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Kazmova show byla pecka
a my byli u toho!
Razíme EKO cestu, 
pojďte do toho s námi
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně a kolegové,

je za námi opět léto a  já doufám, že jste 
si všichni užili dovolené s vašimi blízkými 
a načerpali síly na podzimní pracovní se-
zónu.

Je mi ctí vám představit další číslo magazí-
nu, které je našlapané a opět plné informa-
cí z provozu. Novinkou je, že se k vám nově 
bude dostávat magazín eM nejen v tištěné, 
ale také v elektronické formě prostřednic-
tvím e-mailu, kde si číslo můžete rozklik-
nout a vždy pohodlně přečíst online.

Určitě jste také zavnímali, že jsme se sta-
li součástí Kazmovy show „Zakopal jsem 
auto“. Díky vzdálenému dohledu M2C 
Space jsme online sledovali utajované 
místo zakopaného auta. V červnu jsme se 
také účastnili a pomáhali v Kladně při slav-
nostní soutěži a vykopávání auta. Jak znáte  
Kazmu, všechno, co kolem této show bylo, 
se bude teprve postupně odkrývat. J Více 
se dozvíte uvnitř magazínu. 

Abychom podpořili nábor nových kole-
gů, spustili jsme soutěž do 31. 10. 2021, 
kde můžete hrát o nový iPhone, sud piva 
nebo LED TV a  samozřejmě za každého 

Tereza Rýparová
Ředitelka marketingu

Spustili jsme soutěž do 31. 10. 2021, kde můžete hrát 
o nový iPhone, sud piva nebo LED TV a samozřejmě 
za každého nového pracovníka dostanete finanční 
odměnu. 

nového pracovníka dostanete finanč-
ní odměnu. Podrobnější podmínky se 
dozvíte na poslední straně magazínu  
nebo na webových stránkách 
https://www.m2c.eu/prived-kamarada/

V M2C nám i přes překážky spojené s pan-
demickou situací stále běží náš CSR pro-
jekt M2C Lidem, díky kterému podporu-
jeme handicapované děti našich kolegů. 
Jsme rádi, že se nám podařilo uspořádat 
charitativní snídani, kde jsme vybrali první 
finanční příspěvky pro naše dva malé bo-
jovníky. I nadále podporujeme sportovní 
nebo dětské akce, tábory a také české fil-
my. Do kina se momentálně můžete zajít 
podívat na Deníček moderního fotra, kde 
uvidíte naše zásahové vozidlo a  kolegu 
v akci. J

V neposlední řadě se na podzim můžete 
těšit na nový e-shop, který pro vás spouš-
tíme a brzy se o něm dozvíte více! Nakou-
pit zde můžete jednotlivé části uniforem 
nebo reklamní předměty s  logem M2C. 
Do budoucna chystáme i speciální edice 
předmětů na podporu našeho charitati- 
vního fondu M2C Lidem. 

Přeji všem pevné zdraví a příjemné pod-
zimní dny! 
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Z PROVOZU

Čistící práce na objektu Toyota Kolín 
se povedly na jedničku
Pomáhali jsme při největší čistící akci na 
objektu Toyota. Naši kolegové z M2C zde 
za pomoci těžké techniky čistili dešťový 
kanál o délce 700 m x 6 m. V rámci úklidů 
budou následovat ještě dočišťovací ruční 
práce. Máme radost, že byl klient s odve-
denou prací velmi spokojen. 

Na Toyota Kolín jsme zároveň pomáhali 
s výsadbou stromů a okrasných keřů. Kli-
entovi jsme doporučili řešení přímo na 
míru a díky usilovné práci našich zaměst-
nanců zde vznikl krásný a reprezentativní 
prostor. 

Zabezpečení obchodu v době 
demonstrací

Koncem měsíce června jsme byli osloveni 
klientem Albert k  zabezpečení hypermar-
ketu Teplice v  době demonstrací, které 
probíhaly z důvodu usmrcení muže, jehož 
krátce předtím zadržela policie v  blízkos-
ti hypermarketu. Právě toto místo se pak 
stalo místem konání demonstrací proti po-
licejnímu zásahu (v  médiích označováno 
jako „Český Floyd“).

Naším úkolem bylo zajistit bezpečnost pro 
zákazníky a  zaměstnance obchodu. Záro-
veň zde probíhala každodenní komunika-
ce a spolupráce s Policií ČR a se zástupci 
klienta. Kromě standardní fyzické ostrahy 

byli pro zajištění bezpečnosti na obchodě 
přítomni členové Store watch a Mobilní ka-
merové hlídky Praha.

Během všech demonstrací se podařilo 
zajistit plynulý chod obchodu, veškeré 
nestandardní situace byly ve spolupráci 
s PČR ihned řešeny. 

Děkujeme všem strážným a  členům hlí-
dek, kteří se na zajištění klidného průbě-
hu demonstrací podíleli. Především pak 
i  bezpečnostnímu manažerovi Lukášovi 
Švábenickému, který vše organizoval a  ří-
dil přímo na provozovně Albert Teplice. 



