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Stroj WHN 15 CNC v expozici Strojimportu GmbH 
na veletrhu METAV 2012 Düsseldorf.
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Vedení společnosti Jak je vyhodnocován prémiový ukazatel pro rok 2012?
Vzhledem k tomu, že se množí 

dotazy na způsob vyhodnocení pré-
miového ukazatele pro rok 2012, po-
kusím se tento výpočet co nejlépe 
vysvětlit.

Prémiový ukazatel vyhodnocu-
jeme na základě dvou hodnot a to
z vytvořené přidané hodnoty (PH)
v kumulaci a z výše osobních nákla-
dů (OSNAK) opět v kumulaci. Přida-
ná hodnota je výsledkem rozdílu me-
zi výstupy z firmy, tedy tím, co firma 
vyprodukuje v podobě celkové pro-
dukce zboží, výrobků a služeb a me-
zi spotřebovanými vstupy do firmy, 
tedy tím, co firma potřebuje k vytvo-
ření svých výstupů (hodnota spotře-
bovaného vstupního materiálu, vý-

Bohdana Křížová
Vedoucí oddělení

plánování a controllingu

robků, energií a služeb). Osobní ná-
klady tvoří mzdové náklady + zákon-
né odvody na sociální a zdravotní 
pojištění + ostatní sociální náklady.

Má-li být splněn prémiový uka-
zatel, je nutné, aby výše 1  PH kumu-
lativně byla větší než osobní náklady. 
Kladný rozdíl mezi těmito hodnotami 
bude vyplacen zaměstnancům v po-
době prémie v následujícím měsíci. 
Součástí vyplacené hodnoty budou i 
zákonné odvody na SaZP. Vypla-
cené prémie se v následujícím měsí-
ci stávají součástí posuzovaných 
osobních nákladů.

Malý příklad (uvedené hodnoty 
jsou v tis. Kč):

Měsíc PH měs. PH kumul.

Leden 44 007  Kč 44 007 Kč

Měsíc OSNAK měs. OSNAK kumul.

Leden 24 700  Kč 24 700 Kč

Měsíc Prémie k vyplacení1  PH kumul.

Leden 22 004  Kč -2 696 Kč

PH x OSNAK - leden

V tabulce nalezneme skutečné 
hodnoty PH a OSNAK za leden 
2012. Můžeme tedy konstatovat, že 
nedošlo ke splnění prémiového uka-

zatele, neboť hodnota 1  PH v kumu-
laci je menší než vyplacené osobní 
náklady v kumulaci.

1  PH
kumul.

47%

OSNAK
kumul.

53%

V další tabulce si dovolím pokra-
čovat a příklad doplnit o hodnoty dal-

ších dvou měsíců (fiktivní hodnoty 
opět v tis. Kč):

Měsíc PH měs. PH kumul.

Březen 49 000  Kč 144 007 Kč

Měsíc OSNAK měs. OSNAK kumul.

Březen 22 800  Kč 69 500 Kč

Měsíc Prémie k vyplacení1  PH kumul.

Únor 47 504  Kč 804 Kč

Únor 51 000  Kč 95 007 Kč

Únor 22 000  Kč 46 700 Kč

Březen 72 004  Kč 2 504 Kč

V únoru i březnu jsou již hodnoty 
1  PH kumulativně větší než OSNAK 
kumulativně, proto by byl splněn pré-
miový ukazatel a prémie za tyto mě-

síce vyplaceny v souladu s přísluš-
nými ujednáními Kolektivní smlouvy 
a Mzdového předpisu platného pro 
rok 2012.

PH x OSNAK - březen

1  PH
kumul.

50%

OSNAK
kumul.

48%

prémie
k rozdělení

2%

Vedení společnosti Hospodářský výsledek a proplacení 
prémií za rok 2011

Ukazatel Plán Skutečnost

Hospodářský výsledek před zdaněním 43 416 tis. Kč 104 000 tis. Kč

Přidaná hodnota 469 318 tis. Kč 492 475 tis. Kč

Produktivita práce z přidané hodnoty 994,318 tis. Kč 1 005 tis. Kč

Výše plnění, i když jen předběž-
ných rozhodujících ukazatelů za loň-
ský rok, umožnila Představenstvu 
rozhodnout o plném doplacení pré-
miové složky a fondu vedoucího 
vázaného na ukazatel plnění plánu 
přidané hodnoty za rok 2011. Toto 
bude promítnuto do mzdových pro-
středků za měsíc únor 2012. 

Po následném auditu, v průběhu 
kterého dojde k definitivnímu potvr-
zení rozhodujících ukazatelů za rok 
2011, bude na základě příslušných 
pravidel Mzdového předpisu rozhod-
nuto o výplatě 13. platu. Nejzazším 
termínem promítnutí nárokové část-

Vážený spolupracovníci, dámy a 
pánové, 

Představenstvo akciové společ-

nosti na svém řádném zasedání dne 
23. února 2012 projednalo předběž-
né výsledky hospodaření společnos-
ti za rok 2011 v následující podobě:

ky do mzdových prostředků je měsíc 
květen 2012.

