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Všechny letecké fotografie v tomto čísle pořídil na státní svátek Ing. Petr Mrštík.
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Reportáž Setkání vedení společnosti se zaměstnanci

hám i sobě. Moje práce ovlivňuje 
zdroje pro odměňování kolektivu. 
Kolego, kamaráde – ty se flákáš a já 
tím přicházím o peníze ... máš smů-
lu!!

Předseda představenstva ještě 
popsal strukturu mzdy (zůstává stej-
ná jakou ji známe nyní), ovšem pro 
fond odměn vedoucího byla stano-
vena pro každé středisko specifická 
kritéria, po jejichž vyhodnocení bu-
dou jednotliví pracovníci odměňová-
ni. Při projednávání systému mezd 
bylo přihlédnuto i k výsledkům an-
kety (jednou z odpovědí bylo, že 
mnoho zaměstnanců se potýká
s nepřehledností mzdového systé-
mu ve firmě).

Mzda se skládá ze tří složek. Tou 
největší částí je fixní mzda, tvoří
70 % mzdy. V průměru bude pro rok 
2012 navýšena o 4 %, ale ve skuteč-
nosti bude toto navýšení ovlivněno 
výsledkem ročního hodnocení za-
městnanců, které právě ve středis-
cích probíhá. Středisko dostane
k dispozici o 4 % více mzdových 
prostředků pro stanovení fixní mzdy, 
o konečné podobě této složky roz-
hodne vedoucí na základě ročního 
hodnocení. Další složkou mzdy
(15 %) je fond odměn vedoucího. 
Zde je pro proplacení rozhodující 
splnění stanovených kritérií, která 
jsou pro každé středisko specifická a 
jsou maximálně dvě (jsou buď mě-
řitelná nebo hodnotitelná). Každý ve-
doucí by měl svému podřízenému 
říci, proč dává z fondu odměn tu 
konkrétní částku právě jemu. Firma 
přidělí do fondu odměn střediska 
peníze podle úrovně splnění kritérií, 
vedoucí z nich podle svého hodno-
cení rozdělí pro každého podřízené-

Vše nasvědčuje tomu, že několik 
dalších setkání vedení společnosti 
se zaměstnanci se uskuteční ve fi-
remní jídelně. Alespoň do té doby, 
než bude zprovozněna hala budova-
ného školícího střediska a hlavy po-
mazané rozhodnou o tom, že tyto 
pravidelné brífinky budou probíhat 
zde. A tak jsme se sešli nad rekapitu-
lací roku 2011 opět za hučení větráků 
chladících boxů a cinkáni příborů. Ve 
středu 14. prosince  se ve dvě hodiny 
v jídelně setkalo celkem 96 zamě-
stnanců, z toho 5 členů vedení spo-
lečnosti. Za vedení byli přítomni 
předseda představenstva Ing. Jan 
Rýdl, generální ředitel Ing. Miroslav 
Bičiště, finanční ředitel Ing. Jan Rýdl 
ml., obchodní ředitel Ing. Slavomír 
Bednář a výrobní ředitel Michal Du-
cháček. Technický ředitel Ing. Ján 
Pagáč měl pro toto setkání technic-
kou pauzu, ovšem seděl v auditoriu a 
pozorně naslouchal.

Úvod tradičně obstaral předseda 
představenstva, který nastínil pro-
gram schůzky, jež se zabývala hod-
nocením průběhu roku 2011 a před-
stavení toho, jak bude po stránce 
ekonomické a organizační vypadat 
rok 2012. Informace o hospodaření 
společnosti podal finanční ředitel. 
Uvedeme jen základní údaje. Všech-
ny podrobné informace byly promítá-
ny v průběhu jednotlivých vystoupe-
ní, takže přítomní se mohli velmi 
rychle zorientovat a doplnit si tak 
řečené. Plán tržeb pro tento rok je 
nastaven na 1,43 miliardy Kč, před-
pokládaná skutečnost by podle od-
hadu současného vývoje mohla do-
sáhnout 1,6 miliardy Kč. Kvalifikova-
ný odhad říká, že bude dosaženo 
téměř dvojnásobku plánovaného 
zisku před zdaněním a přidaná hod-
nota (jeden z hlavních ukazatelů 
výkonnosti firmy a kritérium pro od-
měňování) téměř na chlup dosáhne 
plánovaných hodnot. Měli bychom 
dosáhnout o 3,75 % vyšší produktivi-
ty práce, než je plánováno, byť v ab-
solutní hodnotě se to nedá zatím ješ-
tě srovnávat s rokem bohaté úrody 
(2008). Pro rok 2012 jsou plánovány 
tržby v hodnotě 1,95 miliardy Kč, 
produktivita práce z přidané hodnoty 
na zaměstnance by měla překročit 
opět 1 milión Kč.

