2018 
až 2020 zaznamenány pouze emise z položky elektřina. 
Kategorie 3 zahrnuje všechny emise CO2, které vznikají 
externě, tj. před nebo po vlastní výrobě, a patří sem mimo 
jiné výrobní a spotřební materiál, cesty zaměstnanců do 
zaměstnání a externí poskytovatelé služeb.

Ve skupině RATHGEBER se zde v rámci následných emisí 
vykazuje pouze likvidace výrobků nově zařazená do CCF 
2020. 
Do CCF 2021 přibyl nový zdroj emisí „home office“, který 
představuje emise vznikající při mobilní práci.

Scope 3Scope 1Scope 2Scope 3

CH4

CO2

N2O

SF6

CFC

HCFC

https://www.rathgeber.cz/rathgeber-cz/services/downloads/pdf/rath-cz-climatepartner-rathgeber-zertifikat-2022.pdf
https://www.rathgeber.cz/rathgeber-cz/services/downloads/pdf/rath-cz-climatepartner-rathgeber-zertifikat-2022.pdf
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Klimatická bilance 
Výsledky CCF vypočtené společností ClimatePartner za roky 
2018 až 2020 budou představeny následně. Patří mezi 
ně emise CO2 skupiny RATHGEBER a jednotlivých poboček 
(viz obrázek 17), jakož i podíly uvedených tří kategorií 
(viz tabulka 5). 
Dále jsou uvedeny všechny interní a externí zdroje emisí v 
podniku a důvody významných odchylek od hodnot 
z předchozího roku. 
Celkově se emise CO2 skupiny RATHGEBER v letech 2018 
až 2020 snížily o více než 16 %, což lze přičíst všem závo‑
dům, přičemž emise v Oberhachingu (−43 %) a Bystřici n. P. 
(−23 %) byly procentuálně sníženy nejvíce. V Mindelheimu 
a v českém závodě jsou vzhledem k výrobě obecně vyšší 
emise CO2 oproti oběma ostatním prodejním a administra‑
tivním pobočkám. Polská pobočka se vzhledem ke své malé 
velikosti pohybuje v posledních třech letech pod hranicí 
30 tun CO2 za rok.
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V následujícím textu jsou podrobněji rozebrány jednotlivé 
zdroje emisí v roce 2020 a vysvětleny významné odchylky 
od předchozích let. 

Kategorie 1 
Podíl na celkových emisích se oproti roku 2018 zvýšil při‑
bližně o dvě procenta. 
Teplo: Výpočet na základě primárních údajů o spotřebě 
energie na vytápění; v Mindelheimu nejsou žádné emise 
díky nákupu zeleného plynu, stejně jako v Oberhachingu 
díky pokrytí potřeby tepla geotermální energií 
Vozový park: Výpočet pomocí spotřeby paliva nebo uje‑
tých kilometrů na třídu vozidla; snížení v důsledku pande‑
mie koronaviru (práce na dálku a snížená cestovní aktivita) 
Chladivo: Výpočty podle množství chladicích kapalin, malý 
podíl na CCF – přibližně dvě procenta 

Kategorie 2 
Podíl na celkových emisích je necelých 0,3 %; jediný 
související zdroj emisí: elektřina 
Elektřina: Výrazné snížení oproti předchozímu roku díky 
nákupu zelené elektřiny v Bystřici n. P. od ledna 2020; 
zelená elektřina také u poboček Mindelheim (od roku 
2012) a Oberhaching (od poloviny roku 2014); čeká se na 
možnost nákupu zelené elektřiny ve Vratislavi; v Oberha‑
chingu nákup dálkového tepla a výroba a vlastní spotřeba 
solární elektřiny; podíl vlastní výroby fotovoltaické elektřiny 
na celkové spotřebě v měsících leden až červenec 2021 
činil 72 % (50 % prostřednictvím fotovoltaického systému, 
22 % prostřednictvím nově instalovaného akumulátoru 
elektřiny) 

Kategorie 3 
Největší podíl ze všech tří kategorií (2020: téměř 88 %); 
pokles v roce 2020 částečně v důsledku pandemie 
snížením emisí z výroby a spotřebního materiálu, cest 
zaměstnanců do práce a služebních cest 
Výrobní a spotřební materiál: největší zdroj emisí v rámci 
CCF 2020; vychází ze 100 nejčastěji odebíraných surovin; 
od roku 2018 trvalé snižování díky snížení nákupu surovin 
(menší odchylky jsou možné i díky úpravám emisních fakto‑
rů ze strany ClimatePartner), žádné emise v Oberhachingu 
a Vratislavi, protože se nejedná o výrobní závody 
Dojíždění zaměstnanců do práce: na základě každoročně 
zaznamenávaných údajů od zaměstnanců (průzkum 
s dotazem na dopravní prostředek a délku dojíždění); 
nárůst v letech 2018 až 2019 zejména v důsledku upra‑
veného emisního faktoru; snížení v roce 2020 v důsledku 
pandemie koronavirové a rozšíření práce z domova 
(zejména Oberhaching) 
Předcházející řetězce: Elektřina v předcházejícím řetězci, 
teplo/chlazení v předcházejícím řetězci a palivo v předchá‑
zejícím řetězci obsahují emise, které skupina RATHGEBER 
vytváří nepřímo, a zahrnují zdroje emisí kategorie 1 a 2; 
elektřina v předcházejícím řetězci: Výrazné snížení z roku 
2019 na rok 2020 zejména díky obrovskému snížení 
spotřeby elektřiny (viz kategorie 2); teplo/chlazení v 
předcházejícím řetězci: Snížení z roku 2018 na rok 2019, 
protože žádné emise z chladiv (kategorie 1); palivo v před‑
cházejícím řetězci: na základě spotřeby paliva nebo ujeté 
vzdálenosti vozovým parkem, každá kompenzace započte‑
na vždy s emisním faktorem; snížení mimo jiné v důsledku 
pandemie koronaviru 

Obrázek 15: Emise CO2 celkem a podle poboček



Zpráva o udržitelnosti skupiny RATHGEBER | 2020/2021 31

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY RATHGEBER     |     LIDSKÉ ZDROJE A KULTURA PRÁCE     |     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ     |     SPOLEČNOST     |     ŘÍZENÍ UDRŽITELNOSTI

© RATHGEBER GmbH & Co. KG | smart-TEC GmbH & Co. KG | RATHGEBER, k.s. | RATHGEBER Sp. z o. o.

