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Společnost Saint-Gobain navrhuje, vyrábí a distribuuje materiály a řešení, které jsou 
klíčovou složkou pohodlí každého z nás a budoucnosti všech. Najdete je všude v našich 
obydlích a v našem každodenním životě: v budovách, dopravě, infrastruktuře a v mnoha 
průmyslových aplikacích. Poskytují komfort, výkon a bezpečnost při řešení problémů 
udržitelné výstavby, efektivního využívání zdrojů a změny klimatu.

Kombinujeme pohodlí 
a udržitelnost

Saint-Gobain celosvětově

Čisté tržby za rok 2020

38,1
miliard Euro

Více než

167 000 zaměstnanců

Více než

3 500 obchodů

Jedna ze

100 největších 
průmyslových skupin 
na světě s 800 výrobními 
závody

Působí

v 72 zemích

Založena před více než

350 letyVíce než

80 % tržeb
tvoří prodeje  
na stavebních trzích

Údaje za rok 2020 4–5



Dock In Two – centrála Saint-Gobain v Praze



V ČR působí skupina Saint-Gobain již od roku 1992. Skupina Saint-Gobain navrhuje 
a vyrábí vysoce výkonné stavební materiály, které poskytují inovativní řešení energetické 
efektivity a ochrany životního prostředí. Díky svým materiálům nabízí komplexní řešení 
pro kvalitní, úsporné a udržitelné bydlení lidí v ČR. Dále vyrábí skla pro stavebnictví 
i automobilový průmysl a trubní systémy pro zásobování vodou.

Skupina Saint-Gobain patří mezi největší výrobní společnosti a největší plátce daně v ČR. 
Je také jedním z největších regionálních zaměstnavatelů s výraznými zaměstnaneckými 
benefity. Patří mezi přední regionální dárce, sponzoruje a podporuje řadu neziskových 
společností a aktivit, zejména spojených se sociální péčí.

Saint-Gobain je jednou z nejvíce inovativních společností světa a také v ČR se podílí na 
vývoji nových materiálů a výrobků. Skupina Saint-Gobain v ČR se dále výrazně rozvíjí, 
investuje do svých závodů a výrobních kapacit. V posledních pěti letech Skupina v ČR 
investovala více než 4 mld Kč.
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4 
společnosti

13 
výrobních 
závodů

13 
značek

17,5 mld. Kč 
obrat

4 500 
zaměstnanců

Klíčové údaje Česká republika

Údaje za rok 2020



Kanceláře Oracle Praha



STAVEBNÍ MATERIÁLY

PRŮMYSLOVÁ ŘEŠENÍ

Oblasti působení

Liberec

Horní Počaply

Praha

Hořovice
Litomyšl

Lipník nad Bečvou

Prostějov

Brno

Hodonice

Kozojedy

Častolovice

Český Brod

Zeleneč – Mstětice

KANCELÁŘE

VÝROBNÍ ZÁVODY

SKLADY
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Saint-Gobain Česká republika získal ocenění TOP EMLOYER Česká Republika poprvé 
již v roce 2015 a od té doby je takto certifikován každým rokem. Jedná se o prestižní 
a náročnou certifikaci, což nás právem řadí k nejlepším a nejdůvěryhodnějším 
zaměstnavatelům v České republice. Například v roce 2021 bylo takto certifikováno pouze 
deset společností.

Klíčové pro celou certifikaci Top Employer je absolvování přísného posuzování 
a zkoumaní, jehož cílem je zjistit, zda společnost splňuje stanovené mezinárodní 
standardy. Jedná se o nezávislou certifikaci, kdy jsou všechny požadované parametry 
nezávisle auditovány. Top Employers Institute hodnotí Saint-Gobain v České republice na 
úrovni všech personálních procesů a standardů, které zahrnují tato kritéria:

 ĥ strategie pro rozvoj a hledání talentů,

 ĥ plánování pracovní síly,

 ĥ přijímání nových zaměstnanců  
a proces jejich zapracování,

 ĥ vzdělávání a rozvoj,

 ĥ řízení výkonnosti,

 ĥ rozvoj managementu,

 ĥ možnosti kariérního růstu a rozvoje,

 ĥ zaměstnanecké benefity,

 ĥ firemní kultura.

Jsme TOP zaměstnavatelem
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2050

ŠETŘÍME PŘÍRODNÍ 
ZDROJE

RECYKLUJEME

SLEDUJEME DOPADY
VÝROBKŮ V CELÉM
ŽIVOTNÍM CYKLU

ŠETŘÍME
VODU

BUDEME UHLÍKOVĚ
NEUTRÁLNÍ 
V ROCE 2050



Cirkulární ekonomika

Nerostné suroviny nejsou 
nevyčerpatelné a proto klademe 
důraz na recyklaci a znovuvyužití odpadů:

 ĥ Nerecyklované odpady snížíme o 80%

 ĥ Podíl recyklátu ve výrobcích a obalech 
bude nejméně 30%

 ĥ Všechny obaly budou 100% 
recyklovatelné

Transparentnost

Pro všechny naše výrobky 
zpracujeme analýzu životního 
cyklu (LCA) deklarovanou EPD certifikáty. 
Naši zákazníci tak budou mít úplný přehled 
o dopadu našich výrobků na životní 
prostředí.

