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Investice Investice v roce 2010

 
modernizaci lehce převýšily 3 milió-
ny Kč.

Zahájení akcí obsažených v do-
tačních projektech bylo naplánováno 
na druhé pololetí. Zásadní vliv na 
toto rozhodnutí měl nejasný vývoj 
situace na trhu s obráběcími stroji na 
začátku roku 2010. Na projekt IN 
02/015 „Inovace technologických 
procesů za účelem zavedení sériové 
výroby strojů TOStec“ byla v roce 
2010 plánována  částka 7,5 miliónu 
Kč a na projekt „Školící středisko 
TOS VARNSDORF a.s.“ částka více 
než 15 miliónů Kč. V závěru roku byl 
představenstvem společnosti uvol-
něn k realizaci pouze projekt „Sou-
stružnicko – frézovací centrum 
NT600DCG/4000BS“ od japonské 
firmy MORI SEIKI, který je součástí 
III. etapy dotačního projektu „Inova-
ce“. Zahájení realizace projektu 
EED02/154 „Školící středisko TOS 
VARNSDORF a.s.“ bylo představen-
stvem odloženo na druhé pololetí 
roku 2011. Předcházela tomu žádost 
o prodloužení závazného termínu

před jeho prodejem. Náklady na tuto 

Přetrvávající recese na přelomu 
let 2009 a 2010 ovlivnila investiční 
možnosti ve firmě. Především měla 
vliv na složení akcí Plánu rozvoje vý-
robní základny (RVZ) a jeho celko-
vou výši, jež nakonec dosáhla částky 
těsně pod hranici 45 miliónů Kč. Vý-
znamný podíl na investicích v roce 
2010 tvořily akce zařazené do dotač-
ních projektů. Jednalo se zejména o 
přímý nákup strojů a technického za-
řízení, stavbu školícího střediska a 
aktivaci výstupů technického rozvo-
je.

Z výstupů technického rozvoje 
byly aktivovány dva projekty: auto-
matická výměna palet ke stroji 
TOStec PRIMA a automatická výmě-
na palet ke stroji TOStec OPTIMA. 
Hodnota technického zhodnocení či-
nila v tomto případě téměř 9 miliónů 
Kč.

Ze schváleného plánu RVZ byly 
nakonec v průběhu roku 2010 reali-
zovány tyto akce: náhrada serverů 
104, aktivní prvky a úprava TOOL 
direktoru softwaru pro správu nářadí 
COSCOM. Na realizaci těchto akcí 
byla čerpána částka ve výši 621 tisíc 
Kč. Nákup velkoformátovacího vy-
kreslovacího zařízení, který byl zařa-
zen do roku 2010, byl z výše uvede-
ných důvodů odložen na rok 2011.

Plán RVZ není neměnný, v prů-
běhu roku vznikají jeho dodatky. Do-
datek plánu RVZ na rok 2010 obsa-
hoval další akce, jež byly nakonec 
uskutečněny: nákup vyjiskřovacího 
zařízení, výměna tepelného zdroje
v rekreačním objektu Harrachov, ge-
nerální oprava zdvihu dvou jeřábů, 
rozšíření systému CRM Leonardo 
(marketingový informační systém) o 
modul pro středisko servisu a rozší-
ření kamerového systému ostrahy 
objektu. Celkové náklady na tyto 
akce z dodatku plánu RVZ dosáhly 
částky 1,5 miliónu Kč.

To však ještě v investicích roku 
2010 není konečné slovo. Další ná-
klady uvedené v dodatku plánu byly 
vyvolány nutností vytvořit podmínky 
pro uplatnění výstupu technického 
rozvoje – WRD 130 (stojan WRD
s parametrem Y = 4,5 m) v Těžké 
mechanice. V tomto případě náklady 
na přípravné práce a rozšiřující opce 
převýšily 7 miliónů Kč. K dokončení a 
aktivaci tohoto výstupu technického 
rozvoje dojde v roce 2011. S tímto 
projektem souvisí rovněž moderni-
zace původního stroje WRD 130 Q

Těsně před páteční uzávěrkou 
jsme obdrželi tuto zprávu:

Včera 3. února 2011 proběhly na 
všech výrobních provozech výrobní 
porady, kde jsem společně s výrob-
ním ředitelem seznamoval zaměst-
nance s výhledem obchodních pří-
padů na první pololetí letošního roku 
a současně se strategickými akti-
vitami, které připravujeme formou 
otevření prodejních kanceláří reali-
zovat. Současně jsem Vás informo-
val o stále značné nestabilitě a turbu-
lenci ekonomického a světového 
dění, které vytváří stále ne zcela 
transparentní ekonomické prostředí. 
Naštěstí tento fakt může někdy pů-
sobit i pozitivně. Zatímco jsme Vás 
seznamovali s aktuální situací v za-
kázkách, byly ve stejné době uza-
vřeny dva nové obchodní případy do 
Slovinska, a to na stroj WHN 130 na 
měsíc květen a WHN 110 na měsíc 
červen.