Likvidace (výrobků): Zdroj emisí od roku 2020, aby zohled‑
nil také konec životnosti; výpočet emisních faktorů zajišťuje 
ClimatePartner na základě předpokladů podle evropských 
statistik o odpadech (např. přeprava k likvidaci odpovídá 25 
kilometrům); emise v roce 2020: 62,5 tuny 
Služební cesty: na základě cest veřejnou dopravou, 
pronajatými a soukromými vozidly i leteckou dopravou; 
vysoké emise v roce 2019 v důsledku cest k dodavatelům 
za účelem provedení auditů; v roce 2020 výrazné snížení 
v důsledku pandemie koronaviru (osobní audit nahrazen 
pololetní videokonferencí) 
Vstupní logistika: na základě přepravy nakupovaného 
výrobního a spotřebního materiálu; nižší emise v důsledku 
stálého, nepatrného snižování množství nakupovaného 
materiálu 
Externí výpočetní centra: výhradně pro pobočku Ober‑
haching; od začátku roku 2020 nákup zelené elektřiny 
v lokalitě výpočetního centra, v důsledku toho výrazné 
snížení emisí 
Externí poskytovatelé služeb: vysoký nárůst v roce 2020 v 
důsledku častějších výjezdů poskytovatele pracovních 
a ochranných oděvů 
Voda: Emise v letech 2018 až 2020 na podobné úrovni 
Tiskoviny a kancelářský papír: obecně nízké emise, jelikož 
v Mindelheimu, Oberhachingu a Bystřici n. P. se používá 
výhradně klimaticky neutrální papír do kopírek a tiskáren; 
nárůst v roce 2020 v důsledku nákupu marketingových 
materiálů na sklad
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Obrázek 16: Emise CO2 na jednoho zaměstnance skupiny RATHGEBER 

a pobočky (bez učňů a zaměstnanců vykonávajících práci doma) 

v letech 2018 až 2020 v tunách

Tabulka 5: CO2 emise skupiny RATHGEBER podle emisích zdrojů 

kategorie 1, 2 a 3 v letech 2018 až 2020 v tunách

2018 2019 2020

KATEGORIE 1
296,6
(9,63 %)

305,7
(10,16 %)

306,1
(11,97 %)

Teplo 173,9 196,4 203,3

Vozový park 66,9 57,5 40,5

Chladivo 55,8 51,9 62,3

KATEGORIE 2
311,7
(10,13 %)

330,5 
(10,98 %)

7,1
(0,28 %)

Elektřina 311,7 330,5 7,1

KATEGORIE 3
2470,6 
(80,24 %)

2373,2
(78,86 %)

2244,5
(87,75 %)

Výrobní a spotřební 
materiál

1828,9 1648,3 1556,0 

Dojíždění zaměstnanců 364,8 441,2 406,4

Elektřina v předcházejí‑
cím řetězci

105,3 111,2 75,1

Teplo/chlazení v před‑
cházejícím řetězci

84,4 72,7 76,4

Paliva v předcházejícím 
řetězci

8,3 7,1 5,2

Likvidace
(produktů)

‑ ‑ 62,6

Služební cesty
(letadlo, vlak, leasingová 
a soukromá vozidla)

36,2 51,4 16,8

Vstupní logistika 21,4 18,2 15,8

Externí výpočetní 
centrum

12,7 12,7 1,3

Externí poskytovatelé 
služeb

4,3 5,5 23,0

Voda 3,6 4,6 4,8

Tiskoviny a kancelářský 
papír

0,8 0,3 1,1

Aby bylo možné lépe sledovat vývoj emisí CO2 skupiny 
RATHGEBER a jednotlivých poboček, jsou vykazovány také 
v přepočtu na zaměstnance. Ve vykazovaných letech byly 
vždy sníženy, až na jednu výjimku v české pobočce a jednu 
výjimku v polské pobočce.
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Podporované projekty na ochranu klimatu 
Projekty podporované skupinou RATHGEBER pro dobro‑
volnou kompenzaci emisí CO2 si vybírají zaměstnanci. Do 
roku 2020 tak byl podporován celostátní projekt distribuce 
energeticky úsporných kuchyňských sporáků v Ugandě, 
který výrazně sníží spotřebu palivového dřeva, a zabrání tak 
masivnímu úbytku ugandských lesních porostů. 
Od začátku roku 2021 se zaměřujeme na projekt ochrany 
lesa poblíž brazilského Portelu. Cílem je zajistit obyvatelům 
státu Amazonas práva na půdu z nevyužívaného území 
a legalizovat její využívání. Na jedné straně se tím chrání 
lesní plochy před vykácením a přeměnou na monokultury 
nebo pastviny, které poškozují životní prostředí. Na druhé 
straně jsou místní obyvatelé motivováni k zakládání malých 
podniků, například pro pěstování kakaa nebo černého pe‑
pře, které by jim mělo zajistit živobytí. Během prvních sed‑
mi měsíců podpory ze strany skupiny RATHGEBER získalo 
sedm rodin práva na půdu, čímž bylo uchráněno přibližně 
500 hektarů lesní plochy (zdroj: ClimatePartner).

