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Vedení společnosti
Poděkování ke konci roku 2013

kázek a hlavně potenciálu našich 
klíčových teritorií.

Vážení spolupracovníci, dámy 
a pánové, dovolte, abych vám 
všem, vašim rodinám a všem blíz-
kým popřál radostné a klidné 
prožití vánočních svátků, mnoho 
úspěchu a pevné zdraví v roce 
2014. Stejné přání si dovoluji jako 
každoročně vyslovit i všem našim 
důchodcům.

Ing. Miroslav Bičiště
Generální ředitel a člen 

představenstva

Vážení spolupracovníci, dámy 
a pánové,

dovolte, abych vám při příleži-
tosti blížícího se konce roku podě-
koval jménem vedení společnosti i 
jménem svým za vaši celoroční 
práci. Ekonomická situace celo-
světově a i v oboru obráběcích 
strojů se jevila v počátku roku po-
zitivně a i já jsem se domníval, že 
výsledky roku 2013 budou ještě 
pozitivnější než výsledky roku 
2012 a rok se bude jevit jako rela-
tivně bezproblémový. Tento vývoj 
platil přibližně do měsíce dubna,

kdy došlo ke zcela zásadnímu 
obratu příjmu nových zakázek. Ke 
zlepšení tohoto stavu nedošlo ani 
v příjmu zakázek na IV. čtvrtletí ro-
ku, tedy období, které bylo v minu-
losti vždy nejsilnějším obdobím 
roku. Z toho nakonec vyplynulo 
rozhodnutí vedení ukončit činnost 
ve společnosti k 13. prosinci 2013.

Můj upřímný dík vám všem pa-
tří za skutečnost, že jste byli v prů-
běhu celého roku ochotni velice 
otevřeni diskutovat o těchto zá-
sadních otázkách na výrobních

poradách a i když ne jistě s nadše-
ním řadu skutečností chápat. 
Zvlášť bych chtěl poděkovat zá-
vodnímu výboru OS KOVO, jme-
novitě potom panu Junkovi a panu 
Čepelíkovi za někdy sice nepří-
jemné, ale vždy korektní projedná-
vání zásadních problémů a přijí-
maných východisek v rámci složi-
tého života výrobní společnosti. 
Jsem přesvědčen, že rok 2014 bu-
de z tohoto pohledu rokem ale-
spoň trochu klidnějším, v čemž se 
snažíme dělat maximum kroků za 
zajištěním potřebného objemu za-

Setkání vedení společnosti se zaměstnanci
Reportáž

Stroj MAXIMA II na montáži, další letošní novinka.

Kde jinde se prosincové set-
kání vedení společnosti se za-
městnanci mohlo uskutečnit než 
ve spojených místnostech nového 
Školicího střediska a opět byla tato 
velká jednací síň velmi slušně za-
plněna, byť méně než letos v červ-
nu. Blížící se konec roku a pro-
dloužené volno už bylo znát. Ane-
bo je za tím něco jiného? Zimní se-
tkání proběhlo ve čtvrtek 12. pro-
since.

Tradice už se pevně uchytila, 
takže i zde byli na konci tohoto set-
kání oceněni nejlepší pracovníci 
úseků, bylo to nyní sedm vyhodno-
cených zaměstnanců, protože ten 
osmý z osmi je na služební cestě. 
K této slavnostní chvíli se ještě 
vrátíme samostatným příspěv-
kem.

Za vedení firmy byli přítomni 
předseda představenstva Ing. Jan 
Rýdl, finanční ředitel a místopřed-
seda představenstva Ing. Jan Rýdl 
ml., obchodní ředitel Miloš Hola-
kovský, výrobní ředitel Michal 
Ducháček a technický ředitel Ing. 
Ján Pagáč. Jednání zahájil před-
seda představenstva, který uvedl, 
čeho se tento mítink bude týkat.

S hodnocením vývoje za rok 
2013 (za jeho účetně uzavřených 
jedenáct měsíců) vystoupil finan-
ční ředitel. Porovnal skutečné hod-
noty s plánovanými a současně se 
skutečností v minulých letech. 
Vývoj důležitých ukazatelů stále

neodpovídá očekáváním, přesto-
že například provozní hospodář-
ský výsledek je slušný, stejně tak 
hospodářský výsledek před zda-
něním. Rovněž tak zatím dosaže-
ná přidaná hodnota nedosahuje 
očekávané úrovně. Poté předsta-
vil plánované hodnoty nejdůleži-
tějších ekonomických ukazatelů 
pro rok 2014. Přestože je plán roku 
2014 jen mírně nižší než byl plán 
pro rok 2013 (ve všech význam-
ných ukazatelích) – a toho, jak 
jsme se dozvěděli, konečnou sku-
tečností za rok 2013 nedosáhne-
me – informace z trhu naznačují, 
že plán je spíše realistický než 
přehnaně optimistický. V tržbách 
za vlastní výrobky a služby by-
chom se měli těsně přiblížit ke 
dvěma miliardám Kč.

