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HLAVNÍ TÉMA
Fúze společností Fatra a Energetika Chropyně
 
Většina z vás pravděpodobně zaregistrovala, že se 
jak ve společnosti Fatra, tak ve společnosti Energe-
tika Chropyně začíná hovořit o fúzi. Pojďme si toto 
téma maličko přiblížit - rozklíčovat, co je vlastně 
předmětem takové fúze a jaký může mít dopad na 
obě společnosti.

Co je to fúze
Označení fúze spadá do forem přeměny obchodní 
společnosti. Jedná se o  způsob zrušení společnosti 
bez likvidace, kdy majetek, jmění i  závazky zanikající 
společnosti přecházejí na jejího právního nástupce. 
Na nástupnickou společnost mimoto přecházejí také 
veškerá práva a povinnosti zanikající společnosti včet-
ně pracovněprávních vztahů. Celý tento proces se řídí 
zákonem o přeměnách obchodních společností a druž-
stev, podle nějž mohou přeměny společností nabývat 
různých podob - nás bude zajímat podoba fúze, a sice 
fúze sloučením. 

Výhody fúze
Hlavním motivem těchto operací bývá nejčastěji zjed-
nodušení organizačních struktur a  řízení společnos-
tí, často však přináší také zajímavé synergické efekty 
v podnikání. Pokud si uvědomíme, že koncern Agrofert 
tvoří více než dvě stě obchodních společností různých 
velikostí z odlišných oborů ekonomických činností, pak 
je zřejmé, že uřídit takový kolos není nic jednoduchého. 
Implementovat jednotné řídicí postupy, politiky a sys-
témy je rozhodně jednodušší u menšího počtu firem. 
Proto tam, kde to jen jde, dochází ke slučování podniků. 
Jednak to dává ekonomický smysl, jednak to zapadá do 
strategie koncernu.

Kdo fúzuje 
Pojďme si nyní říci něco více o  připravované fúzi ob-
chodních společností Fatra a Energetika Chropyně. Jed-
ná se zde o fúzi matky (Fatra - nástupnická společnost) 
s dcerou (Energetika Chropyně - zanikající společnost), 
což je samo o sobě velmi zjednodušující moment v pro-
cesu fúze. Nedochází zde k výměně obchodních podílů 
a není tudíž nutno oceňovat jmění zanikající společnosti 
znalcem. To celý proces zrychluje, zjednodušuje a v ne-
poslední řadě také zlevňuje. 

Proč právě fúze
Hlavním důvodem fúze je zjednodušení organizační 

struktury koncernu. Vzájemným spojením dojde ke 
zjednodušení řízení pod jednou společností. Fatra pře-
bírá všechny činnosti, zaměstnance, práva a povinnosti 
zanikající společnosti. Významným ekonomickým efek-
tem pak je, že dcera realizuje převážnou část své činnos-
ti právě pro svou mateřskou společnost. 

Načasování fúze
Proč se o fúzi bavíme až nyní? Odpověď je jednoduchá. 
Existují jiné zákonné předpisy, které v určitém období 
přeměny společností zakazují, respektive není výhod-
né proces přeměny podstupovat. V  případě Fatry se 
jednalo o čerpání investiční pobídky. Po dobu čerpání 
pobídky nebylo možné fúzi uskutečnit. Fatra celý proces 
čerpání investiční pobídky ukončila v roce 2015, nyní se 
tak otevřela cesta ke spojení s Energetikou Chropyně.

Průběh a podmínky fúze 
Samotný průběh fúze je administrativně náročný pro-
ces, který se řídí výše uvedeným zákonem. Celý akt je 
proto nutno popsat v dokumentu zvaném Projekt fúze, 
který musí schválit akcionáři obou společností. Řeší se 
tu základní otázky fúze, společnosti zúčastněné na fúzi, 
práva nástupnické společnosti, práva věřitelů, přechod 
majetku a jmění na nástupnickou společnost, rozhodný 
den fúze a další zákonem vyžadované údaje. 
U pojmu „rozhodný den fúze“ se na chvíli zastavme. Roz-
hodný den fúze je důležitým dnem, od něhož se jedná-
ní zanikající společnosti považují z účetního hlediska za 
jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti. 
V případě fúze společností Fatra a Energetika Chropy-
ně byl tímto dnem zvolen termín 1. 1. 2016. To ale ještě 
neznamená, že od toho data je fúze uzavřena. Nejprve 
musí dojít ke schválení fúze společníky a následně k zá-
pisu fúze do obchodního rejstříku. Teprve pak nastávají 
právní účinky sloučení, a to zpětně od rozhodného dne 
fúze. Do té chvíle musí společnosti podílející se na fúzi 
vést samostatné účetnictví a jednat samostatně. Pokud 
by z  nějakého důvodu nedošlo k  zápisu fúze do ob-
chodního rejstříku, ke spojení fakticky nedojde a spo-
lečnosti budou dále existovat samostatně. 

Poctivá příprava
V mezidobí, než budou splněny všechny zákonné poža-
davky fúze, je nutno připravit obě společnosti na nad-
cházející spojení. V nástupnické společnosti je zapotřebí 
přizpůsobit organizační strukturu a  nastavit střediska 

pro převzetí činností zanikající společnosti, nastavit 
informační systém a  přizpůsobit procesy v  zanikající 
společnosti na standardy nástupnické společnosti. To 
vše bude znamenat jinou organizaci práce, změny ve 
výkaznictví, reportingu, někdy i  přesun pracovníků 
pod jiné vedení apod. Mimo úpravy vnitřních procesů 
je nutno informovat i spolupracující externí zákazníky, 
dodavatele a jiné subjekty (např. orgány státní správy) 
o realizované fúzi. Čeká nás ještě spousta práce, než bu-
deme moci prohlásit, že jsme spojení dvou firem úspěš-
ně absolvovali.