Obchodní ředitel ve své před-
nášce nejprve charakterizoval letoš-
ní rok (očekává se prodej 113 strojů, 
přičemž velmi významně roste podíl 
strojů WRD, zatímco nejprodávaněj-
ším typem je stále (nyní už) WHN(Q) 
13/15 CNC). Podle teritorií se stále

více ukazuje, že prodej do rusky 
mluvících zemí a Asie již v součtu 
překračuje prodej do Evropy. Plán 
prodeje na rok 2012 byl stanoven
v počtu 137 strojů. Podíl strojů WRD 
bude již více než 20 % všech vyro-
bených strojů (to platí pro počty 
kusů, v tržbách je ten podíl samo-
zřejmě vyšší – více než 40 %).

Poté se svým příspěvkem vy-
stoupil předseda představenstva, 
který nejprve velmi podrobně popsal 
fenomén přidané hodnoty, z čeho se 
skládá a jaký význam pro existenci 
společnosti má. Zjednodušeně ře-
čeno je přidaná hodnota rozdíl mezi 
výstupy (tržby) a vstupy (náklady). 
Přidaná hodnota je pak jediným 
zdrojem pro mzdy a platy zaměst-
nanců, odvody státu na sociální a 
zdravotní pojištění zaměstnanců, in-
vestice a financování technického 
rozvoje, splátky úroků a poskytnu-
tých úvěrů, placení daní a samozřej-
mě zisk. Jak jsou nyní nastavena 
kritéria pro odměňování zaměstnan-
ců, tak vytvořená přidaná hodnota 
ovlivňuje výši měsíční prémie (pozn. 
redakce: o pavučinách tržeb, přida-
né hodnoty a v nich uvízlých pré-
miích jsme psali v čísle 6 letošního 
ročníku).

Při pohledu na výplatní lístky 
člověka napadají různé otázky, proto 
je nutné zde uvést to, co zdůraznil 
předseda představenstva. Výši při-
dané hodnoty, a tím i objem peněz 
pro výplatu prémií, přímo ovlivňují 
ztráty z nekvalitní výroby (zmetky), 
reklamace, zbytečný (nepotřebný) 
nákup, ztráta (krádež) majetku, slevy 
a tzv. obchodní ústupky při nedodr-
žení termínu dodání, nekompletní 
expedice. Kromě toho jsou zde i 
další faktory nepřímo ovlivňující tuto 
výši, a to především z titulu nevyužití 
disponibilních kapacit: nadbyteční 
zaměstnanci, zbytečné přesčasové 
hodiny, nevyužívání pracovní doby. 
Zde vyčnívá informace, že nevyuží-
vání pracovní doby každým zaměst-
nancem v průměru 30 minut denně 
představuje ztrátu kapacity 40 pra-
covníků ročně, tj. 40 mil. Kč v přidané 
hodnotě. Využitím této kapacity by 
každý zaměstnanec dostal do 
výplaty o 28 700 Kč ročně více. Hle, 
zdroj pro pěkný „třináctý“ plat.

Náměty a teze, jak vzít věci za 
správnou stranu, jsou tyto: Každá 
úspora zvyšuje mzdy. Šlendrián a 
nepotrestanou nezodpovědnost dru-
hých platíme všichni. Každé zlepše-
ní je přínosné pro všechny. Pomohu-
li kolegovi zlepšit jeho výkon, pomá-

ho příslušnou část. O těchto podmín-
kách by měli být pracovníci informo-
váni od svých vedoucích.

