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Informační systém 2017

popsané v harmonogramu ve studii 
Minervy. Počáteční školení klíčo-
vých uživatelů, modelování proce-
sů, ladění systému a závěrečné 
cílené školení všech uživatelů a 
jako poslední – předání IS do 
provozu s asistencí konzultantů 
Minervy od 1. ledna 2017. Ostrý 
samostatný provoz bude zahájen 
do 1. dubna 2017.

SOUČASNOST
Hrubý harmonogram projek-

tu:
Vlastní implementace má jasně 

stanovaná pravidla zodpovědností:
Jsou zde dva Vedoucí pro-

jektu za TOS VARNSDORF – 
Michal Ducháček a za Minervu pan 
Holeček, dále je zde Řídící tým 
projektu. Je vrcholným orgánem 
projektu a zajišťuje, aby projektu 
byla dána nejvyšší možná priorita.

Členové Řídícího týmu projek-
tu jsou za TOS VARNSDORF Ing. 
Rýdl ml., Ing. Rozsypal, Bc. Lassig, 
pan Ducháček, za firmu Minerva – 
Ing. Bartoš, Ing. Šrubař, Ing. Mo-
krý a pan Holeček

Kompetence řídícího výboru:
ź  definování cílů společnosti 
jako zadání pro implementaci 
informačního systému,
ź  alokace zdrojů, identifiko-
vaných realizačním týmem,
ź  schválení všech potřeb-
ných nákladů identifikovaných 
realizačním týmem,
ź  schválení klíčových roz-
hodnutí realizačního týmu,
ź  řešení významných problé-
mů, které nemohou být vyřeše-
ny realizačním týmem,
ź  sledování postupu imple-
mentace oproti plánu a rozpoč-
tu.

Řídící výbor se schází pravidel-
ně, zpravidla jednou měsíčně se 
koná kontrolní den. Na kontrolním
dnu vedoucí projektu dodavatele 
předloží „Hlášení o stavu proje-
ktu“. Tento dokument je po podpi-
su všemi přítomnými založen do 
příslušné části „Dokumentace pro-
jektu“. V případě potřeby jsou na 
kontrolní den přizváni další pra-
covníci.

Mám tu čest vás všechny pro-
vést všemi událostmi, které před-
cházely současnému stavu, tj. 
počátku implementace nové-
ho informačního systému (IS) 
QAD od firmy Minerva.

MINULOST
Na úplném začátku bylo roz-

hodnutí vedení firmy vypsat výbě-
rové řízení na kompletní dodávku 
IS do TOSu VARNSDORF jako ná-
hradu za v současné chvíli použí-
vaný systém FACTORY od firmy 
LOGIS.

Toto rozhodnutí se opíralo o 
dva zásadní důvody:

1.  Systém FACTORY, ač několi-
krát upravovaný, je v této firmě již 
téměř 20 let a „zub času“, který hlo-
dá zejména v informačních techno-
logiích, zanechal následky i na 
FACTORY, tedy bez okras řečeno, 
potřebujeme nový progresivní IS, 
který „vydrží“ dalších minimálně 
20 let.

2.  Důvod neméně důležitý byl, 
že firma LOGIS může kdykoliv 
ukončit podporu ERP systému 
FACTORY a nadále soustředí své 
síly na APS systém typu JDA Fac-
tory Planner (dříve i2 FP), který 
máme u nás také aplikován, a tudíž 
by systém nejspíš dále morálně 
zastarával.

Dalším logickým krokem bylo 
tedy zveřejnění zájmu naší firmy do 
širokého českého okolí - imple-
mentovat v roce 2016 nový IS. Do 
počátečního kola se přihlásilo pět 
firem s IS, byly to Minerva (systém 
QAD), IT EURO (systém SITE 
LINE), Miraclis (systém SAP), K2 
(systém K2) a Altec (systém IFS).