Závěrem pro připomenutí pár dat z  historie zanikající 
společnosti Energetika Chropyně, a. s.:

• 1. 4. 1958 - založena společnost Technoplast   
 Chropyně, závod na zpracování termoplastů  
 a výrobu koženek PVC
• 1996 - rozhodnuto o vyčlenění závodu 
 4 - Energetika do samostatné dceřiné společnosti 
• 1998 - zápis dceřiné společnosti Energetika   
 Chropyně, a.s., do obchodního rejstříku, 
 samostatnou činnost zahájila 1. 7. 1998 
• 1. 1. 1999 - podniky Technoplast Chropyně, 
 Fatra Napajedla, MCHZ Ostrava, Synthesia   
 Pardubice a FSG Zlín se staly součástí skupiny   
 ALIACHEM, a.s. 
• 7. 5. 1999 - ALIACHEM, a.s., prodal akcie 
 Energetiky Chropyně, a.s., společnosti Cinergy   
 Global Resources 1 B.V. se sídlem v Nizozemí 
• 8. 8. 2002 - ALIACHEM, a.s., odkoupil zpět akcie   
 Energetiky Chropyně, a.s., od Cinergy Global   
 Resources 1 B.V. 
• 16. 11. 2004 - vznik samostatné společnosti   
 Fatra, a.s. 
• 1. 1. 2006 - přechod 100% akciového podílu   
 společnosti Energetika Chropyně, a.s., 
 na společnost Fatra, a.s. 
• 19. 2. 2010 - navýšení základního kapitálu   
 a zahájení výkonu činností spojených 
 s provozem areálu a poskytováním služeb   
 v rámci správy tohoto areálu pro ostatní vlastníky  
• 1. 1. 2016 - zrušení společnosti Energetika 
 Chropyně, a.s., bez likvidace fúzí sloučením 
 se společností Fatra, a.s.

Ing. Luděk Kramoliš
finanční ředitel
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KONFERENCE ZO OS ECHO FATRA  
Setkání odborových organizací 
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VÝROBNÍ UKAZATELE  
Co neměříme, neřídíme 

vložený list

AGROFERT RUN  
Pozvánka na rodinný den

ANKETA
Jak trénujete na AGROFERT Run?
Stanislav Chadim, dělník plastik. výr., stř. 110 000
Běhání je mým koníčkem již 10 let. Mým prvním závo-
dem byla v roce 2009 Rohálovská desítka, která se po-
važuje za nejtěžší silniční běh v ČR. Vloni jsem se účastnil 
běhu AGROFERT Run ve Valašském Meziříčí, kde jsem 
se přiblížil k osobnímu rekordu. To mě přimělo vstoupit 
do Atletického klubu TJ Jiskra Otrokovice a závodnímu 
běhu jsem se začal věnovat pravidelně. 
Nyní se připravuju na dráhovou sezónu. Má týdenní pří-
prava vypadá tak, že mám minimálně pět tréninků ne-
přetržitě po sobě (sobota - středa), přičemž se každý den 
zaměřuju na něco jiného (rychlost, vytrvalost atp.) Na 
běhu ve Fatře se pozná, zda jsem se připravoval dobře. 

Ing. Iveta Andrýsková, technik-vývoj, stř. 943 000
K mému životnímu stylu sport již dlouho neodmyslitel-
ně patří. Momentálně jen obtížněji hledám čas sama 
pro sebe, většinu z něj totiž věnuji svým dvěma dcerám. 
Pokud je to ale jen trochu možné, jdu si zasportovat 
ráda (běh, plavání, TRX). Ke sportu ostatně vedu také 
dcery, které už nyní závodně běhají a plavou. 
Běhání se věnuji již dlouho, ale na závody jezdím až 
poslední dva roky. Původně jsem trénovala na kratších 
asfaltových trasách. Dnes ale vyběhnu i do náročnějšího 
terénu - a sice 2 - 3x týdně. Když sport milujete, dostane-
te se do okruhu přátel stejného zaměření - to jsem zažila 
už při prvním závodu AGROFERT Run v Přerově, na který 
mě upozornili právě známí.
Atmosféra na závodech je nepopsatelná. Nikdy při-
tom primárně nejde o zaběhnutý čas. Jde o to si něco 

dokázat a překonat sebe sama. Věřím, že se běh okolo 
komína Fatrou vydaří, a budu doufat, že nám bude přát 
počasí. Sportu zdar a endorfinům zvlášť!

Ing. Tomáš Nádeníček, prodejce, stř. 101 100
Na tento běh se nijak speciálně nepřipravuji. O  týden 
později mě totiž čeká vyvrcholení letošní sezóny - triat-
lon v Otrokovicích na ironmanských distancích 3,8 km 

plavání, 180 km kolo a 42 km běh. AGROFERT Run tak 
nejspíše absolvuji v rámci přípravy na závod jako sou-
část sacharidové superkompenzační diety.

Tomáš Klableňa, mistr, stř. 110 000
Jednoduše. První podmínkou je nebýt líný a vyběhnout. 
Jelikož Napajedla skýtají spoustu krásných míst k běhá-
ní, není to až takový problém. Letošní sezóna je, co se 
běhu týče, nabitá. Čeká nás pět závodů seriálu Agrofert 
Run, k  tomu půlmaraton ve Zlíně a  Otrokovicích plus 
další menší závody, takže pořádná porce kilometrů. 
Člověk musí využít každého krásného počasí a volného 
času k tréninku. Najednou zjistíte, že vlastně běháte té-
měř každý den. Z předchozích let vím, že bez tréninku to 
prostě nejde. Tělo si musí navyknout na zátěž. Já osobně 
běhám pro radost, časy nejsou prioritou. Zvyšuji si tím 
kondičku a zlepšuji vnitřní pohodu. Není důležité, kolik 
kilometrů uběhnete, důležité je, že neležíte doma. 

