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Energetický sloupek aneb To není moje 
věc
S touto a podobnou odpovědí se občas 
setkáváme, když poukážeme na netěsné 
potrubí či jiné závady, které by mohly snížit 
energetické ztráty. 

Nevím, zda se jedná o neochotu, přepraco-
vanost, či něco jiného, musíme si ale všichni 
uvědomit, že jsme součástí společnosti, kte-
rá spotřebovává ohromné množství energií 
a jejich výroba ničí naše životní prostředí. 

Změna klimatu začala již před mnoha lety a 
někteří z nás to stále ignorují a nečinně tomu 
přihlížejí, jako by se jich to ani netýkalo. Sedí 
jako žába v kotli s horkou vodou a čekají, až 
se uvaří. Náš přístup se musí změnit dnes, ne 
až nebude co zachraňovat! Ano, prioritou je 
zajištění výroby, ale hned poté by měla ná-
sledovat snaha o eliminaci energetických 
ztrát.

Jen pro představu, výrobou tlakového vzdu-
chu ročně vyprodukujeme jen v Napajedlích 
přibližně 1 120 t CO2. V době vánočních svát-
ků s odstavenými provozy jsme zbytečně na 
výrobu tlakového vzduchu spotřebovali 39,8 
MWh, a to jen proto, že nebyly uzavřeny pří-
vody tlakového vzduchu, který vesele unikal 
netěsnostmi do prostoru. Jedinou výjimkou 
byla výroba PPF, kde paní Caudrová odstavi-
la tlakový vzduch v celé budově. 

Jiří Parák
vedoucí oddělení energetického 

managementu

AKTUALITY 
Stále se snažíme pomáhat
I v roce 2019 jsme podpořili tradiční chari-
tativní akci „Vánoční hvězda“. Jednalo se již 
o 22. ročník. Sbírka pomáhá malým nemoc-
ným dětem z  onkohematologického oddě-
lení při Dětské klinice Olomouc. Z celkového 
množství 8 520 vánočních hvězd prodaných 
v roce 2019 ve Zlínském kraji jsme jich u nás 
odebrali 480 v celkové hodnotě 49 000 Kč. 
Navíc jsme přidali i několik nafukovacích 
hraček, které určitě udělaly malým pacien-
tům radost. 

Všem zaměstnancům, kteří se do této cha-
ritativní velmi prospěšné akce zapojili, patří 
naše poděkování.

za organizátory akce
Marta Mlýnková

Hodnocení roku 2019
Aniž bychom si toho nějak zvlášť všimli, rokem 
2020 nám začala třetí dekáda 21. století. Pojďme 
se však ještě na chvíli zastavit a poohlédnout 
se, jaký byl pro nás předchozí rok 2019.

Z hlediska plnění plánu hospodářského výsledku 
nebyl vůbec jednoduchý. Více se nám dařilo 
v první polovině roku. V té druhé se pak nenaplnila 
některá naše očekávání v prodeji výrobků, řešily se 
různé problémy na technologiích, potýkali jsme se 
s  nedostatkem pracovníků na linkách, rostly nám 
náklady. 

S uvedenými problémy se nám dařilo někdy hůře 
někdy lépe vypořádat. Při konečném součtu jsme 
plán hospodářského výsledku roku 2019 splnili a 
dokonce mírně překročili. Potud bychom mohli být 
spokojeni. Nepříznivým jevem je však skutečnost, 
že nám dlouhodobě klesá výkonnost firmy. Naším 
úkolem do budoucna je tento nežádoucí trend 
obrátit.

Vraťme se však k hodnocení minulého roku. Méně, 
než jsme očekávali, se dařilo v prodeji, kdy došlo 
k poklesu tržeb zejména v segmentech speciálních 
výrobků, hydroizolačních fólií a technických fólií. 
Ostatní segmenty vykázaly obdobné výsledky jako 

v předchozím roce. To vedlo k meziročnímu poklesu 
celkových tržeb společnosti. Pozitivní vývoj však 
zaznamenaly ceny surovin (ve smyslu poklesu cen), 
které nám pomohly zvednout rentabilitu tržeb a tím 
přispěly ke splnění plánu.