Tyto firmy udělaly úvodní pre-
zentaci své vlastní firmy a nabíze-
ného IS. Dále pak měly za úkol 
vytipovat dvě nejlépe strojírenské 
společnosti, kde svůj systém již 
realizovaly a mohou skupině vybra-
ných pracovníků TOSu předvést 
jeho funkčnost. Byly to například

firmy Krnovské Opravny (IT 
EURO), ARGO HYTOS (Miraclis), 
Kasper Kovo (K2), TOS HULÍN 
(Altec) VOP Nový Jičín (QAD). 
Tato skupina byla ve složení paní 
Janoušková, Poláková, Poncová a 
pánové Lassig, Hocke, Ducháček, 
Jelenčiak a Krejčí.

Návštěvy u vytipovaných refe-
rencí probíhaly do dubna 2015 a 
byly pro všechny účastníky velmi 
poučné nejenom z pohledu vlast-
ního IS. V průběhu května 2015 
proběhlo vyhodnocení těchto 
návštěv na základě předem stano-
vených kritérií a byly vybrány do 
užšího kola dvě firmy – Minerva 
(QAD) a Altec (IFS). V této době již 
byly vytvořeny týmy, které v prů-
běhu výběru řídily jednotlivé kro-
ky. Vedoucí jednotlivých jmenova-
ných týmů byli Ing. Nejedlý, Ing. 
Rozsypal a Ing. Rýdl ml. Obě firmy 
měly možnost prezentovat svůj IS 
před širším kolektivem pracovníků 
TOSu VARNSDORF a na základě 
jejich připomínek vypracovat stu-
dii proveditelnosti, harmonogram 
průběhu implementace a cenový 
návrh.

Na základě hodnocení jednotli-
vých týmů, které se zúčastnily pre-
zentací a úprav studií, byl vybrán 
vítěz – Minerva s IS QAD. V této 
chvíli a na tomto místě bych chtěl 
poděkovat všem zúčastněným za 
skvěle odvedenou práci a za čas, 
který výběru vítěze a vlastní studii 
věnovali. Nechci nikoho konkrétně 
jmenovat, aby snad ostatní neměli 
pocit, že toho odvedli méně. Na 
druhou stranu musím určitě zmínit 
spolupráci s dámami z finančního 
oddělení, které vycepovány systé-
mem ABRA, mně hodně pomohly 
svým přehledem a trefnými dotazy.

Na začátku roku 2016 proběhla 
nezbytná formalita, tj. byla mezi 
TOSem a firmou Minerva podepsá-
na smlouva o Implementaci IS a 
následné údržbě systému.

Po podepsání smlouvy se po-
stupně rozebíhají všechny kroky

Realizační tým 
Je zaměřen na realizaci proje-

ktu. Členové realizačního týmu 
jsou klíčoví specialisté na jedno-
tlivé implementované oblasti. Vý-
běru členů tohoto týmu musí být 
věnována velká pozornost, protože 
na kvalitě realizačního týmu závisí 
úspěch projektu. Doporučený 
počet členů realizačního týmu je 
pět až deset. Za každou oblast může 
být jmenováno více členů, pouze 
jeden z nich však musí být klíčový, 
tzn. zodpovědný za daný proces. 
Klíčový specialisté a jejich týmy po 
skončení nezbytných úprav IS 
budou v druhé polovině roku školit 
všechny pracovníky firmy a dále 
mají zodpovědnost za vytvoření 
Manuálu IS pro jejich oblast ve 
firmě.

V současné době proběhlo 
oficiální zahájení projektu a úvodní 
školení panem Bartošem – pra-
covníkem firmy Minerva, dále pak 
úvodní školení pro klíčové uži-
vatele a jejich týmy panem Dryá-
kem pro cca 40 lidí (toto školení se 
bude pro velký úspěch organizovat 
pro další skupinu pracovníků) a 
posléze již konkrétní školení pro 
jednotlivé úseky naší firmy (prodej, 
nákup, řízení výroby, finance, 
sklady).

Další termíny školení a zejmé-
na konzultací až do konce března 
jsou již ve výhledu uloženy na disku 
Y podnikové počítačové sítě.

