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Vedení společnosti
Konec roku 2013 a výhled na rok 2014

Obchodní plán vychází z níže 
uvedené předpokládané struktury 
prodejů mnohokráte projednané a 
precizované s našimi prodejci a 
obchodními zástupci. Ve svém 

K plánu prodejů na rok 2014 je 
třeba vysvětlit dvě skutečnosti. 
Zcela novým prodejním kanálem 
se stává společný podnik GRS 
Ural, pro který je v plánu nastave-
no 14 kusů strojů. Zde je jedno-
značně určitá rezerva, neboť 
realistické výhledy našich partnerů 
v tomto společném podniku zod-
povědných za prodej se pohybují 
minimálně kolem 30 kusů strojů.

Druhým aspektem plánu 2014 
je fakt, že určité pochybnosti může 
způsobovat výrazné navýšení pro-
dejů strojů WRD 170 (Q). Zde je 
však třeba říci, že z těchto zaplá-
novaných strojů je k dnešnímu dni 
již 5 před podpisem. Takto připra-
vený výhled prodejů po propočtu 
stanovuje plán tržeb roku 2014 na 
hodnotu mírně převyšující 2 mld. 
Kč.

Co se plánu pracovníků týče

 WH 10 CNC 10 7

 WH(Q) 105 CNC 19 16

 WHN(Q) 13/15 CNC 61 64

 Stroj Výhled prodejů 2013  Výhled prodejů 2014

 WHN 130 (Q, MC) 5 4

 WHN 110 (Q, MC) 9 10

 WRD 130 (Q) 3 5

 WRD 150 (Q) 10 14

 WRD 170 (Q) 1 7

 TOStec 3 4

 Celkem 121 131

Vážený spolupracovníci, dá-
my a pánové,

rád bych vás informoval o 
dvou zásadních momentech v ho-
spodaření společnosti.

První se týká výhledu roku 
2013 a s tím spojených některých 
organizačních opatřeních. Výše 
tržeb roku 2013 převýší částku
1,9 mld. Kč, což je čtvrtá nejvyšší 
hodnota tržeb v novodobé historii 
firmy. Z pohledu dopadu na ekono-
mické výsledky společnosti, tak 
jak je předpokládáme do konce 
roku a které ve svém důsledku 
předpokládají nesplnění plánu zi-
sku, nesplnění plánu přidané hod-
noty (PH) a nesplnění plánu pro-
duktivity práce z PH, má sktruktura 
a výše tržeb dvě zásadní negativa.

1.  Původně plánované tržby by-
ly na úrovni 2,2 mld. Kč. Je 
pochopitelné, že tento výko-
nový propad se promítá do 
celé struktury ekonomických 
výsledků.

2. Co se sktruktury realizova-
ných strojů týče, došlo k urči-
tému propadu těžkých strojů, 
hlavně WRD 170 (Q) s vyso-
kou PH, a tento propad nelze 
pochopitelně eliminovat do-
dávkami strojů typu WHN 110 
(Q, MC), WH(Q) 105 CNC 
atd.

Dalším faktorem, který nega-
tivně ovlivňuje produktivitu práce
z PH, s tím související vývoj a ve 
své podstatě i neplnění prémiové-
ho ukazatele, je skutečnost, že na 
původní plán byly naplánovány lid-
ské zdroje ve výši 562 pracovníků. 
Vzhledem ke skutečnosti, že

k hlavní stagnaci v příjmu zakázek 
došlo až v II. polovině roku a že 
stále zůstává nejasný vývoj ke 
konci roku, nebylo možno prompt-
ně reagovat na optimalizaci stavu 
pracovníků.

Právě skutečnost, že závěr 
roku (především měsíce listopad a 
prosinec) je v porovnání s jinými 
(standardními) léty výrazně slabší, 
rozhodlo se vedení společnosti vy-
hlásit Oznámení generálního ředi-
tele, jež se týká překážky na straně 
zaměstnavatele – částečné ome-
zení přidělování práce v období od 
16. prosince do 31. prosince 2013. 
Překážka na straně zaměstna-
vatele dle § 209 ZP v období od 16. 
12. do 20. 12. 2013 bude přednost-
ně řešena výběrem nárokového 
náhradního volna, vybíráním si zů-
statku dovolené a v ostatních pří-
padech bude vyplacena náhrada 
mzdy ve výši 60 % průměrného 
výdělku. V období od 23. 12. do 31. 
12. 2013 se zaměstnanci budou 
řídit ustanoveními 3.4.2. a 3.4.3. 
Kolektivní smlouvy pro rok 2013 a 
čerpat dovolenou (případně ne-
placené volno) v délce 4 dnů. Mi-
mořádné výjimky z tohoto rozhod-
nutí povoluje pouze generální ředi-
tel na návrh odborných ředitelů.