ČÍSLO 
MĚSÍCE
40 milionů Kč
Objem prodeje za vlastní výrobky na za-
hraničních trzích narostl za první 4 měsíce  
o 40 milionů Kč oproti stejnému období loň-
ského roku.

AKTUALITY 
Upgrade informačního 
systému SAP

V  dubnu letošního roku byl zahájen první 
upgrade našeho informačního systému SAP, 
který provozujeme od roku 2010. Současná 
verze bude sice společností SAP podporová-
na až do roku 2025, ale nyní se objevily nové 
možnosti, jejichž využití by pro nás předsta-
vovalo velký přínos. Protože do naší verze je 
už nelze implementovat, rozhodlo vedení 
naší společnosti o  provedení upgradu, kte-
rý by měl být dokončen zhruba do poloviny 
měsíce června 2016. 
Upgrade systému SAP probíhá ve třech fá-
zích. Jako první je prováděn technický up-
grade, kdy se na kopii produktivního systé-
mu nainstalují všechny potřebné programy 
nové verze. Následuje etapa tzv. vyrovnání 
objektů, kterou v  našem případě budou 
zajišťovat externí konzultanti. Poslední fází 
je testování, jehož hlavní tíha dopadne na 
klíčové a  další vybrané uživatele. Toto tes-
tování bude zakončeno integračními testy 
napříč jednotlivými moduly podle předem 
připravených testovacích scénářů. Po jejich 
úspěšném zakončení budeme schopni spus-
tit ostrý provoz.
Přestože se jedná o  velmi náročný úkol, 
věřím, že se ho společně zhostíme stejně 
úspěšně, jako vlastní implementace SAPu 
před šesti lety, a všichni uživatelé budou při 
používání nové verze spokojeni.

Ing. Jaroslav Šincl
vedoucí odboru ICT

Nové responsivní weby 
spuštěny 

Počátkem dubna 2016 spustila naše spo-
lečnost internetové prezentace v  novém 
designu. Použita byla přehlednější struktura 
a  plně responsivní zobrazení s  optimalizací 
pro různé velikosti obrazovek - to znamená, 
že mimo klasické monitory jsou nyní weby 
optimalizovány také pro tablety či mobilní 
telefony. Celkem se jedná o pět webů a  je-
den e-shop - konkrétně www.fatra.cz, www.
fatrafol.cz, www.fatrafloor.cz, www.folie-pvc.
cz, www.fatra-profily.cz a  www.efatra.cz. 
Prozatím byla nasazena česká a anglická mu-
tace, další jazykové verze budou následovat.

Mgr. Petr Janda
vedoucí marketingu



FATRA A MY

VÝROBA
Oprava linky Comexi 1 
V životě každého stroje nastane okamžik, kdy začne 
vyžadovat zvýšenou péči, aby i nadále dokázal plnit 
požadavky na bezproblémový chod a vysokou kva-
litu výrobků. Tak tomu bylo i v případě linky Come-
xi 1, která slouží k potisku paropropustných fólii a 
laminátů. Pořízena byla v roce 2008 a téměř ihned 
po instalaci najela na nepřetržitý provoz, v němž 
funguje dodnes. A vzhledem k vysokému naplnění 
jejích výrobních kapacit v podstatě za celý svůj život 
nepoznala jiného odpočinku, než odstávky na pre-
ventivní údržbu, nutné opravy a pár svátků v roce.

Srdcem každého potiskovacího stroje je tisková jed-
notka, na jejímž stavu do značné míry závisí kvalita 
výsledného produktu. A právě to byl důvod, proč 
jsme se rozhodli investovat do opravy této části 

linky. Akci jsme začali plánovat zhruba před devíti 
měsíci. Nejprve bylo třeba zmapovat všechna kritic-
ká místa a následně ve spolupráci se španělskou fir-
mou Comexi přesně určit, které části a díly budeme 
měnit. Jakmile bylo vše vyrobeno a řádně dodáno, 
mohli jsme v dubnu přistoupit k samotné realizaci.

Jednalo se o technicky dosti náročnou opravu, pro-
to ji zabezpečovali odborní technici výrobce stroje, 
kteří u nás strávili téměř tři týdny. Prvních čtrnáct 
dnů probíhala demontáž, výměna předem vytipo-
vaných součástek a dílů a ve finále zpětná montáž. 
S techniky firmy Comexi se na opravě podíleli i naši 
pracovníci údržby a výroby. Nejenže měli za úkol 
spolupracovat se zahraničními kolegy, ale museli 
také zajistit další plánované opravy ostatních částí 

linky, důkladné čištění a mazání běžně nedostup-
ných míst i celkovou kontrolu a údržbu zařízení. 
Poslední týden byl vyhrazen pro znovuoživení lin-
ky, seřízení a nájezd výroby.

Potěšující bylo sdělení techniků firmy Comexi, že 
linka je „na své stáří“ a vysoké vytížení ve velmi 
dobrém stavu a je vidět, že je dobře udržovaná. 
Opět se tedy potvrdilo, že preventivní péče o stroje 
a zařízení se vyplácí. Díky práci všech zúčastněných 
se opravu podařilo zrealizovat podle plánu. Linka 
Comexi 1 je nyní opět v plném provozu a připrave-
ná naplno a kvalitně fungovat další léta.

Jarmila Mlýnková
vedoucí odd. výroby PPF
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V Napajedlích ožijí olympijské 
vzpomínky

Do chvíle, než se v  Rio de Janeiru naplno 
rozhoří olympijský oheň, zbývají necelé dva 
měsíce. Stejně tolik času zbývá všem nedo-
čkavým, kdo by už chtěli prožívat všechny 
ty velké sportovní okamžiky. 