5

Z PROVOZU

M2C má 
nově na 
starost úklidy 
na Harfě
Úspěšně pokračuje naše spolupráce 
s  obchodním centrem Galerie Harfa, kde 
jsme od května nově ke službám ostrahy 
přidali i služby úklidů včetně odpadového 
hospodářství. Navíc je to naše první zakáz-
ka, kde používáme naftový úklidový stroj. 

Prasknuté 
potrubie 
v OC Centrál

V apríli počas pravidelnej nočnej pochôd-
zkovej činnosti strážnik zistil, že prasklo 
potrubie prívodu vody do bojleru v  tech-
nologickej miestnosti na verejných toale-
tách. Cez vysielačku informoval operačné-
ho dôstojníka, ktorý informoval oddelenie 
údržby, aby únik a  príčinu preveril. Prask-
nutie spôsobilo únik vody, ktorá vytopila 
celý priestor pánskych a dámskych toaliet 
a  pretiekla až do zázemia ku skladu NAY 
elektrodom a  do spodného podlažia ga-
ráže. Vplyvom vody sa poškodila pod-
laha steny a  dvere. Kým sa čakalo na prí-
chod údržbára, naši šikovní strážnici začali 
s  odsávaním vody. Údržbár po príchode 
sprístupnil dvere. 

Prívod vody bol zastavený a našťastie sa ni-
komu nič nestalo. 

Děláme 
radost 
dětem
Naše zaměstnankyně ze zakázky  
Yanfeng, kde zajišťujeme služby ostra-
hy a  recepce, zprostředkovala reklamní 
předměty M2C na dětský den s  hasiči. 
Jsme rádi, že jsme touto cestou mohli při-
spět a potěšit děti malým dárkem. 
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UDÁLOSTI

M2C na Future of Automotive Innovation

Jak docílit úspor? 
M2C představilo 
možnosti

Zástupci M2C 
v pořadu Svet 
technológií na 
programu TA3

První online konference Světa průmyslu se 
zúčastnilo přes 136 odborníků z oblasti Au-
tomotive a představila se na ní ve třech vstu-
pech i společnost M2C. V panelové diskuzi 
zástupců společností Toyota, Continental, 
Kiekert, Bilfinger a  M2C vystoupil na téma 
„Investice do inovativních postupů“ ředitel 
divize průmyslu M2C, František Železňák. 
Filip Ryšavý, technický ředitel M2C v odpo-
ledním bloku představil službu M2C Space, 
M2C e-Reception, M2C Log a automatickou 
vrátnici. Poslední vstup patřil řediteli dohle-
dového centra M2C Space Lukáši Převrátilo-
vi s případovou studií PERI na téma „Smart 
řešení pro samoobslužný logistický areál“. 
Na virtuálním stánku M2C odpovídal na do-
tazy účastníků konference obchodní mana-
žer Petr Franc. 

Z bezpečnostních kamer se díky technologii rozpoznávání obrazu 
dají získat velmi zajímavá data. Jak fungují algoritmy, které pomáha-
jí usnadnit provoz a zvýšit bezpečnost v monitorovaných objektech, 
vysvětlil ředitel slovenské pobočky M2C Peter Kozáček a technický 
ředitel Filip Ryšavý v pořadu Svet technológií na programu TA3. 

Společnost M2C uspořádala ve spolupráci s  Česko-německou 
obchodní a průmyslovou komorou pro členské firmy webinář na 
téma Hledání úspor prostřednictvím moderních technologií v ob-
lasti průmyslu, logistiky a retailu. Nejnovější trendy a inovativní po-
stupy představili postupně ředitel mezinárodního obchodu Marek 
Růžička, ředitel M2C Space Lukáš Převrátil a technický ředitel Filip 
Ryšavý. 
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UDÁLOSTI

M2C partnerem 
turnaje Karolíny 
Plíškové VIP TENIS 
OPEN 2021

Jsme hrdým 
partnerem 
filmu Deníček 
moderního 
fotra

Setkání s klienty 
v překrásné vile Tugendhat

V červnu jsme měli tu čest účastnit se jako hrdý partner charitativ-
ního turnaje Karolíny Plíškové VIP TENIS OPEN 2021. Prestižní teni-
sový turnaj dvojic opět pomáhal na dobrou věc a my jsme rádi, že 
jsme mohli být u toho. 

Již dlouhá léta podporuje českou kinema-
tografii. Jsme hrdým partnerem nového 
filmu Deníček moderního fotra, jehož režie 
se ujal Jan Haluza. V  hlavní roli v  příběhu 
otce na mateřské dovolené vystupuje Jiří 
Mádl po boku s  krásnou Terezou Ramba. 
Od srpna můžete shlédnout film Deníček 
moderního fotra v kinech. Moc nás těší, že 
můžeme touto cestou podpořit kulturní 
dění v České republice a už teď se těšíme 
na nové projekty. 

Příjemné setkání s našimi klienty proběhlo 
koncem června v nadčasové vile Tugendhat. 
Akci jsme uspořádali ve spolupráci se spo-
lečností Renocar, se kterou spolupracujeme 
na projektu e-mobility. Hosté si mohli užít 
exkluzivní prohlídku do zákulisí moderní 
funkcionalistické stavby, která byla zařazena 
mezi památky UNESCO. 
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ZAHRANIČÍ

Na jar sme nastúpili na objekt Europeum 
Bratislava. Na bezproblémovom chode 
objektu sa veľkou mierou podiela naša 
spoločnosť.