Druhým tématem, se kterým 
bych vás rád seznámil, je před-
stava vedení společnosti o stano-
vení plánovaných hodnot rozho-
dujících ukazatelů pro rok 2014.
K dnešnímu dni (tj. 11. října – pozn. 
redakce) je zpracován plán tržeb 
na rok 2014, zpracovány kapacitní 
propočty výrobních středisek a 
stanoven plánovaný počet pracov-
níků.

finále byl tento výhled mírně redu-
kován do pragmatické a realistické 
podoby. Výhled prodejů je násle-
dující:

tak nám kapacitní propočty uka-
zují, že na zajištění výše uvede-
ných plánovaných tržeb a sou-
časně pro zajištění dostatečně 
vysoké hodnoty produktivity práce 
z PH je třeba plánovat 515 pracov-
níků. To znamená, že do konce ro-
ku je třeba zajistit mírnou redukci 
stavu počtu zaměstnanců ve stru-
ktuře 12 pracovníků kategorie D a 
7 pracovníků v nevýrobních útva-
rech. Tato redukce proběhne do 
konce měsíce října 2013.

Na těchto základních postulá-
tech, tzn. výši tržeb a plánovaných 
stavech pracovníků, bude v ná-
sledujícím období propočten a sta-
noven celkový ekonomický plán 
společnosti.

Ing. Miroslav Bičiště
generální ředitel

a člen představenstva

Ceny za podnikatelské projekty roku 2012 mají své držitele

EURODISPLAY, BIOSTER, 
Cleverlance H2B, Univerzita To-
máše Bati ve Zlíně, Luboš 
Mareček, ŠKODA AUTO, TOS 
VARNSDORF, NAM system, 
CLUTEX - Klastr Technické 
textilie, Interoperabilita železniční 
infrastruktury, Corinth Investment.

Tak zní jména vítězů soutěže 
Podnikatelský projekt roku 2012, 
které vyhlásila agentura Czech-
Invest společně s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR ve čtvrtek 
3. října 2013 v prostorách Novo-
městské radnice v Praze. Osobní 
záštitu nad akcí převzal ministr 
průmyslu a obchodu Jiří Cienciala.

Titul Podnikatelský projekt ro-
ku 2012 byl udělen v jedenácti ka-
tegoriích:

1) kategorie Inovace 
2) oblast ICT a strategických 

 služeb 
3) ekologické projekty 
4) kategorie Obnovitelné 

  z d r o j e  
energie 

5) kategorie Úspory energie 
6) kategorie Potenciál - nej-

 lepší výzkumně-vývojo-
 vou kapacitu

7) kategorie Prosperita -nej-
 lepší infrastrukturu pro 
 podporu inovačního pod-

8) kategorie Školicí středisko 
9) kategorie Nemovitosti
10) kategorie Spolupráce – 

 Klastry
11) kategorie Spolupráce – 

 Technologické platformy

Zde je na místě poděkování 
vedoucímu i pracovníkům odboru 
Investic a správy majetku Ing. Mi-
lanu Tesařovi, Evženu Šepsovi, 
Ing. Luďku Pištěkovi a Elišce Vol-
šičkové, kteří se o toto ocenění za-
sloužili měrou největší.

Ocenění převzal předseda 
představenstva Ing. Jan Rýdl. Di-
plom a skleněná plaketa budou 
umístěny ve školicím středisku. 
Další ocenění pro firmu, „šek“
v hodnotě 60 000 Kč k využití slu-
žeb regionálních medií, bude účel-
ně využito.

Vladimíra Hulánová Makalová
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EMO 2013 Hannover a MSV 2013 Brno

Letošní vystavovatelská sezó-
na vyvrcholila největším evrop-
ským veletrhem obráběcích strojů 
EMO, který proběhl ve dnech 16. 
až 21. září v německém Hanno-
veru, čtrnáct dnů nato se pak jako 
dozvuky této události uskutečnil 
veletrh MSV v Brně (ve dnech 7. až 
11. října).