Voda

Voda je vzácná surovina, kterou 
potřebuje každý z nás. My si to 
uvědomujeme a proto chceme snížit její 
spotřebu o 50 %

Emise CO2

Uvědomujeme si nezbytnost 
boje proti klimatickým změnám 
a proto jsme si do roku 2030 stanovili cíle 
pro snížení emisí CO2

Přímé emise ze spalování paliv a nepřímé 
emise ze spotřebované energie (Scope 
I a II) snížíme o 33 %

Nepřímé emise (Scope III) ze surovin 
dopravy, cestování apod. chceme snížit 
o 16 %

Na cestě k udržitelnosti

* V porovnání s rokem 2017

Udržitelnost je jedním z klíčových bodů strategie společnosti Saint-Gobain. Chceme, 
aby byl svět lepším místem k životu a proto usilujeme o to, aby dopady naší činnosti 
na životní prostředí byly co nejmenší a naše produkty poskytovaly ideální řešení pro 
současné a budoucí environmentální výzvy.

Proto jsme si stanovili tyto střednědobé cíle do roku 2030*:

To vše je v souladu s naším dlouhodobým cílem 
DOSAŽENÍ UHLÍKOVÉ NEUTRALITY V ROCE 2050
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Společenská odpovědnost
Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti. Podporujeme sociální, environmentální 
a kulturní projekty tam, kde máme umístěné výrobní závody. V rámci sociálních projektů 
se věnujeme zejména těm, které jsou spojené se sociální péčí a pomocí s návratem do 
života. Naše společnost a její zaměstnanci se aktivně podíleli na mnoha projektech.

Sociální projekty

Podporujeme nejen dodávkami materiálů 
i přímými finanční dary nemocnice, 
domovy pro seniory nebo organizace 
na podporu opuštěných dětí. Celkově se 
jedná o desítky organizací. Za všechny 
jmenujme nemocnice Znojmo, Rychnov 
nebo Litomyšl, dále pak Fond ohrožených 
dětí nebo domovy pro seniory Hranice, 
Litomyšl. Do dárcovských aktivit tohoto 
typu zapojujeme i zaměstnance.

Podpora místních komunit
Na podporu vzdělávání, zájmových 
a sportovních aktivit pro děti přispíváme 
pravidelně finančními prostředky. Sportovní 
oddíly tak mohou nakoupit nové dresy, 
zaplatit startovné, pronájmy nebo zakoupit 
potřebné pomůcky. Přispíváme také na 
organizaci dětských dnů apod.

Životní prostředí
Udržitelnost a ochrana životního prostředí 
je dlouhodobou prioritou Skupiny. 
Již od roku 2015 organizují zaměstnanci 
dobrovolné pracovní víkendy v přírodě.

Pravidelně se zaměstnanci například 
zapojují také do celosvětové úklidové akce 
– Ukliďme Česko a organizují úklidy v okolí 
svých závodů.

Nadace Saint-Gobain
Iniciativa Saint-Gobain Foundation se 
věnuje solidární činnosti v oblastech, které 
se týkají strategie udržitelného bydlení. 
V ČR podpořila Nadace již 7 projektů 
v celkové hodnotě 12 milionů korun. 
Například rekonstrukci Květné zahrady 
nebo výstavbu sociálního domu pro 
organizaci Babybox.
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Harfa Design Residence

Rekonstrukce rodinného domu Ondřejov

AFI Tower

Sportovní hala

Bohdalecké Kvarteto



Rodinný dům Brno Císařská vinice

Rezidence Michelangelova Fragment

Naše reference
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Naše poslání vyplývá z náplně naší činnosti. Pro naše zákazníky a často i společně s nimi 
navrhujeme, vyrábíme a dodáváme takové materiály a řešení, která zlepšují život každého 
z nás, přispívají k našemu komfortu a vyšší kvalitě života a zároveň jsou ohleduplné k naší 
planetě.

Naše poslání je dáno tím, kým jsme. Více než 350 let naší historie, vedoucí pozice 
v mnohých oborech našeho podnikání a zkušenost našich pracovních týmů nám 
umožňují, abychom při našem rozvoji přispívali k řešení základních problémů, jimž lidstvo 
v současnosti čelí, jako jsou klimatické změny, ochrana přírodních zdrojů či boj proti 
nerovnosti. Jsme globální, ale zároveň také lokální společností, která je pevnou součástí 
regionů, v nichž působí. Pomáháme v jejich rozvoji a přispíváme k tomu, aby byl svět 
spravedlivějším, otevřenějším, přívětivějším a dlouhodobě udržitelným místem pro život.

Naše poslání je podtrženo činy. Ve všem, co děláme, myslíme na budoucnost. Společně 
s našimi zákazníky, dodavateli, zaměstnanci a dalšími partnery nás naše poslání vede 
ke snaze naplňovat individuální i celospolečenské potřeby a umožnit každému z nás 
žít kvalitnější život. Zároveň nás motivuje k inovacím, jejichž cílem je dosáhnout co 
největšího souladu člověka s přírodou, a zajistit tak udržitelnou budoucnost naší planety.

Naše poslání je založeno na našich hodnotách. Naše činnost je vždy v souladu s našimi 
firemními zásadami, společenskými hodnotami a etickými principy. které se odrážejí 
v naší firemní kultuře. Naše vzájemná spolupráce je založena na naslouchání, dialogu, 
péči, solidaritě, důvěře a respektu k odlišnostem.

Naším základním cílem a posláním je jednat každý den tak, abychom učinili svět 
příjemnějším místem pro život pro nás i budoucí generace.
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www.saint-gobain.cz