The Europeum je  polyfunkčný objekt  tri-
edy ‘A‘ v  centre hlavného mesta SR, Bra-
tislava, ktorý sa nachádza na Hodžovom 
námestí, oproti Prezidentskému palácu, 
v priamom susedstve hotela Crown Plaza 
a  Tatracentra, najfrekventovanejších častí 
mesta. Objekt leží na križovatke hlavných 

V  polském hlavním městě máme nového 
klienta SM Lazurowa, kterému nyní zajiš-
ťujeme služby péče o  zeleň. Jde o  bytový 
komplex čtyř budov, kde se staráme o se-
kání trávy, prořezávání větví stromů a keřů 
a celkově děláme vše pro to, abychom zvý-
šili estetickou hodnotu okolí. Pevně doufá-
me, že se naše spolupráce bude úspěšně 
rozšiřovat. 

Na Slovensku se nám podařilo získat další 
skvělé zakázky. V  centru Košic nově zajiš-
tujeme služby facility managementu pro 
ikonický obchodní dům Urban, který si 
v posledním roce prošel rozsáhlou rekon-
strukcí. 
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Slovensko

mestských komunikácií a  peších zón, je 
ľahko dostupný mestskou hromadnou 
aj osobnou dopravou. Administratívna 
budova poskytuje  reprezentatívne pro-
stredie  s  dostatočnými  parkovacími mies-
tami  a  obchodnými priestormi v  pasáži 
a  kancelárskymi priestormi  najvyššieho 
štandardu. 

Celkový vzhľad zaručí, že The Europeum 
sa stane jedným z najatraktívnejších miest 
v centre hlavného mesta. 

Nástup na Europeum 
Bratislava

Pro bytový 
komplex 
SM Lazurowa 
zajišťujeme 
služby zeleně

Novým 
klientem 
na Slovensku 
je ikonický 
obchodní 
dům Urban
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M2C V MÉDIÍCH

Polsko

Nový klient 
v samém srdci 
Varšavy

M2C opět zazářilo v médiích

Máme obrovskou radost, že jsme nově za-
čali poskytovat služby fyzické ostrahy a re-
cepce pro administrativní budovy Proximo 
I a Proximo II přímo v samém srdci Varšavy.

“Pandemie nejen změnila nároky na prostory, ale přinesla i větší nasazení technolo-
gií,” uvádí Hospodářské noviny v článku Návratu pomohou technologie, ve kterém se 
k procesům automatizace ve facility managementu vyjadřuje ředitel naší slovenské 
pobočky M2C Peter Kozáček.

V novém čísle SECURITY magazínu hovoří zástupce ředitele divize obchodních center 
Tomáš Exler o možnostech a trendech v oblasti zabezpečení nákupních center tech-
nologiemi M2C.
 

Náš technický ředitel Filip Ryšavý poskytl rozhovor pro časopis ChannelWorld na 
téma trendy v oblastech ostrahy a správy objektů, rostoucí povědomí firem o hodno-
tě jejich dat a vizi bezkontaktní, automatizované budoucnosti.
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REPORTÁŽ

Kazmova show
byla pecka 

a my byli u toho!
Před necelým rokem spustil Kazma v Česku hru, která tu 

neměla obdoby. Do hry se zapojily tisíce lidí 
a prostřednictvím nápověd a indicií se snažili najít 

zakopaný Range Rover s jedním milionem korun  
v kufru. Utajovanou lokaci jsme střežili nonstop  

z našeho dohledového centra M2C Space.

V červnu jsme se i s celým týmem One Man Show vydali 
na místo, kde proběhlo velké finále a vykopání automobilu. 

V Kladně na poli v Kročehlavech se rozjela obrovská 
show, kde naši zaměstnanci střežili celý areál a zajištovali 

bezpečnost v průběhu celého večera. A nebyl by to Kazma, 
aby nechyběly vrtulníky, ohňostroje a pořádný mejdan.

Máme obrovskou radost, že jsme toho mohli být součástí 
a výherci gratulujeme!
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REPORTÁŽ

Kazmova show
a my
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Z PROVOZU
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ROZHOVOR

V současné době stále více společností, 
které si uvědomují svoji odpovědnost 
vůči životnímu prostředí, pořizuje mezi 
své zaměstnance ekologičtější vozidla. 
A  ani my rozhodně nejsme pozadu. 
V  rámci spolupráce se společností Re-
nocar, se kterou spolupracujeme na pro-
jektu e-mobility, využívá naše ředitelka 
marketingu Tereza Rýparová automobil 
plug-in hybrid MINI Cooper Country-
man. Zeptali jsme se, jak je s  ním spo-
kojená a  jaké vidí výhody v  používání 
plug-in hybridního vozu.