Informace o projektu v Brazílii

https://fpm.climatepartner.com/project/1086/de
https://fpm.climatepartner.com/project/1086/cs
https://fpm.climatepartner.com/project/1086/cs


Zpráva o udržitelnosti skupiny RATHGEBER | 2020/2021 33

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY RATHGEBER     |     LIDSKÉ ZDROJE A KULTURA PRÁCE     |     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ     |     SPOLEČNOST     |     ŘÍZENÍ UDRŽITELNOSTI

© RATHGEBER GmbH & Co. KG | smart-TEC GmbH & Co. KG | RATHGEBER, k.s. | RATHGEBER Sp. z o. o.

Podnikové řízení mobility 
Vozový park německých poboček v současné době 
zahrnuje dva elektromobily a dvě hybridní vozidla, která se 
nabíjejí převážně ve vlastní nabíjecí infrastruktuře fotovol‑
taickou elektřinou. Do konce roku 2023 se plánuje rozšíření 
vozového parku a jeho kompletní přechod na elektrická 
a hybridní vozidla. Na podzim 2021 byla v Oberhachingu 
vybudována rozšířená nabíjecí infrastruktura. Aby byly emi‑
se CO

2 při cestách mezi jednotlivými pobočkami co nejnižší, 
byla zřízena vnitropodniková centrála pro spolujízdy, kterou 
zaměstnanci mimo období pandemie běžně využívají. 
Podnikové řízení mobility zahrnuje také cyklistickou infra‑
strukturu. Od roku 2016 nabízejí společnosti RATHGEBER 
Deutschland a smart‑TEC až dvě jízdní kola JobRad na 
jednoho zaměstnance, která mohou být používána i pro 
soukromé účely. Podniky přitom navíc jízdní kola pojišťují 
na své náklady. Zaměstnanci si mohou vybrat jakýkoliv 
model jízdního kola a přitom využít daňové zvýhodnění, 
čímž jsou kola JobRad podstatně výhodnější než soukromě 
zakoupená jízdní kola. Tuto nabídku již zaměstnanci využili 
pro 73 jízdních kol. 
U německých poboček a v českém závodě jsou k dispozici 
navíc sprchy a kryté stojany na kola. V jednom depu pro 
jízdní kola u každé německé pobočky je k dispozici nářadí 
na opravy, pumpička a lékárnička.



PŘEDSTAVENÍ SKUPINY RATHGEBER     |     LIDSKÉ ZDROJE A KULTURA PRÁCE     |     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ     |     SPOLEČNOST     |     ŘÍZENÍ UDRŽITELNOSTI

4 SPOLEČNOST0



Zpráva o udržitelnosti skupiny RATHGEBER | 2020/2021 35

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY RATHGEBER     |     LIDSKÉ ZDROJE A KULTURA PRÁCE     |     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ     |     SPOLEČNOST     |     ŘÍZENÍ UDRŽITELNOSTI

© RATHGEBER GmbH & Co. KG | smart-TEC GmbH & Co. KG | RATHGEBER, k.s. | RATHGEBER Sp. z o. o.

4.1 Fakta Členství v iniciativě Podniky pro ochranu klimatu 
(Wirtschaft pro Klima)
Společnost RATHGEBER GmbH & Co KG je členem iniciativy 
Podniky pro ochranu klimatu a v roce 2021 se opět veřejně 
zavázala, že bude přispívat k ochraně klimatu. K tomuto 
závazku patří šetrné využívání zdrojů, snižování a kompen‑
zace emisí skleníkových plynů a pravidelné vypracovávání 
klimatické bilance v souladu s GHG protokolem.

4.3 Sponzoring
Skupina RATHGEBER již více než pět let podporuje regio‑
nální sportovní klub TSV Unterhaching, který v současnosti 
hraje volejbalovou Bundesligu. Dlouholeté partnerství 
pokračovalo i v období pandemie koronaviru, které bylo 
pro sportovní klub velmi obtížné. V České republice jsou 
podporovány akce jako např. dětské fotbalové turnaje 
v Bystřici n. P..

Firemní skupina je rovněž zapojena do následujících 
renomovaných profesních sdružení a organizací:

4.2 Partnerství a členství 
Účast v Paktu pro životním prostředí a klima od roku 
1995 
Na konci roku 2020 podepsali nejvyšší představitelé bavor‑
ské zemské vlády a bavorského hospodářství nový Pakt pro 
životní prostředí a klima. Dalším rozvojem osvědčeného 
partnerství v oblasti životního prostředí, které bylo poprvé 
založeno v roce 1995, chtějí všichni partneři přicházet 
s novými podněty v oblasti ochrany klimatu, vyvíjet řešení 
v otázkách životního prostředí a udržitelnosti, a posouvat 
tak vpřed ochranu životního prostředí a klimatu ve firmách 
a podnicích. 
Společnost RATHGEBER GmbH & Co. KG opět splňuje 
všechny podmínky pro účast v tomto obnoveném partner‑
ství mezi podniky a státem, jehož cílem je společně chránit 
klima, šetřit zdroje a předcházet vzniku odpadů a odpad‑
ních vod.

Od roku 1995: Účast v bavorském Paktu pro 
životní prostředí a klima (Umwelt‑ und Klimapakt) 
Od roku 2018: Podpora každoroční kampaně 
„Vánoce v krabici od bot" ze strany zaměstnanců 
společnosti RATHGEBER
Od roku 2015: Sponzor regionálního sportovního 
klubu TSV Unterhaching Volleyball 
Od roku 2016: Sponzor Festivalu národů
Již cca 20 let: Patron Klubu přátel hudby v Bystřici 
n. P.

https://www.wirtschaftproklima.de%20
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Ušlechtilý dar

