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obsahovat informace o připravova-
ných organizačních opatřeních. A 
hned přikročil rovnou k věci. Jako ilu-
straci současné situace na trhu 
zmínil právě končící červen, kdy se
v prvních třech týdnech v objednáv-
kách ani nepohnul lísteček, kdežto
v posledním týdnu se narodilo rov-
nou 7 nových zakázek. Nedokážeme 
předpovědět, zda bude nejbližší vý-
voj nových zakázek v našem oboru 
stejně rozkolísaný jako uvedený čer-
ven nebo zda se situace stabilizuje. 
Musíme se připravit na případný 
negativní vývoj, což už v této chvíli 
znamená, že pracovníci Nákupu 
zpomalují nákup komponent, který 
byl doposavad nastaven podle plánu 
zpracovaného na konci minulého 
roku.

A nyní ta organizační opatření, 
kterými vedení společnosti reaguje 
na aktuální vývoj. Musí se přehod-
notit investiční záměry pro letošní 
rok, kdy budou upřednostněny jen 
prioritní akce, zbytek bude reduko-
ván. Výrobní úsek zmapoval výrobní 
kapacity, v současné době není 
nutná nějaká překotná reakce, zatím 
platí první zásadní pravidlo, že celo-
závodní dovolená bude povinná pro 
téměř všechny zaměstnance. Pokud 
se situace ve vývoji nových zakázek 
nezlepší, můžeme přikročit k pláno-
vané odstávce, teprve jako další krok 
přichází na řadu diferencované sni-
žování počtu pracovníků v jednotli-
vých střediskách. Jen jedno je jisté: 
budeme muset rychle a pružně rea-
govat podle momentálního vývoje. 
To je princip tzv. krizového řízení. 
Kdo není včas připraven, později na 
to doplatí.

Vedoucí Nákupu pan Karel An-
dok ve svém krátkém příspěvku po-
tvrdil, že dodávky původně určené 
pro červnový nákup jsou už nyní 
rozprostřeny do více měsíců. Doda-
vatelům v tomto ohledu rádi děku-
jeme za vstřícný přístup k našim 
požadavkům.

Znovu se o slovo přihlásil finan-
ční ředitel, tentokrát s podrobnými 
informacemi o vývoji v oblasti in-
vestic. Ty jsou v hodnotě 42,5 mil. Kč 
již dokončeny, další projekty již nelze 
odsunout na pozdější dobu, část
z plánovaných investic se však již 
posunout podařilo. Byl schválen pro-
jekt na nové portálové obráběcí 
centrum v těžké mechanice.

V následující diskusi vystoupil 
předseda představenstva, který 
hned zkraje informoval, že se v aktu-

Setkání vedení společnosti se zaměstnanci

Podruhé se setkání vedení spo-
lečnosti se zaměstnanci uskutečnilo 
ve spojených školících místnostech 
nového Školícího střediska a opět 
byla tato velká jednací síň velmi sluš-
ně zaplněna. Nestihli jsme účast 
spočítat přesně, ale podle obsaze-
ných míst k sezení a stání usuzuje-
me, že zase přišlo více než 150 za-
městnanců, kteří si vyslechli zhodno-
cení dosavadního vývoje hospoda-
ření společnosti v prvním pololetí 
roku 2013 a výhled do konce roku. 
Červnové setkání se uskutečnilo ne-
tradičně v pátek 28. června.

Rovněž i nyní byli na konci toho-
to setkáni oceněni nejlepší pracov-
níci úseků, tentokrát před auditorium 
předstoupilo 6 vyhodnocených za-
městnanců, protože další dva se 
nemohli dostavit. K této slavnostní 
chvíli se ještě vrátíme.

Za vedení firmy byli přítomni 
předseda představenstva Ing. Jan 
Rýdl, generální ředitel Ing. Miroslav 
Bičiště, finanční ředitel a místopřed-
seda představenstva Ing. Jan Rýdl 
ml., obchodní ředitel Miloš Hola-
kovský, výrobní ředitel Michal Du-
cháček a technický ředitel Ing. Ján

Pagáč. Jednání zahájil předseda 
představenstva, který nastínil, čeho 
se toto setkání bude týkat a co se 
přítomní dozvědí.

S hodnocením vývoje v prvních 
pěti měsících roku 2013 pak vystou-
pil finanční ředitel. Porovnal sku-
tečné hodnoty s plánovanými a sou-
časně se skutečností v roce 2012. 
Vývoj důležitých ukazatelů neodpo-
vídá očekáváním, je nutné správně 
pojmenovat příčiny. Z prezentova-
ných výsledků je patrné, že v hodno-
ceném období klesla produktivita 
práce z přidané hodnoty, což je dáno 
souběhem nižších výkonů a vyššího 
počtu zaměstnanců společnosti. 
Tento propad byl patrný z následující 
tabulky, kde bylo vidět, že se z tohoto 
pohledu nepříznivě vyvíjely měsíce 
duben a květen.