Posledních 15 % mzdy tvoří pré-
mie a ty jsou odvislé od výkonu celé 
firmy, kritériem je zde plnění plánu 
tvorby přidané hodnoty. Novinkou 
pro rok 2012 je ustanovení, které by-
lo projednáno v kolektivním vyjedná-
vání vedení firmy s odbory. Prémie 
budou pohyblivé tak, aby co nej-
přesněji odrážely vývoj plnění plánu 
přidané hodnoty (hodnotit se bude 
kumulativní údaj každý měsíc od 
počátku roku). Následující informace 
nebyla na jednání zdůrazněna, ale 
musíme ji uvést, protože je velmi za-
jímavá. Prémie nemá horní hranici, 
takže (zatím jen hypoteticky) může 
dojít k situaci, kdy skutečně vypla-
cená částka prémie překročí oněch
15 % celkové mzdy. Vedení společ-
nosti tím přijalo pro následující rok 
pravidlo, že mzdy porostou souběž-
ně s produktivitou práce (což je 
vstřícný krok, protože pro nejzdra-
vější růst firmy je vhodné, aby mzdy 
rostly až v závislosti na růstu přidané 
hodnoty, čili s menším zpožděním).

Místo dalších údajů, které by 
doložily úspěšnost či neúspěšnost 
hospodaření TOS VARNSDORF 
a.s., uveďme přesvědčení členů ve-
dení o tom, že plánované hodnoty 
finančního plánu budou dosaženy.
Z toho plyne jednoznačný závěr: ve-
dení společnosti očekává, že na zá-
kladě splněných kritérií bude na za-
čátku roku 2012 možné zpětně pro-
platit v mnoha měsících letošního 
roku zadržované prémie (nebo jejich 
části).

To bude pěkný vstup do příštího 
roku.

LP 2011

V pondělí 19. prosince 2011 vyšel firemní stolní kalendář 2012. Do třetice 
obsahuje fotografie tosáků a přátel firmy. Každý zaměstnanec tento kalendář 
obdrží jako obvykle od svého vedoucího. 
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JAPONSKO 2011 aneb předpřejímka stroje NT 6600 DSG

Letecký záběr na nové firemní parkoviště (28. října 2011).

bez dopravních kolapsů a s domi-
nantou nazvanou Tokyo Tower,  
přesnou kopií pařížské Eiffelovky. 
Věž v Tokiu  je o 8,6 metrů vyšší a o 
3000 tun lehčí. Následně jsme se 
přesunuli do nejmodernějšího pod-
niku firmy MORI SEIKI do města 
Nary, který se jmenoval Iga Campus. 
Přeprava se uskutečnila japonským 
rychlovlakem s názvem Šinkanzen 
(v překladu to znamená nová přímá 
trať). Tento rychlovlak má průměrné 
zpoždění 14 vteřin a z nuly na 100 
kilometrů se dostane za 40 vteřin. 
Běžně se pohybuje rychlostí 350 
kilometrů za hodinu, ale dokáže to 
vytáhnout i na 500 km / hod. Na náš 
dotaz, v jaké stanici máme vystoupit,

Většina pracovníků firmy určitě 
zaregistrovala v měsíci říjnu příjezd 
nové investice do střediska lehké 
mechaniky – stroje NT 6600 DSG od 
firmy MORI SEIKI z Japonska. Stroj 
byl na přelomu měsíce října a listo-
padu montážně sestaven a geome-
tricky připraven k další fázi předáva-
cího protokolu. Ta představuje odla-
dění časových technologických 
studií u čtyř vybraných představitelů 
dílců. V současné době probíhá od-
ladění obrábění pracovního  vřetena 
a dutého hřídele. Ale vraťme se k to-
mu, co předcházelo příjezdu stroje
k nám.

Na základě výsledků výběrové-
ho řízení, které vyhrála firma New-
tech se strojem NT 6600 DSG, bylo 
rozhodnuto o předpřejímce stroje ve 
firmě MORI SEIKI v městě Chiba
v Japonsku. Na tuto cestu se na za-
čátku července 2011 vydala skupina 
pracovníků ve složení: vedoucí TPV 
(Karel Špaček), vedoucí střediska 
LM (Ing. David Nejedlý) a NC tech-
nolog (Jiří Zlata) v doprovodu zá-
stupce firmy Newtech pana Kovan-
dy. Cesta byla trochu poznamenaná 
obavou o stav prostředí v městě 
Chiba, protože to se nachází jen asi 
180 kilometrů vzdušnou čarou od ja-
derné elektrárny Fukušima, kde 
došlo 11. března 2011 po zemětře-
sení a následné tsunami k jaderné 
události, svým rozsahem větší než
v elektrárně Černobyl. Po desetiho-

dinovém letu jsme přistáli na letišti 
Narita a následoval transfer do měs-
ta Chiba. Po srovnání s časovým 
posunem jsme se přesunuli do firmy 
MORI SEIKI na přejímku našeho 
stroje s celým názvem NT  6600 
DCG / 4000 BS.