Obou veletrhů jsme se zúčast-
nili, ovšem se zcela rozdílným po-
jetím. Pro EMO 2013 bylo připra-
vováno nové obráběcí centrum 
WHtec 130, které bylo na tomto 
veletrhu představeno odborné ve-
řejnosti ve světové premiéře (do-
konce ani na Zákaznickém dnu 
TOSday 2013 nemohli hosté na-
hlédnout do prostor prototypové 
dílny, kde bylo centrum montová-
no). Brno pak bylo letos skromněj-
ší, po dlouhé době jsme nevysta-
vovali ani sebemenší exponát. 
Oba veletrhy si podrobněji popíše-
me v příštím čísle Horizontu, dnes 
jen to nejdůležitější a nejzajíma-
vější.

Veletrh EMO 2013 ukázal, 
kam bude v nejbližších letech 
směřovat vývoj v našem segmentu 
trhu. Můžeme s dobrým svědomím 
prohlásit, že obráběcí centrum 
WHtec bylo jedním s nejsledova-
nějších exponátů a v naší kategorii 
obráběcích strojů bylo jedno z má-
la, které představovalo vývojovou 
novinku. Stroj byl předveden v co 
nerozšířenější konfiguraci, však 
také jsme měli co do plochy největ-
ší stánek v dosavadní historii na-
šich samostatných účastí na tomto 
celoevropském svátku obráběcích 
strojů. Zájem o WHtec byl veliký, 
můžeme prozradit, že díky na ve-
letrhu projednaným obchodním 
případům se naše účast nejen bo-
hatě zaplatila, ale připravila půdu 
pro další měsíce příznivějších pro-

gnóz v prodeji. Děkujeme všem 
technikům a dělníkům, kteří se na 
vzniku a dokončení stroje, poté 
také na montáži přímo na místě a 
jeho zpětné demontáži podíleli. 
Stroj se stává součástí strojového 
parku společnosti a bude asi nej-
sledovanějším pracovištěm při Zá-
kaznickém dnu TOSday 2014.

Brněnská expozice byla na-
opak jednou z nejmenších. Nicmé-
ně ani zde neustával ruch a podle 
zpráv našich prodejců také zde 
byly uzavřeny zajímavé obchody, 
již v následujících dnech a týdnech 
po veletrhu se v Brně oslovení zá-
kazníci objevují v naší firmě. A 
samozřejmě jsme byli zvědavi, 
zda se zastaví vládní delegace. 
Zastavila se, premiér v demisi Jiří 
Rusnok se v pondělním podvečeru 
se svým doprovodem krátce za-
stavil u našeho stánku, kde di-
skutoval se členy vedení společ-
nosti, Ing. Rýdlem starším a Ing. 
Rýdlem mladším. Jistě se zeptáte, 
vy, kdo víte, jakou moc ta kniha 
má, jestli premiér Rusnok dostal 
knihu o Varnsdorfu. Dostal. Stal se 
tak dalším v řadě politických či-
nitelů, jehož další působení v po-
litice bude touto knihou ovlivněno. 
Podrobnější rozbor tohoto feno-
ménu přineseme ještě letos.

Oba veletrhy byly organizačně 
poměrně náročné, spolu se Zá-
kaznickým dnem se řadí k největ-
ším akcím naší společnosti, za-
měřeným na zákazníky. Všichni 
zúčastnění pracovníci oba vele-
trhy zvládli na výbornou, avšak
v příštím roce nás čeká další porce 
výstav a veletrhů. Jak už jsme 
uvedli, tak se k oběma veletrhům 
ještě vrátíme, připomeneme si ta-
ké všechny ostatní letošní účasti a 
nastíníme, co nás v této oblasti 
čeká v příštím roce.

LP 2013

EMO 2013 Hannover

WHtec 130 - pracovní prostor

Vládní delegace na stánku na MSV 2013 Brno

MSV 2013 Brno

Veletrhy a výstavy

Jubileum

lii a ve Španělsku měl to štěstí, že 
mohl velice rychle absorbovat zá-
sady tržní ekonomiky a západního 
stylu managementu. Dalšími jeho 
působišti, vždy z pozice generál-
ního ředitele a předsedy či člena 
představenstva, byly tyto společ-
nosti: ŠMT Plzeň, Válcovny trub 
Chomutov a.s., Adamovské stro-
jírny a.s., Metra Blansko a.s., TOS 
Kuřim a.s. Od roku 2005 je v pozici 
generálního ředitele a člena před-
stavenstva TOS VARNSDORF 
a.s. (za celých 110 let existence 
společnosti je to její 22. ředitel).

