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V sobotu 1. prosince 2012 
fotografoval Petr Mrštík.
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Vedení společnosti Hospodaření společnosti v roce 2012
táží, pracnost a průběh záručních 
oprav. Obecně jakákoliv expediční 
chyba či nekompletnost expedované 
dodávky představuje mnohonásob-
ně vyšší náklady, a tím také ztráty, 
než tomu pochopitelně bylo v teri-
toriích EU. Vzhledem k větším vzdá-
lenostem, mnohdy horší organizova-
nosti, podmínek stavby ze strany 
zákazníka na externí montáži, si tato 
zcela zásadní změna struktury pro-
dejů vynutila i změnu stavu pracov-
níků montáže.

Objektivním rysem celého roku 
2012 je taktéž zásadní nerovnoměr-
nost v příjmu zakázek v jednotlivých 
částech roku s absolutním propa-
dem v letních měsících a naopak
s extrémní kumulací v posledních 
dvou měsících roku. Takováto nevy-
váženost rovněž vždy přináší daleko 
vyšší nároky na zvládnutí řízení 
efektivity výroby.

Přes všechny objektivní problé-
my výkonové stránky hospodaření 
se společnost v průběhu celého roku 
dokázala v zásadních parametrech 
vyrovnat i s rozhodujícími ekonomic-
kými kritérii. Z dnešního časového 
horizontu, kdy ještě neznáme eko-
nomické výsledky měsíce listopadu 
a hlavně vždy objektivně problema-
tického měsíce prosince, si mohu 
dovolit výhled plnění rozhodujících 
ekonomických parametrů pouze pro-
gnózovat. Z tohoto pohledu je můj 
odhad na plnění přidané hodnoty 
(PH) někde kolem částky 600 mil. Kč 
s odhadovanou mírou nepřesnosti 
+/- 1%. Co se produktivity práce z PH 
týče, očekáváme docílení částky blí-
žící se 1,1 mil. Kč na zaměstnance.

Co se plnění hospodářského 
výsledku před zdaněním týče, odha-
duji tuto hodnotu na částku 140 mil. 
Kč, opět s tolerancí +/- 1%. Jak již 
plyne z výše uvedeného komentáře, 
hlavně týkajícího se plnění objemo-
vých ukazatelů v souvislosti s dra-
matickou změnou struktury teritorií a 
z důvodu výrazného přetížení výrob-
ních kapacit v závěru roku, muselo 
dojít k navýšení stavu pracovníků 
nad plánované stavy, a tím překro-

s blížícím se závěrem roku 2012 
bych si dovolil částečně okomento-
vat průběh celého roku, zhodnotit vě-
ci, které se nám podařilo ve velmi 
složitých podmínkách zajistit, a sou-
časně se zmínit i o některých strán-
kách hospodaření společnosti, s ni-
miž jsme se možná v důsledku velice 
složité ekonomické situace celosvě-
tového charakteru, tak i určitě dílem 
ne plného odkrytí všech svých re-
zerv, museli vyrovnat.

Začnu parametrem dosažených 
tržeb. Zatímco v roce 2010 se výko-
ny společnosti  pohybovaly na úrovni 
1 mld. Kč, v roce 2011 se již opět po-
dařilo nastartovat výkonnost společ-
nosti až na úroveň 1,655 mld. Kč.
V letošním roce očekáváme výkony 
ve výši více než 2,1 mld. Kč. To je ji-
stě velice razantní návrat společnos-
ti na úroveň výkonu převyšující hod-
notu 2 mld. Kč, kde jsme se pohybo-
vali před krizovými lety. Nezbytným 
předpokladem pro toto razantní na-
výšení objemového ukazatele výko-
nu byla zásadní restrukturalizace 
obchodní politiky a rozdělení poten-
ciálu jednotlivých teritorií. Pro porov-
nání uvedu procentuální rozdělení 
prodeje strojů za rok 2007, tedy v do-
bě plné konjunktury, a za rok 2012, 
tedy období určitého nastartování 
růstu po období hluboké recese.

ního nároku. Objektivně vzato, kolik 
firem v bližším i širokém okolí si v této 
současné složité situaci takto stojí? 