Obchodní ředitel posléze infor-
moval o prodejích v roce 2012, kdy 
bylo prodáno 140 strojů v celkové 
hodnotě 1,886 miliardy Kč. Nazíráno 
skrze teritoria zaslouží absolutorium 
Ruská federace, kam se loni podařilo 
prodat suverénně nejvíce strojů. 
Mezi úspěšná teritoria pak můžeme 
zařadit ještě Polsko, Českou repu-

bliku a Kanadu, obchody se dařily 
také v USA, Číně a Německu, i když 
v těchto zemích jsme byli zvyklí na 
vyšší čísla. Prodeje do Brazílie po-
stupně rostou. Celkově bylo těch 140 
strojů prodáno do 28 zemí, z těch 
méně obsazovaných zmiňme Bah-
rajn. Poté obchodní ředitel porovnal 
plány na roky 2012 a 2013. Z tohoto 
porovnání vyplynulo, že při pláno-
vání letošního roku jsme očekávali 
nárůst (meziroční nárůst v počtu 
prodaných strojů byl plánován na
5 %, stejně tak v tržbách za stroje). 
Skutečnost prvních pěti měsíců le-
tošního roku však přinesla několik 
zjištění. Ukazuje se, že změna v or-
ganizaci prodejní sítě v České repu-
blice a ve Slovenské republice, ne-
měla negativní vliv na prodeje v těch-
to teritoriích, Česká republika je v po-
čtu prodaných strojů hned druhá za 
Ruskou federací. Dalším zjištěním je 
ono dubnové a květnové zpomalení 
spojené s útlumem objednávek na 
další období, což nás opravňuje ke 
korekci odhadů prodejů zhruba o
11 % dolů. Některé ještě loni slibně 
se rozvíjející trhy se buď zastavily
v počtu nových objednávek nebo se 
snížila jejich stabilita a začaly být 
méně předvídatelné. Mluvíme nyní o 
Kanadě, kde se dosavadní letošní 
prodeje ani zdaleka nemohou rovnat 
loňským, rozkolísaly se rovněž tako-
vé silné či slibné trhy, jako je Ruská 
federace či Brazílie. Může se jednat 
o přechodný jev, ale celkově lze říci, 
že momentálně je světová ekonomi-
ka poměrně nestabilní a v našem 
oboru panuje skutečně turbulentní 
prostředí. Neméně významným zjiš-
těním je fakt, že momentálně pokle-
sla poptávka po největších strojích, 
nejnovější vývoj objednávek v této 
kategorii již naznačuje mírné ožive-
ní, které však pocítíme až začátkem 
příštího roku.

Na začátku svého příspěvku ge-
nerální ředitel avizoval, že se bude 
týkat současné situace a že bude
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álním vývoji nelišíme od ostatních 
firem. Zatím není cílem snižovat 
počet pracovníků, je však potřeba 
zhodnotit na každém pracovišti, zda 
všichni dělají to, co mají. Je nutné 
vědět, zda má TOS ještě rezervy.

Pak následovalo vyhodnocení 
nejlepších pracovníků úseku. Dnes 
tyto pracovníky jen vyjmenujeme, 
podrobnější informace přineseme
v dalším čísle Horizontu. Za úsek 
generálního ředitele byla vyhodno-
cena Petra Brzáková, za úsek ob-
chodního ředitele Ing. Michal Ma-
cháček, za úsek technického ředitele 
Wolfgang Richter, ve výrobním úse-
ku to byli pánové Tomáš Paleček, 
Lukáš Krejčí, Lukáš Blatný a Jiří 
Hubáč, za úsek finančního ředitele 
Bc. Rostislav Lassig. Tito nejlepší 
pracovníci úseku obdrželi diplom, 
medaili a odměnu ve formě poukáz-
ky na večeři v některé z varnsdorf-
ských restaurací. A co je pro ně jistě 
potěšující, neobjeví se na nástěnce 
u vstupu do firmy (na tuto obdobu 
Desky cti se určitě všichni těšili), ale 
„jen“ v Horizontu a možná i na face-
bookovém profilu společnosti a na 
jejích webových stránkách.

Zaznamenal LP 2013

Setkání vedení společnosti se zaměstnanci

Zákaznický den
TOSday 2013TOSday 2013 aneb Popáté a zase jinak

Letošní Zákaznický den se konal 
v tomto uspořádání již popáté ne-
přetržitě za sebou, nyní vyšel na 
čtvrtek 13. června. A opět jsme uká-
zali hostům něco nového, nyní nejen 
v technologiích, ale také v investi-
cích.

Poprvé jsme představili Školící 
středisko, kde také proběhly úvodní 
části Zákaznického dne, akreditovali 
se zde všichni hosté, obě patra jsme

definovali jako shromažďovací a ob-
čerstvovací základnu a rovněž zde 
proběhlo slavnostní zahájení akce.

Dnes přinášíme více obrazové 
dokumentace, kde uvidíte, že uspo-
řádání stánků dodavatelů nástrojů, 
zvláštního příslušenství a softwaru 
bylo v obou lodích těžké montážní 
haly jiné než loni. Těchto stánků bylo 
14, my jsme k nim přidali náš infor-
mační stánek.

Celkem jsme zaregistrovali 157 
hostů, z toho bylo 77 ze zahraničí 
(obchodní zástupci a zákazníci) a 77 
z České republiky a ze Slovenska 
(kromě zákazníků to byli i hosté Ná-
kupu a Investic). Hosté ve skupinách 
procházeli téměř celým areálem, na 
sedmi pracovištích byly představeny 
speciálně pro tuto příležitost připra-
vené technologie, hosté si mohli pro-
hlédnout i nejnovější investici – robo-

tizované pracoviště pro laserové ka-
lení.

Všem pracovníkům firmy, kteří 
tuto akci připravili, zajistili její hladký 
průběh a rozhodně neudělali ostudu, 
rádi vyřizujeme poděkování. A už se 
můžeme těšit na další ročník, kdy 
zúročíme poznatky tohoto právě pro-
běhlého a zase přijdeme s nějakou 
novinkou.

LP 2013
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TOSday 2013 aneb Popáté a zase jinak
Zákaznický den

TOSday 2013

Další fotografie z TOSday 2013 přineseme v příštím, notně 
tlustém čísle.


