
DEZA, a. s. – společensky odpovědná firma
DEZA, a. s. patří mezi 

největší zaměstnavatele ve 
valašskomeziříčském regi-
onu. Asi i díky své poloze, 
která je prakticky na prahu 
turisticky atraktivní oblasti 
Beskydy, je její činnost pod 
bedlivým dozorem všech 
občanů, státních orgánů, 
občanských a ekologických 
sdružení. DEZA, a. s. po 
celou dobu své existence 
měla a nadále bude mít 
zájem podnikat a působit 
v souladu s potřebami regi-
onu. Je si plně vědoma své 
společenské odpovědnosti, 
která je obecně definována 
jako celkový dopad cho-
vání firmy na společnost 
a zahrnuje zodpovědné 
chování zaměstnanců, 
zákazníků, dodavatelů 
a dalších partnerů. 

Deza ve Valašském 
Meziříčí působí více než 
50 let. Již od samotného 
počátku ovlivňovala život 
ve městě a jeho okolí. 
Málokdo z občanů dneska 
ví, že s výstavbou Dezy 
souvisela také stavba nové 
nemocnice. Jedním z mo-
tivů postavení továrny ve 
Valašském Meziříčí bylo 
vytvoření pracovních příle-
žitostí, kterých se koncem 
padesátých let minulého 
století ve městě nedostáva-
lo. Deza je i dnes s počtem 
980 zaměstnanců stále 
stabilním a perspektivním 
zaměstnavatelem celého 
regionu. 

Podstatou vnějšího 
působení Dezy je dlou-
hodobě vyvážený vztah 
s místními samosprávami 
okolních měst a obcí. Deza 
se rozprostírá na území 
dvou katastrů, a to města 
Valašského Meziříčí a obce 

Lešná. Zástupci firmy 
pravidelně informují místní 
zastupitelstva o své činnos-
ti, probíhajících a plánova-
ných investicích a na požá-
dání se představitelé firmy 
účastní různých jednání. 
Jako příklad takové čin-
nosti v roce 2012 lze uvést 
účast na veřejné prezentaci 
výsledků kontinuálního 
měření imisí, které město 
Valašské Meziříčí provádě-
lo během celého roku 2011. 
Toto měření přineslo obča-
nům Valašského Meziříčí 
významnou informaci, že 
stav ovzduší ve městě není 
zásadně ovlivněn chemic-
kou výrobou společnosti 
Deza a úrovní znečištění 
odpovídá jiným podob-
ným městům. Druhým 
příkladem je vypracování 
rozptylové studie popisující 
vliv chemické činnosti na 
Rožnov pod Radhoštěm. 
Výsledky této studie, 

které potvrdily již dřívější 
předpoklady o minimálním 
vlivu, byly autorem studie 
a zástupci společnosti 
prezentovány rožnovské-
mu zastupitelstvu na jeho 
pravidelném prosincovém 
zasedání. 

Dalším zcela uchopitel-
ným přínosem chemické 
výroby pro město Valašské 
Meziříčí je dodávka tepla 
do soustavy společnosti 
Centrální zásobování tep-
lem (CZT), která probíhá 
nepřetržitě od roku 1965. 
Ve svém provozu Energe-
tika má Deza možnost spa-
lovat různá paliva v šesti 
parních kotlích, které 
se vzájemně liší svým 
výkonem. Velkou výho-
dou využití několika paliv 
je možnost je vzájemně 
kombinovat a na  
základě aktuálních cen 
vyrábět teplo co nejlevně-
ji. DEZA v současné době 

prodává společnosti CZT 
teplo za 279 Kč/GJ a tato 
cena patří bezkonkurenčně 
k nejnižším cenám v Čes-
ké republice. Konečná 
cena pro odběratele vedle 
této částky obsahuje dále 
splátku investice do roz-
vodné soustavy a provozní 
náklady společnosti CZT, 
a i tak je výrazně nižší než 
průměrná cena v regionu, 
která se pohybuje okolo 
650 Kč/GJ.

Deza každoročně vyna-
kládá značné prostředky na 
ekologické investice a tím 
neustále snižuje svůj vliv 
na životní prostředí okolí. 
V roce 2012 uvedla do 
trvalého provozu ekologic-
kou investici „Likvidace 
exhalací naftalenu“ a tím 
splnila podmínky ekologi-
zace svých provozů daných 
Integrovaným povolením 
z roku 2004. Přínosem této 
investice, která byla částeč-
ně financována z fondů EU, 
je snížení emisí naftalenu 
z tohoto zdroje až o 99 %. 
V následujících letech bude 
Deza pokračovat v prová-
dění dalších ekologických 
opatření.  

Deza, stejně jako jiné 
podobně velké společnos-
ti, věnuje velkou pozor-
nost dárcovství. Pravi-
delně jsou podporovány 
především ty neziskové 
organizace a zájmová 
sdružení, které pracují 
s mládeží.  Podporovány 
jsou především sportovní 
oddíly sdružené pod TJ 
Valašské Meziříčí, ale 
i další sportovní organiza-

ce ve Valašském Mezi-
říčí i v okolních obcích. 
Finanční příspěvky jsou 
poskytovány neziskovým 
organizacím poskytujícím 
pečovatelské a zdravot-
ní služby, jako je např. 
DIAKONIE ČCE, hospic 
Citadela, svaz postižených 
civilizačními chorobami 
a svaz tělesně postižených. 
Konkrétním příkladem po-
sledních měsíců je poskyt-
nutý finanční příspěvek 
Charitě sv. Anežky v Ot-
rokovicích, kde má Deza 
jeden ze svých výrobních 
provozů, na nákup sprcho-
vého vozíku pro zvedání 
a převoz ležících pacientů. 
Další podporovanou oblas-
tí je školství, především 
mateřské a základní školy. 
Deza ve svém dárcovském 
programu nezapomíná 
také na kulturní činnost, 
proto podporuje řadu 
hudebních a divadelních 
spolků a akcí. 

Výčet aktivit, které 
společnost Deza provádí, 
v rámci svého programu 
společenské odpovědnos-
ti, není úplný.  V tomto 
předvánočním čase je 
však vhodné si aspoň 
takto připomenout, že 
DEZA, a. s. ve Valašském 
Meziříčí  nejen podniká 
a realizuje své zisky, ale 
plně si uvědomuje svoje 
vazby a závazky k valaš-
skomeziříčskému regionu. 
Dárcovství je jednou z ak-
tivit, jak život v regionu 
podporuje.

www.deza.cz