Snad aby to těšení nebylo tolik dlouhé, při-
pravili fotoreportéři skupiny MAFRA výsta-
vu nejsilnějších vzpomínek na významné 
olympijské momenty uplynulé dekády – 
a sice na Atény 2004, Peking 2008 a Londýn 
2012. Výstava putuje křížem krážem celou 
Českou republikou a  nás nesmírně těší, že 
nevynechá ani Napajedla. Její slavnostní 
zahájení za přítomnosti úspěšných olympi-
oniků si nenechte ujít ve čtvrtek 9. června 
od 16:00 v prostorách před místním kinem. 
K vidění bude na šest desítek snímků. Dlou-
ho s návštěvou neotálejte, výstava v Napa-
jedlích bude k vidění pouze do 15. června. 
Poslední zastávkou výstavní trasy bude šu-
mavské Lipno jen pár dnů před zahájením 
samotné olympiády v Riu. Tady se neusku-
teční jen výstava, ale veřejnosti se zde ote-
vře celý olympijský park. Více informací se 
dočtete na: www.olympijskavystava.cz.

Prezentace na konferenci 
PLASTKO 2016

Ve dnech 20. - 21. dubna se na Academia 
centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
(UTB) uskutečnila konference PLASTKO 
2016, která se zde pravidelně pořádá každé 
dva roky. Určena je odborníkům z podniků, 
klastrů a  výzkumných organizací, zabýva-
jících se zpracováním plastů a  polymerní 
chemií. Letos se konal již její 20. ročník. Naši 
společnost jsem prezentoval přednáškou 
„Změkčovadla ve vinylových podlahových 
krytinách“.

Konference si vzala za cíl prezentaci výsled-
ků výzkumu a vývoje či výstupů inovačních 
projektů a zhodnocení trendů v oblasti che-
mie a  plastikářského průmyslu. Diskutová-
na byla např. témata „Úpravy povrchových 
vlastností polymerů a  tvářecích nástrojů“, 
„Nové typy a aplikace polymerních materiá-
lů“, „Zpracování a zkušebnictví polymerních 
materiálů“ nebo „Speciální výrobky z poly-
merů“.

Garantem konference PLASKO 2016 byl 
rektor UTB prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Na 
plenárních přednáškách byly představeny 
novinky a  trendy plastikářského sektoru, 
na odborných přednáškách byli účastníci 
seznámeni s  výsledky výzkumu a  vývoje 
vědecké i komerční sféry. Program zahrno-
val také prohlídku nového objektu Centra 
polymerních systémů a  jeho součástí byly 
též posterové prezentace na flexibilních vý-
stavních plochách. 

Konference PLASTKO byla realizována 
v rámci udržitelnosti a naplňování cílů pro-
jektu OP VaVpI „Rozvoj CTT na UTB ve Zlí-
ně“, reg.č. CZ.1.05/3.1.00/10.0205

Ing. Marek Šindelář
vedoucí odd. vývojové laboratoře

AKTUALITYPŘEDSTAVUJE SE  / MARTIN HRADSKÝ
Vidím cesty tam, kde ještě nebyly vyšlapané
Mé jméno je Martin Hradský a od 1. 2. 2016 pra-
cuji ve společnosti FATRA na pozici Personálního 
manažera. První maturitu jsem absolvoval v oboru 
Mechanik strojů a zařízení a druhou z pomaturitní-
ho studia zaměřeného na účetnictví a ekonomiku 
podniku. Při práci jsem pak na fakultě strojního 
inženýrství brněnského VUT vystudoval obor 
Aplikovaná informatika a  řízení. V  rámci dalšího 
profesního vzdělávání jsem se rekvalifikoval jako 
Profesionál řízení lidských zdrojů.

Od roku 1999 jsem působil ve výrobně-obchodní spo-
lečnosti THERMACUT, s. r. o., kde jsem začínal jako po-
mocný dispečer. Dlouhá léta jsem poté pracoval v ob-
lasti logistiky jako zástupce a posléze vedoucí expedice, 
odkud jsem přešel na místo ředitele logistiky a nákupu. 
Za zásadní krok v mém životě považuji rozhodnutí zalo-
žit v roce 2011 personální oddělení, které mělo za úkol 
napojit se na obchodní strategii skupiny THERMACUT. 

Baví mě oblast zlepšování, které se věnuji od roku 2009 
a  mnoha firmám jsem měl tu čest pomáhat systém 
zlepšování (Kaizen) budovat. V  této souvislosti jsem 
také začal lektorovat speciální trénink. Jeho účastníci 
jsou schopni nacházet nové příležitosti pro zlepše-
ní jak v  jejich práci, tak i v rámci podniku, ve kterém 
pracují. Z jednoho tréninku tak dostávám až 20 zlep-
šovacích návrhů. Trénink jsem upravil pro Fatru a jeho 
předvedení managementu již proběhlo. Další termíny 
plánuji a věřím, že se máte na co těšit. 
Mojí velkou oporou je rodina. S  partnerkou Dášou 
máme dcerku Adélku, které bude co nevidět 3,5 roku. 
Máme rádi výlety do přírody, procházky a  zkoumání 
světa. Mým největším koníčkem je cestování (posled-
ní z delších cest jsem podnikl do jižní Indie), baví mě 
fotografování, lektorování, vzdělávání a mám to štěstí, 
že také má práce. 
A závěrem - co mě napadne, když se řekne: F, A, T, 
R a A?
• F jako FATROVÁK 
Ve Fatře nepůsobím dlouho. I za tu krátkou dobu jsem 
měl ale možnost potkat spoustu Fatrováků. Jsou to pro 
mě lidé, kteří když o Fatře mluví, neslyšíte jenom jejich 
slova, slyšíte i jejich srdce. Je velmi důležité, aby firma 
měla své srdcaře. Obzvláště v dnešní době. Protože ty 
nejlepší věci vždycky vznikají, až když se zapojí vedle 
rozumu také cit. Fatra má obrovský potenciál. A  má 
také šanci jej naplnit - dle mého názoru především 
díky srdcařům, kteří již ve firmě jsou… a také díky těm, 
kteří do ní přicházejí a ještě přijdou. 
• A jako ALFA
A je počáteční písmeno a symbol abecedy. A je začá-
tek. Je to vizuálně střecha, která má pevné spojení. I já 
jsem na začátku a  Fatra je symbolicky mojí střechou 
s hydroizolací. To kdyby přišly bouřky, a ty jsou přece 
v životě běžné. V předchozím zaměstnání jsem půso-
bil 16 let, což není málo. Co je to ale proti některým 
zaměstnancům Fatry, kteří zde pracují více než 30 let. 
Mnozí jí věnovali celý svůj profesní život. Tedy od alfy 
až k  omeze - poslednímu symbolu abecedy. Stali se 
součástí historie Fatry. A zejména díky nim teď máme 
na co navázat.