Je otcem čtyř dětí a šestiná-
sobným dědečkem. Jeho syn Ra-
dim jde ve stopách svého otce, 
pracuje totiž na vysoké řídící pozici 
mezinárodního formátu (jako člen 
vysokého vedení Japonské firmy 
AGC – největšího světového vý-
robce automobilního skla a sta-
vebního plochého skla).

Nemůžeme opominout jeho 
největší koníček a celoživotní lá-
sku. Jsou to kočkovité šelmy.

Do dalších let mu přejme pev-
né zdraví sibiřského tygra, životní 
elán lovícího geparda, pohodu 
pevně usazeného levharta, dušev-
ní a fyzickou sílu lva, neomylnou 
dravost jaguára a hlavně péči 
všech těch koček domácích.

Redakce

V dobách, kdy se Horizont 
ještě jmenoval Vřeteno, a vlastně i 
v několika prvních ročnících Ho-
rizontu jsme zveřejňovali informa-
ce o životních jubileích pracovníků 
společnosti. Kvůli jedné podivné 
zkratce ÚOOÚ (Úřad pro ochranu 
osobních údajů) jsme s tím museli 
přestat, ale dnes uděláme výjimku. 
Blíží se totiž jedno zajímavé osob-
ní jubileum, které se jen tak přejít 
nedá. Dne 25. listopadu se dožívá 
60 let generální ředitel Ing. Miro-
slav Bičiště.

Narodil se v Jablonci nad Ni-
sou a přes životní sen vystudovat 
veterinu se nakonec z ryze prag-
matických důvodů věnoval studiu 
chemie na Vysoké škole chemic-
ko-technologické v Praze. Toto 
studium si ještě postgraduálně do-
plnil základy psychologie. Celý 
svůj aktivní život se věnuje řízení 
průmyslových firem, s výjimkou 
období 1997 – 1999, kdy byl gene-
rálním ředitelem hotelové sítě 
OREA. V minulosti zastával pozice 
výrobního náměstka Jablonec-
kých skláren, ředitele státních 
podniků Jizerské sklo Lučany a 
Lustrové sklo Smržovka. V roce 
1994 se stal generálním ředitelem 
společnosti Avirunion a.s., člena 
uskupení největšího světového 
výrobce skleněného obalového 
skla, italské nadnárodní společ-
nosti AVIR. Pod metodickým říze-
ním mateřské firmy a díky řadě 
stáží v sesterských podnicích v Itá-
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Tosácký sport Tour de Jedlová 2013

Již tradičně, týden po skonče-
ní celozávodní dovolené, se v ne-
děli 18. srpna 2013 konal mezi 
cyklisty velmi oblíbený závod Tour 
de Jedlová. Jubilejní 15. ročník při-
vítal téměř 50 závodníků, kteří si 
změřili síly na trati se startem u 
restaurace Lidová zahrada a cílem 
u rozhledny Jedlová. Startovní li-

stina byla vypsána pro pět katego-
rií mužů, jednu kategorii žen a 
jednu pro mládež. Na startu se při-
hlásilo i 14 tosáků, kteří v náročné 
konkurenci obstáli. V mužích do 40 
let byl Aleš Vohanka druhý, v kate-
gorii do 50 let skončil Jiří Fabry 
třetí a v kategorii nad 50 byl Miloš 
Javůrek druhý před Václavem Ši-

monkem na třetím místě.
Nejlepší čas 27:42 min. do-

sáhl Tomáš Podrazil. Traťového 
rekordu jsme se tak nedočkali. Le-
tošní novinkou k dosažení o co 
nejlepšího umístění byla taktika 
jednoho "nejmenovaného" závod-
níka, který první část závodu jel na 
silničním speciálu a na náměstí

v Jiřetíně přeskočil na horské kolo. 
Při rychlosti pelotonu na silnici me-
toda dvou kol neuspěla. Děkujeme 
sponzorům za drobné ceny a do-
brovolným členům za bezproblé-
mový průběh akce. Všem cykli-
stům se tento amatérský závod 
líbil a přislíbili si účast na dalším 
ročníku.