Vážení spolupracovníci, dámy a 
pánové,

dovolte mi taktéž se několika slo-
vy zmínit o našich představách vývo-
je roku 2013. Vzhledem k tomu, že 
vysoká nestabilnost světové ekono-
miky nedává reálné základy budo-
vání smělých cílů ,,až vzdušných 
zámků“ ve výši tržeb, proto jsme na 
příští rok přijali opatření nenavyšovat 
zásadním způsobem objemový uka-
zatel, ale spíše se soustředit na další 
zefektivnění vnitřního systému cho-
du společnosti. Rovněž neuvažuje-
me o navyšování stavu pracovníků. 
Přes zatím poměrně velice dobře za-
kázkově vykryté 1. čtvrtletí začínáme 
usilovně bojovat s vykrytím další čá-
sti roku, hlavně těžkými stroji. Již 
dnes víme, že zcela nosným teritori-
em s dalším mnou odhadovaným 
10% meziročním nárůstem se stane 
Ruská federace, je třeba držet na-
stolené pozice v Brazílii a konečně 
uchopit správným způsobem do ru-
kou prodeje na čínském teritoriu, 
které zatím rozhodně neodpovídají 
našim představám a dle mého ná-
zoru ani ne potenciálu této silné 
ekonomiky. Tak jak je již několika-
letým zvykem, budu Vás spolu s vý-
robním ředitelem průběžně informo-
vat jedenkrát měsíčně formou vý-
robních porad o vývoji situace jak o 
výši zakázek a vytíženosti kapacit, 
tak i v plnění rozhodujících ukaza-
telů.

Ing. Miroslav Bičiště
generální ředitel a 

místopředseda představenstva

2007 2012

EU 81 51

Ruská federace 10 20

Severní Amerika 5 21

Jižní Amerika 1 6

Asie (Čína + Indie) 2 6

Z přehledu jednoznačně vyplý-
vá, že došlo k naprosto dominant-
nímu útlumu obchodu se zeměmi EU 
na úkor vzdálenějších a mnoha 
směrech komplikovanějších teritorií 
jako např. Amerika, zauralská oblast 
Ruska, Latinská Amerika. Všechna 
tato teritoria obnášejí vyšší nároky 
na pracnost a průběh externích mon-

čení průměrného stavu pracovníků 
na hodnotu 538. Tento vliv se pocho-
pitelně podepisuje na vyšším čer-
pání mzdových prostředků, které by 
jinak mohly být čerpány pro nižší 
počet pracovníků formou prémiové 
složky, a taktéž snižuje hodnotu pro-
duktivity práce z PH.

Do roku 2012 jsme vstupovali
s určitými očekáváními i s určitými 
nejistotami, nedomnívám se, že by 
bylo objektivní hodnotit (i když zatím 
pouze předběžné) výsledky docílené 
společností jako špatné, neúspěšné 
či zásadním způsobem nenaplňující 
očekávání, ba naopak – firma se do-
stala opět do vysokých obratů a svou 
produktivitou práce z PH se vrátila 
vysoce nad hodnotu 1 mil. Kč na za-
městnance. Řada problémů k řešení 
před námi stále zůstává a hlavně 
musíme dalším výrazným zvýšením 
vnitřní efektivity firmy eliminovat vět-
šinu negativních a objektivních do-
padů do hospodaření firmy plynou-
cích ze zásadně jiné celosvětové 
ekonomické situace a diverzifikace 
síly produktivity ekonomik. Jistě ne-
zanedbatelnou otázkou z pohledu 
všech našich zaměstnanců je vývoj 
průměrné mzdy. V následující tabul-
ce uvádím porovnání mzdového vý-
voje za 1 – 10/2011 a 1 – 10/2012:

1-10/2011  1-10/2012

Prům. výdělek 27 362 33 521

Z toho:

   D nevýrobní 20 812 26 304

   D výrobní 24 560 29 165

   THP 33 304 42 235

Pravda je, že se jedná o mzdový 
vývoj v pozitivním smyslu jistě ne-
zanedbatelný, na druhou stranu mo-
hla být očekávání některých pracov-
níků, že po dobu celého roku se bude 
v plné výši pobírat FOV (fond odměn 
vedoucího) a možná ve vyšší než 
stoprocentní složce i prémiový uka-
zatel. Výplatu prémiového ukazatele 
z dnešního pohledu odhaduji celo-
ročně na 7,5 až 8 násobek měsíč-

Do roku 2013
Vážení spolupracovníci, dámy a 

pánové,
již po osmé v řadě se mi dostává 

pocty poděkovat vám za celoroční 
práci. Výsledků, kterých naše spo-
lečnost v roce 2012 dosáhla a o kte-
rých se rozepisuji velice podrobně
v předchozím článku tohoto čísla 
Horizontu, by nemohlo být dosaženo 
bez značného úsilí vás všech. Nejen 
úsilí, ale i ochoty akceptovat v průbě-
hu roku řadu prováděných opatření, 
která se z určitého úhlu pohledu ne-
musejí vždy jevit jako příjemná. Můj 
upřímný dík vám všem patří za fakt, 
že jste byli v průběhu celého roku 
ochotni velice otevřeně diskutovat o 
všech otázkách a problémech na vý-
robních poradách. Rád bych při této 
příležitosti poděkoval ZV OS KOVO 
a hlavně vyjednávací skupině pro ko-
lektivní vyjednávání. Naše vzájemná 
jednání byla někdy rušnější, někdy 
vášnivější, ale vždy vysoce profe-
sionální s cílem najít oboustranně 
schůdné řešení.

