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Představení EMBA

• Jsme tradiční českou firmou s nepřetržitou výrobou hladké 
lepenky od roku 1882

• Sídlíme v západních Krkonoších, kde zaměstnáváme zhruba 150 
zaměstnanců

• Kromě hladké lepenky a kartonáže vyrábíme především 
kancelářské boxy a pořadače

• Patříme mezi významné evropské producenty systémů pro 
dlouhodobou archivaci



1. Základní aspekty našeho fungování

• Rozhodující surovinou pro výrobu je sběrový papír téměř z celé 
ČR (ročně ho zpracujeme cca 12 tisíc tun)

• Prakticky všechny výrobky jsou 100% recyklovatelné

• Produkty pro dlouhodobou archivaci slouží k ochraně kulturně-
historického dědictví v celé Evropě a jejím okolí 

• Sídlo firmy ve venkovském prostředí na území KRNAP a CHKO 
Jizerské hory



2. Vztahy se zaměstnanci
• Široká paleta benefitů nad rámec mzdového ohodnocení

• Bezúročné půjčky

• Zvýhodněné stravování lze čerpat i v době dovolené či nemoci, důchodci poté 
doživotně

• Odměna při odchodu do důchodu v závislosti na odpracovaných letech, při trvání 
déle než 20 let pak i zlatá pamětní medaile

• Každoročně podpora dětí našich zaměstnanců školními balíčky

• Zaměstnanecký program pomoci „EMBA – Pomáháme společně“

• Program dobrých nápadů s možností finanční participace na dosaženém přínosu



2. Vztahy se zaměstnanci v době Covidu

• Okamžité pořízení roušek pro zaměstnance v březnu 2020

• Poskytování respirátorů od začátku školního roku v září 2020

• Zahájení testování před nařízením vlády a pokračování v něm bez 
přerušení do současnosti

• Od března 2020 měli zaměstnanci možnost čerpat zvýhodněné firemní 
obědy i pro své rodinné příslušníky v neomezeném množství



3. Vztahy s okolím
• Podpora okolních základních škol v rámci programu „EMBA – Podpora 

vzdělání“

• Stipendijní program

• Podpora místních spolků a akcí

✓ Generální partner přehlídky „Krakonošův divadelní podzim“ ve Vysokém nad Jizerou

• Podpora nemocnic v Jilemnici a ve Vysokém nad Jizerou

✓ Covidová jednotka v roce 2020

• Skartace zdarma



Děkuji za váš čas i pozornost


