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Schopnost společnosti Cooper Standard semknout se a překonávat výzvy je v 
kombinaci s vyšší dostupností vakcín a očekávaným nárůstem objemu výroby 
důvodem k optimismu.  
 
Jak jsme uvedli v našem hovoru ke čtvrtletním výsledkům, dosáhli jsme 
silného provozního výkonu a zvýšení marže, včetně 98 % zelených 
zákaznických přehledů výkonnostních metrik, 98 % zelených přehledů 
výkonnostních metrik ohledně zaváděných produktů a výrobních úspor ve výši 
18 milionů USD. Objemy výroby zůstávají konzistentní, přičemž v červnu se 
očekává zlepšení a v červenci bychom se měli dočkat ještě vyšších objemů. 
Tato očekávání se snažíme každý den překonávat a neustále hledáme 
příležitosti, jak dosahovat výsledků pro všechny naše zúčastněné strany. 
Zároveň však musíme zajistit, abychom dokázali v tomto silnějším druhém 
pololetí plnit své závazky se stejným nasazením ohledně bezpečnosti a 
kvality.  
 
Je mi potěšením Vás informovat, že naše zpráva o společenské odpovědnosti 
za rok 2020 s podtitulem „Silnější: Tým, partnerství, podnik“ byla nedávno 
zveřejněna na stránkách cooperstandard.com. Zpráva se zabývá pokrokem 
na cestě k výkonu na světové úrovni ve všech oblastech našeho podnikání s 
novými cíli v oblasti obnovitelných zdrojů energie a snižování odpadu. Dále 
informuje o iniciativách, jako jsou naše aktivity v oblasti různorodosti, 
začlenění a sounáležitosti. Udělejte si prosím čas na přečtení informací o 
důležité práci a našich úspěších v těchto oblastech, které jsou důležité pro 
všechny naše zúčastněné strany, včetně našich zaměstnanců. 

 
Jak již bylo zmíněno, tým Global Leadership Team zaměstnancům silně 
doporučuje, aby zvážili možnost nechat se naočkovat proti koronaviru, pokud 
je vakcína v jejich oblasti k dispozici. Dále všem připomíná, aby nadále 
dodržovali zavedená bezpečnostních opatření k omezení expozice a šíření 
viru. Další podrobnosti najdete v pravém sloupci. Je mi neméně velkým 
potěšením Vás informovat, že díky rostoucímu tempu očkování a vládním / 
zdravotním opatřením dochází také k aktualizaci „Plánu bezpečného návratu 
do provozu“ společnosti Cooper Standard. Počítáme, že s rostoucí 
proočkovaností se některá pracoviště dostanou do nových fází, které s sebou 
přinesou zmírnění některých COVID pokynů.  
 
I když se počet případů nákazy koronavirem na většině pracovišť snižuje, 
připomínáme, že některé země stále zaznamenávají vyšší počty. S velkým 
zármutkem Vás musím informovat o úmrtí našeho zaměstnance závodu 
Varginha v Brazílii. Rodině, přátelům a kolegům Clezia Oliveiry vyslovujeme 
hlubokou soustrast. K 7. květnu společnost zaznamenala celkem 47 
zaměstnanců s probíhajícím onemocněním COVID-19. 
 
Děkujeme Vám za Vaše nasazení v průběhu pandemie ve snaze dosahovat 
výsledků a udržet sebe a druhé v bezpečí.  

 
 
 

Jeff Edwards 
Předseda představenstva a generální ředitel 

 

Podívejte se na zprávu o společenské odpovědnosti Cooper 
Standard na www.cooperstandard.com 

 
Doporučujeme očkování 
Ze studií vyplývá, že v některých případech 
mohou osoby nakažené virem COVID-19 
pociťovat příznaky, jako je únava a ztráta čichu a 
chuti dlouho po vyléčení. Očkování chrání nejen 
před virem, ale i v (nepravděpodobném) případě 
nákazy předchází závažnému průběhu s 
dlouhodobými příznaky. Podle některých zpráv 
může dojít v případě neočkovaných pacientů s 
tzv. „dlouhým covidem“ po očkování ke zmírnění 
příznaků. 
 
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. 
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