4.4 Dary 
Namísto dárků pro zaměstnance se již řadu let o Vánocích 
koná dárcovská kampaň, která má rovněž za cíl podpořit 
ve firmě kulturu společenské odpovědnosti. Zaměstnanci 
v německých pobočkách mohou navrhnout, které organi‑
zaci by měl být věnován dar ve výši 5 € na zaměstnance. 
V roce 2021 byl pro pobočku Mindelheim vybrán dětský 
hospic St. Nikolaus a pro pobočku Oberhaching sdružení 
Kältebus München e.V.
Namísto vánočních dárků pro zákazníky jsou poskytovány 
dary sociálním zařízením. V roce 2021 byly nadace Tafel 
a Stiftung Bildung podpořeny částkou 2.500 €. Také v Čes‑
ké republice se pravidelně o Vánocích v rámci adventních 
koncertů ve veřejnoprávní televizi věnují peníze na různé 
sociální projekty. Všichni zaměstnanci mají možnost darovat 
částku, kterou si sami určí, přičemž celková částka bude 
společností RATHGEBER, k.s. zdvojnásobena. 
V prosinci 2021 podpořili polští zaměstnanci a firemní 
skupina v rámci kampaně Noble Gift (Šlechetný dar) jednu 
rodinu v nouzi. V rámci plnění seznamu přání byly nakonec 
poskytnuty věcné dary v hodnotě přibližně 800 €, například 
kuchyňský sporák, lůžkoviny a potraviny.  

Vánoce v krabici od bot 
Od té doby, co zaměstnanci iniciovali společnou přípravu 
dárků pro děti v nouzi v rámci akce Vánoce v krabici od 
bot, probíhá každoročně v prostorách koncernu  
RATHGEBER v Oberhachingu soukromá akce, na níž se 
podílí i vedení společnosti.
Jedná se o balení dárkových balíčků pro dívky a chlapce 
ve věku do 14 let, které jsou následně distribuovány detem 
v nouzi v zemích příjemce. 

4.5 Podpora kultury a vzdělávacích institucí 
Skupina RATHGEBER je již řadu let sponzorem Festivalu 
národů v Allgäu, který se koná každoročně na podzim a 
nabízí řadu příležitostí pro vystoupení umělců i vzdělávací 
projekty pro děti a mládež. Kromě toho dlouhodobě pod‑
poruje klasickou hudbu a podporuje v Bystřici n. P. již asi 
20 let Klub přátel hudby. Co se týče podpory vzdělávacích 
institucí, jsou již několik let každoročně podporovány da‑
rovanými školními pomůckami dvě školy v Oberhachingu, 
popř. v jeho okolí.

Podpora v nouzi 
V červnu 2021 si tornádo na jihovýchodě České republiky 
vyžádalo několik obětí a katastrofální škody v několika  
městech a obcích.
Firemní skupina věnovala charitě brněnské diecéze, která 
podporuje poškozené osoby například při rekonstrukci 
jejich domů, celkem téměř 5.000 €. 
Jen o několik týdnů později bylo několik obcí v západním 
Německu postiženo extrémními povodněmi. Desítky lidí 
zahynuly, stovky se pohřešovaly a tisíce domů byly  
poškozeny nebo zničeny.
Skupina RATHGEBER věnovala na akci „Deutschland hilft“ 
(Německo pomáhá), která sdružuje několik humanitárních 
organizací, dar ve výši 8.000 €.

Zaměstnanci sami organizují vše, co se týká dárkových 
balíčků: od výzvy ke sbírce peněz a dárků až po předání 
balíčků na sběrných místech akce „Geschenk mit Herz“ 
(dárek se srdcem).

https://www.szlachetnapaczka.pl/en/
https://www.szlachetnapaczka.pl/en/
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5.1 Fakta CSR tým má v rámci řízení udržitelnosti tři úkoly: Je zodpo‑
vědný za kodex chování skupiny RATHGEBER zveřejněný 
v roce 2021 a za reporting ohledně udržitelnosti zavedený 
ve stejném roce. Reporting zahrnuje i organizaci veškeré 
související interní komunikace a koordinace, jakož i vytváře‑
ní zpráv o udržitelnosti. Ke korekturám je přizváno vedení 
společností, pověřenec pro životní prostředí, oddělení 
lidských zdrojů a vybraní zaměstnanci. CSR tým skupiny 
RATHGEBER navíc poskytuje podporu a poradenství a úzce 
spolupracuje s odbornými odděleními. Ta jsou zodpověd‑
ná za operativní opatření, jakož i za program a cíle řízení 
udržitelnosti. 
Pověřenci pro životní prostředí jsou zodpovědní především 
za plnění povinností vyplývajících z normy DIN EN ISO 
14001 a související soulad s právními předpisy v oblasti 
životního prostředí. 
Někteří pověřenci mají na starosti také oblasti, jako jsou 
nebezpečné látky, rekuperace energií nebo materiálová 
efektivita. Pracovníci odpovědní za řízení životního prostře‑
dí a kvality (UM a QM) se nacházejí na pobočkách v Bystřici 
n. P. a Mindelheimu. Ti mají na starosti tři hlavní úkoly 
řízení udržitelnosti: každoroční rekvalifikaci poboček 
Mindelheim, Oberhaching a Bystřice n. P. podle norem 
DIN EN ISO 9001 (kvalita), DIN EN ISO 14001 (životní pro‑
středí) a DIN EN ISO 45001 (bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci), zavedené v lednu 2022. Kromě toho je na druhé 
čtvrtletí roku 2022 plánována certifikace podle TISAX. 
Jedná se o standard pro informační bezpečnost, který byl 
definován automobilovým průmyslem. Kromě toho odděle‑
ní UM/QM dokumentuje všechny environmentální ukazate‑
le, jako je například množství odpadu, spotřeba vody 
a elektřiny, a sleduje příslušné klíčové údaje.

5.2 Řízení udržitelnosti 
Udržitelnost je pevně zakotvena ve strategickém zaměření 
skupiny RATHGEBER. Aby bylo možné ukázat, jak a kde 
se nachází řízení udržitelnosti v rámci skupiny a jak jsou 
v rámci něj rozděleny odpovědnosti, je součástí zprávy 
o udržitelnosti grafické schéma → Strana 39. 
Za řízení udržitelnosti je v podstatě zodpovědný CSR tým, 
stejně jako zmocněnci pro životní prostředí a kvalitu se svý‑
mi odděleními. Ti podléhají vedení společnosti a průběžně 
navrhují opatření a příp. změny za účelem optimalizace. Na 
základě těchto podkladů přijímá vedení společnosti cíle a 
program řízení udržitelnosti, jakož i firemní politiku. Dále 
vedení společnosti rozhoduje o tom, jaké odpovědnosti bu‑
dou mít jednotlivá oddělení a jak bude přidělen rozpočet. 

