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Jsem pyšný na tvrdou práci našeho týmu a proaktivní opatření k řešení 
nedávných vnějších rušivých vlivů, které mají dopad na náš byznys, včetně 
nepříznivých povětrnostních podmínek a výpadků v dodavatelském řetězci. 
Navzdory těmto výzvám podává náš tým solidní výkon z hlediska financí, 
kvality a bezpečnosti. 
 
Aktivita společnosti Cooper Standard pokračuje v oživování spolu s 
automobilovým průmyslem. Výše uvedené výzvy měly negativní dopad na 
objemy výroby, ale očekáváme, že v druhé polovině letošního roku dojde k 
nárůstu poptávky po našich produktech. Jen na rok 2021 máme naplánováno 
více než 150 uvedení na trh. V rámci přípravy na tento očekávaný růst je 
důležité, abychom dokázali i nadále udržet stabilitu napříč globálními 
operacemi, rychle identifikovat výzvy a v případě potřeby vyhledat včas 
pomoc. 
 
Kromě pandemie onemocnění COVID-19 prochází automobilový průmysl 
neustálou transformací. Trendem, na který jsem dotazován nejčastěji, je 
elektromobilita a vliv tohoto posunu na trhu na náš byznys. I když může 
časem opadat poptávka po produktech spojených se spalovacími motory, trh 
s elektromobily poskytuje pro společnost Cooper Standard celou řadu 
příležitostí. Naše týmy aplikují odborné znalosti z našich produktových řad 
palivové a brzdové systémy a systémy rozvodu kapalin k řešení potřeb 
elektromobility, jako jsou baterie pro topení a chlazení. Celkem je 25 ze 150 
plánovaných uvedení produktů na trh určeno pro elektromobily a Cooper 
Standard je v globálním měřítku dodavatelem pro 16 z 25 top 
elektromobilových platforem. 
 
Ačkoli si v mnoha oblastech stále vedeme dobře, je bezpodmínečně nutné, 
abychom riziko nepřehlédli a snažili se jej včas identifikovat a zmírnit. To platí 
zejména o bezpečnosti. Naše celková kultura bezpečnosti očekává, že aktivní 
roli v bezpečnosti sebe sama i druhých hrají všichni zaměstnanci. Věnujte 
prosím pozornost svému okolí, abyste se vyvarovali potenciálním rizikům a 
pomohli předcházet bezpečnostním incidentům od drobných uklouznutí až po 
vážnější zranění. To samé platí i pro naše bezpečnostní pokyny COVID, 
nadále je prosím dodržujte na všech našich pracovištích i mimo ně. K 12. 
březnu společnost zaznamenala celkem 53 zaměstnanců s probíhajícím 
onemocněním COVID-19. 
 
Děkuji za Vaše setrvalé úsilí při prosazování trvalé hodnoty pro všechny naše 
zúčastněné strany. Věřím, že díky svému soustředění na bezpečnost našich 
lidí, dodávky kvalitních produktů zákazníkům a pozitivní dopad na naše 
komunity, budeme připraveni na všechny výzvy, které tento rok s sebou 
přinese. 

 
Jeff Edwards 
Předseda představenstva a generální ředitel 

 
 

 
 
 

Nechoďte prosím do práce a kontaktujte místní 
oddělení HR, pokud: 
• Máte příznaky horečky (38 °C a více) nebo 

příznaky 
podobné chřipce 

• Dostali od místních zdravotnických úřadů 
či poskytovatele zdravotní péče pokyn k 
sebeizolaci či karanténě 

• Byli jste v posledních 14 dnech v úzkém 
kontaktu s někým, kdo byl pozitivně testován 
nebo vyšetřován na onemocnění COVID-19 

 
Pokyny COVID 
• Často si umývejte ruce 
• Nepodávejte si ruce 
• Při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa 
• Udržujte vzdálenost 1-2 metry od ostatních 
• Organizujte krátké porady 
• Omezte veřejnou dopravu 
• Vyhýbejte se přeplněným prostorům 
• Zůstaňte doma, když jste nemocní 

 
Firemní zdroje pro etické reportování 
• Váš nadřízený nebo manažer 
• Jakýkoli člen týmu HR 
• Právní oddělení nebo tým pro etiku a 

dodržování předpisů 
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com) 

• Některý ze členů Globální komise 
pro dodržování etiky 

• Služba Cooper Standard 
IntegrityLine, v případě zájmu i 
anonymně*, na adrese 
www.csintegrityline.com 
* Vezměte prosím na vědomí, že v některých 
zemích, ve kterých působíme, nelze podávat 
anonymní 
hlášení. 

 
SLEDUJTE MĚSÍČNÍ INFORMACE 
Měsíční dopisy budou zveřejňovány na webových 
stránkách společnosti Cooper Standard na adrese: 
https://www.cooperstandard.com/covid-19- 
employee-communications. Prosím, 
použijte 
heslo: CSTeamwork k přístupu (v hesle se rozlišují 
velká a malá písmena). 
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