Finanční ředitel poukázal na 
to, že plán investic pro rok 2014 je 
největší ze všech dosavadních in-
vestičních plánů privatizované 
společnosti, tedy co se hodnoty tý-
če. Kromě řady řekněme v posled-
ní době obvyklých, téměř každým 
rokem se opakujících investičních 
počinů vysoko nade vše ční dva již 
zahájené projekty – pořízení obrá-
běcího centra Waldrich a s tím 
související velké stavební úpravy
v hale těžké mechaniky, a nákla-
dově o něco méně náročné poří-
zení hlubokovyvrtávacího stroje a 
s tím spojené stavební úpravy
v hale lehké mechaniky. K oběma

projektům, a nejen k nim, se po-
drobněji vrátíme v některém z ú-
vodních čísel Horizontu v příštím 
roce. Kromě investic bude vý-
znamné náklady čerpat také 
technický rozvoj, celková částka 
230 miliónů Kč za obě kapitoly 
rozpočtu je velmi ambiciózní a 
svědčí o tom, že firma se chce i 
nadále razantně rozvíjet.

Obchodní ředitel ve svém 
příspěvku pak informoval o oče-
kávané skutečnosti za rok 2013. 
Výroba a prodej strojů se na konci 
prosince zastaví na čísle 117, což 
v tržbách udělá téměř 1,5 miliardy 
Kč. Na grafu ukázal vývoj prodejů 
v teritoriích v gesci jednotlivých 
teritoriálních manažerů a komen-
toval úspěšnost v těchto teritoriích. 
Podle počtu prodaných kusů i
v dosažených tržbách stále kraluje 
stroj WHN(Q) 13 CNC (včetně své 
modifikace s vřetenem 150 mm). 
Při podrobnějším pohledu na pro-
dej v jednotlivých teritoriích vidí-
me, že letošní rok byl opět ve 
znamení rusky mluvících zemí, 
značně narostl prodej v České re-
publice a na Slovensku (což je 
výsledek cílené strategie po 
změně způsobu prodeje na těchto 
nejbližších teritoriích), obživl ně-
mecký trh, kdežto jaksi zamrzl 
severoamerický trh. Zbytek Evrop-
ské unie ve svém součtu pak jen 
mírně převýšil prodeje v bývalém 
Československu, přičemž největ-
ším tahounem v této oblasti bylo 
kupodivu Polsko (ale z dlouhodo-
bého hlediska to není překvapení).

Další část svého vystoupení 
pak obchodní ředitel zaměřil na 
obchodní plán roku 2012 a jeho 
porovnání s letošním plánem. 
Společnost má za cíl vyrobit a 
prodat 131 strojů a v tržbách za 
stroje dosáhnout hodnoty více než 
1,5 miliardy Kč. Pro názornost byl 
představen přehled získaných za-
kázek. Pak následovalo hodnoce-
ní dceřiných společností. Nejlépe 
byla hodnocena servisní společ-
nost TOS Varnsdorf – RUS se 
sídlem v Petrohradu, naopak nej-
hůře indická TOS India Machine 
Tools se sídlem v Bangalore. V Čí-
ně došlo k reorganizaci, kdy se 
část kompetencí a činností 
přesouvá z obchodní kanceláře
v Šanghaji do TOS Kunming, což 
má za následek snížení počtu

zaměstnanců v šanghajské spo-
lečnosti. Zdá se, že změna na mí-
stě ředitele TOS Kunming je vel-
kým krokem kupředu, již se pro-
jevuje v lepší spolupráci s naší 
společností. Zatím poslední zalo-
žená společnost GRS Ural má již 
dokončenou montážní halu a již se 
zde vyrábějí stroje.

Poté si vzal slovo opět před-
seda představenstva a nejprve ko-
mentoval další pěkný úspěch, kdy 
se naše firma umístila na 41. místě 
v celostátním žebříčku všech spo-
lečností napříč všemi výrobními i 
nevýrobními odvětvími. Jedná se 
o soutěž Českých 100 nejlepších 
za rok 2013 pořádaný společností 
Comenius, je to v podstatě mladší 
a nevlastní sourozenec známého 
žebříčku CZECH TOP 100. Před-
seda představenstva vidí budouc-
nost optimisticky, v silách a mož-
nostech firmy je dosahovat lepších 
výsledků, je však nutné pečlivě 
vážit nutnost mnohdy zbytných 
nákladů, často vynucených naší 
nedůsledností či dokonce chyba-
mi. Zmínil se také o konkurenci, 
jejíž existenci a činnost považujme 
za výzvu. Dále nastínil připravo-
vané technické novinky v naší 
produkci. Jistě chápete, že v této 
tvrdé hře neodhalíme karty hned 
zkraje, takže se spokojte jen s tím-
to konstatováním (a opětným pou-
kazem na konkurenci jako na vý-
zvu). Tak jak budou tyto novinky 
přicházet na svět (a dočkáme se 
například již v červnu na Zákaz-
nickém dnu TOSday 2014), bude-
me o našich technických novin-
kách informovat podrobněji a pře-
devším konkrétněji.

