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Vážený pane Masatake Enomoto,

obracíme se na Vás jako na prezidenta společnosti TPCA, která v České republice postavila a chystá
se provozovat automobilový závod dvou nadnárodních společností – Toyota Motor Corporation a PSA
Peugeot Citroën. 

Obě  společnosti  jsou  celosvětově  známé  pro  svůj  aktivní  přístup  a  aplikaci  corporate  social
responsibility (CSR) ve své činnosti. 

Program  GARDE  Ekologického  právního  servisu  (public  interest  law  nevládní  organizace)  se
dlouhodobě zabývá problematikou corporate accountability and corporate social responsibility. Proto
jsme podrobili vstupní právní analýze realizaci závodu TPCA (viz příloha č. 2 tohoto dopisu1) a dospěli
jsme k  názoru, že Vaše společnost zatím bohužel nenaplňuje své veřejně deklarované dobrovolné
závazky. Navíc při realizaci stavby výrobního závodu TPCA došlo podle našeho názoru k porušování
právních  předpisů  České  republiky  stejně  jako  k  Směrnice  OECD  pro  nadnárodní  společnosti
(podrobnosti viz bod I. 4. přílohy č. 1.).  

Na základě návrhu starosty města  Kolína ze dne 23.  dubna 2004 jsme se 11.  srpna tohoto  roku
zúčastnili jednání se zástupci TPCA, města Kolína a vládní agentury CzechInvest. Na tomto setkání
jsme upozorňovali na nedostatečné naplňování závazků CSR ze strany TPCA a proto jsme ji vyzvali k
zodpovědnějšímu řešení problémů spojených se stavbou automobilového závodu TPCA. Vaši zástupci
nás vyzvali k předložení konkrétních požadavků, které by podle našeho názoru vedly k naplnění cílů
společenské  odpovědnosti  Vaší  společnosti.  Přestože by TPCA měla  podle  našeho  názoru  sama
aktivně naplňovat své cíle společenské odpovědnosti, vypracovali jsme “Proposal for Putting Corporate
Social Responsibility into practice“, který Vám tímto předkládáme (viz příloha č. 1). 

Návrhy obsažené v tomto materiálu podpořilo 30 nevládní organizací z celé České republiky včetně
organizací sdružující občany, kteří jsou nebo mohou být dotčeni vlivy provozu závodu TPCA. Současně
nás tyto organizace podpořily, abychom v celé věci dále jednali se společností TPCA. 

Z toho důvodu se na Vás obracíme s nabídkou jednání o skutečnostech a návrzích uvedených v tomto
materiálu.  Prosíme,  navrhněte  termín  takové  schůzky. Vaši  odpověď očekáváme do 1  měsíce  od
obdržení/zaslání tohoto dopisu.

S pozdravem, 

Pavel Franc 
Ekologický právní servis, program GARDE

Jiří Nezhyba 
Ekologický právní servis, program GARDE

Příloha č. 1.
Příloha č. 2.
Na vědomí:

1   právní analýza, tedy příloha č. 2 tohoto dopisu je pouze v českém jazyce. Její shrnutí obsahuje
příloha č. 1. tohoto dopisu v bodě. č. I. 4. 