V personální oblasti jsme se v uplynulém roce po-
týkali s nedostatkem pracovníků, stejně jako mno-
hé firmy v České republice. Po zvážení jsme přijali 
rozhodnutí poprvé v novodobé historii zaměstnat 
zahraniční pracovníky. I když to nebylo jednoduché, 
podařilo se tento úkol zvládnout. Patří za to podě-
kování všem, kteří se na tom podíleli, zejména pra-
covníkům personálního úseku, ale i pracovníkům ve 
výrobě, kteří zahraniční pracovníky přijali do svých 
týmů a denně se je snaží zapojit do plnění úkolů ve 
společnosti.

V investicích mimo neméně důležité jiné projekty 
bylo hlavním úkolem dokončit instalaci klíčových 
výrobních linek v nové válcovně. Válcovací i  lami-
nační linky jsou nainstalované a od konce minulého 
roku probíhají jejich garanční testy. Po splnění testů 
plánujeme zahájení standardního provozu. I pra-
covníkům investic patří poděkování za odvedenou 
práci, která se neobešla bez spolupráce s výrobou a 
dalšími útvary.

Údržbáři měli v minulém roce také plno práce a to, 
že výroba běžela bez větších výpadků, je i jejich zá-
sluha.

V roce 2019 jsme pokračovali i na projektech 
vedoucích k zefektivnění interních procesů. 
Podíleli se na nich pracovníci výroby, logistiky, TPV, 
vývoje a další. Být efektivní ve svých činnostech 
bude i do budoucna cestou pro udržení naší 
konkurenceschopnosti a proto v nastolené cestě 
musíme pokračovat.

Tím se dostávám k tomu, co nás čeká v následujícím 
období. Budeme muset co nejlépe využít naše 
stávající výrobní kapacity, spustit a zapojit kapacity 
nové. To vše ke spokojenosti našich zákazníků. 

Plán pro rok 2020 máme ve stejné výši jako v roce 
předchozím. Nebude jednoduché ho splnit. Věřím 
však, že ke splnění úkolů přistoupíme všichni 
s náležitou odpovědností a i „kapkou vášně navíc“.

Přeji Fatře a všem fatrákům úspěšný rok 2020.

Ing. Luděk Kramoliš
finanční ředitel

Obchodní plány 2020
Letošní rok bude pro Fatru do značné míry 
přelomový. Je předpoklad, že po předchozích 
složitých dvou letech dojde na trhu práce 
k větší stabilizaci a nedostatek lidí nebude 
důvodem k omezování produkce na výrobních 
linkách či posunům výrobních plánů a potažmo 
k neplnění obchodních zakázek. Ovšem klíčový 
dopad, a to nejen na segmenty PVC, bude mít 
v tomto roce bezesporu spuštění provozu Nové 
válcovny.

Ano, rok 2020 je rok startovací, kdy se zúročí pětiletá 
práce od přípravy tohoto význačného investičního 
projektu, náročných vyjednávání s dodavateli 
technologií a staveb, instalace výrobních linek a 
jejich testování až po samotné spuštění nového 
provozu. Jak se to vše tedy promítá do obchodních 
plánů?

Nejambicióznější plány máme u segmentu 
hydroziolačních fólií. Meziroční plánovaný 
nárůst objemu prodeje je zásadní a skokový, 
kdy předpokládáme prodej o 2,2 milionu metrů 
čtverečních vyšší oproti roku 2019. Rozhodující 
objemy budou uplatněny na zahraničních trzích, 
a to nejen v rámci Evropy, ale významné nárůsty 
prodeje očekáváme i v rámci jiných kontinentů, 
které jsme v předchozích letech na kapacitní 
expanzi připravovali.

Kromě klíčové oblasti střešních fólií budeme hodně 
dbát na rozvoj zemních izolací a jistě také vznikne 
prostor pro oblast tunelových fólií, případně jiných 
speciálnějších aplikací.

Rovněž segment podlahové krytiny již vyhlíží 
spuštění nové kapacity, a to především z důvodu 
rozšíření produktového portfolia. Nové výrobní 
linky umožní výrobu podlahovin v rolích v šíři 
2 metry, čímž se Fatra v tomto segmentu dostává na 
evropský standard. A navýšení kapacity u luxusních 
vinylových dílců, kde se opíráme především o náš 
prémiový produkt Thermofix, je dalším z dílků 
skládačky, která dotváří náš plán na zvýšení objemu 
prodeje u podlahových krytin v letošním roce 
o 15 %, a v následujících letech na něj budeme 
navazovat.