• T jako TALENT 
Představme si svět, ve kterém platí: Dělej, co miluješ, 
miluj, co děláš. Je to svět, kde lidé mohou naplno vyu-
žívat svého talentu. Takový ale náš svět většinou není. 
Jistý průzkum prováděný v tisících firem světa odhalil, 
že polovina činností, které lidé v  práci vykonávají, je 
nenaplňuje a  méně než 20 % jejich náplně práce je 
baví. Já mám to štěstí, že dělám práci, která mě baví 
a naplňuje. To ale neznamená, že jsem hned po ma-
turitě věděl, že chci být personalistou. Byla to dlouhá 
cesta od profese pomocného dělníka, přes zkušenost 
s vedením věznice až po logistiku. Byly to různé světy, 
ale měly jedno společné. Všude jsem se snažil hledat 
možnosti zlepšení. Viděl jsem cesty tam, kde ještě ne-
byly vyšlapané a zval na ně ty, kteří byli poblíž. A stejně 
to chci dělat i ve Fatře - pomáhat lidem objevit jejich 
talent na cestě ke zlepšení - a sice zlepšení nejen jejich 
osobního a pracovního života, ale celé Fatry.
• R jako ROVNOVÁHA
Žijeme v duálním světě. Vše kolem nás má dva póly - 
den a noc, světlo a tma, dobro a zlo, teplo a chlad… 
Když jsme v rovnováze, pak se nám v životě dobře daří. 
Jako zásadní proto vnímám rovnováhu mezi osobním 
a pracovním životem. Jak jsem již zmínil, mám rodinu, 
která je mi velkou oporou. Má partnerka má vzdělání 
v  oblasti personalistiky a  je to její koníček. Její myš-
lenky mě tak často inspirují k novým nápadům. A má 
dcera mi zase ukazuje svět, na který jsem už téměř 
zapomněl. Mohu si tak připomenout krásné dětství, 
které mi rodiče dopřáli. Věřím, že čím více budeme 
v rovnováze, tím snáze se nám v životě půjde.
• A jako SPOJKA VE VĚTÁCH
A jsme častokrát použili, když jsme již něco řekli, a čas-
to je ještě použijeme, když něco dalšího řekneme. 
Mnoho vět Fatra již řekla a mnoho skvělé práce se jí 
podařilo. A  já si přeji, abychom měli čím pokračovat, 
aby se spousta další skvělé práce ještě „řekla“. A  aby 
ono A  uprostřed věty nezůstalo osamocené či s  pár 
tečkami na konci…

Martin Hradský
personální manažer

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
Co neměříme, neřídíme
 
Každá společnost, která se zabývá výrobou, po-
třebuje systém ukazatelů, který ji umožní řídit 
a  poskytovat reálný obraz o  tomto výrobním 
procesu. Výrobní ukazatelé se liší od těch kla-
sických (finančních nebo nákladových) zejména 
tím, že „netrpí“ zkreslenou kalkulací a jsou zalo-
ženy na sběru dat přímo ze strojů.

Celková efektivnost zařízení (CEZ), anglicky Ove-
rall Equipment Effectiveness (OEE), je kvantitativ-
ním ukazatelem efektivnosti výrobních zařízení. 
Poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jed-
notlivých výrobních zařízení i  celých výrobních 
podniků. Zahrnuje v sobě více složek, které ovliv-
ňují celkovou efektivnost, a které lze samostatně 
vyhodnotit a  použít k  eliminaci nalezených ztrát 
(organizace, výkonu a  kvality). Ukazatel Celkové 
efektivnosti zařízení (OEE) vytvořil v  60. letech 
Seiichi Nakajima ze společnosti Nippon Denso. 
Na konci 80. let se tato metodika dostává do po-
vědomí díky rozšíření TPM. V  polovině 90. let je 
pak aplikována v  oblasti výroby polovodičových 
součástek za účelem zvýšení produktivity výrob-

ních zařízení. Postupně metodiku přijala i ostatní 
odvětví průmyslové výroby.

Základní myšlenka metodiky spočívá ve vztahu 
CEZ = užitečný čas zařízení /disponibilní čas za-
řízení
kde
• užitečný čas zařízení - doba, kdy zařízení 
 vyrábí shodné výrobky,
• disponibilní čas zařízení - doba, kdy by mělo  
 zařízení vyrábět (celkový čas směny).
Rozdíl mezi užitečným časem a disponibilním ča-
sem je dán mírou využití, výkonu a kvality. 