Všechny další informace o dění 
okolo IS jsou všem uživatelům k 
dispozici na disku v adresáři
Y :5300_Informační systém 2017
v řazení, které se bude postupně 
upravovat, aby bylo přehledné pro 
všechny účastníky. Možnost zapi-
sování ve vybraných částech mají 
klíčový uživatelé.

Samozřejmě počítám s tím, že 
další informace o průběhu imple-
mentace systému QAD budu pre-
zentovat pravidelně v Horizontu.

BUDOUCNOST ?
Určitě ne otazník, ale za pomo-

ci všech tosáků a od 1. ledna 2017 
nový, funkční, přehledný infor-
mační systém který nás všechny 
určitě mile překvapí.

Michal Ducháček
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Veletrh SteelFab 2016 Sharjah (Spojené
arabské emiráty)

Ve dnech 17. až 20. ledna 2016 
se uskutečnil veletrh SteelFab 2016 
Sharjah ve Spojených arabských 
emirátech, kterého se po mnoha-
leté odmlce zúčastnil také TOS 
VARNSDORF a.s. Důvodem návra-
tu na toto teritorium je navázání 
spolupráce o prodeji a servisu
v oblasti Středního Východu s fir-
mou DUGARD MIDDLE EAST. 
Tato firma pro nás není neznámá, 
již řadu let je její mateřská společ-
nost naším prodejním partnerem 
pro teritorium Velké Británie a 
Irska. V rámci veletrhu podepsal 
obchodní ředitel pan Miloš Hola-
kovský s majitelem firmy DUGARD 
panem Erikem Dugardem kontrakt 
o výhradním zastoupení v prodeji 
pro oblasti Spojených arabských 
emirátů, Saudské Arábie, Kuvajtu, 
Ománu, Bahrajnu a Kataru na vý-
hradní bázi pro následující dvoule-
té období.

Při jednání bylo domluveno 
školení šesti servisních pracovníků 
firmy DUGARD MIDDLE EAST
v naší společnosti. Po vyškolení 
budou tito pracovníci pomáhat se 
servisními pracemi TOSu VARNS-
DORF v již zmíněných teritoriích a 
v Íránu. TOS VARNSDORF se na 
této výstavě prezentoval 3D pro-
jekcí, o kterou byl mimořádně velký 
zájem. Tuto 3D projekci našich 
strojů jsme vystavili již poněkoli-
káté a tradiční obsluhou byli pá-
nové Josef Šilhavý a Zdeněk Tůma. 
Obchodní záležitosti měl na sta-
rosti manažer prodeje pro toto 
teritorium pan Štěpán Kříž. 

TOS VARNSDORF měl na 
tomto veletrhu ze světových výrob-
ců obráběcích strojů s horizontál-
ním uložením vřetena nejpoutavěj-
ší a nejzajímavější prezentaci. 

Po podepsání kontraktu očeká-
váme zvýšenou prodejní aktivitu a 
následný prodej v teritoriích, která 
byla několik let neaktivní.

Miloš Holakovský

věnovat investicím, seznámíme vás 
s připravovanými účastmi na letoš-
ních výstavách a veletrzích, samo-
zřejmě se zmíníme o různých ak-
cích, prostě se neodchýlíme od 
očekávaného trendu, přičemž se 
oživení dočkají některé opomíjené 
rubriky a snad se nám podaří trans-
fúze přispěvovatelů novou krví. 
Dočtete se o škole, o novinkách ve 
výrobním programu a zajímavos-
tech z jednotlivých firemních úse-
ků. Dnes jsme přinesli úvodní 
článek o přechodu na nový infor-
mační systém. Tuto problematiku 
budeme i nadále sledovat, protože 
pro firmu je to jedna ze zásadních 
akcí v nejbližší době.

LP 2016

Krátce z práce jsou projednávány organizační de-
taily akce, v příštím vydání vás již 
seznámíme s podrobnostmi.