Jak jste spokojená s vašim plug-in hyb-
ridním vozidlem Mini Cooper Country-
man a které jeho vlastnosti nejvíce oce-
ňujete?
Vzhledem k tomu, že v M2C se zabýváme 
technologiemi a  novými SW, byl pro mě 
tento automobil jasnou volbou. Na mém 
novém MINI oceňuji hlavně přesnost řízení 
a stabilitu. Při průjezdu zatáčkami, kterých 
je na českých silnicích mnoho, se cítím jistě 

„Ujíždím na 
inovacích. Miluji 
ECO jízdu,“ říká 

naše ředitelka 
marketingu 

o novém firemním 
voze značky 

MINI Cooper 
Countryman

a bezpečně i při vyšší rychlosti. Pokud vy-
užívám elektro pohon, tak je to pro mne 
zase velmi tichá a příjemná jízda. Osobně 
vidím jako užitečné i velmi svižné ale záro-
veň plynulé zrychlení při rozjezdech.

Jak jste spokojena s interiérem vozu?
Interiér vozu je velmi stylový a odvážný, což 
je pro mě ta správná kombinace. Oceňu-
ji světlé kožené sedačky s  nastavitelným 
sedákem pro nohy. V  interiéru dominují 
kruhy, případně je zde patrná inspirace 
letadel, najdete zde mnoho různých pá-
ček podobně jako v  kokpitu. Přiznám se, 
že jsem ze začátku měla problém se v celé 
soustavě tlačítek vyznat, ale je to celé jen 
o zvyku.

Plug-in hybrid představuje kombinaci 
elektrického a  zážehového benzínové-
ho motoru. Jak tyto dva pohony na ces-
tách kombinujete?
Automobil má tři jízdný režimy, výchozí 
AUTO eDrive, elektromobilní MAX eDrive 

Miluji ECO jízdu
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ROZHOVOR

a  Save Battery. Výchozí režim využívám 
hlavně ve městě, kdy jezdím téměř vý-
hradně na elektřinu, zvlášť užitečné je to 
v centru Prahy a v dopravních zácpách. Re-
žim MAX eDrive je dobře využitelný mezi 
obcemi, případně na Jižní spojce a  kom-
binuje jak elektrický, tak spalovací motor. 
Poslední režim je vhodný na dálnici, kdy 
během jízdy „dobije“ baterii, na kterou je 
pak zase možné jet ve městě.

Můžete pomocí mobilní aplikace ovlá-
dat vozidlo nebo některé jeho funkce 
vzdáleně?
Mobilní aplikaci používám a přehledně mi 
ukazuje stav dobití baterky, cenu i přibližný 
čas plného dobití. Výhodou je, že si mohu 
také naplánovat dobíjení během nízké-
ho, tedy levnějšího tarifu. Je také možné 
vzdáleně auto předem vychladit v horkých 
dnech, případně zahřát v  mrazech, což 
jako žena velmi oceňuji. Aplikace MINI mi 
ukazuje i lokalitu umístění vozidla a umožní 
najít nejbližší nabíjecí stanici.

Jaké vidíte výhody v  použití plug-in 
hybridního vozu?
Vhledem k  lokalitě mého zaměstnání 
i umístění objektů našich klientů vidím nej-
větší výhodu v  možnosti zaparkování na 
modrých zónách v rámci celé Prahy. Ušet-
ří mi to peníze a spoustu času při hledání 
možného místa k zaparkování. Také mohu 
jezdit bez dálniční známky a  využívat (za-
tím stále dost volná) místa pro zaparkování 
elektromobilů, kde mohu vůz rovnou do-
bíjet.

Jak často svůj vůz nabíjíte a  jaký zdroj 
využíváte?
Snažím se nabíjet každý všední den, kdy mě 
čekají schůzky po Praze, případně „dobíjím“ 
během jízdy na dálnici. Často také využiju 
dobíjecí stanici PRE, kde vlastním dobíjecí 
čip a spojím tak příjemné s užitečným a bě-
hem schůzky nebo nákupu mohu auto dobít 
v nákupním centru. Využívám i PRE Charge 
mobilní aplikaci, kde jednoduše a  rychle 
najdu volnou nabíjecí stanici v okolí.

Je těžké přejít z  klasického benzíno-
vého motoru na plug-in hybridní vůz? 
Musela jste si zvyknout na jiný způsob 
ovládání?
Je třeba si při jízdě uvědomit, že čím 
lehčí nohu budete mít, tím ekologičtěji 
a  úsporněji budete jezdit. Na to jsem si 
chvíli musela zvykat, zvlášť když jsem vi-
děla spotřebu paliva po své první jízdě po  
D1 J. Jediné, na co jsem si ještě nezvykla 
je zavírání víka zásuvky po dobití. Téměř 
v 98 % jízd musím stále vystupovat z vozi-
dla po nastartování a  zavírat ji J. Každo-
pádně jsem ráda, že M2C jde cestou elek-
tromobility a  manažeři mohou využívat 
přednosti eko jízdy při služebních cestách. 

Jako marketér jsem také ráda, že je Mi-
niCooper hodně vizuálně výrazný a  zají-
mavý automobil a  v  kombinaci s  našimi 
polepy vyvolává spoustu pozornosti u ko-
lemjdoucích a ostatních řidičů. Mohu být 
hrdá na to, jakou značku a  vizi tímto au-
tem reprezentuji J. 
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Obchodní ředitel pro SK Patrik Zúrik nám 
nastínil, jakým směrem se ubírá M2C na 

Slovensku, které technologie mají nyní největší 
potenciál a jak koronavirus změnil zájem 

o vzdálené poskytování služeb.