Miroslav Bičiště
generální ředitel

Na poslední chvíli

dokončení stavby do konce roku 
2012, jež byla poskytovatelem dota-
ce schválena.

Skutečnost v čerpání plánu RVZ 
po všech změnách a dodatcích do-
sáhla výše 23,7 miliónů Kč, z toho 
650 tisíc Kč představují generální 
opravy a zbytek jsou investice do 
strojů a zařízení.

V nadcházejícím období let 2011 
až 2012 se rozvoj výrobní základny 
opět soustředí na realizaci jednotli-
vých etap dotačních projektů a akti-
vaci výstupů projektů technického 
rozvoje. Rozhodujícími investicemi 
tohoto období jsou soustružnicko – 
frézovací centrum  NT 600 DCG / 
4000 BS, aktivace prototypů MK1 
(technologické pracoviště WRD 150 
DUO), MK2 (deskový stroj GRATA), 
WRD 130 Q a zahájení stavby školí-
cího střediska. Celkový objem inves-
tic roku 2011 je plánován v objemu 
151 miliónů Kč. O vývoji jednotlivých 
investičních akcí vás budeme infor-
movat.

s využitím podkladů z odboru 
Investic a správy majetku LP 2011

Že se politika promítá také do 
obchodu, je jasné. Dvě komplikace
z posledních dnů jsou důkazem, že 
politické chrutí má vliv na to, zda do-
staneme náš stroj na místo včas. Na 
polsko-ruských hranicích stojí něko-
lik kamiónů se strojem pro ruského 
zákazníka. Tady je to trochu složi-
tější, ale teď se obě strany na hranici 
vzájemně „šprajcují“ a firma musí 
hledat, jak z toho. Druhá věc je ještě 
čerstvější. V Egyptě se všichni vzá-
jemně tlučou, a proto, než se dotlu-
čou, jsme museli pozastavit expedici 
stroje pro egyptského zákazníka.

LP 2011

Krátce z práce
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Veletrhy a výstavyVeletrhy a výstavy v roce 2010

euro, které nezmizí v černých dírách 
bohatých rozpočtů rozličných insti-
tucí, některých podezřelých nadací a 
neuvěřitelných akcí (věděli jste, že 
město Tábor je nejspíš kolébkou čo-
kolády, když nedávno dostalo dotaci 
40 miliónů Kč na vybudování muzea 
čokolády? ... vidíte, a já bloud si 
myslel, že se tam kdysi vařila smůla 
na polévání křižáků a později už jen 
pivo), je dobře investované euro.

Co jsme psali o roku 2010, platí 
také o letošním roku. Příště přine-
seme podrobnější přehled plánova-
ných účastí, dnes jen předznamená-
váme, že v plánu je zatím 24 účastí, 
přičemž veletrh v indickém Banga-
lore již proběhl, letos nás čeká pře-
devším největší evropský veletrh 
obráběcích strojů EMO, po čtyřech 
letech opět v německém Hannoveru. 
Tam představíme letošní novinku ve 
výrobním programu, inovovanou 
„třináctku“. Jak moc bude inovovaná, 
budeme průběžně informovat.

LP 2011

Dříve než se pustíme do popisu 
toho, co nás čeká a možná i nemine
v různých veletržních městech svě-
ta, neuškodí malý přehled našich 
loňských účastí na veletrzích a vý-
stavách.

Že je naše hmotná prezentace 
na veletrzích a výstavách stále nevy-
hnutelná, dokazuje každoroční plán 
účastí. Přítomnost na těchto akcích 
je stále více společenskou nutností, 
přesto pokaždé s několikaměsíčním 
předstihem rozvažujeme, kam jet či 
nejet, co ukázat, jak se představit. 
Velkou roli, možná čím dál tím větší, 
má nákladnost těchto účastí, své 
přidá i význam a „výtěžnost“ toho 
kterého teritoria. Jinými slovy: výběr 
účastí je podrobován několikakolo-
vému zkoumání, navrhování, škrtání 
a nakonec schvalování.