MJ, foto Hynek Vojtěch

Tak jako v loňském roce, tak i 
letos naše firma TOS VARNS-
DORF a.s. podporuje hokejový 
tým Bílí Tygři Liberec, a zařadila se 
tak mezi Zlaté partnery klubu. Za 
tuto podporu jako poděkování fir-
ma získala 10 kusů permanentek 
na domácí utkání klubu včetně 
knížky s bonusovým programem, 
ve které najdete 50 dlouhodobých i 
krátkodobých bonusů. Knížka je
k nahlédnutí na internetových 
stránkách klubu. Výběr je velice 
rozmanitý a je škoda této možnosti 
nevyužít. Slevy jsou poskytovány 
nejen k nákupu ve Fanshopu Bí-
lých Tygrů, ale můžete je uplatnit 
také při zakoupení vstupenek do 
divadla, vstup do bazénu, při lyžo-
vání, návštěvě ZOO a při občer-
stvení v kavárnách a restauracích 
v Liberci a okolí. V případě, že bu-
dete mít zájem o nějaký bonus, 
můžete se o něj přihlásit a vyzve-
dnout v kanceláři VZO. Perma-
nentky na hokejová utkání jsou pro 
zaměstnance připraveny k převze-
tí.

Sport Bílí Tygři

POZOR!!!! Přednost mají vždy 
zaměstnanci, kteří této možnosti
v sezóně 2013/2014 ještě nevyuži-
li. Naopak zaměstnanci, kteří čer-
pali již třikrát, budou zapsáni do 
pořadníku jako náhradníci a v pří-
padě nezájmu ostatních včas vy-
zváni k převzetí permanentek.

ať je tato sezóna pro Tygry 
úspěšnější

přeje Dana Sýkorová

Na začátku prázdnin, přesněji 
29. června 2013, se zaměstnanci 
naší firmy úspěšně zúčastnili spor-
tovních her SPORTLIFE CUP 
2013 (podrobnější informace o 
průběhu a výsledcích jste si mohli 
přečíst v Horizontu č. 4 ze dne 26. 
7. 2013). Fotografie z této akce 
byly přes prázdniny zpracovány a 
přehledně zařazeny dle jednotli-
vých sportů a v součastné sobě 
jsou uveřejněny na vnitrofiremní 
síťové jednotce Groupdata: 
Tos_p(Y:), odkud si je zájemci mo-
hou stáhnout.

Odbory Stolní kalendář 2014

Podle stanov společnosti mu-
sely letos proběhnout volby do do-
zorčí rady, volili jsme nového zá-
stupce zaměstnanců. Dosavad-
ním členem dozorčí rady za za-
městnance byl Milan Junek. Volby 
byly ukončeny 24. září 2013 a je-
jich výsledek není překvapením. 
Na další období je zástupcem za-
městnanců v dozorčí radě opět 
pan Milan Junek.

Jednotliví kandidáti obdrželi 
tento počet hlasů:
1. Junek Milan 132 (34,65 %)
2. Javůrek Miloš 75 (19,68 %)
3.  Charouzek J. 58 (15,22 %)
4.  Doktor Pavel 39 (10,24 %)
5.  Honke Jiří 31  (8,14 %)
6.  Jech Miroslav 30 (7,87 %)
7.  Šálek Milan 12 (3,15 %)
8.  Špaček Karel 4  (1,05 %)

Vidíte, jak úspěšný byl váš 
hlas. Pokud ano, přejeme vám, 
aby stejně úspěšný byl váš hlas
v právě probíhajících předčasných 
volbách do poslanecké sněmovny. 
Pokud ne, tak ať je to nyní úspěš-
nější.

LP 2013

TOS VARNSDORF vydává 
pro rok 2014 stolní kalendář opět
s motivy od zaměstnanců a přátel 
firmy. Na stolním kalendáři již pra-
cujeme, právě probíhá sběr zají-
mavých fotografií.

Jistě jste schraňovali v minu-
lých měsících povedené záběry, 
které byste rádi ukázali ostatním. 
Pro zaslání a zveřejnění fotografií 
platí stále stejná pravidla jako
v předchozích ročnících (náměto-
vě libovolné, ovšem se zákonným 
a morálním omezením).

Neváhejte, původní uzávěrka 
byla 25. 10. 2013, aby byl čas na 
sazbu kalendáře. Ta už probíhá, 
ale chceme dát šanci více zájem-
cům. Proto ještě do 1. listopadu 
2013 platí možnost zaslat fotogra-
fie elektronicky na adresu uvede-
nou v dolním rámečku anebo 
fotografie rovnou doneste do mar-
ketingu, kde je oskenujeme. Také 
pro popisky u fotografií a případně 
další text platí stále stejná 
pravidla.

LP 2013