Můžete zmínit nějaké významné nové 
zakázky, které se podařilo M2C na Slo-
vensku v posledních měsících získat?
Za posledné obdobie sa nám podarilo zís-
kať a  dotiahnuť do úspešného konca via-
cero zaujímavých projektov, medzi ktoré 
určite patri klient Ikea Industry, ktorému 
poskytujeme fyzickú ochranu pre 4 vý-
robné závody v 4 lokáciach po Slovensku. 
V oblasti priemyslu sa nám podarilo získať 
dva odlišné priemyselné areály v  okolí 
mesta Sereď, kde poskytujeme komplexné 
IFM služby. 

V  oblasti obchodných centier sa nám 
podarilo obhájiť poskytovanie fyzickej 
ochrany a  vzdialeného dohľadu pre celé 
portfólio klienta 4 obchodných centier na 
Slovensku a  zároveň, rozšíriť spoluprácu 
o  služby facility managementu. Upevnili 
sme si pozíciu na východnom Slovensku, 

Zeptali
jsme se
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konkrétne v  Košiciach, kde poskytujeme 
naše služby facility a  bezpečnosti v  kom-
binácií so vzdialeným dohľadom pre dve 
obchodné centra. Naše referencie sme 
rozšírili aj o administratívnu budovu v cen-
tre Bratislavy, kde zabezpečujeme komplet 
IFM služby.

Jaké ze stávajících technologií M2C 
mají podle vás nyní největší potenciál?
Určite vzdialený dohľad, produkt M2C  
Space, ktorý je na Slovensku súčasťou 
takmer každej ponuky v  oblasti bezpeč-
nosti, minimálne tej alternatívnej. V oblas-
ti facility managementu je veľký potenciál 
pri využití IoT čidiel a  následne reakčnej 
údržby alebo pri optimalizáciách a nasta-
vovaní technológií vďaka datam zbiera-
ným z objektu. 

Zo softwarových riešení je dôležité zmie-
niť M2C Log, v  kombinácií s  eRecepčnou 
a  M2C Space, vďaka ktorým vieme plne 
zautomatizovať chod vrátnice v  akomkoľ-
vek priemyselnom objekte, alebo recepciu 
v administratívnej budove.

Které segmenty jsou v oblasti automati-
zace pro M2C klíčové?
Z pohľadu bezpečnosti a zefektívnenia pro-
cesov je to priemysel a logistika, kde mô-
žeme plne využiť vzdialený dohľad a eRe-
cepčnú a tak proces odbavovania návštev 
alebo vodičov kamiónov vieme plne auto-
matizovať. Naše IT oddelenie softwarovo 
zabezpečí kompatibilitu našich produktov, 
s internými softwarmi klienta a preto doká-
žeme kontrolovať vstup/výstup z  objektu 
a  trackovať tovar, respektíve kontrolovať 
celý proces naskladnenia alebo vyskladne-
nia tovaru. Podobný proces vybavovania 
návštev uplatňujeme aj v segmente admi-
nistratívnych budov, kde môžeme recep-
ciu plne zautonomniť alebo kombinovať 
s  fyzickou recepčnou a  tak minimalizovať 
čas vybavenia návštevy. Za zmienku stoja 
menšie obchodné centra, kde náklad na 
strážnu službu je likvidačný pre jeho chod. 
Vďaka M2C Space vieme objekt priebežne 
monitorovať, dať do režimu stráženia, prí-
padne dohliadať nad zásobovania a znovu 
objekt uviesť do bežnej prevádzky.

Pokud byste měl přesvědčit naše zákaz-
níky, proč jít do automatizace s M2C, co 
byste zmínil?
Klientom poskytujeme riešenie šité na 
mieru, ktoré je podmienené detailným au-
ditom, zameraným na konkrétny problém 
alebo proces. Našu víziu a možnosti posta-
venú na základe nášho know how a  pro-

duktov deklarujeme aj číslami, respektíve 
zefektívnením a  finančnou úsporou pre-
zentovanou v  určitom časovom horizonte 
klientovi. 

Neposledným argumentom je množstvo 
referencií a projektov, ktoré máme úspeš-
ne za sebou a stále sú v našom portfóliu.

Lze říci, že je dnes o  vzdálené posky-
tování služeb větší zájem kvůli koro-
naviru?
Určite áno, keďže sa snažíme minimalizo-
vať ľudský kontakt a držať si od ľudí odstup. 
Ale nie je to len kvôli koronavírusu, ale aj 
vďaka tomu že technologické riešenia sú 
efektívnejšie, z  finančného hľadiska prija-
teľnejšie a stávajú sa bežnou súčasťou na-
šich životoch. Trend inovácií a aplikovania 

technologických riešení je stále intenzív-
nejší a  koronavirus urýchlil proces rozho-
dovania, či už z pohľadu nastavených opa-
trení, alebo z finančného aspektu.

Zavedli jste na Slovensku v  poslední 
době nějaké novinky z  hlediska pro-
duktů, služeb či procesů?
Pár mesiacov dozadu sme pre sieť nemoc-
níc inštalovali 36 setov bezkontaktného 
merania teploty, vzhľadom na nastavené 
opatrenia vlády to klientovi značne zjed-
nodušilo kontrolu vstupujúcich osôb.