Od března 2011: Členství společnosti
RATHGEBER GmbH & Co. KG v iniciativě OSN 
Global Compact
Vytvoření CSR týmu v každé společnosti skupiny 
RATHGEBER v Německu, České republice, Polsku 
a společnosti smart‑TEC v květnu 2020 
V roce 2021 byly vybrány 3 cíle udržitelného 
rozvoje (SDG) pro RATHGEBER Německo  
a smart‑TEC, Českou republiku a Polsko 
Celá firemní skupina se zaměřuje na cíl udržitel‑
ného rozvoje č. 13 (opatření na ochranu klimatu) 
2022: Certifikace podle normy DIN EN ISO 45001
a plánovaná certifikace podle Trusted Information 
Security Assessment Exchange (TISAX)

Kromě toho jsou spolu s oddělením Office Management 
v Oberhachingu a vedením polské pobočky odpovědní za 
sledování uhlíkové stopy, jejíž výpočet každoročně provádějí 
a ověřují externí odborníci (v současnosti ClimatePartner 
GmbH).
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5.3 Oblasti činností a cíle 
Strategická orientace skupiny RATHGEBER je také s ohle‑
dem na otázky udržitelnosti přezkoumávána a upravována 
na pravidelných seminářích na téma strategie. V oblasti 
lidských zdrojů a kultury práce, životního prostředí a spo‑
lečnosti existuje mnoho oblastí činnosti a cílů, na kterých 
se neustále pracuje. Kromě toho budou aktivity firemní 
skupiny v budoucnu ovlivňovány cíli udržitelného rozvoje 
OSN zvolenými v roce 2021. 

Lidské zdroje a kultura práce 
Základem spolupráce ve skupině RATHGEBER jsou zásady 
pro spolupráci a vedení, firemní hodnoty a kodex chování 
zavedený ve 4. čtvrtletí roku 2021. Všechny procesy, jako 
je nástup do zaměstnání, interní dialog nebo opatření 
na podporu zdraví, jsou podle potřeby dále upravovány a 
optimalizovány. Například v lednu 2022 si skupina nechala 
ve třech pobočkách oficiálně certifikovat svůj závazek 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (DIN EN ISO 
45001). I nadále se budeme snažit o to, aby byli zaměst‑
nanci plně informováni o aktuálních událostech a proce‑
sech. Patří mezi ně například údaje o aktuální hospodářské 
situaci podniku nebo udržitelnosti. Deklarovaným cílem 
je nadále zapojovat všechny členy firemní skupiny do pro‑
blematiky udržitelného rozvoje, inspirovat je k aktivní účasti 
a pro tuto myšlenku je získávat. 
Program vzdělávání a odborné výuky ve skupině RATHGEBER
má být zachován s ohledem na různé pracovní profily a 
počet učňů, jakož i jejich převádění do trvalého pracovního 
poměru. Současná převratná situace popsaná v kapitole 
→ 2.7 Školení, další vzdělávání a interní možnosti osobního 
rozvoje by měla být využita jako příležitost k rozšíření.
Monitorovací výbor sleduje předpisy o mobilní práci a flexi‑
bilní pracovní době a předkládá návrhy na jejich další rozvoj 
nebo úpravu. 

Životní prostředí 
Skupina RATHGEBER je již mnoho let lídrem v oboru a 
je aktivní v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. 
Toto angažmá se bude i nadále rozvíjet. Hlavní oblastí 
činnosti je optimalizace a úspora zdrojů. Cílem je spotřebo‑
vávat a plýtvat co nejméně. 
Například díky digitalizaci by se v budoucnu měly příslušné 
procesy na všech místech téměř obejít bez papíru. Spotře‑
ba plynu, elektřiny, vody, surovin a pomocných materiálů, 
jakož i dalších zdrojů se má rovněž trvale snižovat a míra 
recyklace se má zvyšovat.  
Spolupráce s dodavateli v oblasti udržitelnosti má být 
navazována a rozšiřována. V ideálním případě skupina 
RATHGEBER již nyní nakupuje s CO

2 neutralitou. Po zpro‑
voznění fotovoltaického systému v Mindelheimu se plánuje 
jeho výstavba také u české pobočky. Závod v Bystřici n. P. 
by pak byl třetí pobočkou s výrobou solární energie. 
Dále je do roku 2023 plánována konverze celého vozové‑
ho parku skupiny RATHGEBER na elektromobilitu. Každý 
osobní automobil, kterému končí platnost smlouvy, bude 
nahrazen elektrickým vozidlem (ve výjimečných případech 
také hybridním modelem). V souvislosti s tím bude u 
těchto poboček také vybudována a rozšířena nabíjecí 
infrastruktura. 
Skupina nadále usiluje o udržitelnější výrobní procesy a 
(obalové) materiály (viz např. zavedení a rozšíření produkto‑
vé řady Green Line → 3.3 Udržitelnější materiály a výroba). 
Díky provozu a rozvoji vlastních fotovoltaických zařízení 
se podíl spotřeby vlastní elektřiny výrazně zvyšuje. Cílem 
těchto kroků a mnoha dalších opatření je ve střednědobém 
a dlouhodobém horizontu co nejvíce snížit uhlíkovou stopu 
v naší výrobě a omezovat tak nákup emisních povolenek, 
kterými nyní kompenzujeme vyprodukované množství CO

2.