Znovu se vrátil k rezervám, 
které v činnostech v naší společ-
nosti stále jsou a jejich nevyuží-
vání pak dopadá na produktivitu 
práce a s tím spojené odměňo-
vání. Závěr byl opět optimistický, 
kdy vyhlásil, že v roce 2014 oče-
kává nárůst reálné mzdy v naší 
firmě až o 4 % oproti plánu pro rok 
2013. To má ovšem jeden zásadní 
předpoklad: budeme plnit pláno-
vané ukazatele. Předseda před-
stavenstva oznámil, že bylo do-
končeno kolektivní vyjednávání,
s jehož výsledky budou všechny 
zaměstnance seznamovat vedou-
cí na výrobních poradách. Konsta-
toval, že odbory byly ve vyjedná-
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vání úspěšné. Věříme, že již v dal-
ším čísle se o výsledku kolektiv-
ního vyjednávání dozvíme více od 
zástupce odborů.

Abychom nebyli tak zcela 
skoupí ohledně technických novi-
nek, poznamenejme, že poté krát-
ce vystoupil technický ředitel a 
avizoval dvě nové varianty stroje

Setkání vedení společnosti se zaměstnanci

WHN(Q) 13/15 CNC a další 
technická vylepšení a úpravy na 
strojích řady WRD. Na to navázal
v samotném závěru předseda 
představenstva s přáním, aby 
obráběcí centrum WHtec 130 bylo 
uvedeno do zkušebního provozu 
podle plánu na začátku dubna 
2014, protože znamená další

významný krok ve zlepšení pa-
rametrů našich strojů, což chceme 
v plné síle předvést právě na 
Zákaznickém dnu.

Setkání bylo ukončeno přá-
ním příjemného prožití blížících se 
vánočních a novoročních svátků, 
zazněla výzva, aby zaměstnanci 
využili prodlouženého volna k na-

čerpání sil, protože příští rok, 
ostatně jako všechny další, které 
přijdou po něm, bude náročný. Pak 
proběhlo již zmíněné ocenění nej-
lepších pracovníků za druhé polo-
letí 2013.

Zaznamenal LP 2013

Nejlepší pracovníci
Nejlepší pracovníci společnosti ve 2. pololetí 2013

Součástí zimního setkání ve-
dení společnosti se zaměstnanci, 
které proběhlo 12. prosince 2013, 
bylo již potřetí vyhodnocení nejlep-
ších pracovníků společnosti.

Nejlepším pracovníkem úse-
ku generálního ředitele byl vyhod-
nocen pan Jiří Rohlena, výstupní 
kontrolor – mechanik z odboru ří-
zení jakosti a organizace.

Nejlepším pracovníkem úse-
ku obchodního ředitele byl vyhod-
nocen pan Radim Petrák, techno-
log nabídek. Je spolehlivý a dů-
sledný při plnění zadaných úkolů 
(řešení technologických nabídek). 
Odvádí nadstandardní a vysoce 
kvalitní úroveň při plnění úkolů u 
zákazníků (školení, předání tech-
nologie). Je nutné vyzvednout je-
ho neustálou snahu o sebevzdě-
lávání v oblasti obsluhy řídicích 
systémů strojů.

Nejlepším pracovníkem úse-
ku výrobního ředitele za provoz 
lehké mechaniky byl vyhodnocen 
pan Milan Šandor, brusič. Jedná 
se o stěžejního pracovníka mezi 
brusiči hlavního uložení (konkrét-
ně stroj WOTAN). Dlouhodobě 
podává nadstandardní výkon i

kvalitu. Je to absolutně bezproblé-
mový člověk. Za poslední pololetí 
se významnou měrou podílel na 
dokončování dílců pro stroj WHtec 
(například přesné broušení pouz-
dra uložení) a v minulém měsíci 
nabrousil vřetena s kuželem HSK 
50 ve výborné kvalitě, ačkoli se 
jednalo o velmi složitou techno-
logickou operaci (vazba tří roz-
měrů mezi sebou).

Nejlepším pracovníkem úse-
ku technického ředitele byla vy-
hodnocena paní Hana Vohanko-
vá, sekretářka technického úseku.