Firemní ples proběhl v pátek
5. února na renovovaném parketu
v sálu Lidové zahrady. K tanci a 
poslechu hrál Big band Teplické 
konzervatoře, pro mnohé taneční-
ky neobvykle zařadil rozličné druhy 
tanců, jako je samba, slow fox, 
rumba atd. Dojmy návštěvníků ple-
su jsou i z tohoto důvodu různoro-
dé. Celkově však ples ničím neza-
ostal za dosavadní vysokou úrovní 
a stále si drží svoji pozici dobré 
příležitosti, jak trochu ošoupat 
taneční botky.

V dalších číslech se budeme

měsíce. 
Byly dokončeny stavební práce 

v učebnách budované Střední prů-
myslové školy TOS VARNSDORF, 
nyní probíhají práce na přípravě 
dílen praktického vyučování v hale 
lehké mechaniky. Obě lokality bu-
dou součástí předváděcího okruhu 
při Dnu otevřených dveří 2016.

Den otevřených dveří pro 
varnsdorfskou veřejnost proběhne 
letos v pátek 25. března. Bude ve 
znamení několika změn. Poprvé se 
uskuteční ve státní svátek a poprvé 
nebude občerstvení zdarma. Nyní

Do jubilejního ročníku jsme 
vkročili hned od prvního čísla 
novým designem. Nehledejte po-
dobnost s jiným varnsdorfským 
periodikem, náš návrh vznikal již
v polovině loňského roku. Po ně-
kolikaleté nepravidelnosti můžeme 
nabídnout již opět pravidelné vy-
cházení Horizontu.

A nyní k událostem. Změna 
kritéria pro vyplácení prémií spolu 
s příznivým vývojem prodejů
v lednu způsobila, že za leden bu-
dou prémie vyplaceny a současně 
se založil dobrý základ pro další



Na co mám či nemám nárok a proč?
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I když se benefity pro zaměst-
nance mění jen minimálně, stále se 
setkávám se zaměstnanci, kteří ne-
mají jasno, kdo má na jaký benefit a 
finanční příspěvek nárok a jaký je 
rozdíl mezi zaměstnancem a za-
městnancem - odborářem. 

Tak tedy po čase opět oživení – 
kolektivní smlouva a mzdový 
předpis na příslušný rok jsou uza-
vírány po dohodě mezi vedením 
firmy a odborovou organizací. Zmí-
něné dokumenty včetně přílohy č. 1 
(Zásady čerpání ostatních sociál-
ních nákladů) a přílohy č. 2 (Plán 
tvorby zdrojů a čerpání ostatních 
sociálních nákladů) jsou platné pro 
všechny zaměstnance firmy. V pří-
loze č. 2 je jasně popsáno, jak se 
tento „fond“ tvoří. Ať nemusíte hle-
dat, jednoduše vysvětlím: k převe-
denému zůstatku z předešlého roku 
se za každého zaměstnance, který
je ve stavu k 1. 1. příslušného roku. 
přičte 1.000,- Kč. Přílohy jsou vol-
ně přístupné na Intranetu. Zaměst-
nanci, kteří nemají přístup k PC, 
mohou do příloh nahlédnout u své-
ho nadřízeného nebo u předsedy 
svého DV (pozn. redakce: dílenské-
ho výboru). Příspěvek je možné dle 
stanovených pravidel použít na 
dovolenou, dětský tábor, sportovní 
vyžití a kulturní akce. Svoji kapitolu 
zde mají i důchodci - bývalí zaměst-
nanci. Podrobnosti k čerpání jsou 
uvedeny u jednotlivých příspěvků.

Finanční prostředky odborářů 
jsou tvořeny z členských příspěvků, 
případných darů a úroků z vkladů. 
Členský příspěvek je placen členy 
měsíčně ve výši 1 % z čisté mzdy a je 
prováděn srážkou ze mzdy. Protože 
jsou finanční prostředky tvořeny 
převážně z příspěvků od členů, 
může je VZO (Výbor základní orga-
nizace) použít opět pouze ve pro-

spěch svých členů a nikoho jiného. 
Podrobný rozpis čerpání je sta-

noven v Zásadách hospodaření ZO 
OS KOVO TOS VARNSDORF a.s., 
které jsou členům k nahlédnutí
v kanceláři VZO.