Vážení spolupracovníci, dámy a 
pánové,

dovolte, abych vám všem, vašim 
rodinám i všem vašim blízkým popřál 
radostné a klidné prožití vánočních 
svátků, mnoho úspěchů a pevné 
zdraví v roce 2013. Stejné přání si 
dovoluji jako každoročně vyslovit i 
všem našim důchodcům.

Ing. Miroslav Bičiště
generální ředitel a 

místopředseda představenstva

Nová varianta třináctky - WHQ 13 MC
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InvesticeNové školící středisko je otevřeno
klad pro pravidelné pololetní setkání 
vedení společnosti se zaměstnanci 
nebo při Zákaznickém dnu. Tento 
koncept bude poprvé použit již ve 
čtvrtek 20. prosince, kdy zde  pre-
miérově proběhne závěrečné letošní 
setkání vedení firmy se zaměstnan-
ci. Jednu z místností lze používat 
také pro videokonference.

Souběžně se stavbou Školícího 
střediska byl radikálně změněn 
vstup do firmy (oddělení nákladové 
vrátnice a vstupu přes recepci), pů-
vodní parkoviště před areálem bylo 
zrekonstruováno a přibylo nové par-
koviště. Tato novostavba má několik 
plechových a asfaltových much, ty 
se však ještě v záruční době jistě 
vychytají. Na začátku prosince byla 
zahájena demolice staré vrátnice a 
autobusové zastávky. Všechny no-
vinky budou varnsdorfské veřejnosti 
představeny v příštím roce při Dnu 
otevřených dveří.

LP 2012

V pátek 26. října bylo oficiálně 
otevřeno nové Školící středisko, kte-
ré vzniklo úplnou přestavbou budovy 
bývalé klempírny. Toto stavební dílo 
svým rozsahem významně zasáhlo i 
do kompozice sousední budovy, kde 
sídlí prototypová dílna. Současně se 
stavbou byl vyřešen vstup do firmy. 
Celá akce byla z podstatné části 
financována jako Projekt 5.2 
SS01/010 „Školící středisko TOS 
VARNSDORF a.s.“ v rámci projektu 
OPPI, který je vyhlášen Minister-
stvem průmyslu a obchodu České 
republiky a je zaštiťován jeho orga-
nizací CzechInvest.

Slavnostního otevření Školícího 
střediska se zúčastnili pozvaní zá-
stupci vedení města Varnsdorfu, pra-
covníci Městského úřadu, zástupci 
dodavatelských firem, příslušných 
státních institucí, dceřiných společ-
ností a také varnsdorfského školství. 
Po nezbytném úvodu, kde předseda 
představenstva TOS VARNSDORF 
a.s. Ing. Jan Rýdl seznámil přítomné 
s celkovou koncepcí vývoje společ-
nosti, do níž Školící středisko plně 
zapadá, si hosté prohlédli všechna 
pracoviště Školícího střediska.

To je využíváno jednak ke škole-
ní zaměstnanců společnosti (odbor-
ná školení a kurzy, jazykové kurzy a 
další vzdělávací projekty), jednak ke 
školení pracovníků zákazníků (školí 
se zde obsluhy strojů, technologové 
atd.). Koncepce tří největších školí-
cích místností (jsou označeny jako A, 
B a C) umožňuje spojit je do jedné 
velké, která bude využívána napří-

Shora dolů: předseda představenstva TOS VARNSDORF vítá 
starostu města Varnsdorf, slavnostní přestřižení pásky, swin-
gové tóny „v respiriu” na uvítanou, hosté si prohlížejí jednotlivé 
místnosti. Vlevo je důkaz, že i z průmyslové budovy se dá vyča-
rovat funkcionalistická pochoutka. Autorem této fotografie je 
Jan Frühbauer.

A nakonec se ještě ukáže, že 
autory dnes tolik zprofanovaného 
„mayského kalendáře“ nejsou Mayo-
vé, jak se traduje, ale Tostékové. A 
toto kamenné kolo že nemluví o kon-
ci či strukturální změně fungování 
světa a společností v něm, ale ve 
skutečnosti říká, že bude dokončena 
významná změna v podobě a logi-
stickém fungování společnosti TOS 
VARNSDORF. A tak se ostatně již 
děje.
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Tosácký sport Tour de Jedlová 2012

Vracíme se ještě do doby, kdy 
se po horách ještě dalo jezdit na 
kolech. Tento příspěvek se prostě 
do Horizontu dříve nevešel.