Loni poprvé jsme dostali druhou 
pomocnou ruku, kdy kromě již vyu-
žívaných společných akcí pod zášti-
tou Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR, které dotuje stavbu a vybavení 
základní expozice, nabízí se dotace 
od České agentury na podporu 
obchodu, lépe známé pod značkou 
CzechTrade. Ta ve spolupráci s Hos-
podářskou komorou ČR nabízí v ho-
rizontu tří let podporu v rámci pro-
gramu Specializované veletrhy a 
výstavy (SVV) na vybranou akci až 
do výše 120 tisíc Kč za každou. Sa-
mozřejmě ne všechny účasti jsou 
takto podporované a ne všechny 
podporované akce jsou se zaměře-
ním na strojírenství nebo dokonce 
jen obráběcí stroje. Ale i tak se na 
tuto podporu můžeme spolehnout na 
více akcích v roce. Jako obvykle není 
to zadarmo, pro nás to znamená 
větší administrativní náročnost při 
zajišťování dotované účasti.

Plán účastí na rok 2010 zahrno-
val třináct výstav a veletrhů, z nichž 
jsme se nakonec zúčastnili devíti: 
METAV Düsseldorf, Metalloobrabot-
ka Moskva, MSV Nitra, MACH-
TOOL Poznaň. MSV / IMT Brno, 
VIENNA-TEC Vídeň, MACTECH 
Káhira a Metalworking Šanghaj. 
Jestli vám ve výčtu jedna výstava 
chybí, tak tou je Zákaznický den 
TOSday 2010, který se svým cha-
rakterem a průběhem již stává jakou-
si „domácí výstavou“. V průběhu 
roku byly tyto účasti doplněny o 
dalších patnáct výstav, takže celkově 
jsme se loni zúčastnili 24 výstav 
nebo veletrhů. Jako každým rokem,

je intenzita účasti dost rozdílná, nej-
nákladnější jsou samostatné stánky 
plně v naší režii (Brno, levnější Nit-
ra), za ně můžeme zařadit samostat-
né stánky v režii několika subjektů 
(například Poznaň), pak následují 
účasti ve společných expozicích 
České republiky (právě tyto zpravi-
dla bývají pod dotací MPO ČR nebo 
CzechTrade), účasti na stáncích 
našich obchodních partnerů (aktivní, 
tzn. za naší účasti osobní i exponá-
tové) nebo podpora účasti našeho 
obchodního partnera formou ob-
chodních materiálů, exponátů, gra-
fiky atd. Všechny tyto formy účastí 
byly loni zastoupeny. A kde všude 
jsme tedy ještě byli? METAPRO Bru-
sel (podpora partnera), Chongquing 
High Tech Fair (Čína, společný stá-
nek), CIMES Peking (společná ex-
pozice), TEHNIKA Bělehrad (společ-
ná expozice), Běloruské průmyslové 
fórum Minsk (společná expozice), 
Mecanica Sao Paulo (podpora part-
nera), TIB Bukurešť (společná expo-
zice), MACH Birmingham (podpora 
partnera), FIA Alžír (společná ex-
pozice), TATEF Istanbul (společná 
expozice), Prezentace ČR v Kazach-
stánu (společná expozice), TOOLEX 
Sosnowiec (společný stánek), Erbil 
International Trade Fair (společná 
expozice), VIIF Hanoj (podpora part-
nera), MIDEST Paříž (podpora part-
nera).

Převedeno na země světa jsme 
se kromě tradiční účasti v Brně 
prezentovali: třikrát v Číně, dvakrát
v Polsku, jednou v Německu, Rusku, 
na Slovensku, v Egyptě, Belgii, Srb-
sku, Bělorusku, Brazílii, Rumunsku, 
Velké Británii, Alžírsku, Turecku, Ka-
zachstánu, Iráku, Vietnamu a ve 
Francii. Můžeme se na to ještě podí-
vat prizmatem světadílů (chybí jen 
Severní Amerika a Austrálie) nebo 
náboženství, ale to necháme na vás.