Příspěvky jsou dle Stanov OS 
KOVO využívány k zabezpečení 
činnosti VZO OSK, péči o své členy 
a lze je využít i ve prospěch rodin-
ných příslušníků – vše v souladu se 
schváleným rozpočtem.

K zabezpečení činnosti
patří zejména úhrada odborné 

literatury a časopisů, školení, pří-
padné proplacení odsouhlasených 
odměn, zakoupení razítek apod.

Další a nejobsáhlejší kapitolou 
jsou 

Podpory a dary
Příspěvek lze čerpat při naro-

zení dítěte, životním jubileu 50 a 60 
let, odchodu do starobního důcho-
du, popř. PID – 1.000,- Kč, dárci 
krve se po předložení dokladu o 
získané medaili vyplácí – za bron-
zovou 500,- Kč, stříbrnou – 1.000,- 
Kč, zlatou – 2.000,- Kč.

Členům a členkám lze k výše 
uvedeným příspěvkům koupit po-
zornost ve výši 200,- Kč, ženám 
navíc květinu v částce 200,- Kč. Při 
návštěvě dlouhodobě nemocného 
(nemoc trvající déle než 1 měsíc) 
mohou členové zakoupit pozornost 
ve výši 200,- Kč (tento příspěvek 
lze čerpat max. 2krát ročně).

Ženám je pravidelně v měsíci 
červnu poskytován příspěvek „3 v 
1“ ve výši 500,- Kč. Všem členům 
pak koncem roku vánoční příspě-
vek ve výši 1.000,- Kč, jestliže byl 
členem již v prosinci předcházejí-
cího roku, při vstupu do odborů bě-

hem roku se za každý kalendářní 
měsíc v čase od ledna do září vyplá-
cí částka 100,- Kč.

Dále lze čerpat příspěvky na zá-
jezdy, tělovýchovu a všechny ostat-
ní akce pořádané VZO. Příspěvek 
na DT (dětský tábor) v částce 500,- 
Kč je možné vyplatit po předložení 
faktury nebo pokladního dokladu 
jednatelce VZO a to bez rozdílu 
fixního platu (odborářům, kteří si 
zažádali o příspěvek na DT ze so-
ciálních nákladů je tento příspěvek 
poskytován automaticky). Z této 
položky je možné přispět členům 
nenávratnou sociální výpomoc.

Při úmrtí člena v době trvání 
pracovního poměru poskytuje ZO 
na rozloučenou věnec a příspěvek 
na pohřeb ve výši 1.000,- Kč. 

Na základě vystaveného potvr-
zení o zaplacených členských pří-
spěvcích se členům část příspěvků 
vrací formou snížení základu daně 
z příjmů fyzických osob. 

Důchodci – členové odborové 
organizace dostávají dárkový ba-
líček při životních výročích 60 a 
každých 10 let v částce 500,- Kč. 

Členům odborové organizace 
vzniká na výše uvedené příspěvky 
nárok po 3 měsících členství.

Jelikož členové DV, VZO ani 
jednatelka VZO nemají přístup
k osobním datům, předem se 
omlouváme za případné neúmysl-
né neposkytnutí příspěvku (jedná 
se hlavně o příspěvek za narození 
dítěte, dárce krve a příspěvek na 
DT). Po předložení příslušných 
dokladů a ověření členství v době 
vzniku nároku je možné vyplatit 
příspěvky zpětně do června 2016.

OS KOVO založil pro své 
členy

Konto na pomoc členům

OS KOVO při živelných pohro-
mách. Z tohoto konta je možné 
získat příspěvek téměř obratem na 
základě vyplněné žádosti, která je
k dispozici u jednatelky VZO. Pří-
spěvek je poskytován na opravu 
poničeného obydlí po povodni 
nebo záplavě, požárem, výbuchem, 
přímým úderem blesku, pádem 
letadla, stromů, sesuvem půdy a 
skal, zřícením sněhových lavin 
apod. 

