
DEZA, a. s., působí ve  Valašském Meziříčí 
více než 55 let. Již od samého počátku ovliv-
ňovala život ve městě a okolí. Málokdo z ob-
čanů dneska ví, že s výstavbou Dezy souvise-
la stavba nemocnice či nových bytů. Jedním 
z  důvodů postavení továrny právě ve Valaš-
ském Meziříčí bylo vytvoření pracovních pří-
ležitostí, kterých se koncem padesátých let 
minulého století ve městě nedostávalo. Deza 
je i dnes s téměř tisícovkou zaměstnanců stá-
le stabilním a  perspektivním zaměstnavate-
lem v regionu. Deza od počátku ovlivňovala 
život ve městě a okolí. Avšak nejvíce ovlivnila 
a ovlivňuje život občanů, kteří se stali jejími 
zaměstnanci.

Svých zaměstnanců si Deza vždy vážila 
a  váží. Proto o  ně všestranně pečuje. Snaží 
se zajišťovat co nejlepší pracovní podmínky, 
ale poskytuje jim i mnoho nepracovních be-
nefitů. Zaměřuje se na  takové služby, které 
zabezpečují prevenci, snižují únavu a přispí-
vají ke zlepšování zdravotního stavu. Většina 
firemních benefitů je nabízena plošně a  je-
jich využívání závisí především na  aktivitě 
a zájmu jednotlivých zaměstnanců. 

V Deze, jako v každé chemické firmě, je část 
pracovišť klasifikována jako potenciálně rizi-
ková. Proto bylo mezi prvními stavbami nově 
vznikajícího závodu vybudováno zdravotní 
středisko. Jeho služby nespočívaly jen v pri-
márním ošetřování momentálních zdravot-
ních problémů zaměstnanců. Velmi záhy se 
stalo i preventivním pracovištěm, ve kterém 
byly prováděny vstupní a  výstupní prohlíd-
ky a  též prohlídky preventivní, především 
zaměstnanců z  rizikových pracovišť. Vyso-
ká úroveň zdravotní péče o  zaměstnance je 
i v současné době jedním z hlavních a důleži-
tých zaměstnaneckých benefitů. 

Každý rok zajišťuje Deza zaměstnancům, 
kteří pracují v  nepřetržitém směnovém 
režimu, a  zaměstnancům na  pracovištích 
s možným výskytem zdravotního rizika nad-
standardní preventivní prohlídky. Pracovní-
kům určených provozů je také poskytována 
vitaminizace formou C-komplexu. V  rámci 

nadstandardní zdravotní péče se mohou ne-
chat všichni zaměstnanci akciové společnosti 
bezplatně očkovat proti chřipce nebo absol-
vovat v  rámci preventivní prohlídky EKG vy-
šetření srdeční činnosti.

Všichni zaměstnanci mají týden dovolené 
nad rámec základního nároku podle zákoní-
ku práce. Navýšení o  další týden dovolené 
přísluší zaměstnancům, kteří pracují v nepře-
tržitém režimu a zaměstnancům na pracoviš-
tích s možným výskytem zdravotního rizika.

Firma přispívá na lázeňskou péči a každý rok 
organizuje pro své zaměstnance rehabilitační 
a  rekondiční pobyty, a  to jak formou ambu-

lantní péče v Teplicích nad Bečvou a Rožnově 
pod Radhoštěm, tak jako víkendové pobyty 
v Rajeckých Teplicích a Velkém Mederu. Vel-
mi oblíbený je týdenní rehabilitační a rekon-
diční pobyt v lázních Luhačovice.

Akciová společnost nezapomíná ani na děti 
svých zaměstnanců. O  jarních prázdninách 

pro ně zajišťuje týdenní lyžařský pobyt v ra-
kouských nebo italských Alpách. V  létě se 
mohou děti zúčastnit dětského tábora Tru-
biska ve Valašské Polance, který je zajišťován 
ve vlastní režii, nebo mohou využít možnosti 
čerpat finanční příspěvek na  úhradu nákla-
dů dětských táborů jiných organizací. Pokud 
dávají rodiče přednost moři, mohou své děti 
poslat na ozdravný pobyt u moře.

Značnou pozornost věnuje Deza dalšímu 
vzdělávání a profesnímu rozvoji svých pra-
covníků včetně vzdělávání jazykového.  

Součástí péče o zaměstnance bylo v celé his-
torii firmy i zabezpečení stravování v průběhu 
pracovní směny. Tím se vždy rozumělo celé 
a teplé jídlo – oběd nebo večeře a možnost za-
koupit si svačinu. Proto mezi prvními dokonče-
nými stavbami brzy po zahájení výstavby závo-
du ve Valašském Meziříčí byla budova závodní 
kuchyně s jídelnou a kantýnou. Kvalitní stravo-
vání je i v současné době jednou z priorit péče 
o zaměstnance. Do této oblasti plyne značná 
část finančních prostředků. Zaměstnanci však 
již dávno nevyužívají původní budovu. Stravují 
se v nové moderní jídelně s dobrým zázemím.

Firma si cení svých kvalifikovaných a zod-
povědných zaměstnanců a  podle toho se 
o  ně i  stará. Poskytuje jim širokou nabíd-
ku benefitů, neboť si uvědomuje, že práce 
v  chemickém průmyslu není jednoduchá. 
Snaží se akcemi sociálního fondu, peněž-
ními odměnami při příležitosti dosažených 
pracovních a  životních výročí, příspěvky 
na penzijní připojištění, příspěvky na tábo-
ry či delší dovolenou kompenzovat vlivy, 
které práce ve  firmě může přinášet. Deza 
nezapomíná ani na  své bývalé pracovníky 
– důchodce.

Z  odborných studií i  praktických zkuše-
ností vyplývá, že spokojení zaměstnanci 
jsou produktivnější, bývají méně nemocní 
a déle pracují v jedné firmě. Spokojenost za-
městnanců je i pro Dezu klíčovým faktorem 
úspěchu a prosperity.

JAK DEZA PEČUJE O SVÉ ZAMĚSTNANCE

www.deza.cz