Aktuálne máme s  retailovým klientom 
rozjednanú implementáciu softwarového 
riešenia TrackSys, tak verím že tento nový 
produkt budeme môcť aplikovať aj na Slo-
venskom trhu. 
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Společenská odpovědnost 
a trvalá udržitelnost

Udržitelný rozvoj je 
takový rozvoj, který 

umožňuje uspokojovat 
současné potřeby 

lidstva bez ohrožení 
možnosti budoucích 

generací uspokojovat 
jejich potřeby.

Vážení kolegové, 

v dnešním okénku IMS bychom se rádi vě-
novali trvalé udržitelnosti, vysvětlíme poj-
my, a dozvíte se, jak M2C související akti-
vity do svého běžného fungování včleňuje.

Společenská odpovědnost je dobrovol-
nou integrací sociálních a etických aspek-
tů, a  aspektů týkajících se životního pro-
středí, do každodenních aktivit firmy. Svou 
vlastní provozní činností má totiž každá 
firma dopad na své okolí.

Dobrovolné odpovědné chování naší spo-
lečnosti stojí na třech pilířích: oblasti soci-
ální, ekonomické, a environmentální.

V  sociální oblasti se naše odpovědné 
chování firmy zaměřuje na přístup k  za-
městnancům a  podporu okolní komunity. 
Dodržování lidských práv je dáno legisla-
tivou a vnitřními normami a politikami, ze-
jména Centrálním Pracovním řádem, Politi-
kou společenské odpovědnosti M2C spolu 
s Etickým kodexem M2C a Etickým kode-

xem zaměstnance M2C. Jsme si vědomi 
naší společenské odpovědnosti a dáváme 
práci zaměstnancům, kteří mají zdravotní 
postižení, podíl OZP činí 12 %. Podporuje-
me zaměstnávání znevýhodněných ucha-
zečů na trhu práce, druhou nejpočetnější 
skupinou našich zaměstnanců jsou lidé 
nad 51 let, která tvoří 24 % PP. Podporu-
jeme naše zaměstnankyně s  dětmi, a  to 
zejména pružnou pracovní dobou a nabíd-
kou práce na zkrácený úvazek. V roce 2020 
u  nás pracovalo na poloviční úvazek 319 
zaměstnanců z toho 125 žen, což činí 39 %.

V ekonomické oblasti se od nás očekává 
transparentní podnikání a pozitivní vztahy 
se zákazníky, dodavateli a dalšími obchod-
ními partnery. Základním protikorupčním 
nástrojem ve společnosti jsou pevná pra-
vidla pro jakékoli právní úkony, která jsou 
popsány ve stanovách společnosti, v  Or-
ganizačním a Podpisovém řádu. V dalších 
vnitřních normách jsou popsána bližší 
pravidla a  postupy např. pro provádění 
výběrových řízení (oprávnění zaměstnan-
ců, finanční limity, postup vyhodnocování 
výběrových řízení atd.), pravidla ochrany 
osobních údajů, ochrana informací a  ma-
jetku i našich partnerů anebo např. pravidla 
pro přípravu obchodních nebo pracovních 
smluv. V  M2C máme vlastní Compliance 
program. 

V environmentální oblasti si uvědomuje-
me své dopady na živou i neživou přírodu 
včetně ekosystému, půdy, vzduchu a vody. 
Svou podnikatelskou činnost vykonává-
me tak, abychom chránili přírodní zdroje, 
a co nejméně zatěžovali životní prostředí. 
Záleží nám na tom, v  jakém stavu předá-
me naši planetu budoucím generacím. 
Razíme cestu pozitivní změny a  každým 
našim krokem se snažíme minimalizovat 
dopad své činnosti na životní prostředí, 
i  v  budoucnu budeme aktivně spolupra-
covat při minimalizaci vyčerpávání neob-
novitelných zdrojů a k zajištění trvale udr-
žitelného využívání zdrojů obnovitelných. 
Snižujeme produkci odpadu a  spotřebu 
energií a vody, kterou se nám za rok 2020 
podařilo snížit o 6 %. Měříme a optimali-
zujeme vlastní uhlíkovou stopu, kde by-
chom se rádi přiblížili neutrální hodnotě. 
Jsme aktivně zapojeni do projektu Zelená 
firma společnosti REMA, který řeší odběr 
drobného elektroodpadu z  domácností 
zaměstnanců. Využíváme ekologické pro-
dukty a  postupy. Ani v  době pandemie 
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jsme nezaháleli a naše nově vyvinuté tech-
nologie nám umožnily omezit spotřebu 
papíru. V roce 2020 jsme nově začali pod-
porovat elektromobilitu v rámci spoluprá-
ce se společností Renocar.

I naše technologické produkty, které svým 
klientům nabízíme, pomáhají klientům 
s udržitelností jejich zařízení, pomáhají še-
třit energii, zdroje a  zlepšovat energetic-
kou náročnost jejich budov i  pracovního 
prostředí. Klientům nabízíme komplexní 
energetický management příp. jednotli-
vé služby, jako např. instalace dobíjecích 
stanic, instalaci solárních panelů, jiná zá-
kladní energeticky úsporná opatření jako 
instalace odrazivé fólie za radiátory, údrž-
bu vzduchotechnických zařízení, aplikaci 
kompaktních zářivek místo žárovek, bo-
dové a LED osvětlení, monitoring vytápění 
termografickou diagnostikou aj..