 Program Odbory Plus – zá-
jemci informace naleznou na 
stránkách www.odboryplus.cz.

Stát členem naší odborové or-
ganizace se může každý zaměstna-
nec firmy po vyplnění přihlášky, 
která je k dispozici u členů DV a
v kanceláři VZO.

A ještě na vysvětlenou
Při organizování akcí jsou na 

letáčku uvedeny ceny pro zaměst-
nance a pro odboráře. Jsou-li vstu-
penky hrazeny ze sociálních nákla-
dů, vždy je rozdíl mezi cenami za 
zúčastněné odboráře plně uhrazen 
z odborové pokladny tak, aby sou-
čet příspěvku od odborů a odboráře 
byl ve stejné výši jako příspěvek od 
zaměstnance a nedocházelo, jak se 
někteří stále domnívají, ke zneužití 
sociálních nákladů.

Jestliže po přečtení článku a
v něm zmíněných uvedených příloh 
stále nemáte jistotu a chcete se 
zeptat, bez obav a ostychu se obrať-
te na členy svého DV, popřípadě na 
předsedu VZO p. Milana Junka 
nebo jednatelku Danu Sýkorovou.

Za čas věnovaný přečtení člán-
ku a případné zamyšlení nad tím 
zda být či nebýt členem odborové 
organizace děkuje

Dana Sýkorová

Kam se podíváme letos?
Rok 2016 se sotva rozběhl a 

zaměstnanci se ptají, kdy a kam se 
letos pojede, jaké akce se budou 
konat. Tak tady je odpověď.

Již několikrát jsme se přesvěd-
čili, že spojením finančních pro-
středků, které máme k dispozici, je 
možné za příznivou cenu pro za-
městnance a odboráře uspořádat 
zájezdy, které jsou finančně i časo-
vě náročnější, ale pro nás všechny 
zajímavější. Z kulturní oblasti si 
určitě zajedeme na nějaký muzikál 
nebo koncert. Díky kvalitní hře tý-
mu Bílých Tygrů Liberec registruji

nejen zvýšený zájem o permanent-
ky na domácí zápasy, ale v současné 
době už zaznívají dotazy na zakou-
pení většího počtu vstupenek na zá-
pasy blížícího se play – off.

Na základě poptávky vím, že je 
zájem o zájezd do sousedního Ně-
mecka do Tropického ráje nebo do 
zábavného parku Belantis, u nás 
stále vítězí aquapark v Čestlicích.

Dotazy jsou i na Dětenice. Mož-
ností a variant je mnoho. Záleží 
vždy na vás, zaměstnancích, jakou 
akci si u členů VZO prosadíte a pod-
poříte. Určitě by se ale mělo, jako

každý rok, dodržet pravidlo a pro-
středky rozdělit na něco pro milov-
níky kultury, podívanou pro spor-
tovce a nezapomenout na akce 
věnované dětem.

A na závěr – možná je to jenom 
můj názor: ale osobně mi přijde 
zbytečné plýtvat časem na organi-
zování zájezdu do míst, které jsou 
časově i finančně dostupné většině 
rodin a navrhovat zájezdy typu 
„vlastivědná exkurze pro základní 
školy“.

Své náměty můžete sdělit čle-
nům VZO nebo zasílat na e-mail:

odbory@tosvarnsdorf.cz.

A na konec informace pro 
naše plavce: pronájem bazénu 
máme v pondělí od 17.00 do 19.00 
hodin do konce měsíce června - 
tímto datem také končí platnost 
vydaných vstupenek „JARO 2016". 
Vstupenky pro zaměstnance a je-
jich rodinné příslušníky jsou k dis-
pozici v kanceláři VZO za cenu 20,- 
Kč. Plavecký bazén je o Velikonoč-
ním pondělí (28. 3. 2016) uzavřen.

Dana Sýkorová