Nejlepším pracovníkem úse-
ku výrobního ředitele za provoz 
těžké mechaniky byl vyhodnocen 
pan Josef Železný, směnový 
mistr. Ve druhém pololetí roku 
2013 se velice aktivně podílel na 
přípravě a realizaci výroby dílců 
pro prototyp stroje WRD 180. Je-
dnalo se o neustálý kontakt s kon-
strukcí a technologií a hledání nej-
lepšího řešení při výrobě techno-
logicky náročných dílců. Během 
tohoto náročného období také 
zvládal na vysoké úrovni řešení 
běžných výrobních, kapacitních a 
kvalitativních problémů střediska. 
Jeho osobní aktivita se projevila

mimo jiné v tom, že došlo k výraz-
nému nárůstu komunikace s par-
ťáky montážních středisek a tím
k lepšímu řešení výrobních úkolů 
střediska.

Nejlepším pracovníkem úse-
ku výrobního ředitele za provoz 
interních montáží byl vyhodnocen 
pan Milan Vojáček, montér zá-
mečník. Podílel se jak na interní 
montáži stroje WHtec ve firmě, tak 
i na instalaci tohoto stroje na ve-
letrhu EMO 2013 Hannover, kde 
pro tento stroj zajišťoval obsluhu, 
údržbu a prezentaci. Ve ztížených 
časových podmínkách se díky pa-
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Nejlepší pracovníci společnosti ve 2. pololetí 2013

znamenáním 1,5 leté specializač-
ní studium při zaměstnání „Průmy-
slová energetika“ na Energetic-
kém institutu v Praze. Od Tech-
nické inspekce České republiky
v Ústí nad Labem získal Osvědče-
ní revizního technika. Úspěšně 
absolvoval kurzy facility manage-
ment se zaměřením na techniku 
prostředí. Je schopen pracovat 
samostatně, objemem skutečně 
vykonávané činnosti výrazně pře-
sahuje své povinnosti, dosahuje 
nadprůměrné výkonnosti a odvádí 
perfektní práci. Svými praktickými 
zkušenostmi a operativním roz-
hodováním dovede vést své pod-
řízené pracovníky k vysokým 
výkonům. Má zdravý logický úsu-
dek a dovede řešit i složité úkoly. 
Pro svůj neustálý zájem o novinky 
si stále udržuje přehled o tech-

nu Vojáčkovi a jeho týmu podařilo 
připravit stroj ve velmi dobré kva-
litě s tím, že tento výrobek na ve-
letrhu výborně hájil jméno TOS 
VARNSDORF.

Nejlepším pracovníkem úse-
ku výrobního ředitele za provoz 
externích montáží byla vyhodno-
cena paní Yvetta Malinová, re-
ferentka pozáručních oprav a 
služeb. Je to milá, bystrá a stále 
usměvavá dáma, kterou nikdy 
nezaskočíte jakoukoli otázkou. Má 
velký přehled a svou práci si plní 
se 100% nasazením. Je velice dů-
sledná, spolehlivá, zodpovědná a 
ochotná pomoci druhým. Vždy je 
na ni spolehnutí.

Nejlepším pracovníkem úse-
ku finančního ředitele byl vyhod-
nocen pan Petr Blecha, mistr 
energetiky. Podává trvale špičko-
vé pracovní výkony a je každoroč-
ně při hodnotícím rozhovoru vy-
soce ohodnocen. Absolvoval s vy-

nickém vývoji jak v průmyslové 
energetice, tak i v oblasti měřicí, 
regulační a informační techniky. 

Za redakci Horizontu
se s blahopřáním připojuje i 

LP 2013

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 a Vladislava Beranová. Čestný redaktor: Jaroslav Tomášek.
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 12. prosince 2013 v nákladu 600 výtisků.

Další číslo: 31. ledna 2014.
Příspěvky zasílejte buď poštou na 
adresu redakce nebo je předejte 
kterémukoli členu redakční rady. 
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Vyšel firemní stolní kalendář na rok 2014

Redakce Horizontu přeje všem svým čtenářům do nového roku co nejpevnější zdraví, plno 
porozumění a lásky v soukromém životě, také úspěchy a pěkné chvíle v pracovním životě.
Život přináší překvapení, my v příštím čísle přineseme všechno to, co se do letošních
vydání nevešlo.

Nový přístavek k hale těžké mechaniky (místo pro 
nové obráběcí centrum).

Za tři měsíce zde bude WHtec 130 v plné kráse.

FIREMNÍ PLES BUDE JIŽ 31. LEDNA 2014. REZERVUJTE SI LÍSTKY VČAS NA ČÍSLE 210 NEBO MAILEM.
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