Plán u spotřebního segmentu staví růst především 
na profilech, kde letos rovněž dochází k dokončení 
důležité investiční akce. Nová výrobní linka na 
přesné trubičky umožní kromě navýšení výrobních 
kapacit zaměřit se na náročnější požadavky v rámci 
těchto aplikací, a to především na zahraničních 
trzích. Otazníkem zůstávají příležitosti pro 
technické fólie, které mohou vyplývat ze spuštění 
nové kalandrovací linky. Potenciální synergie v této 
oblasti vyplynou nejspíše až v dalších letech.

U segmentu speciální výrobky je plánován 
meziroční pokles tržeb, a to především ve vazbě 
na předpokládané snížení objemu prodeje 
u extrudovaných fólií. Celkový dopad bude částečně 
kompenzován novými projekty v rámci vstřikování a 
rovněž větším objemem produkce v rámci provozu 
recyklace.

Obchodní plány segmentu paropropustné fólie 
jsou postaveny výhradně na maximálním využití 
výrobních kapacit, a to jak v rámci základní výroby 
fólií, tak následného zušlechťování potiskem a 
laminací. Klíčovým úkolem pro letošní rok bude 
obnovení reputace Fatry coby spolehlivého 
partnera garantujícího vysokou kvalitu dodávaných 
výrobků v rámci trhu hygieny.

U segmentu BO PET chceme navázat na 
nadstandardně pozitivní obchodně-ekonomické 
výsledky předešlého roku. Důraz bude kladen 
na využití výrobních kapacit a na optimalizaci 
produktového portfolia. S ohledem na plánované 
odstávky výrobních linek v letošním roce 
předpokládáme mírné snížení výrobní produkce a 
potažmo i nižší tržby.

Za celou společnost plánujeme výrazný nárůst tržeb, 
které by se letos měly blížit čtyřem miliardám korun. 
K tomuto cíli bude nezbytný zdárný a včasný rozjezd 
nových technologií, které jsou v letošním roce 
plánovány. Rovněž se nám musí vyhnout nenadálé 
a neplánované odstávky technologií, stejně jako 
nepředpokládaná ztráta některého z významných 
zákazníků. A klíčovou roli budou bezesporu hrát 
motivovaní zaměstnanci, kteří svojí prací stanovené 
plány dokáží naplnit.

Ing. Dušan Uher
obchodní ředitel
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Vyhodnocení strategie - PAP v roce 2019
V roce 2020 vstupujeme do posledního roku 
střednědobé strategie společnosti pro období 
2015-2020. Jedná se o strategii rozvojovou 
s významnými investicemi a s cílem růstu 
tržeb. Jsem rád, že tuto strategii stále držíme a 
jdeme pevně za stanovenými cíli. K tomu nám 
pomáhají roční prováděcí akční plány strategie 
tzv. PAP. Jedná se o významné roční úkoly, které 
podporují splnění celkové strategie.

Plnění PAP v roce 2019 bylo průběžně kontrolováno 
na poradách vedení v červnu a listopadu a po 
závěrečném vyhodnocení v lednu 2020 mohu 

konstatovat, že z celkového počtu 36 úkolů bylo 
splněno 25, 2 úkoly splněny nebyly a 9 bude 
s  velkou pravděpodobností dokončeno v prvních 
měsících roku 2020.

Dále se podařilo dotáhnou úkoly pracovních skupin, 
které se věnovaly těmto tématům: Komplexní 
řešení skladování a manipulace dvoumetrových 
podlahovin i dekoračních fólií, studie možností 
rozvoje segmentu PPF, projekt optimalizace výroby 
regranulace v Chropyni a příprava nového systému 
odměňování, který bude spuštěn od 1. 4. 2020.

Jen pro připomenutí, pracovní skupiny pracovaly na 
projektech, které měly přesah do více úseků a bylo 
je potřeba řešit ve jmenovaných odborných týmech 
(pracovních skupinách), které zahájily svoji činnost 
již v roce 2018.

Pro rok 2020 již máme stanoveno 35 nových PAP. 
Věřím, že jejich plnění bude podobně úspěšné jako 
v předešlých letech. Zároveň také budeme pracovat 
na nové střednědobé strategii. Práce plánujeme 
zahájit ve 2. čtvrtletí tohoto roku tak, abychom 
mohli novou strategii představit na konci roku 2020.

S ohledem na mnoho vnějších faktorů, které nedo-
kážeme přímo ovlivnit (boj proti změnám klimatu, 
vyhlášení války jednorázovým plastům, udržitelnost 
podnikání, cirkulární ekonomika atd.), bude vytvo-
ření strategie náročné a současně velmi důležité. 
Jsem přesvědčen, že to zvládneme a nastavíme 
správný směr, který pomůže k pozitivnímu budou-
címu rozvoji společnosti.

Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel

FATRAFOL v zemi „Pána prstenů“
V rámci kontinuálního rozvoje našich 
obchodních aktivit v oblasti hydroizolačních 
fólií FATRAFOL se nám po dlouhém jednání 
podařilo zajistit úplně první zakázku pro Nový 
Zéland. 

V této zemi, proslavené především krásnou 
přírodou, kterou můžeme například obdivovat 
i ve světoznámé filmové sérii Pán prstenů, se našlo 
místo i pro náš FATRAFOL. 

Na severním ostrově Māui, v Auclandu, největším 
městě Nového Zélandu, jsme se stali součástí 
rozvoje 1,7 hektarové industriální zóny Manukau-
Wiri. 

V návaznosti na naši již probíhající úspěšnou 
spolupráci s americkou firmou, zabývající se 
skladováním mražených produktů, dodáváme 

kompletní systém FATRAFOL na tento projekt, 
představující potřebu přibližně 3 500 m2.

Naše hydroizolační fólie FATRAFOL, která již urazila 
bezmála 29 000 km po moři, musí po aplikaci 
odolávat náročným povětrnostním podmínkám, 
zejména pak silnému UV záření. Naše dlouholeté 
zkušenosti v oblasti výroby PVC hydroizolací však 
dávají ten nejlepší základ pro dalšího spokojeného 
zákazníka, který se bude moci plně spolehnout na 
naše kvalitní výrobky.

V rámci obchodu děláme maximum pro to, aby 
tento první projekt určitě nezůstal jediným, který se 
nám v této tak vzdálené zemi podaří zrealizovat.

Bc. Pavel Vojtek
prodejce HIF

Stěhování skladu podlahových krytin
Ne všichni to asi vědí, ale v rámci přípravy akce 
Nová válcovna bylo třeba upravit náš sklad 
podlahových krytin v budově V14 na Zámoraví.

Sklad V14 má sice poměrně slušnou kapacitu a 
plochu celkem 4 200 m2, nicméně podlaha skladu 
nebyla způsobilá pro větší zatížení a neumožňovala 
stohování nových klecí s podlahovinou šíře 2 m.

Sklad byl rovněž nevytápěný, bylo zde z části 
nevyhovující osvětlení a chyběla ovíječka pro 
přípravu expedičního balení našich výrobků.

Na jaře 2019 bylo tedy rozhodnuto o rekonstrukci 
tohoto skladu tak, aby splňoval alespoň základní 
požadavky pro uložení nových výrobků z Nové 
válcovny.

Byl zpracován jednoduchý projekt, který zahrnoval 
zejména:
• zpevnění a srovnání podlahy ve skladu tak, aby 

bylo možno bezpečně stohovat nové klece 
s dvoumetrovou podlahovou krytinou,

• vybudování balicího centra se zabudovanou 
ovíječkou a manipulátorem Dotec pro 
manipulaci s rolemi ze svislé do vodorovné 
polohy a přípravu expedičního balení na 
dřevěných paletách,

• zajištění alespoň částečného vytápění objektu 
v  prostoru balicího centra pro zlepšení 
pracovního prostředí zaměstnanců.

Celá akce byla naplánována na konec roku 2019 
a ještě větší výzvou, než samotná realizace této 
rekonstrukce, bylo vystěhování celého skladu.

Po dobu realizace stavebních prací bylo nutno sklad 
kompletně uvolnit, tj. vyvézt z něj všech cca 1 200 
klecí s podlahovou krytinou a současně během 
celé této doby zabezpečit jak prodej z náhradních 
prostor, tak i příjem nového zboží do skladu ze stále 
probíhající výroby.

Jako vhodné náhradní prostory jsme zvažovali jak 
možnosti interní, tak externí. Zhlédli jsme několik 
variant externích skladů ve Starém Městě a v Otro-
kovicích, kde byla možnost kompletního přestěho-
vání celého skladu do jednoho místa. Po pečlivém 
posouzení jsme se ale nakonec zejména z finanč-
ních důvodů rozhodli pro interní řešení v několi-
ka různých prostorách v rámci areálu Napajedla, 
přestože to znamenalo více manipulace při vychys-
távání zboží z několika různých míst. 