Nejčastější vyjádření vztahu pro výpočet OEE použí-
vá právě tyto tři ukazatele
CEZ = dostupnost x výkonnost x kvalita
kde
• dostupnost - poměr mezi výrobním časem   
 a disponibilním časem,
• výkonnost - poměr mezi čistým výrobním 
 časem a výrobním časem,
• kvalita - poměr mezi jakostní výrobou 
 a vratným materiálem (odpadem).
Ukazatel celkové efektivnosti zařízení poskytuje 
první informaci o  možných potenciálech pro zlep-
šování zařízení, je nástrojem k redukci tzv. 6 velkých 
ztrát a  slouží pro zpřesnění dlouhodobého pláno-
vání výroby. S  ukazateli se pracuje jako s  tzv. cíli. 
Sledují se trendy ukazatele a v případě významných 
odchylek či neplnění stanoveného cíle hodnoty se 
hledají příčiny poklesu ukazatele. Ukazatel CEZ je 
základním stavebním kamenem pro systém neustá-
lého zlepšování.

Ing. Adam Hrňa
vedoucí odd. průmyslového inženýrství
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ODBORY
Konference ZO OS ECHO Fatra se nesly 
v atmosféře respektu a podpory

Každoročně je nástup jara ve Fatře spojen s konferen-
cemi odborových organizací. Letos se uskutečnily 15. 
dubna v Chropyni a 19. dubna v Napajedlích.

Pozvání přijali a konferencí se aktivně zúčastnili ge-
nerální ředitel společnosti Fatra Pavel Čechmánek, 

nový personální manažer Martin Hradský, členové 
PRO, úsekoví důvěrníci a řadoví členové odborových 
organizací. 

Zahájení se jako obvykle ujaly předsedkyně ZO OS 
ECHO Jana Hrabicová a Zdeňka Mekysková. Před-

nesly souhrnnou zprávu o činnosti ZO za uplynulý 
rok a  zhodnotily dění ve společnosti a  všechny 
odborové aktivity, kolektivní vyjednávání nevyjí-
maje. Generální ředitel přítomné seznámil s hos-
podářskými výsledky společnosti za rok 2015 
a  přítomné delegáty informoval, jak uspokojivě 
se v prvním kvartále nového roku daří plnit plán 
HV. Mimoto se hovořilo také o  dalších plánech 
a  investičních aktivitách. Pan Hradský zhodnotil 
plnění podnikové kolektivní smlouvy za rok 2015 
a přítomné dále informoval o stavu zaměstnanos-
ti, mzdovém vývoji, pracovní neschopnosti, plně-
ní sociálního programu a  vzdělávání. Nechyběla 
podnětná diskuze přítomných odborářů, kdy na 
vznesené dotazy střídavě reagovali přítomní hos-
té a předsedkyně ZO. 

Hlavními body programu odborářských konferen-
cí byla zpráva o hospodaření ZO za uplynulý rok, 
návrh rozpočtu pro rok 2016, pravidla o hospoda-
ření a zpráva revizní komise. Veškeré přednesené 
zprávy byly přijaty a odsouhlaseny všemi přítom-
nými delegáty bez připomínek. Konference ZO 
proběhly velmi konstruktivně, klidně a příjemně. 
Závěrečné poděkování patřilo celému vedení Fa-
try za dosavadní velmi dobrou spolupráci, vstříc-
nost a ochotu řešit problémy zaměstnanců, a také 
všem aktivním odborářům a  členům Výboru ZO 
a Podnikové rady ZO za podporu a ochotu pomá-
hat vždy, když je třeba.

Jana Hrabicová
předsedkyně PR ZO OS ECHO

Fatra Napajedla
a

Zdeňka Mekysková
předsedkyně VZO OS ECHO

Fatra Chropyně
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DIVADLO
Souboj o zbojníkovu duši na prknech 
zlínského divadla

Nejen prací živ je člověk. I proto jsme navázali na 
loňskou návštěvu divadelního představení a  po-
kračovali tak v příjemné tradici. Letos jsme v počtu 
359 kulturně natěšených zaměstnanců navštívili 
slavné divadelní představení Městského divadla 
Zlín „Malované na skle“, za něž byl představitel 

hlavní role Tomáš David nominován na divadelní 
Cenu Thálie. 
Nejslavnější polský muzikál v úžasném novém pře-
kladu neméně slavného Jarka Nohavici. Kompakt-
ní hudební dílo, kde má prostor i  činohra. Mýtus 
o proslulém slovenském zbojníkovi Juro Jánošíkovi. 

Vyprávěl o lásce, svobodě a smrti, o mužích s valaš-
kami proklatě nízko a o ženách milujících i zrádných. 
Žánrově šlo o kus lidový i  rockový, něžně poetický 
i krutě syrový. 
A  proč „Malované na skle“? Právě malba na skle 
představuje lidovou tvorbu. Sklo uchovává naivní 
příběhy ze života vesnických lidí spjatých s  příro-
dou. Na sklo se malují náboženské ikony, a  právě 
ty jsou v podobě Anděla, Ďábla a Smrti malovány 
i v příběhu o Janíkovi. Vyprávění plné lidové sym-
boliky spolu se skupinovými tanci a  obřady. To 
všechno se zde prolínalo. 
Úchvatné představení, velkolepé výkony. Bezpro-
střední dojmy z muzikálu byly tak silné, že zvedly 
ze židlí všechny diváky, kteří v nadšeném aplausu 
jako by volali: „Ano, krásně jste to namalovali!“. 
Následoval raut, který byl jako stvořený k tichému 
vstřebávání zážitků i vášnivé diskusi. 

Mgr. Adéla Mořická
personalistka

INTERNET
Fatra 
na Facebooku
Již 6 let funguje profil Fatra - luxusní vinylové pod-
lahy, kde najdete řadu novinek o našich podlahovi-
nách. Nově byl letos založen profil Fatra, a.s., který 
informuje o dění ve společnosti, novinkách v sorti-
mentu, firemních akcích apod. Stačí jen „lajknout“!

