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Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Jedním z exponátů byl také
stroj WRD 150 Q v novém designu

V minulém čísle jsme 
avizovali podrobnější in-
formace o průzkumu spo-
kojenosti zaměstnanců.
V letošním průzkumu jsou 
kromě několika původních 
také nové otázky. Některé 
původní otázky byly do 
průzkumu znovu přidány, 
protože zaměstnavatele za-
jímá názor, případně dopo-
ručení zaměstnanců. A zno-
vu opakujeme, že generální 
ředitel jménem celého vede-
ní firmy všechny zaměst-
nance žádá, aby se průzku-
mu zúčastnili.

Informace o průzkumu 
byly rovněž zveřejněny na 
firemním Intranetu. Přidá-
váme oznámení z Odboru 
řízení lidských zdrojů, které 
obsahuje podrobnější infor-
mace k organizaci průzku-
mu a bylo vyvěšeno na In-
tranetu.

Vážené kolegyně, vážení kole-
gové

ve dnech 13. 6. - 14. 6. 2016 bu-
de dotazníkovou formou probíhat 
opakovaný průzkum spokojenosti 
zaměstnanců TOS VARNSDORF 
a.s. Všechny vedoucí pracovníky 
žádám, aby tuto informaci předali 
svým podřízeným bez přístupu

k PC. Pro pracovníky s přístupem
k PC je tato informace zveřejněna 
na intranetu.

Průzkum bude probíhat na 
dvou místech:
ź jednací místnost výrobního 
úseku – budova G č. dveří G 310 
(hala montáží VŘ)
ź  přednáškové sály C a B – školicí 
středisko

Harmonogram průzkumu je 
umístěn na serveru Y v adresáři 
„1100_Dyntarová_Průzkum_spok
ojenosti“ zaměstnanců (do harmo-
nogramu mají přístup všichni 
vedoucí pracovníci a všechny se-
kretariáty). Zápis do harmonogra-
mu provádí vedoucí jednotlivých 
středisek nejpozději do 8. 6. 2016

do 14:00 hodin. Zápis prosím pro-
vádějte s přihlédnutím ke kapa-
citám místností uvedeným v záhla-
ví tabulky. Zaměstnance zapisujte 
ve formátu č. střediska (počet za-
městnanců).

Zaměstnanci, kteří v době 
konání průzkumu nebudou příto-
mni, mají možnost vyzvednout si 
od 10. 6. 2016 dotazník u svého 
nadřízeného a vyplněný jej ano-
nymně vhodit do schránky umístě-
né za tímto účelem na recepci. 
Zájem je nutné ohlásit před 8. 6. 
2016 příslušnému vedoucímu. Sběr 
dotazníků do schránky bude ukon-
čen 17. 6. 2016 ve 14:00 hodin.

Martina Dyntarová
Personalista pro vzdělávání

Odbor řízení lidských zdrojů

Stalo se ve firmě

Na konci května byla připravena nová frézovací hlava HOIL 50 na stroji 
WHR 13 Q k testování.

Ve středu 8. června naši firmu navštívila jedinečná exkurze: 16 dětí z Ma-
teřské školy Na kopečku. Že by budoucí tosáčci?

30. března přistál v areálu společnosti soukromý vrtulník slovenského 
zákazníka. Prostě bylo nutné bezodkladně dokončit obchodní jednání ...

18. května jsme navštívili Metalurgii Rumburk. Zatím především v sou-
vislosti s TOSday 2016, ale brzy přineseme obsáhlejší reportáž.
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Systém řízení kvality ve firmě
TOS VARNSDORF a.s.

Řízení kvality

Výsledky sociologického prů-
zkumu, který byl proveden v minu-
lých letech, ukázaly, že zaměstnan-
ci firmy TOS VARNSDORF a.s. 
mají o existenci a významu systému 
řízení (managementu) kvality ISO 
(dále jen QMS) v naší firmě jen 
mlhavou představu či minimální 
znalosti. Rád bych proto věnoval 
této problematice pár řádků a po-
kusil se zde QMS alespoň jednodu-
še představit. 

 Co znamená ISO?
ISO je zkratka názvu Interna-

tional Organization for Standardi-
zation (Mezinárodní organizace 
pro normalizaci). ISO se zabývá 
vývojem norem, zkoušením a certi-
fikací pro podporu obchodu kva-
litními výrobky a službami po 
celém světě. Takovým představite-
lem v ČR je Český normalizační in-
stitut – ČNI.