Na celou akci byl zpracován časový harmonogram a 
v dostatečném časovém předstihu bylo s našimi zá-
kazníky domluveno předzásobení a zastavení pro-
deje podlahových krytin v rolích v týdnu od 21. do 
25. 10. 2019, kdy mělo proběhnout celé stěhování. 

Vlastnímu stěhování však ještě předcházela přípra-
va náhradních prostor. Koncem září a začátkem říj-
na jsme se intenzivně věnovali vystěhování skladu 

B46a, tzn. kompletnímu uvolnění všech skladových 
pozic v regálových systémech, ve kterých jsme měli 
původně uloženy palety s HIF. Tyto fólie musely do-
časně uvolnit místo podlahovinám a byly umístěny 
na venkovní prostory u budov 36, 47 a 48. Dne 7. 
10. nastoupili do skladu 46a pracovníci firmy Fanam 
na přenastavení výšky všech regálových úrovní tak, 
abychom mohli do nově vytvořených buněk uložit 
klece s podlahovinou. Budova 46a nám byla předá-
na k používání v dopoledních hodinách v pátek 18. 
10., abychom mohli již odpoledne začít s plánova-
ným stěhováním. Současně proběhla i reorganizace 
materiálů uložených v budově 43 a stanu M2. 

Na převozy klecí ze Zámoraví do hlavního areálu 
jsme využili 2 kamiony našeho přepravce. Převozy 
začaly v pátek 18. 10. kolem 13. hod. a pokračovali 
jsme s nimi přes víkend 19. - 20. 10. V tyto dny ka-
miony převážely klece do 18 hod. Po této době však 
ještě zůstalo ve skladu několik skladníků, kteří do 

20.30 přibližovali klece ze vzdálenějších míst haly 
V14 do prostoru co nejblíže místu nakládky a tím 
ušetřili spoustu času, o který by se celá akce pro-
dloužila. 

S touto organizací práce se podařilo během víkendu 
zajistit převoz 55 kamionů, tzn. větší poloviny z cel-
kového počtu. Od pondělí 21. 10. se proto mohl na 
převozy využívat již pouze 1 kamion a práce končily 
ve 14 hod. Poslední převozy se uskutečnily ve čtvr-
tek 24. 10. a v pátek 25. 10. jsme předali pracoviště 
dle harmonogramu realizátorovi investiční akce. 
Celkem proběhlo 80 převozů s cca 1  200 klecemi 
s podlahovou krytinou.

Od úterý 29. 10. se pak již rozběhl prodej s tím, že 
zboží se sváželo a vychystávalo z několika různých 
míst - sklad B46a, sklad B43 (1. NP, 2. NP, rampa), pří-
střešek u B43 a stan M2 za AB. 

Investiční akce proběhla podle plánu a v týdnu před 
Vánoci nám byla upravená hala V14 předána zpět 
do užívání. Část materiálu se tak hned na začátku 
ledna vrátila zpět do skladu V14, část zboží ještě zů-
stává ve svých dočasných prostorách a bude přímo 
odtud expedována k zákazníkům. 

Plné využití upraveného skladu očekáváme s nábě-
hem výroby na Nové válcovně a současně připra-
vujeme další kroky k revitalizaci budovy - zejména 
opravu střechy a postupné opravy obvodového 
pláště.

Poděkování za zajištění výjimečně náročného stě-
hování zboží a plného provozu skladu v náhradních 
prostorách si zaslouží 10 pracovníků logistiky ze 
skladu HV a z oddělení vnitropodnikové dopravy.

Petr Pernička
ředitel úseku logistiky
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Závěr roku je pro údržbu vždy náročný
Jak už to v životě bývá, všechno má svůj konec. 
Platilo to i pro rok 2019 a blížící se vánoční 
svátky představovaly zklidnění všeobecného 
shonu ve Fatře. 

To se ovšem netýkalo naší údržby, pro kterou, 
právě naopak, závěr každého roku znamená velké 
pracovní nasazení. Podle předem připraveného 
seznamu je vždy nutné provést spoustu důležitých 
oprav tak, aby se výrobní linky dostaly do dobré 
kondice a mohly dál sloužit výrobě.

Nejrozsáhlejší akcí na konci minulého roku byla 
výměna spodní a horní gurty linky Thermofix. 
Pro vysvětlení - gurtami jsou v žargonu znalých 
nazývány nekonečné dopravní pásy, které unášejí 
odvíjené pásy materiálu tunelem linky. V průběhu 
této cesty jsou pomocí topných desek svařovány a 
na konci tunelu ochlazovány. 