Ne všechno jsme platili sami, na 
některých výstavách se nákladově 
podíleli spoluvystavovatelé (a to i
v Nitře a především v Brně), celkem 
5 výstav proběhlo v základní režii Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu ČR, 
sedm výstav bylo dotováno Hospo-
dářskou komorou ČR a dvě výstavy 
byly přímo organizovány Hospodář-
skou komorou. Takže můžeme s klid-
ným svědomím uznat, že obzvlášť
v posledním roce se podpora expor-
tu ze strany státu zlepšila. Do doko-
nalosti to má ještě daleko, ale každé

MACH-TOOL 2010 Poznaň

Chongquing High Tech Fair 2010

17. MSV Nitra

Metalworking 2010 Šanghaj
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Odbory Kultura a sport v 1. pololetí 2011

Děkuji všem přátelům, známým 
a bývalým spolupracovníkům, kteří 
se 27. 12. 2010 přišli v tak hojném 
počtu rozloučit s mojí manželkou pa-
ní Marií Gäblerovou. Srdečně děkuji 
všem známým, firmě TOS VARNS-
DORF a.s., ReTOS s.r.o. za věnce, 
květiny, projevy soustrasti i tolik po-
třebná slova útěchy. Zároveň chci 
poděkovat předsedovi Klubu senio-
rů, panu Jiřímu Dolejšovi, za jeho 
velmi citlivý projev během smuteč-
ního obřadu.

W.G. manžel

Co a jak plánujeme?
Pomalu nám končí první měsíc 

nového roku a ze všech stran je sly-
šet bilancování roku předešlého a 
nové plány na rok letošní. Není tomu 
jinak ani u nás. Od zaměstnanců sly-
šíme návrhy na zopakování někte-
rých kulturních a sportovních akcí, 
které se za finanční podpory naší fir-
my a odborové organizace podařilo 
pro zaměstnance a jejich rodinné 
příslušníky uspořádat. Námětů je 
opravdu dost. Navštívili jsme místa, 
která někteří z nás navštívili již něko-
likrát a stále rádi se tam vracejí, ale i 
místa, kde jsme nebyli ani jednou, a 
tak jsme toužili je poznat. Při kultur-
ních akcích jsme zavítali nejenom   
do divadla Hybernia, Ta Fantastika, 
překrásného divadla Karlín, ale hned 
dvakrát se nám podařilo zavítat do 
Národního divadla. Při akcích zamě-
řených na sport jsme si prohlédli 
Tipsport Arenu v Liberci, O2 Arenu
v Praze a také nesmíme zapome-
nout na Aquapark v Čestlicích. Ne-
ezdili jsme ale jenom po naší zemi.

Tosácký sport Tradiční

Poděkování

U severních sousedů jsme několikrát 
pečlivě probádali Tropický ráj u Ber-
lína a lunapark Belantis. Byli jsme i 
na dalších místech, která jsou krás-
ná a něčím zajímavá. V plánu máme 
i nové, trošku finančně náročnější 
akce. Ty jsou prozatím v pomyslném 
archivu a čekají na lepší finanční 
situaci nás všech zúčastněných – 
účastníků zájezdů, odborové orga-
nizace a firmy. Nebudeme ale zby-
tečně brečet a také letos se poje-
deme podívat do pěkných, více či 
méně známých míst.

Akce na 1. čtvrtletí jsou již od-
souhlaseny. O „jarkách“ (poznámka 
redakce: tak se dnes říká jarním, 
jedněm z mnoha školních prázdnin) 
se jedeme koupat do Čestlic, v dub-
nu si vyznavači rockové hudby za-
jedou na koncert skupiny Kabát, 
zahradníci a milovníci květin mají 
jedinečnou možnost doplnit své bal-
kony a záhonky o zaručené novinky 
na výstavě Zahrada Čech v Litomě-
řicích. No a pro Vás neaktivní spor-
tovce máme také dobrou zprávu – po

ukončení základního kola hokejové 
extraligy zamíří parta nadšenců ale-
spoň jednou podpořit svým hlasem 
náš tým – tým Bílých Tygrů Liberec 
(poznámka redakce: víme alespoň o 
jednom odboráři, který nefandí Li-
berci).

A teď se ptám: Co dál?
Za pár měsíců je tady MDD a to 

je důvod děti někam vyvézt. Mezi 
úspešné a dětmi nejčastěji navrho-
vané akce patří Divadlo kouzel Pavla 
Kožíška v Líbeznicích nebo návště-
va již zmíněného lunaparku Belantis. 
Navštívit bychom mohli i nějakou 
vzdálenější ZOO nebo plzeňský Di-
nopark. Právě teď vyzývám všechny 
děti, které již byly anebo od tohoto 
čísla budou novými čtenáři firemních 
novin HORIZONT, ať jsou to právě 
ony, kdo si navrhnou a odsouhlasí 
akci věnovanou k jejich svátku. Těm, 
kteří ještě neumějí psát, určitě rádi 
pomohou se zadaným úkolem rodi-
če.