Co je to ISO 9001?
QMS je tvořen několika norma-

mi, přičemž jádrem celého systému 
je norma ISO 9001.
ź ISO 9000:2000 – Základní 

principy a slovník QMS
ź ISO 9001:2015 – Požadavky na 

QMS (tato norma se jako jediná 
z této řady certifikuje)

ź ISO 9004:2000 – Zlepšování 
výkonnosti QMS

ź ISO 19011:2011 – Auditování 
QMS

Tyto poskytují návod k vypra-
cování, uplatnění a udržování 
efektivního systému managementu 
kvality. Tyto normy, které nejsou

specifické pro žádný druh produk-
tů, se dají uplatnit ve všech oborech 
výroby a služeb. Zkrátka, ISO je tu 
pro všechny.

ISO 9001 se věnuje řízení kvali-
ty a její původ sahá do 20. let minu-
lého století. V této době se začala 
velkým tempem rozšiřovat sériová 
výroba (Baťa, Ford, …) a bylo nutné 
nalézt a nastavit systém, který by 
udržel neměnnou kvalitu výroby, 
aniž by byl testován každý produkt 
zvlášť. Dodržováním normy lze te-
dy výrobu zefektivnit a samozřejmě 
zaručit stejnou kvalitu a každého 
produktu či služby. V dnešní době 
normu ISO 9001 musí plnit téměř 
každý výrobce, ne každý ji však do-
držuje na 100%. Snaha TOS 
VARNSDORF a.s. je se k tomuto 
magickému číslu maximálně dlou-
hodobě přibližovat. Letos to je 20 
let, kdy byl firmě TOS VARNS-
DORF a.s. (toho času již pod sou-
časným názvem) přidělen certifikát 
kvality s rozsahem platnosti na 
„Vývoj, výrobu a prodej obráběcích 
strojů“ a během této dlouhé doby 
nebyl při pravidelných  kontrolních 
a recertifikačních auditech zazna-
menán žádný závažný nedostatek či 
neshoda, které by zpochybnili plat-
nost certifikátu

Proč je ve firmě TOS 
VARNSDORF a.s. zaveden 
QMS? 

Vzhledem k významným změ-
nám ve světové ekonomice, napří-
klad globalizaci podnikatelského 
prostředí, je kladen stále větší dů-
raz na kvalitu produktů a poskyto-

-vaných služeb. Organizace, které 
chtějí získat konkurenční výhodu 
nad ostatními, si uvědomují, že jed-
ním z takových kroků je prokázání 
té nejvyšší kvality svých produktů.  
QMS - ISO 9001 by měl firmě TOS 
VARNSDORF a.s. zabezpečit maxi-
mální spokojenost zákazníků při 
vynaložení optimální výše nákladů. 
Uplatňování QMS je vyžadováno ve 
všech oblastech řízení, počínaje 
strategií, přes projektování, moti-
vaci pracovníků, marketing, finan-
ční management, auditing - mini-
malizace opakovaných zákaznic-
kých auditů, nákup - zlepšení vý-
konnosti dodavatelů a nakonec i 
nakupovaných  služeb, které vedou 
ke spokojenosti zákazníka

ISO 9001 v TOS VARNS-
DORF a.s. 

QMS - ISO 9001 je ve firmě 
TOS VARNSDORF a.s. úspěšně 
zaveden již od roku 1996 a je pod 
správou Odboru řízení jakosti a or-
ganizace (ORJO). ORJO je odpo-
vědný mimo jiné za provádění 
interních auditů a zajišťování ex-
terních auditů (tzv. auditů prove-
dených 3. stranou) a účastní se 
dodavatelských auditů, jejichž vý-
znam si vysvětlíme v některém 
příštím vydání HORIZONTU (jen 
drobná anotace k příštímu článku, 
tj. Princip neustálého zlepšování – 
tzv. Demingův princip). Dále ORJO 
zajištuje správu a tvorbu interní a 
externí firemní dokumentace 
(směrnice, formuláře – nikoli ná-
vodové), kontrolu výrobkové kva-
lity (oddělení technické kontroly), 
analyzuje interní i externí nekvalitu

(jak výrobkovou, tak i systémovou), 
podporu z pohledu metrologie – 
kalibrace cca 5000 ks měřidel,
v neposlední řadě využití našich 
pěti „přesnějších šuplér“ – pěti 3D-
měřících strojů firmy ZEISS na 
referátu metrologie, aj. 