Výměna gurt je poměrně náročná oprava. Znamená 
to linku zčásti rozebrat, aby se daly staré gurty 
vyjmout a nahradit novými. Poté linku složit, 
elektricky propojit všechna zařízení, jako jsou 

odvíječe nebo posypové zařízení, a odzkoušet, zda 
se nevloudila nějaká chybička. 

Vloudila. Nová spodní gurta při najíždění praskla. A 
začal kolotoč. Za velké podpory nákupu, který gurty 
zajišťuje, se nám po Novém roce společným úsilím 
podařilo sehnat gurtu novou a v prvním týdnu roku 
2020 ji vyměnit. Bylo to náročné, ale podařilo se, 
odstávka výroby byla minimální.

U ostatních plánovaných oprav se naštěstí podobná 
dramata neopakovala. Běžnou údržbou procházely 
jak výrobní linky ve staré válcovně a převíjecí 
linky, tak i nově v tomto termínu linky vyrábějící 
paropropustné fólie. 

Rovněž v Chropyni údržbářské práce probíhaly 
bez nemilých překvapení, a tak naši údržbáři mohli 
konečně v posledním týdnu opustit výrobní haly a 
v pohodě doma prožívat vánoční svátky. Však si to 
také zasloužili. 

Ing. Zdeněk Rozsypálek
oddělení přípravy oprav

Showroom
Nový showroom, který slouží pro prezentaci 
podlahových krytin, je již téměř dokončen.

Jednotlivé vzorky umístěné na stojanech, 
pocházejících z dílny zlínských řemeslníků, 
reprezentují současné kolekce LINO, vinylové dílce 
i zámkové plovoucí podlahy. 

Stojany jsou kombinací kaleného skla a dřeva a 
tím dávají prostor jednotlivým vzorkům vyniknout. 
Podlahu showroomu zdobí novinka roku 2019 
WELL-click v dekoru Dub panský.

V rámci showroomu jsou vytvořeny 2 velké sekce. 
V té první návštěvníci naleznou lepené heterogenní 
dílce a plovoucí vinylové podlahoviny a v té druhé 
podlahoviny v rolích a homogenní dílce. 

Obě tyto sekce odděluje designová příčka 
s upevněnou obrazovkou, která bude do budoucna 
sloužit jako zobrazovací zařízení interaktivního 
showroomu v online prostředí. 

Dnešní doba nabízí mnoho různých řešení a jednou 
z nich je právě virtuální realita, která je považována 

za jednu z nejlepších cest, jak lidem představit 
podlahovinu v realistickém prostředí třeba bytové 
jednotky nebo chodby v office centru. Fyzické 
srovnání je ovšem stále nejzásadnější při výběru a 
zhodnocení podlahoviny, a proto i zde bude prostor 
se dvěma robustními stoly, na které si můžete 
vyskládat jednotlivé vzorky a vzájemně porovnat 
jejich textury a barevnost.

V rámci showroomu budou současně prezentovány 
i doplňky k podlahovinám, zejména pak k lepeným 
dílcům. Finální podoba showroomu a naplnění 

jednotlivými vzorky závisí na postupném vzorování 
výroby nové válcovny, která uvede v život novou 
kolekci LINO 2020. 

V rámci celé realizace chci poděkovat studiu izolací, 
oddělení investic a jmenovitě panu Veletovi a panu 
Faitlovi za součinnost a vstřícný přístup. Projekt, 
jako je tento, jen dokazuje, že umíme táhnout za 
jeden provaz a že vše je o lidském přístupu a ochotě. 

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu

Ježíšek opět v Azylovém domě
Stejně jako v letech předcházejících i letos jsme 
se rozhodli, že věnujeme částku 30  000 Kč na 
podporu provozu Azylového domu ve Vsetíně. 

A ani tentokrát se naše pomoc neomezila jenom na 
výše zmíněný obnos. Nejenže jsme prostřednictvím 
našich nafukovacích hraček zpestřili jejich spole-
čenskou místnost, ale členové managementu mezi 
sebou opět vybrali peníze a nakoupili za ně vánoční 

dárky pro děti, které v Azylovém domě právě přebý-
vají. Ročně zde najde bezpečí a jistotu cca 40 mami-
nek s dětmi, které ztratily domov, nemají peníze na 
jídlo, bydlení a další základní potřeby. Toto zařízení 
jim dává možnost zůstat spolu se svými dětmi a za-
čít znovu. Věříme, že náš příspěvek jim pomůže.