Vážení spolupracovníci, dámy a 
pánové,

jménem vedení společnosti 
bych Vám všem rád za vedení spo-
lečnosti i za sebe osobně co nej-
upřímněji poděkoval za vynikající vý-
sledky, které se nám společným 
úsilím podařilo v ekonomicky velice 
složitém období dosáhnout.

Ing. Miroslav Bičiště
GŘ a místopředseda 

představenstva

Na fotografii z veletrhu METAV 
(na straně 3 píšeme podrobněji) 
vidíte nového obchodního ředitele 
pana Miloše Holakovského (vlevo), 
který nastoupil do funkce k 1. lednu 
2012.

Před strojem WHN 15 CNC stojí 
s panem Michalem Klikou, jednate-
lem Strojimport GmbH.
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Veletrh METAV 2012 Düsseldorf Veletrhy a výstavy

Sudé roky mezi veletrhy EMO 
probíhají ve znamení menších, zpra-
vidla regionálních veletrhů a výstav 
buď strojírenských nebo rovnou 
obráběcích strojů. Ani letošek není 
výjimkou a hned zkraje začal zostra. 
Západní část Německa, konkrétně 
spolková země Porýní a Vestfálsko, 
se stala dějištěm tradičního veletrhu 
METAV, který proběhl ve dnech 28. 
února až 3. března v Düsseldorfu. 
Ještě na konci března se uskuteční 
další podobný podnik, největší letoš-
ní francouzský strojírenský veletrh 
INDUSTRIE v Paříži, ale dnes se po-
díváme do Düsseldorfu.

Na výstavišti tento veletrh obrá-
běcích strojů a příbuzných oborů 
zabral celkem pět hal, vlastně čtyři a 
půl, protože polovina jedné haly byla 
cudně zakryta látkovou zástěnou.
V jedné celé a té polovině haly vysta-
vovali výrobci a dodavatelé nástrojů, 
softwaru CAD / CAM a dalších pro-
duktů a služeb prorostlých s naším 
oborem. Ve třech největších halách 
se pak představili výrobci obrábě-
cích strojů různých typů a rozličných 
velikostí.

Přesah loňského veletrhu EMO 
dosáhl i sem, takže většina firem pa-
třících mezi naši konkurenci na vele-
trhu METAV buď nebyla vůbec nebo 
měla malé expozice či informační 
stánky. V podstatě jen dvě konkuren-
ční firmy se představily v plné parádě 
a ukázaly několik svých horizontek a 
obráběcích center.

My jsme vystavovali v expozici 
našeho obchodního partnera Stroj-
import GmbH. Tato expozice rozhod-

ně nebyla rozlohou největší, avšak 
vedle našeho stroje obsahovala také 
karusel z Hulína a obráběcí centrum 
ze Sezimova Ústí. My jsme vystavo-
vali WHN 15 CNC. Naše patnáctka 
při své světové premiéře vévodila 
této expozici a jejímu nejbližšímu 
okolí. Škoda jen, že pro stísněnost 
poskytnutého prostoru dostatečně 
nevynikly její proporce a návštěvníci 
se na ni nemohli dívat s potřebným 
odstupem. Ani to však nevadilo, 
patnáctka se setkala s velkým záj-
mem. Dalším naším exponátem byla 
speciálně upravená lícní deska 
D'Andrea s dírou pro výsuv pracov-
ního vřetena, upravená pro použití 
na předváděném stroji.

Obecně můžeme konstatovat, 
že německý trh se zvolna probouzí 
(jinak řečeno: vůbec neupadá do 
komatu, jak se o tom mluví a píše
v některých médiích), což dosvědču-
je fakt, že jsme přivezli několik 
objednávek a další obchody byly 
rozjednány. Naši firmu zastupovali 
nejen nový obchodní ředitel Miloš 
Holakovský a manažer teritoria Jan 
Kovář, ale po celou dobu konání 
veletrhu také technik Ing Josef 
Šilhavý a za montéry Roman Tovara. 
Ostatně montéři, kromě pana Tovary 
ještě pánové Jiří Čapek a Tomáš 
Neuvirt, odvedli při montáži a de-
montáži stroje skvělou práci, když se 
vypořádali s problémy, které tyto 
akce zpravidla přinášejí. Stroj zůstá-
vá v Německu a bude-li Strojimport i 
nadále úspěšný jako je v současné 
době, tak tam jistě nezůstane dlouho 
sám. Jdi na západ, patnáctko.

LP 2012

InvesticePrvní patro budované-
ho školícího střediska. 
Vizualizace připravil 
(tak jako v minulém čí-
sle) Ing. Luděk Pištěk. 
V některém z příštích 
vydání se na školící 
středisko podíváme 
podrobněji.