Další oblastí, kde se skupina snaží o neustálý rozvoj 
z hlediska udržitelnosti, je design a vývoj produktových řad. 
Za prvé se má rozšířit řada výrobků se zelenou známkou 
Green Label, která je založena na udržitelnějších materiá‑
lech a procesech, a má postupně dosáhnout většího podílu 
na prodeji. Za druhé by bylo ideální, kdyby se ve středně‑
dobém horizontu podařilo co nejudržitelněji vyřešit také 
recyklovatelnost výrobků. 

Společnost 
Skupina RATHGEBER jako součást společnosti si je nadále 
vědoma své odpovědnosti za obecný prospěch. Vánoční 
dárky pro zaměstnance a zákazníky tak budou i nadále po‑
skytovány formou darů charitativním organizacím a firemní 
skupina bude i nadále aktivní jako sponzor kulturních, 
sportovních a vzdělávacích institucí a dalších kampaní.  
Nad rámec stávajících aktivit je neustále věnována pozor‑
nost tomu, kde a v jaké formě je zapotřebí další podpory 
a jak ji lze poskytnout (např. pomoc při přírodních katastro‑
fách, krizích atd.). 
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Cíle udržitelného rozvoje
Skupina RATHGEBER by ráda rozšířila svůj příspěvek k udr‑
žitelnosti, a proto v roce 2021 zahájila integraci vybraných 
cílů udržitelného rozvoje. V každé zemi, kde skupina půso‑
bí, budou sledovány tři cíle udržitelného rozvoje, k jejichž 
naplnění budou směřovat aktivity týmu CSR. Při výběru 
cílů bylo důležité, aby byly vhodné pro jednotlivé pobočky 
a měly podporu zaměstnanců. Proto byly SDG v Německu 
a České republice vybrány všemi vedoucími pracovníky 
a řediteli a vzhledem k malému počtu zaměstnanců v Pol‑
sku všemi tamními zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že 
četná opatření na ochranu klimatu již byla a jsou realizová‑
na, platí SDG č. 13 (opatření na ochranu klimatu) pro celou 
firemní skupinu. Vybraná opatření příslušných cílů udrži‑
telného rozvoje, která již byla realizována, jsou uvedena 
vpravo.

5.4 Iniciativa OSN Global Compact 
Iniciativa Global Compact byla spuštěna OSN v roce 1999 
a je největší světovou iniciativou pro odpovědné řízení pod‑
niků. Společnosti, které se přihlásí ke Global Compactu, 
se zavazují jednat v souladu s jeho deseti zásadami v oblasti 
lidských práv, pracovních norem, životního prostředí a kli‑
matu, jakož i prevence korupce a každoročně vypracovávají 
dokument Sdělení o pokroku (CoP). 
Společnost RATHGEBER GmbH & Co. KG je členem této 
iniciativy od 1. března 2011 a oficiálně se zavázala k dodr‑
žování 10 zásad, které jsou uplatňovány ve všech společ‑
nostech skupiny RATHGEBER.

FIRMA SDG VÝBĚR DOSAVADNÍCH OPATŘENÍ

SKUPINA RATHGEBER SDG 13:
 > Certifikace podle systémů environmentálního managementu od roku 1997 
 > Klimatická neutralita od roku 2010
 > Podpora projektů na ochranu klimatu 
 > Fotovoltaické systémy v obou německých závodech a záměr jeho vybudování v Bystřici n. P.
 > Konverze kompletního vozového parku na elektromobilitu do roku 2023 
 > JobRad a infrastruktura pro jízdní kola 
 > Klimaticky neutrální zasílání všech produktů (GoGreen)

RATHGEBER Německo  
smart‑TEC 

SDG 2: Vánoční příspěvek pro nadaci Tafel 
SDG 4:

 > Nabídka mnoha učňovských oborů
 > Nabídky dalšího interního vzdělávání
 > Příspěvek dvěma školám v Oberhachingu a okolí a vzdělávací nadaci Stiftung Bildung 

SDG 12:
 > Produktová řada Green Label
 > Optimalizace výrobků (procesy a materiály) 
 > Vyšší materiálová efektivita díky optimalizovanému nestingu  
 > Rekuperace tepla z odpadního tepla strojů 
 > Systém správy dokumentů (DMS) 
 > Digitální zpracování a kontrola objednávek 
 > Realizace výsledků projektu pro udržitelnější obaly 
 > Systémy cirkulace vody v různých procesních krocích 
 > Chlazení výrobních zařízení vodou ze studny v Mindelheimu

RATHGEBER Česká repub‑
lika

SDG 3: 
 > Pravidelné lékařské prohlídky 
 > Slevy na místní sportovní aktivity 

SDG 6: Za tímto účelem nebyla dosud provedena žádná opatření 
SDG 12:

 > Produktová řada Green Label
 > Optimalizace výrobků (procesy a materiály) 
 > Rekuperace tepla z odpadního tepla strojů  
 > Systém správy dokumentů (DMS) 
 > Velká investice do nového zařízení pro čištění a odbarvování sít se systémem cirkulace vody 
 > Realizace výsledků projektu pro udržitelnější obaly 
 > Systémy cirkulace vody v různých procesních krocích 

RATHGEBER Polsko SDG 2: Dar rodině v nouzi prostřednictvím kampaně Šlechetný dar 
SDG 5 a 16: Za tímto účelem nebyla dosud provedena žádná opatření

RATHGEBER & Global Compact

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/13322-Rathgeber-GmbH-Co-KG
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/13322-Rathgeber-GmbH-Co-KG
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5.5 Zainteresované strany 
Skupina RATHGEBER udržuje kontakt se zainteresovanými 
stranami prostřednictvím mnoha kanálů. Kromě výměny 
informací v rámci každodenní pracovní činnosti by tento 
přístup měl pomoci komunikovat navenek firemní hodnoty, 
společenské a ekologické aktivity a inovace produktové 
palety. Zároveň zainteresované strany průběžně komunikují 
firemní skupině také své zájmy. 
Největší skupiny zainteresovaných stran jsou uvedeny 
ve vedlejší tabulce s příslušnými formáty dialogu.  
Kontakt se zákazníky probíhá samozřejmě prostřednictvím 
konzultací a prodejních rozhovorů, jakož i průzkumů mezi 
zákazníky a také v rámci auditů. Formou dialogu jsou 
rovněž webové stránky RATHGEBER, sociální média, online 
semináře a zpravodaj. Webový magazín firemní skupiny 
Signature informuje o technice, lidech a novinkách již 
od ledna 2016.  