PRACOVNÍ
JUBILEA 
15 odpracovaných let
Belhárek Petr stř. 272000
Fryštáková Ivana stř. 943000
Šimčík Pavel stř. 945000

20 odpracovaných let
Remeš Milan stř. 272000

25 odpracovaných let
Hlavačka Petr stř. 170010
Hrbek René stř. 235000

30 odpracovaných let
Koplíková Jana stř. 274000
Mach Zdeněk stř. 175000
Mítek Milan stř. 908400
Moravčík Jiří stř. 951100
Olšaník Miloslav stř. 270000
Otáhalová Milena stř. 908200

40 odpracovaných let
Hanáčková Lenka stř. 150000
Navrátilová Olga stř. 230000
Uhlíř Vlastimil stř. 272000

ODCHODY 
DO DŮCHODU
Kašná Ludmila stř. 953000
Krutilová Dobromila stř. 235000 

Všem zaměstnancům, kteří odešli do důcho-
du, děkujeme za léta strávená poctivou prací 
ve Fatře a přejeme jim pevné zdraví, spokoje-
nost a  spoustu životního elánu a  optimismu 
do dalších let. 
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BAVÍME SE 
„Ráno jsme se s manželkou pohádali, ale 
stejně jsem měl poslední slovo já.“
„A cos jí řekl?“ „Tak si to teda kup.“

Žena říká při večeři: „Dvě věci umím nej-
líp. Sekanou a štrudl.“
Manžel se ptá: „A tohle je která?“

„Venku je tak krásně,“ povídá muž man-
želce, „a ty se tady dřeš s parketama! Měla 
bys jít raději na vzduch a umýt mi auto.“

„Jaroušku, mluvil jsi s tím člověkem, kte-
rý mě včera vytáhl z  řeky, když jsem se 
topila?“
„Samozřejmě. Tři hodiny se mi omlouval.“

„Tati, proč ses oženil s maminkou?“
„Vidíš?“ obrací se muž k  ženě, „ani to 
dítě to nedokáže pochopit!“

Leží moucha na zádech a třepe nožič-
kama. Letí kolem druhá moucha a ptá 
se: „Aerobik?“
„Ne, biolit.“

TIRÁŽ 
Noviny Fatra
noviny zaměstnanců
společnosti Fatra, a. s.
Neprodejné, 700 ks
Vydává: Fatra, a. s.
personální úsek 
Mgr. Adéla Mořická
763 61 Napajedla
Evidenční číslo: 0102/2016
Grafika a pre-press:
Joker, spol. s r.o., Petr Ovsík
Korektura: Irena Zaoralová
Editorka: Mgr. Adéla Tománková Kotková

ROZHOVOR / PETR MICHÁLEK
První místa se nedávají za zásluhy, 
ale za předvedenou formu
 
Ve druhé polovině dubna stanul Petr Michá-
lek, náš kolega z  výroby BO PET (středisko 
270000, linka A), na nejvyšším stupni vítězů 
jako Mistr ČR v  kulturistice mužů ve váhové 
kategorii do 75 kg. Popovídali jsme si s ním, 
s  jakými pocity držel v  dlaních zlatý pohár, 
co pro něj vítězství znamená i  kam ho dále 
nasměrovalo.

Bylo to pro vás vítězství překvapivé nebo 
jste měl na první místo políčeno s jasným po-
citem, že si ho zasloužíte?
Vítězství pro mě nebylo až takovým překvape-
ním. Celý rok jsem se na tu chvíli připravoval. 
Jako loňský vicemistr Moravy a ČR jsem ani jiné 
myšlenky neměl. Samozřejmě, že pokud bych 
titul nezískal a přesto nastoupil v životní formě, 
byl bych i tak spokojený. První místa se nedávají 
za zásluhy, ale za předvedenou formu. 

Mezi vašimi dosavadními vítězstvími je to-
hle poslední asi to největší. Cítíte to také tak 
anebo pro vás bylo někdy dříve jiné vítězství 
zásadnější? 
Na Mistrovství Moravy a Slezska jsem zvítězil ve 
své kategorii, stejně tak i  na Mistrovství ČR. Ve 
stejný den jsem nastoupil poprvé na Mistrovství 
ČR i v kategorii Masters, kde jsem v kategorii bez 
rozdílu vah obsadil 2. místo. Jediný, kdo mě do-
kázal porazit, byl borec o 25 kg těžší než já. Vloni 
jsem byl na Mistrovství ČR a Mistrovství Moravy 
druhý. Před tréninkovou a soutěžní pauzou jsem 
dovezl 3. místo z  Mistrovství ČR 2006 a  v  juni-
orských letech vítězství na Mistrovství Moravy 
a 2. místo na Mistrovství ČR. Nejvíce si ale cením 
letošních umístění, neboť oba závody proběhly 
v jeden den, což bylo fyzicky hodně náročné. 

Je pro vás celorepublikové vítězství dosaže-
ním jakési mety nebo máte ještě jiné vyšší 
ambice?
Mistrovství republiky považuji za jakýsi odrazo-
vý můstek pro plány do budoucna. Pro příští rok 
se budu připravovat na Mistrovství Evropy nebo 
světa. A budu muset najít nějakou sponzorskou 
výpomoc, protože příprava je finančně velmi 
náročná.

Jaký jste typ, pokud jde o  soutěžení - doká-
že vás případná prohra ještě víc vyburcovat 
nebo vám naopak ubere sil a elánu?
Prohrát člověk může, ale vrátit do hry se člověk 
musí. Prohrát totiž můžete jen sami se sebou. 
Takhle nějak bych to viděl.

Nosíte talisman nebo máte před soutěží ně-
jaký rituál, který vám nosí štěstí?
Nevěřím na talismany, věřím sám v  sebe. Mu-
sím věřit, že jsem dal do přípravy vše, co jsem 
jen mohl. Pak už tolik nesejde na tom, jak se 
umístíte, důležité je, že se nemusíte stydět 
sami před sebou. Mou vírou je vědomí „jít do 
toho na 100 %“.