Mgr. Adéla Mořická
personalistka

„První pomoc nanečisto“
Zdraví máme jenom jedno. Proto jsme se roz-
hodli tento rok věnovat oblasti zdraví a zdra-
vého životního stylu. V lednu 2020 jsme nabídli 
všem zaměstnancům nový benefit, a to zážitko-
vý kurz „První pomoc nanečisto“. 

Účastníci tohoto kurzu se zde seznámí 
s předlékařskou první pomocí u stavů člověka, který 
je akutně ohrožen na životě (dusí se/je v bezvědomí/
krvácí/je třeba jej resuscitovat). Záchranu si zde 
procvičí v řadě praktických nácviků a modelových 
situací.

„Do každé jednotlivé lekce můžeme zařadit 
15  zaměstnanců, kteří se nahlásili na personálním 
oddělení“ říká Eva Gajdošíková, s níž se můžete na 
účasti dohodnout. První termín byl zcela naplněn, 
v  současné době je přihlášených dalších 180 
zájemců. Zeptali jsme se prvních absolventů, jak 
tento zážitkový kurz hodnotí. 

Tomáš Reiter, specialista marketingu
Skvělý kurz, který předčil mé očekávání. 6 hodin 
uteklo jak voda a já jsem měl možnost se naučit, jak 

zachránit lidský život, a to jak teoreticky, tak hlavně 
prakticky. Vřele doporučuji všem, nikdo nikdy neví-
me, kdy budeme pomoc potřebovat nebo ji muset 
poskytnout. 

Zdeněk Zimčík, referent skladu
Již jsem několik kurzů první pomoci absolvoval, ale 
nikdy se mi nevryl do paměti postup při podávání 
první pomoci tak, jako po tomto kurzu. 

Bylo skvělé, že jsem si mohl několikrát vyzkoušet 
a se zpětnou vazbou dostat z hlavy polopravdy a 
mýty při podávání první pomoci. Pokud by to bylo 
možné, opakoval bych tyto kurzy každý rok.

Jaroslav Andrýsek, vedoucí odboru HZSP
Kurz „První pomoc nanečisto“ předčil mé očekávání 
a myslím, že zážitky, které jsem si z něj odnesl, přetr-
vají v mé mysli po dlouhou dobu. Humorný a pouta-
vý přístup lektorů nenechal jediného z posluchačů 
chladným a bez výjimky se všichni aktivně zapojili 
do děje.

Eva Kobzáňová, nákupce
Času není nikdy nazbyt, obzvláště když může jít o ži-
vot. Celých 6 hodin strávených na kurzu první po-
moci „Nanečisto“ rozhodně stálo za to. Určitě všem 
doporučuji, věnujte mu svůj čas, nikdy nevíte, kdy 
se v reálném životě znalosti z tohoto kurzu mohou 
hodit.

Kurzy „První pomoc nanečisto“ budou probíhat 
pro všechny zájemce po celý rok 2020.Neváhej-
te se přihlásit! 

První pomoc nanečisto!
Kurzy budou probíhat v areálu Fatry Napajedla i Chropyně.

 
 

Každý zaměstnanec, který se předem nahlásí, má možnost
absolvovat - 1 zážitkový kurz (6 hodin, max. 15 osob) 

ve své pracovní době. 
 

Ohledně termínů kurzů se Vám vždy ozveme!
 
 

 

 
 

Při nahlášení uveďte:
jméno, osobní číslo, středisko, Vaši směnnost.
V případě zájmu se nahlaste na personální odd. 
p. Evě Gajdošíkové, 
tel. 724 405 941, eva.gajdosikova@fatra.cz

Zažij si první pomoc na vlastní kůži! 
Nový benefit pro všechny zaměstnance Fatry. 
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IT bezpečnost dnes
V poslední době často slýcháte o podvodných 
e-mailech nebo jiných bezpečnostních 
hrozbách, které napadají naše počítače, tablety 
a v poslední době také telefony. V loňském 
roce došlo ve světě i u nás k několika závažným 
útokům, které byly široce komentovány 
i v médiích.

Například na jaře loňského roku postihl rozsáhlý 
útok část společnosti Norsk Hydro, jednoho 
z největších světových producentů hliníku. Některé 
jejich provozy byly úplně odstaveny, jiné musely 
přejít na polomanuální řízení. V důsledku výpadku 
výroby přišel útok na desítky miliónů dolarů. Ale 
nemusíme chodit pro příklady ani tak daleko. 