Tento stroj je vybaven vřetenem 
a protivřetenem, programovatelnou 
lunetou a multifunkční frézovací a 
vrtací hlavou. Technicky umožňuje 
obrábět dílce do průměru 1070 mm a 
maximální obráběná délka je 4000 
mm. Geometrická přejímka stroje 
dopadla v předepsaných tolerancích 
výrobce a kontrola funkčnosti, vyba-
venosti a kompletnosti stroje byla ta-
ké v pořádku. V rámci přejímky jsme 
dostali možnost uskutečnit prohlídku 
celé firmy Chiba Campus, kde se 
vyrábějí největší stroje firmy MORI 
SEIKI řady NT. Celkový systém 
práce, technologie výroby, montážní 
postupy v tomto podniku a dalších, 
které jsme navštívili, zasluhuje jen 
obdiv a ukazuje houževnatost a 
ohromný potenciál japonských pod-
niků. I zde měli veliké problémy s do-
dávkou elektrické energie po výpad-
ku jaderné elektrárny, ale bylo  vidět, 
jak efektivně se s tímto problémem 
vyrovnávají. Stejně jako s odstraně-
ním ohromných problémů po země-
třesení a následné tsunami.

Po přejímce jsme navštívili hlav-
ní město Tokio – 13 milionové hlavní 
město s perfektně řízenou dopravou

jsme dostali odpověď: „Vystupte v 10 
hodin 45 minut.“ Iga Campus je nej-
modernější závod firmy MORI SEIKI 
umístěný v horách, aby byl ochráněn 
od zemětřesení, bohužel jsme zde 
dostali okamžitý zákaz fotografovat 
a opravdu – bylo zde co fotit. Na zá-
věr musím podotknout, že Japonsko 
je velice krásná země se spoustou 
buddhistických chrámů a nádher-
ných zahrad, s neuvěřitelnou sluš-
ností v chování k návštěvníkům to-
hoto ostrovního národa.

Pokračování třeba o výborné ja-
ponské kuchyni příště.

Karel Špaček

Vážení spolupracovníci, dámy a 
pánové,

již po sedmé v řadě se mi do-
stává příležitosti poděkovat Vám za 
celoroční práci. Rok 2011 nebyl
v ekonomice, ani v našem oboru roz-
hodně rokem jednoduchým. Stále 
pokračuje hluboká recese eurozóny 
a určité prvky nestability stále vyka-
zují i některá jiná teritoria. Přes vše 
uvedené se nám podařilo v roce 
2011 meziročně navýšit tržby o 60 % 
v porovnání s rokem 2010. Společ-
nost se tak svým objemem výroby 
opět blíží hranici 2 mld. Kč, kterou 
plánujeme překročit v roce 2012.

Je velice složité prognózovat, 
jak se bude celosvětově vyvíjet eko-
nomika v následujícím roce. Všichni 
registrujeme, že v současné době se 
již reálně uvažuje o zrušení eurozó-
ny a některé nadnárodní společnosti

Vedení společnosti

a banky se na tuto skutečnost připra-
vují. V tomto ohledu je pro nás znač-
nou výhodou fakt, že se nám podaři-
lo v končícím roce zásadně přeorien-
tovat potenciál dodávek do jedno-
tlivých teritorií, kdy se nám daří vy-
rovnávat stagnaci eurozóny navyšo-
váním prodejů do rozvíjejících se 
teritorií (Rusko, Indie, Čína, Brazí-
lie).

Výsledků, kterých firma dosáhla 
v roce 2011 by nemohlo být dosa-
ženo bez značného úsilí Vás všech 
pružně se vyrovnat se situací v ne-
lehkých tržních podmínkách. Můj 
upřímný dík Vám všem patří za fakt, 
že jste byli ochotni v průběhu celého 
roku akceptovat veškerá prováděná 
opatření, a že jste byli přístupni na 
výrobních poradách velice otevřené 
diskuzi. V pořádání těchto porad ho-
dlám pokračovat i v roce 2012.