Kulturistika na úrovni, na jaké ji provozuje-
te vy, představuje hodiny a  hodiny tréninku 
a příprav - jak to vnímá vaše rodina? Je vaše 
žena na vaše úspěchy a vaše svaly pyšná?
Manželka mě maximálně podporuje. Byla se 
mnou i na Mistrovství ČR a pomáhala mi se vším.

Jste odměňovací typ - tj. odměníte se nějak 
za vynaložené úsilí a  vítězství (případně ro-
dinu za trpělivost a podporu)?
Já se odměním vždy nějakým dobrým jídlem 

a s  rodinou po závodech vždy jedeme na něja-
kou menší dovolenou.

Co nejbližšího vás v  kulturistickém světě 
čeká?
Letos už nic, ale příští rok to bude nominace 
na Mistrovství Evropy nebo Mistrovství svě-
ta a  Světové hry, které se uskuteční v  Polsku. 
Vše hodně závisí na sponzoringu. Když se mi 

podaří najít k  mému současnému sponzoro-
vi (Smartlabs - doplňky výživy) ještě dalšího, 
může to na soutěžním podiu vypadat velice 
zajímavě.

Děkujeme za rozhovor. Za všechny kolegy a přá-
tele upřímně gratulujeme a těšíme se na Vaše 
další úspěchy.

Recepty
 
Vepřové kotlety dušené s houbami 

4 vepřové kotlety, 200 g čerstvých nebo 2 lžíce 
sušených hub, 40 g slaniny, hladká mouka, sůl, 1 
cibule, 2 dl smetany, 20 g másla

Vepřové kotlety nařízneme po obvodu na třech mís-
tech, lehce naklepeme, osolíme, poprášíme mou-
kou. Slaninu pokrájenou na kostičky rozškvaříme, 
zpěníme na ní drobně pokrájenou cibuli, přidáme 
kotlety a opečeme je po obou stranách.

Podlijeme je trochou vody a dusíme do změknutí. 
Při dušení je podléváme vodou a obracíme.

Ke konci dušení přidáme pokrájené, na másle 
osmahnuté houby (nebo předem ve vodě namo-
čené a povařené sušené houby) a smetanu a ještě 

chvilku podusíme. Podáváme s dušenou rýží nebo 
těstovinami. Stejně můžeme upravit plátky z libové 
vepřové krkovičky.

Soukenický řízek

800 g mletého masa, 200 g tvrdého sýra, sůl, 
pepř, 1 vejce, 0,1 l mléka, 4 - 5 stroužků česneku. 
Na obalení hladká mouka, vejce, strouhanka.

Mleté maso smícháme s jemně nastrouhaným sý-
rem, osolíme, opepříme, přidáme vejce rozšleha-
né s mlékem a prolisovaný česnek. Směs pečlivě 
promícháme a uložíme krátce do ledničky. Potom 
tvarujeme ploché 5 - 7 mm silné oválné řízečky, po-
stupně je obalíme v klasickém trojobalu. Smažíme 
po obou stranách.

Právní poradna
 
DOTAZ
Prosím o radu, jak se bránit proti sousedovu ko-
courovi, který se pravidelně chodí válet do našich 
zeleninových záhonků. Na vrcholu blaženosti se 
ocitá zejména při devastaci kvetoucí skalky a ně-
kolik sazenic už úplně vlastním tělem zrušil. Do-
mluvy nepomáhají. 

Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ
Se sousedem si rozhodně promluvte a informujte 
jej o problému. Před tímto jednáním si však udě-
lejte fotodokumentaci nebo video, aby bylo zřej-
mé, že ve Vaší zelenině a květinách se skutečně 
válí jeho kocour. 

Pokud bude soused rozumný, omluví se, příp. se 
Vám nějakým způsobem pokusí nahradit zničené 
květiny, a zejména si začne kocoura hlídat.

Pokud bude soused nerozumný, můžete využít 
možnosti dané novým občanským zákoníkem, tj. 
zákona č. 89/2012 Sb., který na obdobné případy 
pamatuje ve svých ustanoveních § 2933 až 2935, 
které jsou přímo nazvané jako škoda způsobená 

zvířetem. Konkrétně dle ustanovení § 2933 občan-
ského zákoníku, cituji: „„Způsobí-li škodu zvíře, na-
hradí ji jeho vlastník, ...“.

Bude-li se soused vymlouvat, že nemůže nijak zaji-
stit, aby kocour neutekl a nepřelezl k Vám, protože 
je to prostě zvíře, zákon k tomu nepřihlíží. Je dána 
objektivní odpovědnost majitele za chování jeho 
zvířete a nemůže se nijak vyvinit. Tato „výmluva“ se 
mohla uplatnit v době účinnosti původního občan-
ského zákoníku, kde platilo pro případ, že pokud 
majitel zajistil preventivní opatření před útěkem 
zvířete, potom za způsobenou škodu neodpovídal. 
Upozorňuji, že toto ustanovení již neplatí. 

Pro úplnost právní úpravy však ještě musím uvést, 
že zákon pamatuje na dvě výjimky.  První jsou 
tzv. privilegovaná zvířata, což jsou domácí zvířa-
ta určená k výkonu povolání či zvířata pomáhající 
osobám se zdravotním postižením (např. slepeč-
tí psi). A druhou výjimku tvoří zvířata, která byla 
vlastníku svémocně odňata (ukradena). Pokud tak 
vlastníci prokáží, že učinili dostatečná opatření, 
aby zvířata neutekla nebo jim zvíře bylo svévolně 
odňato (ukradeno), potom za škodu jimi způso-
benou neodpovídají.

Rovněž bych chtěl ještě upozornit, že stejnou 
odpovědnost za zvíře jako majitel má i osoba, 
které bylo toto zvíře svěřeno do opatrování. Tak-
že pokud Vás známí požádají, abyste jim jejich 
nezvedené zvířátko pohlídali, může se stát, že 
budete platit jako mourkovatí.

Mgr. David Čuda