Své hlasy k navrhovaným akcím

se stručným popisem, proč právě 
tam, zasílejte do 31. března 2011 na 
e-mailovou adresu:
horizont@tosvarnsdorf.cz nebo
odbory@tosvarnsdorf.cz

Nejpovedenější příspěvky bu-
dou vybrány a zařazeny v dubnovém 
čísle Horizontu a jejich autoři odmě-
něni (poznámka redakce: k odměně 
od odborářů se připojí také redakce).

Pro Vás, dospělé čtenáře, mám 
také prosbičku. Určitě (již tradičně) 
pojedeme i letos na nějaký muzikál – 
na jaký, to je na Vás. Někteří chcete, 
ať opakovaně či poprvé, navštívit 
Tropický ráj u Berlína. A co takhle 
zase jednou vyndat ze skříně spole-
čenské oblečení a navštívit třeba 
Státní operu v Praze?

Krásných míst a hezkých neje-
nom kulturních a sportovních akcí 
pro nás v dostupné vzdálenosti je 
hodně a záleží jenom na Vás, kam se 
vypravíme.

Dana Sýkorová

ků a započteného skóre se jednotlivá 
družstva umístila v tomto pořadí:

1. Kalírna 
2. „MIX“ Montáže
3. Technologie
4. Brusiči
5. Lakovna
6. Elektrodílna
7. Těžká mechanika
8. Sklad

Letošního turnaje se zúčastnilo 
celkem 23 odborářů mužů a dvě zá-
stupkyně něžného pohlaví – paní 
Holubářová Jolana a Šantrůčková 
Věra.

Volné chvíle mezi jednotlivými 
utkáními si hráči krátili v soupeření
v kulečníku a šipkách.

V podvečer proběhlo vyhlášení 
pořadí a zástupci vítězných družstev 
odměněny drobnými cenami.

Milan Junek

Ani letos jsme neudělali výjimku 
a v sobotu dne 15. ledna se opět ko-
nal v místním BOWLIMG-BARu no-
voroční odborářský turnaj středisko-
vých družstev.

Družstva byla rozlosována do 
dvou skupin, kde se utkal každý
s každým. Po urputném zápolení 
jednotlivců vzniklo následné pořadí 
skupin v tomto složení:

skupina A – družstvo zástupců 
kalírny, lakovny, brusů a TM

skupina B – družstvo zástupců 
technologie, elektrodílny, „MIX“ mon-
táží a skladu.

V boji o třetí místo měli více sil 
zástupci technologie, jež po vyčer-
pávajícím boji porazili družstvo bru-
sů. Ve finále pak uspělo družstvo 
kalírny ve složení p. Čížek, Kubín, 
Mrkáček a Zvěřina nad „MIXem“ 
montáží.

Na základě dosažených výsled-

novoroční odborářský turnaj v bowlingu

Koncem měsíce listopadu loň-
ského roku proběhla v Praze vý-
znamná mezinárodní akce – Čínské 
investiční fórum.

Fóra se zůčastnilo přes dvě stě 
managerů z celé EU a řada před-
stavitelů čínských podniků a institu-
cí. Celé fórum probíhalo po dobu pěti 
dnů a bylo rozděleno do jednotlivých 
sekcí. Vyvrcholením celého fóra po-
tom byla závěrečná panelová disku-
se ze sedmi představiteli evrop-
ských firem, v Čině již podnikajících, 
na téma „rizika a možnosti podnikání 
v Číně“.

Mimořádného ocenění se také 
dostalo naší firmě, když byl do pane-

Stalo se Čínské investiční fórum

lové diskuse přizván náš generální 
ředitel. Pozici TOS VARNSDORF 
mezi účastníky fóra nejlépe vystihují 
slova hlavního pořadatele, adreso-
vaná na naší firmu. Citujeme: „Vá-
žený pane řediteli, dovolte mi, pro-
sím, abych Vám srdečně poděkoval 
za účast na Čínském investičním 
fóru. Vaše účast v panelové diskusi 
byla fantastická a výrazně přispěla
k úspěchu fóra“. Zpětná vazba, kte-
rou jsme pak dostávali ze všech 
stran, byla úžasná.

Je to tak. Někdo o Číně jen mluví 
nebo píše, my tam podnikáme a při-
tom se nebojíme o tom ani mluvit ani 
psát.

LP 2011

Zatmění Slunce
v úterý 4. ledna 2011 
fotografoval Petr Frank.