Vážení spolupracovníci, dámy a 
pánové, dovolte, abych Vám všem i 
Vašim blízkých popřál radostné a 
klidné prožití vánočních svátků, 
mnoho úspěchů a pevné zdraví
v roce 2012. Stejné přání si dovoluji 
zaslat i všem našim důchodcům.

Ing. Miroslav Bičiště
Místopředseda představenstva

Jaký byl rok 2011

Reportáž
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V prosinci loňského roku (2010) 
byl oficiálně ukončen projekt Mecha-
tronický koncept vodorovných strojů, 
který byl realizován ve spolupráci
s Výzkumným centrem pro strojíren-
skou výrobní techniku a technologii 
při ČVUT v Praze (VCSVTT). Výstu-
pem tohoto projektu byly stroje WRD 
150 DUO s pracovním názvem MK1 
a dále pak stroj GRATA s pracovním 
názvem MK2. Na tyto stroje byla 
postupně implementována různá 
přídavná odměřovací zařízení, díky 
kterým je možno v reálném čase mě-
řit a následně kompenzovat geome-
trii stroje. Tento projekt byl v rámci 
programu Impuls podpořen dotací ze 
státního rozpočtu prostřednictvím 
Ministerstva průmyslu a obchodu 
(MPO) a na závěrečném oponent-
ním řízení nám bylo ze strany zá-
stupců MPO doporučeno, že vzhle-
dem k unikátnosti řešeného tématu 
by nebylo od věci přihlásit tento pro-
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Ocenění Inovace roku 2011
jekt do soutěže Inovace roku 2011.

Tato soutěž je vyhlašována kaž-
dým rokem Asociací inovačního pod-
nikání ČR a letošní ročník byl již
v pořadí šestnáctý. V rámci soutěže 
jsou hodnoceny nejkvalitnější ino-
vační produkty přihlašovatelů se sí-
dlem v České republice. Přihlášení 
do soutěže podléhá poměrně přís-
ným pravidlům. Hodnotí se technic-
ká úroveň produktu, původnost řeše-
ní, vliv na životní prostředí a posta-
vení na trhu. Že není snadné tyto 
požadavky splnit, svědčí i skuteč-
nost, že z původních 383 inovačních 
projektů se až před hodnotící komisi 
nakonec dostalo pouze 20 projektů
z různých odvětví průmyslu (např. 
zdravotnictví, elektronika, stavebnic-
tví aj.).

Letošní vyhlášení výsledků sou-
těže Inovace roku 2011 proběhlo
9. prosince v Hlavním sále Senátu 
Parlamentu ČR v Praze. Za firmu

TOS VARNSDORF a.s. se vyhlášení 
zúčastnili Ing. Tomáš Kozlok a Ing. 
Ladislav Chadima a spolu s nimi také 
Ing. Jiří Švéda, PhD. za VCSVTT. 
Výsledky nebyly předem známy, a 
tak všichni zúčastnění dorazili na 
vyhlášení plni očekávání, zda právě 
jejich produkt bude vyhlášen jako 
nejlepší. Pomyslným třetím místem 
bylo udělení Certifikátu o účasti
v soutěži, které získalo 11 přihlašo-
vatelů. Čestné uznání, reprezentu-
jící druhé místo získalo 7 přihlašova-
telů. A na stupínek nejvyšší dosáhli, 
a tím pádem cenu Inovace roku 2011 
získali, dva přihlašovatelé: Fakulta 
stavební ČVUT v Praze s produktem 
Předpjatý vláknobetonový sloupek 
protihlukových stěnových systémů a 
naše společnost s produktem Me-
chatronický koncept vodorovných 
strojů.

Ing. Tomáš Kozlok

K tomuto významnému ocenění 
blahopřejeme i my z redakce a dou-
fáme, že v budoucnosti se promění
v pěkné prodejní úspěchy.

I tady byl

Zvoní, zvoní zvonec,
že je roku konec.

Zvedněme tedy skleničky
a připijme na rok celičký.

Ať zdraví a štěstí
Vás v něm provází

a nic dobrého Vám neschází
přeje VZO

Redakce Horizontu přeje všem svým čtenářům, aby 
rok 2012 nebyl tak smutný, jak nyní končí rok letošní. 
Aby se všeho dobrého dostalo těm, kteří to potřebují. 

No řekněte, jednou už by pravda a láska konečně 
měly začít vyhrávat ...


