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Automobilový průmysl i nadále naráží na celou řadu výzev, které jsem zmínil 
ve svém posledním dopise. Jedním z nich je i celosvětový nedostatek 
mikročipů, který má dopad na řadu průmyslových odvětví. Následkem toho 
mnoho našich zákazníků zpomalilo výrobu, někteří ji dokonce na několik 
týdnů pozastavili, dokud se dodavatelský řetězec nezotaví. I přes tyto těžkosti 
si udržujeme v nepředvídatelném kvartále silný provozní výkon v oblastech 
našeho podnikání, které můžeme mít pod kontrolou.  

 

Navzdory pomalejší výrobě, která nedostála očekávání, je spotřebitelská 
poptávka po automobilech stále vysoká a naši zákazníci dávají najevo, že v 
druhém pololetí očekávají vysokou úroveň výroby. Jeden zákazník již zrušil 
letošní obvyklou letní odstávku ve snaze dohnat zpomalení výroby v prvním 
pololetí. Stejně tak Cooper Standard očekává, že druhé pololetí bude pro 
naše výrobní závody velmi rušné.  Při přípravě na hektické druhé pololetí je 
důležité se nepřestat soustředit na to, co můžeme mít pod kontrolou, 
abychom mohli řídit náklady, dodržovat své závazky v oblasti bezpečnosti, 
pracovat na snižování rizik a připravovat se na zvýšení poptávky po výrobě.   

 

Zvláště chci poděkovat pracovníkům ve výrobních závodech za Vaši podporu 
a neustálý závazek k excelenci. S potěšením Vás mohu informovat, že 14 
výrobních závodů dosáhlo v prvním čtvrtletí roku 2021 statusu Diamond Plant. 
Těšíme se, že v průběhu roku tyto řady rozšíří celá řada dalších závodů! V 
několika výrobních závodech rovněž zaměstnanci tvrdě pracují na nových 
zakázkách, aby mohli naši zákazníci bezproblémově uvádět nové produkty na 
trh.  

 

Je povzbudivé sledovat rostoucí tempo očkování ve světě, který nadále 
zápasí s pandemií onemocnění COVID-19. Tým Global Leadership Team 
důrazně doporučuje zaměstnancům, aby se nechali proti koronaviru 
naočkovat, pokud k tomu mají možnost. Společnost zkoumá možnosti 
zajištění vakcín pro zaměstnance, kteří by měli zájem. Zatím jsou tyto 
možnosti omezené, ale naše týmy na tom budou i nadále pracovat. Znovu 
vám připomínáme, abyste i nadále pokračovali v dodržování nezbytných 
bezpečnostních opatření na našich pracovištích i mimo ně, aby se omezila 
expozice a šíření viru. K 10. dubnu společnost zaznamenala celkem 86 
zaměstnanců s probíhajícím onemocněním COVID-19. 

 

Jsem přesvědčen, že díky svému soustředění na bezpečnost a udržení 
hodnoty pro všechny naše zúčastněné strany dokážeme tyto výzvy překonat 
pro ještě světlejší budoucnost. 

 

 

 

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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