ZAINTERESOVA-
NÉ STRANY

FORMÁT DIALOGU

Zákazníci  > Prodejní rozhovory/konzultace 
 > Průzkumy mezi zákazníky 
 > Webové stránky společností 
 > Sociální média 
 > E‑mailový zpravodaj 
 > Online semináře 
 > Webový časopis Signature 
 > Audity

Dodavatelé   > Pravidelné aktualizace 
 > Průzkumy u dodavatelů 
 > Návštěvy veletrhů 
 > Audity dodavatelů

Zaměstnanci  > Pravidelné schůzky oddělení 
 > Manažerská setkání 
 > Podnikový intranet 
 > Černé a zelené tabule / informační obrazovky 
 > Informační akce 
 > Průzkumy 
 > Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Úřady  > Pravidelné návštěvy provozů  
 > Zkoušky na různá témata 
 > Shoda s právními předpisy 
 >  Povinné revizní zprávy k odpadní vodě  

a kanalizaci

Banky a pojišťovny  >  Pravidelná komunikace o hospodářské situaci 
podniku 

 > Pravidelné předávání účetních rozvah

Všichni dodavatelé dostávají pravidelně aktualizace a kon‑
takt je navíc udržován také prostřednictvím průzkumů 
u dodavatelů, auditů a veletrhů. 
Kontakt se zaměstnanci probíhá v mnoha formátech. 
Příkladem mohou být pravidelné schůzky na jednotlivých 
odděleních, manažerská setkání na jednotlivých pobočkách 
a intranet. Na „zelených tabulích“ jsou k dispozici jízdní 
řády veřejné dopravy a informační materiály, jako např. 
k tématu ShareNow (sdílení automobilů). Informační ob‑
razovka slouží jako další komunikační kanál v německém 
výrobním závodě a další bude instalována v české pobočce 
v roce 2022. 

Kontakt s příslušnými úřady probíhá prostřednictvím 
pravidelných návštěv provozů, různých úředních nařízení 
a opakujících se zkoušek. 
O vývoji ve skupině RATHGEBER jsou samozřejmě 
informovány i další zainteresované strany, jako jsou banky 
a pojišťovny.

WEBOVÝ ČASOPIS SIGNATURE

Vážení čtenáři, 
tato zpráva Vám předkládá ucelený přehled o aktivi‑
tách skupiny RATHGEBER v oblasti trvalé udržitelnosti. 
Máme v úmyslu se v tomto ohledu i nadále zlepšovat 
a celá řada dalších opatření je již naplánována. 
Naše příští zpráva o udržitelnosti bude zveřejněna  
v roce 2024 a představí náš vývoj v letech 2022/2023.
Pokud máte k této zprávě jakékoli dotazy nebo připo‑
mínky, neváhejte se obrátit na tým CSR na adrese csr@
rathgeber.eu.

https://signature.rathgeber.cz/
https://signature.rathgeber.cz/
mailto:csr%40rathgeber.eu?subject=
mailto:csr%40rathgeber.eu?subject=
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Seznam zkratek
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CCF  Corporate Carbon Footprint  (uhlíková stopa podniku)  

CMM Corporate Mobility Management (podnikové řízení mobility)  

CoP  Communication on Progress (sdělení o pok) 

CSR Corporate Social Responsibility (společenská odpovědnost firem)  

DMS Document Management System (systém správy dokumentů)

EM  Environmental Management (management životního prostředí)

EMAS  Eco-Management And Audit Scheme (systém řízení organizací a auditů z hlediska životního prostředí)

GHS Globally Harmonised System (globálně harmonizovaný systém) 

NFC Near Field Communication (komunikace na krátké vzdálenosti)  

PP Polypropylene (polypropylen)  

QM Quality Management (management kvality)

RFID  Radio Frequency Identification (radiofrekvenční identifikace)  

SDG Sustainable Development Goal (cíl udržitelného rozvoje) 

SM Sustainability Management (řízení udržitelnosti)

SVHC  Substance of Very High Concern (látka vzbuzující mimořádné obavy)  

TISAX   Trusted Information Security Assessment Exchange (posouzení zabezpečení výměny důvěrných informací) 



DISTRIBUČNÍ CENTRÁLA 

NĚMECKO

RATHGEBER GMBH & CO. KG

Kolpingring 3

82041 Oberhaching

Německo

Telefon +49 89 613007‑0

info@rathgeber.eu

www.rathgeber.eu

DISTRIBUČNÍ CENTRÁLA 

NĚMECKO

smart‑TEC GMBH & CO. KG

Kolpingring 3

82041 Oberhaching

Německo

Telefon +49 89 613007‑80

info@smart‑tec.com

www.smart‑tec.com

VÝROBA

NĚMECKO

RATHGEBER GMBH & CO. KG

Widdersteinstraße 2

877719 Mindelheim

Německo

Telefon +49 8261 7697‑0

info@rathgeber.eu

www.rathgeber.eu

PRODUKCE A

DISTRIBUČNÍ CENTRÁLA ČESKO

RATHGEBER, K.S.