LP 2012



HORIZONT, firemní noviny, vydává pravidelně TOS VARNSDORF a. s., IČO 27327850.
Řídí redakční rada: předseda Ing. Ladislav Plaňanský (rovněž technický redaktor a sazba), členové redakční rady: 
Milan Junek, Martin Maštrla, Jaroslav Tomášek a Vladislava Beranová.
Adresa redakce: TOS VARNSDORF a. s., Redakce HORIZONT, Říční 1774, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 351 210,
e-mail: horizont@tosvarnsdorf.cz - Tisk: Tiskárna Š & Š Šedivý Krásná Lípa.
Toto číslo vyšlo ve Varnsdorfu v pátek 9. února 2012 v nákladu 700 výtisků.

Další číslo: do 4. dubna 2012.
Příspěvky zasílejte buď poštou na 
adresu redakce nebo je předejte 
kterémukoli členu redakční rady. 
Pro elektronickou poštu použijte 
adresu:
horizont@tosvarnsdorf.cz

Horizont 243  -  strana 4

Stalo se Šestnáctý firemní ples

Na této straně jsme se pokusili 
ukázat, jak bude vypadat přízemí 
Školícího střediska. Pokud prohléd-
nete průhlednou modrou podlahou 
prvního patra, tak uvidíte uspořádání 
přízemí.

Vpravo je archiv, nad ním tři vel-
ké školící místnosti, jež se dají spojit  
v jednu ještě větší. Vlevo pak je vidět 
řešení vstupu do firmy, kde v prvním 
patře jsou další školící místnosti, 
dole potom turnikety, recepce a spo-
jovací chodby k sousedícím budo-
vám. Stavební práce pokračují. Po 
dovolené se bude stavba předávat.

LP 2012

K tanci (víc než k poslechu, protože 
na parketu stále někdo kroužil, po-
dupával či se různě pohyboval) hrála 
skvělá kapela Big band BONIT z Ústí 
nad Labem. Předtančení zajistil pár 
Raková – Schneider z Tanečního 
studia STYLKLUB Jaromíra a Marty 
Josefových, který ukázal, jak se zá-
vodně tančí latina.

Po půl desáté se na pódiu obje-
vila hvězda večera, zpěvák Martin 
Chodúr. Zazpíval sérii písniček k tan-
ci, byly to nejen fláky od Franka Sina-
try a Toma Jonese, ale také jeho 
vlastní, při kterých vynikl jeho úžasný 
hlas. Po nezbytné kytici přišel přída-
vek a pak nastalo něco nevídaného. 
Přítomné slečny a dámy vytvořily 
frontu a začalo „focení s Chodúrem“. 
Na všechny se dostalo, ale ani to 
nebyl konec, ještě při odchodu se 
Martin Chodúr podepisoval svým fa-
nynkám nejen na běžná místa, ale 
občas i na holou kůži. A pak už se 
tancovalo a zpívalo, nikoli až do rána 
bílého, ale také se nekončilo už ve 
dvě ráno. Sama kapela kývla na 
menší prodloužení a protože se pak i 
muzikanti připojili k reji na parketu, 
zdá se, že se na Lidové zahradě asi 
líbilo všem. Doufejme tedy, že se za 
rok sejdeme zase, na stejném místě, 
ve stejně dobré náladě a že nový 
ministr školství něco udělá s těmi 
prázdninami.

LP 2012

Investice

Pošestnácté je doplesáno a jak 
to vypadá, není to naposledy, jak by-
lo již řadu týdnu předem avizováno. 
Leč popořádku.

Letošní firemní ples vyšel na pá-
tek 17. února. Pořadatelé se trefili do 
jarních prázdnin (že by další schizo-
frenie současného školství? ... „jarní 
prázdniny“ v polovině února!!), což 
se promítlo v zájmu o lístky. Sál Li-
dové zahrady nebyl vyprodán, což 
však nakonec bylo těmi, co přišli, 
kvitováno jako přínos, protože bylo 
dost místa na parketu, obsluha vše 
stíhala, u baru se člověk rychle do-
stal na řadu a ani nebylo moc na-
kouřeno.

Ples se vydařil. Začal trochu 
netradičně. Večer zahájil předseda 
představenstva Ing. Jan Rýdl, který 
oznámil dvě zásadní informace. Jed-
nak tu, kterou jsme zmínili v úvodu, 
tedy že sál Lidové zahrady zůstane 
zachován v uspořádání a podobě 
vhodné pro pořádání plesů (nestane 
se z něj kasino, jak se mnozí obáva-
li), jednak potěšil přítomné tosáky 
(ale především jejich manželky) ve-
řejným prohlášením, že představen-
stvo se rozhodlo vzhledem k výsled-
kům loňského roku proplatit zadržo-
vané části loňských prémií a fondu 
odměn v plném rozsahu (oficiální in-
formaci přinášíme na straně 2). Po 
tomto radostném začátku se rozjela 
zábava již v tradičním pořádku.