Plnění požadavků české normy ČSN 
010391 (Společenská odpovědnost or-
ganizací) dokladujeme získaným certifi-
kátem, tzn. deklarujeme, že systém man-
agementu společenské odpovědnosti je 
v  M2C zaveden, dokumentován a  pou-
žíván v  souladu se všemi požadavky této 
normy.

Od roku 2017 je společnost M2C registro-
vána v platformě ECOVADIS pro dodava-
telský řetězec, v jejímž rámci probíhá kaž-
dý rok hodnocení udržitelnosti organizací 
na základě 21 kritérií pro oblasti environ-
mentálního, sociálního a etického chování. 
V roce 2021 společnost M2C již potřetí 
získala stříbrné ocenění. V průběhu květ-
na jsme do systému Ecovadis zadali pod-
klady k ohodnocení naší pobočky na Slo-
vensku, v  červenci jsme připravili Polsko 
a v srpnu Holandsko. Výsledky nám zatím 

Tajenka: Světelný a tepelný zdroj

doručeny nebyly, ale věříme, že budeme 
úspěšní.

Pokud byste se rádi dozvěděli více, fi-
remní zprávu o  společenské odpověd-
nosti a udržitelnosti za r. 2020 můžete 
nalézt na webových stránkách naší spo-
lečnosti www.m2c.eu.

Děkujeme všem za zaslání tajenky osmi-
směrky, všem výhercům, na které se usmá-
lo štěstí, již byla předána odměna. Gratu-
lujeme! 

Do dnešního čísla jsme pro vás připravi-
li k  vyluštění novou tematickou tajenku, 
a  opět máte šanci získat za její správné 
znění malou odměnu. Správné znění nám 
zašlete na adresu pro podněty, dotazy 
a připomínky  interniaudit@m2c.eu, a ne-
zapomeňte také připojit na vás kontakt. 

Hoření

Fyzikální veličina značená písmenem „P“

Tuhý materiál pro výrobu tepla a elektřiny

Ropný produkt - palivo

Věda o vztazích mezi organismy a jejich 
prostředím

Výběr

Í

T

L

T

S

E
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Tradiční charitativní snídaně sklidila úspěch
Charitativní snídaně, kterou pořádáme 
v  rámci projektu M2C Lidem, sklidila ob-
rovský úspěch. Skrze projekt pomáháme 
znevýhodněným dětem našich zaměstnan-
ců. V letošním roce jsme vybrali dva z řad 
malých bojovníků, Jindru a Tomáše. Po celý 
rok se snažíme pořádat nejrůznější aktivi-
ty, které nám pomohou získat potřebné fi-
nanční prostředky, které chlapcům a jejich 
rodinám alespoň trochu pomohou v jejich 
těžké situaci. 
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Svačinu nebo oběd si zabalte do omyvatel-
ného a znovu použitelného obalu. 
Pokud jste milovníci ranní kávy s sebou do 
práce, nezapomeňte si pořídit vlastní hrne-
ček „keep cup“ nebo termohrnek. Většina 
kaváren za koupi kávy „do vlastního“ navíc 
dávají slevu, takže i ušetříte svoji peněžen-
ku.
Na nákup vyrazte s  vlastní taškou. Chytré 
eko tašky nebo síťovky seženete v  prak-
tickém balení, nezaberou vám tedy místo 
a v kabelce se ztratí. 
Nekupujte vodu v  plastové lahvi, vždy si 
noste svou vlastní. Doma místo balené 
vody pijte vodu z kohoutku, která je mnoh-
dy kvalitnější než ta kupovaná. 
Pokud to není nutné, nebalte ovoce a zele-
ninu do  igelitových sáčků. Buďte kreativní 
a  vyrobte si opakovaně použitelné sáčky 
například ze staré záclony. 

Razíme EKO cestu
Pojďte do toho s námi!
Přinášíme pár jednoduchých nápadů, jak se chovat šetrněji k životnímu 
prostředí a zároveň ušetřit. I malé každodenní rozhodnutí přináší 
příležitost něco změnit.

Voda nad zlato

Aktivní doprava

Šetřete energií a papírem

Používejte ty správné obaly

Čistá voda je vzácný zdroj, který bychom 
neměli brát jako samozřejmost. Přitom 
stačí jen pár kroků, jak denní spotřebu 
vody snížit. Zastavte proud vody při ho-
lení nebo čištění zubů. Sprchové hlavice 
s  nižším průtokem či perlátory pro ko-
houtky jsou skvělou možností, jak uše-
třit vodu a  snížit měsíční účty. Opravte 
všechny netěsnící kohoutky, které mo-
hou vyplýtvat až několik tisíc litrů vody 
ročně. Zvolte rychlou sprchu před na-
pouštěním vany. Sprchování spotřebo-
vává až 50 litrů, plná vana více než třikrát 
tolik! 

Choďte pěšky, jezděte na kole a využívej-
te hromadnou dopravu. Udržíte se tak ve 
skvělé fyzické kondici, budete zdravější 
a  pomůžete svému městu snížit emise 
skleníkových plynů. 