Za krásného počasí se dne 19. 
srpna 2012 jel 14. ročník Tour de Je-
dlová. Start byl od restaurace Lidová 
zahrada s cílem u rozhledny Jedlo-
vá. Závod probíhal za plného silnič-

ního provozu, přesto, jako již tradič-
ně, nedošlo k žádnému problému, či 
zranění. Pouze jeden závodník ne-
dojel, vzdal v průběhu závodu, takže 
se na něj marně v cíli čekalo.

Účast byla již tradičně vysoká, 
přijelo závodit 46 borců v šesti kate-
goriích. Tosáci opět prokázali spor-
tovního ducha a v peletonu se ne-
ztratili. V mužích do 40 let obsadil

Aleš Vohanka druhé místo časem 
29:08 min. V kategorii Muži do 50 let 
se na třetím místě umístnil Václav Ši-
monek a v kategorii nad 50 byl Miloš 
Javůrek druhý. Nejlepší čas dosáhl 
Tomáš Podrazil čase 27:55 min.
V peletonu se objevili i závodníci, 
kteří jeli poprvé, o závodu se dozvě-
děli z Internetu a rozhlasu.

Všem cyklistům se závod líbil a

již se těší na jubilejní 15.ročník. Zá-
věrem lze konstatovat, že jsme mož-
ná jediný závod v republice, kde se 
neplatí startovné. Drobné ceny, di-
plomy a medaile hradíme z příspěv-
ků získaných sponzorů. Dobrovo-
lným členům organizačního týmu pa-
tří také dík za bezproblémový průběh 
akce.

Miloš, TOM, foto Hynek Vojtěch

Krátce z práce
otevřených dveří, který se uskuteční 
v pátek 29. března. Společnost před-
staví všechny novinky jak v investi-
cích (nové budovy, interiéry, exte-
riéry, nové stroje), tak ve vývoji pro-
dukce. Rovněž tak proběhne vyhlá-
šení deseti zasloužilých pracovníků 
firmy, nových držitelů Zlaté medaile.

V přicházejícím ročníku vás se-
známíme se všemi dceřinými spo-
lečnostmi, i s těmi novými.

Máme poslední informace, týka-
jící se pátku 21. prosince 2012. Po-
dle informací, získaných od dobře in-
formovaných zdrojů v americké a-
gentuře NASA, dojde cca v 16:01 
středoevropského času nad celým 
územím České republiky, postupně 
od východu k západu, k astronomic-
kému jevu, který znali již staří Mayo-
vé (a samozřejmě i Tostékové). Také 
čeština má pro tento jev označení, 
říkáme tomu stmívání. Během něko-
lika desítek minut ztmavne celá oblo-
ha a pokud nebude oblačno, tak nad 
hlavou uvidíte světlé body. Po stmí-
vání nastane noc a tento jev potrvá 
až do rána 22. prosince. Mezitím pro-
jde Země perihéliem a nastane slu-
novrat. A jestliže se v sobotu probu-
díte, tak vězte, že všechno má svůj 
čas. To se píše v hodně tlusté knize, 
již sestavili ti, co probrali a vybrali ko-
pie zápisků tamtěch, kteří tvrdili, že 
viděli a slyšeli toho, co to říkal. A tak 
je to pořád a se vším.

Letos naposledy LP 2012

Letos vyšlo nemnoho čísel. Co 
vešlo se, to otiskli jsme, pár příspěv-
ků si neseme do dalšího ročníku.

Ve čtvrtek 20. prosince probě-
hne setkání vedení společnosti se 
zaměstnanci, poprvé v novém Ško-
lícím středisku, kdy budou propojeny 
tři největší místnosti. Nespoléhejte 
na informace, které se objeví v dal-
ším vydání, a přijďte si poslechnout, 
co nás čeká v roce 2013. Poprvé zde 
také bude vyhlášena osmička nej-
lepších pracovníků úseku.

První pracovní den v roce 2013 
je ve středu 2. ledna.

Firemní ples proběhne v pátek 
15. února 2013 v sále Lidové za-
hrady. Do poloviny ledna 2013 mají 
přednost v rezervaci tosáci, poté re-
zervace rozšíříme i na ostatní zá-
jemce. Platí totéž, co v předchozích 
letech: rezervace buď u Ing. Plaňan-
ského nebo u Ing. Frieseové (Marke-
ting a Propagace). Co se týká pro-
vozu Lidové zahrady samotné, tak 
bude zajištěn pro konání plesů. Po-
drobnosti o fungování Lidové zahra-
dy přineseme v některém z příštích 
čísel.

Dále připomínáme, že příští rok 
se ponese v duchu oslav 110. výročí 
založení společnosti, budete se 
setkávat se speciálním logem pro 
tuto příležitost, nezapomeňte na Den

Redakce Horizontu přeje všem svým čtenářům, aby 
rok 2013 byl prost všeho toho pomateného, čeho 

jsme se letos dočkali, a stal se konečně rokem 
rostoucí prosperity a bytelného zdraví.