Nádražní 1402

59301 Bystřice nad Pernštejnem

Česko

Telefon +420 565 555 299 

info@rathgeber.cz

www.rathgeber.cz

DISTRIBUČNÍ CENTRÁLA 

POLSKO

RATHGEBER SP. Z O. O.

ul. Życzliwa 27/2

53‑030 Wrocław

Polsko

Telefon +48 71 7823990

info@rathgeber.pl

www.rahtgeber.pl


	1	PŘEDSTAVENÍ SKUPINY RATHGEBER
	1.1 Fakta
	1.2 Skupina RATHGEBER
	1.3 Historie
	1.4 Produkty
	1.5 Vývoj obchodní činnosti 2020/2021

	2	LIDSKÉ ZDROJE A KULTURA PRÁCE
	2.1 Struktura zaměstnanců
	2.2 Zásady pro spolupráci a vedení
	2.3 Kodex chování
	2.4 Nástup nových zaměstnanců (onboarding)
	2.5 Řízení ochrany zdraví při práci
	2.6 Interní dialog
	2.7 Školení, další vzdělávání a interní možnosti 
osobního rozvoje
	2.8 Rozmanitost a sociální odpovědnost v praxi
	2.9 Rovnováha mezi pracovním a soukromým 
životem
	2.10 Slavnosti, akce a návštěvy poboček

	3	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
	3.1 Fakt
	3.2 Ochrana životního prostředí
	3.3 Udržitelnější materiály a výroba
	3.4 Technologie a udržitelnost ve společnosti 
smart‑TEC
	3.5 Využití zdrojů 
	3.5.1 Energie
	3.5.2 Voda a odpadní voda 
	3.5.3 Odpady a recyklovatelné materiály 
	3.5.4 Nebezpečné látky 

	3.6 Emise CO2 a ochrana klimatu 

	4	SPOLEČNOST
	4.1 Fakta 
	4.2 Partnerství a členství 
	4.3 Sponzoring
	4.4 Dary 
	4.5 Podpora kultury a vzdělávacích institucí 

	5	ŘÍZENÍ UDRŽITELNOSTI
	5.1 Fakta 
	5.2 Řízení udržitelnosti 
	5.3 Oblasti činností a cíle 
	5.4 Iniciativa OSN Global Compact 
	5.5 Zainteresované strany 


	vorherige Seite 3: 
	Seite 2: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 

	nächste Seite 3: 
	Seite 2: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 

	02 nächstes Kapitel 2: 
	Seite 2: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 

	02 Kapitelstart: 
	Seite 2: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 

	nächste Seite: 
	vorherige Seite: 
	nächstes Kapitel: 
	Titelseite: 
	vorherige Seite: 
	Seite 4: 
	Seite 11: 
	Seite 19: 
	Seite 34: 
	Seite 37: 

	nächste Seite: 
	Seite 4: 
	Seite 11: 
	Seite 19: 
	Seite 37: 

	01 nächstes Kapitel: 
	Seite 4: 

	Schaltfläche 18: 
	Seite 4: 

	vorherige Seite 2: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 

	nächste Seite 2: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 

	01 nächstes Kapitel 2: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 

	01 Kapitelstart: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 

	02 nächstes Kapitel: 
	Seite 11: 

	02 vorheriges Kapitel: 
	Seite 11: 

	03 nächstes Kapitel: 
	Seite 19: 

	03 vorheriges Kapitel: 
	Seite 19: 

	vorherige Seite 4: 
	Seite 20: 
	Seite 21: 
	Seite 22: 
	Seite 23: 
	Seite 24: 
	Seite 25: 
	Seite 26: 
	Seite 27: 
	Seite 28: 
	Seite 29: 
	Seite 30: 
	Seite 31: 
	Seite 32: 
	Seite 33: 

	nächste Seite 4: 
	Seite 20: 
	Seite 21: 
	Seite 22: 
	Seite 23: 
	Seite 24: 
	Seite 25: 
	Seite 26: 
	Seite 27: 
	Seite 28: 
	Seite 29: 
	Seite 30: 
	Seite 31: 
	Seite 32: 
	Seite 33: 

	03 nächstes Kapitel 2: 
	Seite 20: 
	Seite 21: 
	Seite 22: 
	Seite 23: 
	Seite 24: 
	Seite 25: 
	Seite 26: 
	Seite 27: 
	Seite 28: 
	Seite 29: 
	Seite 30: 
	Seite 31: 
	Seite 32: 
	Seite 33: 

	03 Kapitelstart: 
	Seite 20: 
	Seite 21: 
	Seite 22: 
	Seite 23: 
	Seite 24: 
	Seite 25: 
	Seite 26: 
	Seite 27: 
	Seite 28: 
	Seite 29: 
	Seite 30: 
	Seite 31: 
	Seite 32: 
	Seite 33: 

	Schaltfläche 11: 
	Seite 34: 

	04 nächstes Kapitel: 
	Seite 34: 

	04 vorheriges Kapitel: 
	Seite 34: 

	vorherige Seite 5: 
	Seite 35: 
	Seite 36: 

	Schaltfläche 13: 
	Seite 35: 
	Seite 36: 

	04 nächstes Kapitel 2: 
	Seite 35: 
	Seite 36: 

	04 Kapitelstart: 
	Seite 35: 
	Seite 36: 

	03 nächstes Kapitel 4: 
	Seite 37: 

	05 vorheriges Kapitel: 
	Seite 37: 

	vorherige Seite 6: 
	Seite 38: 
	Seite 39: 
	Seite 40: 
	Seite 41: 
	Seite 42: 
	Seite 43: 

	nächste Seite 5: 
	Seite 38: 
	Seite 39: 
	Seite 40: 
	Seite 41: 
	Seite 42: 
	Seite 43: 

	03 nächstes Kapitel 5: 
	Seite 38: 
	Seite 39: 
	Seite 40: 
	Seite 41: 
	Seite 42: 
	Seite 43: 

	05 Kapitelstart: 
	Seite 38: 
	Seite 39: 
	Seite 40: 
	Seite 41: 
	Seite 42: 
	Seite 43: 

	nächste Seite 6: 
	vorherige Seite 7: 
	letzte Seite: 
	ABK vorheriges Kapitel: 
	Button1: 