Přejděte na úspornější LED osvětlení, kte-
ré má dlouhou životnost, velmi nízkou spo-
třebu a nevadí jim časté vypínání a zapíná-
ní. Vyhýbejte se tisku dokumentů, pokud 
to není nutné. Elektronika v  pohotovost-
ním režimu stále využívá mnoho energie, 
proto vypínejte počítač, světla a další zaří-
zení na noc. Při nákupu nových spotřebičů 
vybírejte ty s certifikaci hodnocení A.
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Bezpečnostní
okénko s Tomem

Tomáš Slabý
IT Specialist

Absenci bezpečnostního softwaru patří místo deváté. Bezpeč-
nostní systém je základní ochrana před malwarem. Toto řešení může 
být jak „free“ tak komerčně řešené. Do určité míry je jen na vás, pro co 
se rozhodnete. Určitě je lepší mít nainstalováno něco, než nic a  řada 
řešení umí funkce které jsou pojmenované jako rezidentní ochrana, štít 
v reálném čase, ochrana ransomware.  Od roku 2005 obdrželo centrum 
stížností na internetovou kriminalitu téměř 7 700 stížností týkajících se 
ransomware. To bylo vyčísleno na škodu přesahující 3,3 mld. Kč. 

Na poslední místo jsem umístil podceňování zálohy dat. Pravidelné 
zálohy by měli patřit k běžnému životu. Nemusí se vždy jednat o po-
ruchu způsobenou cizím útočníkem, ale i stroje se mohou porouchat 
mechanicky. Proto doporučuji pravidelně zálohovat, nemít kopii sou-
borů ve stejném zařízení jako je originál. Testujte si své zálohy, zda jsou 
funkční. Srozumitelně a přehledně si je pojmenovávejte. J

V posledním čísle jsem 
vám představil hrozby 
spojené s používáním 

nezabezpečené veřejné 
wifi a přehlížením VPN 

sítě. Dnes se podíváme 
na to, jak je důležité mít 
bezpečnostní software  

a nepodceňovat  
zálohu dat. 
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Jak to chodí na 
jednotlivých divizích 

v M2C? To vám 
představíme v nové 

rubrice Vize naší divize. 
V druhém čísle nám 
odpovídal Jaroslav 

Zoubek, ředitel divize 
obchodních center. 

Vize
naší divize

Co je náš denní chléb 
Staráme se, aby pro všechny návštěvníky obchodního centra byla každá návštěva 
bezpečnou a příjemnou, ať se jedná o rychlý nákup nebo delší výlet za zábavou. Dohlížíme 
na plynulý chod spravovaných objektů a jsme připraveni pomoci v jakékoli situaci. Řešíme 
celou řadu každodenních potíží i neobvyklé a těžce si představitelné situace. Neustálá 
komunikace a samá výzva J. 

Jsme parta, která... 
To prostě zvládne…

Za největší úspěch pokládáme 
Být nejlepší v tom, co děláme a přesto nepolevit… a občas i schopnost se z toho nezbláznit 
a třeba se u toho i zasmát J. 

Kupředu nás žene 
Pocit z dobře odvedené práce a úspěchy utvrzující nás v tom, že naše práce dává smysl. 
A samozřejmě i super kolektiv.

Nejvtipnější historka z provozu 
Ano, některé už jsou po určité době opravdu i vtipné, ale raději si je necháme třeba ke 
společnému posezení někde u piva.

Největší výzvu jsme zažili 
Pár už jich asi i bylo. Například zdolat nejistotu, různé postoje a výklady našich zákazníků, 
nájemců a návštěvníků, změny podmínek a pravidel a doslova chaos v řešení záležitostí 
týkající se pandemie bylo zejména ze začátku nastavování opatření opravdu pro silnější 
povahy.

Naše divize jednou větou 
Léty prověřená jistota, která hledí stále vpřed. 

PŘEDSTAVUJEME
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PŘIVEĎ NEJVÍCE
NOVÝCH KOLEGŮ
A VYHRAJ JEDNU Z CEN

ZA KAŽDÉHO DOPORUČENÉHO 
KAMARÁDA ZÍSKÁŠ 2 000 Kč*!
A TVŮJ KAMARÁD OBDRŽÍ
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 2 000 Kč*!

SOUTEZ JMENO PRIJMENI TELEFON
(svého kamaráda)

a své JMENO PRIJMENI

Například:

SOUTEZ PETR NOVAK 777345789 MARTIN VESELY

Jak soutěžit?
Pošli SMS na číslo 720 77 11 60 ve tvaru:

Kompletní pravidla soutěže na 
www.m2c.eu/prived-kamarada

*) Soutěž platí od 1.8. do 31.10. 
2021. Doporučený kamarád 
musí odpracovat min. 15 směn 
nebo zkušební dobu (dle pra-
covní pozice). Nevztahuje se na 
již probíhající nábory.

 800 111 112    |     prace@m2c.eu    |    www.m2c.eu prace@m2c.eu    |    www.m2c.eu

DOPORUČ
KAMARÁDA
A VYHRAJ
iPhone 11

2. MÍSTO
55” LED TELEVIZE
SAMSUNG

3. MÍSTO
50l SUD PIVA

PILSNER URQUELL

1. MÍSTO
APPLE

IPHONE 11