Přínosy managementu 
kvality

Pokud je systém managementu 
kvality ve firmě efektivně a účinně 
zavedený, měl by zvyšovat spokoje-
nost a loajalitu zákazníků, podpo-
rovat činnost neustálého zlepšová-
ní a celkově zlepšovat funkčnost a 
produktivitu celé organizace, smě-
řující k
ź lepšímu pochopení a důsled-

nosti všech přístupů ke kvalitě
v celé společnosti

ź zajištění trvalého uplatňování 
požadovaného systému kvality 
rok po roce

ź zlepšování interní i externí do-
kumentace

ź zlepšování uvědomění ke kvali-
tě

ź posilování důvěry a vztahů me-
zi naší firmou a zákazníkem

ź zajišťování úspor nákladů a 
ziskovosti

ź vytvoření základu a rámce pro 
činnosti zlepšování v systému 
managementu kvality

ź zvýšení image a ceny společno-
sti

ź možnost ucházet se o význam-
né zakázky tam, kde je systém 
jakosti považován za samozřej-
most

Ing. Richard Korb
Bc. Ladislav Špaček

Spolupráce roku
Společnost TOS VARNSDORF 

a.s. letos na konci dubna obdržela 
další významné ocenění. V pátém 
ročníku Nejlepší spolupráce roku 
jsme získali společně s VÚTS, a.s. 
Liberec třetí místo za projekt Sou-
visle polohovatelná frézovací 
hlava (pod názvem „Frézovací hla-
va pro náročné průmyslové obrábě-
ní v hodnotě desítek milionů ko-
run“ najdete k tomuto projektu 
videoklip na Youtube na adrese 
https://youtu.be/n5N06YlUYd0).

Citujeme z tiskové zprávy, kte-
rá byla zveřejněna 29. dubna 2016 
na serveru www.afi.cz:

Sdružení pro zahraniční inves-
tice (AFI) a Americká obchodní 
komora v ČR (AmCham) vyhlásily 
již popáté soutěž Nejlepší spolu-

práce roku. Cílem této akce je 
vybrat a ocenit nejlepší inovativní 
počiny vzniklé na základě spolu-
práce mezi veřejnou a firemní 
sférou. „Za pět let organizace Nej-
lepší spolupráce roku prošly ru-
kama její odborné poroty výsledky 
spolupráce celkem 257 pracovních 
týmů veřejných výzkumných insti-
tucí, vysokých škol a firem. Je 
ohromující, kolik ojedinělých výz-
kumně-vývojových projektů ve 
spolupráci vícero veřejných a ko-
merčních subjektů v tuzemsku kaž-
dým rokem vzniká. Jejich lepší 
propagace je jedním z hlavních cílů 
soutěže,“ říká Kamil Blažek, před-
seda AFI.

V letošním roce zvítězily pro-
jekty z tradičně silných výzkumně-
vývojových oborů České republiky

Pokračování na straně 4
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– elektronové mikroskopie a spek-
trometrie, kybernetické bezpeč-
nosti a strojírenství – které jsou 
svou technologií, pokročilostí ino-
vativního řešení a praktickými 
dopady v komerční sféře zcela uni-
kátní, a to nejen na českém, ale i 
globálním poli.

„Příklady výzkumu, které oce-
ňujeme v rámci Nejlepší spolu-
práce roku, jsou klíčem k zdárné 
ekonomické budoucnosti České 
republiky. Máme zde silnou prů-
myslovou základnu a musíme ji 
spojit se silnou platformou výzku-
mu a vývoje. Přenos technologií
z vědeckých institucí a univerzit
do firem se zvláště v posledních 
měsících intenzivně diskutuje a 
příklady z praxe ukazují, že mají 
řadu pozitivních efektů. Věříme, že 
veřejné výzkumné instituce se tedy 
budou v budoucnu více soustředit 
na výsledky, které napomáhají zvý-
šit výrobu, zaměstnanost a vývoz,“ 
komentuje soutěž výkonný ředitel 
AmCham Weston Stacey.

„Osobně se velmi rád setkávám 
s těmi, jejichž myšlenky, nápady a 
především činy posouvají výkon-
nost naší ekonomiky kupředu a 
otevírají nám tím bránu ke vstupu 
do skupiny hospodářsky nejsilněj-
ších evropských zemí. Pro dlouho-
dobý národní úspěch je zapotřebí 
propracovaná podpora konkuren-

ceschopnosti a inovací," řekl mini-
str průmyslu a obchodu Jan Mlá-
dek.

