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-Jeden z největších výrobců osobních automobilů na světě 
-Výrobce autobusů, nákladních vozidel 

-Globální výroba na celém světě 
-Produkční továrny v Evropě, USA, Latinské americe, Asii 
 

Pro zajímavost:  

Výrobní závod v ČR: Daimler AG přítomný prostřednictvím společnosti EvoBus Bohemia v Holýšově 
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Daimler AG:  
Podpora (nejen) těžce - zdravotně znevýhodněných 
osob v rámci Global Diversity Office 
 
- přijetí tzv. „Integrační dohody“ – společnost se zavazuje zabývat se 
podporou zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením 
prostřednictvím vnitřních opatření 
 
 
Klíčové dohody: 
- zaměstnávání osob se zdravotním postižením je možné ve všech  
oblastech společnosti 
- úprava pracovní doby podle individuálních potřeb osob se 
zdravotním postižením 
- povinnost vzít v úvahu při navrhování pracovišť vznik nových 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
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Daimler AG:  
Cíl:  
 
- Integrace zdravotně znevýhodněných osob a poskytnutí  
  důvěry těmto zaměstnancům 
- Individuální nastavení pracovního místa 
 
 Diverzita ve skupině – obecně: 
 
- podpora zaměstnaneckých skupin (Women'sBusinessNetwork , 
TürkTreff, …) 
- intenzivní spolupráce (Daimler AG prostřednictvím GDO – Global 
Diversity Office) s mezinárodními organizacemi, členství ve 
vybraných iniciativách  
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Společnost Mercedes-Benz 

Česká republika s.r.o. 

Společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. patří 
do skupiny společnosti Daimler AG a je generálním dovozcem automobilů značek: 
Mercedes-Benz, Maybach, smart a Fuso.  

 

Ve stejné budově v Praze 4 sídlí i společnost Mercedes-Benz Financial Services Česká 

republika, která je zaměřena na financování a pronájem vozidel značek koncernu.  
 

Dále do skupiny patří společnost MBtech, která vyvíjí, integruje 

a testuje komponenty, systémy, moduly a vozy po celém světě a 
společnost EvoBus Bohemia, která je odpovědná za výrobu, prodej a servis autobusů MB a 

Setra v ČR.  
 

Do skupiny zahrnujeme také 15 autorizovaných dealerství.  
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Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. 
Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 
 
 
 
- moderní, bezbariérové pracoviště v lokalitách Praha 4, Praha 5 
 
- bezbariérová dealerství 
 
- poskytnutí slevy ze strany importéra 
  pro držitele průkazů ZTP / ZTP-P na  
  nákup osobních vozidel Mercedes-Benz   
 
- společensky účelná pracovní místa 
  vytvářená dealery MBCZ 
  (Evropský sociální fond) 
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Daimler A.G. 
 
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. 
Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 
Evobus 
MBtech 
 
- Daimler A. G. Má celosvětově 275.451 zaměstnanců (3Q12) 
- MBCZ cca 430 zaměstnanců 
- společnost využívá tzv. náhradního plnění 
- volné pozice: http://www.mercedes.jobs.cz/ 
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Děkuji za pozornost  

Jan Hluštík 

Fleet Administration Dealers 

Mercedes-Benz Cars 

 

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.  

Daimlerova 2296/2 

149 45  Praha 4 - Chodov 

Czech Republic 

T: +420 271 077 321 

F: +420 271 077 196 

 

e-mail: jan.hlustik@daimler.com 
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