Výsledky vítězných projektů 
mají přesah do dalších oblastí a 
oborů, mimo jiné geologie, sta-
vebnictví, automobilového průmy-
slu, výroby odposlouchávacích 
systémů či vysoce přesného obrá-
bění v leteckém průmyslu. „Spolu-
práce akademické a soukromé 
sféry dostává nové nápady do pra-
xe, dává myšlenkám tvar a využití. 
Nové technologie jsou proto cílem, 
na který se nyní intenzivně zaměřu-
jeme,“ uvádí Karel Kučera, generál-
ní ředitel CzechInvestu.

Soutěž Nejlepší spolupráce 
roku organizují Sdružení pro za-
hraniční investice – AFI a Americ-
ká obchodní komora v ČR. Cílem 
této unikátní soutěže je především 
ocenit úspěšné projekty realizova-
né ve spolupráci výzkumných insti-
tucí a firemní sféry a marketingově 
propagovat dosažené výsledky 
českých vědecko-výzkumných ka-
pacit v ČR a zahraničí.

Naši firmu na slavnostním vy-
hlášení zastupovali technický ředi-
tel Ing. Ján Pagáč a vedoucí projek-
tu Ing. Jindřich Kocman.

S využitím externích podkladů
LP 2016

Zákaznický den TOSday je již 
potřetí za sebou dvoudenní. TOS-
day letos proběhne ve čtvrtek 16. 
června, předcházet mu bude Mezi-
národní konference obchodních 
zástupců TOSmeet (ve středu 15. 
června). Přinášíme přehledný pro-
gram obou akcí.

Ve středu se obchodní zástupci 
na společné konferenci s vedením 
společnosti, s pracovníky obchod-
ního, technického a výrobního 
úseku sejdou od 9:00 (zahájení) ve 
všech třech sálech Školicího stře-
diska. Jednání bude simultánně 
tlumočeno do angličtiny, němčiny 
a ruštiny. Účelem tohoto jednání se 
diskuse o aktuálních potřebách 
trhu, o technickém vývoji, o kvalitě 
výroby a servisu, marketingové 
podpoře atd. Polední přestávka bu-
de mezi 12:00 a 13:00, kdy bude 
jídelna vyhrazena pro oběd účast-

Program TOSday 2016
níků. Po prohlídce firmy bude jed-
nání pokračovat do 17:00. Počítejte 
s omezenou možností parkování, 
kdy od 6:00 do 12:00 bude pro ná-
vštěvníky blokována polovina par-
koviště Západ.

Mezitím začnou přípravy na 
TOSday. Ty technologické a výrob-
ní samozřejmě začaly mnohem 
dříve, ale ve středu odpoledne pro-
běhne finální úklid pracovišť, pří-
prava předváděcích technologií, 
příprava a instalace stánků vysta-
vovatelů v lodi montáží u starého 
Waldrichu (stejné místo jako loni).

Ve čtvrtek bude speciální režim 
jednak na parkovišti (parkoviště 
Západ bude celé vyhrazeno výhrad-
ně pro návštěvníky), jednak v jídel-
ně. Jídelna bude pro zaměstnance 
otevřena pouze do 8:00, kdy budou 
jako obvykle vydávány (pouze

standardním postupem objedna-
né) obědy v krabičkách. Poté se 
jídelna na celý zbytek dne uzavírá 
pro potřeby akce TOSday.

Na celkem 11 pracovištích bu-
dou předváděny technologie a 
možnosti strojového parku naší 
společnosti (WRD 150 DUO, VA-
RIA, WRD 130 Q, WHtec 130, dvě 
WHQ 13 CNC, WALDRICH Power-
Tec, laserové kalení, zaběhávací 
stolice pro vřeteníky, zaběhávací 
stolice pro hlavy a potřetí také 
virtuální realita – 3D projekce čtyř 
našich strojů). TOSday začíná 
zhruba v 9:00 prezentací hostů, 
kteří se od 10:00 ve skupinách roz-
cházejí celkem po pěti výrobních 
halách. Konec akce očekáváme
v 15:00. Účel této akce je jedno-
značný: formou „domácího veletr-
hu“ pozvat zákazníky současné i 
budoucí přímo do naší firmy, aby

viděli, co naše stroje dokáží a 
ukázat, jakou jsme firmou. Že se 
jim vyplatí investovat nákupem 
našich strojů a služeb.

Ke dni 8. června bylo přihláše-
no 90 hostů z ČR a SR, 40 obchod-
ních zástupců (většinou z Evropy) a 
36 vystavovatelů z rekordních 19 
společností dodavatelů nástrojů, 
příslušenství a softwaru. Počty se 
do středy jistě ještě změní, nicméně 
již teď můžeme očekávat zhruba 
stejný počet hostů jako loni.

LP 2016