Koncem loňského roku byl na několik týdnů 
zastaven provoz benešovské nemocnice a těsně 
před Vánocemi virus paralyzoval počítačovou síť 
společnosti OKD a přinutil ji zastavit těžbu ve všech 
dolech na Karvinsku. Méně závažné důsledky pak 
mělo třeba napadení kladenského magistrátu. 
A to musíme brát v úvahu, že převážná většina 
těchto útoků se do médií vůbec nedostala, protože 
napadené společnosti z pochopitelných důvodů 
nechtějí tyto události zveřejňovat.

Opačnou cestou šla ve stejné době napadená 
softwarová společnost HAVIT, která zveřejnila 
podrobnou informaci o útoku, rozsahu škod 
i postupu při obnově svých systémů jako varování 
i doporučení pro jiné.

Všechny uvedené útoky měly společného 
jmenovatele - škodlivý kód (malware) typu 
ransomware. Ransomwarem je označovaná skupina 
škodlivého softwaru, který po průniku do počítače 
nebo počítačové sítě zašifruje dostupná data a 
zaslání dešifrovacího klíče podmiňuje zaplacením 
výkupného většinou v nějaké kryptoměně. 

Zaplacení výkupného však neznamená, že 
dešifrovací klíč skutečně obdržíte a že s ním půjdou 
data dešifrovat. Přesto část napadených společností 
nebo uživatelů vyděračům zaplatí v naději, že se 
jim jejich data podaří obnovit, protože na takovou 
událost nebyli připraveni a po útoku nezůstalo 
z jejich dat vůbec nic.

Stranou těchto útoků samozřejmě nezůstala ani 
společnost Fatra a celá skupina AGROFERT. I když 
poslední vlna útoků některé společnosti zasáhla, 
nedošlo k žádným významným škodám. Je to dáno 
i tlakem na zvyšování bezpečnosti počítačových 
systémů v celé skupině v několika posledních 
letech. Přesto byla přijata další opatření, jak na 
straně AGROFERTu, tak na straně Fatry.

Jak vyplývá z výše uvedených příkladů, dokonaný 
útok ransomwaru může být pro společnost 
fatální. Současně je prakticky nemožné mu úplně 
zamezit. Nejlepší strategií v současné době je 
všemi dostupnými opatřeními bránit průniku 
viru, minimalizovat oblast působnosti viru, pokud 
už k útoku dojde, a mít k dispozici ochráněná 
záložní data, která umožní obnovení provozu 
všech systémů. Současně je třeba říct, že otázka 
bezpečnosti není jen technickou otázkou, kterou 
by mělo řešit pouze ICT, ale je úkolem pro všechny 
uživatele.

A tak přes všechna přijímaná technická a systémová 
řešení zůstáváte v přední linii naší ochrany 
vy, uživatelé počítačů a mobilních telefonů, 
připojovaných do podnikové sítě. Proto vás žádám 
o důsledné dodržování alespoň několika základních 
pravidel:

• Nikdy nežádejte o vyšší oprávnění k systémům 
a souborům, než skutečně potřebujete pro 
svoji práci.

• Neotvírejte přílohy ani odkazy z e-mailů od 
neznámých odesílatelů. U známých odesílatelů 
zapřemýšlejte, jestli měli důvod vám právě 
takovou přílohu/odkaz posílat. Nejste-li si jisti, 
ověřte si to.

• Dejte si pozor na přeposílané maily uvnitř 
společnosti. Váš kolega podle předmětu nebo 
obsahu mailu usoudí, že věc nespadá do 
jeho kompetence a bez bližšího zkoumání ho 
přepošle vám. Vaše pozornost je automaticky 
snížena, protože jste mail obdrželi z platné 
adresy od známého člověka. Musíte se zaměřit 
na informace o původním odesilateli.

• Nesnižujte zabezpečení v programech Office 
(Word, Excel …), abyste byli informováni 
o  případném spuštění maker v dokumentech 
tohoto systému.

• Data, důležitá pro společnost Fatra, patří do 
sdílených složek na centrálním úložišti. Data 
na vašem osobním počítači, notebooku nebo 
mobilním telefonu nejsou, až na výjimky, nijak 
zálohovaná.

• Vyvarujte se přenášení dat pomocí externích 
paměťových zařízení ze svých domácích 
počítačů nebo počítačů, o jejichž zabezpečení 
nic nevíte, do svých firemních zařízení.

• Nepřipojujte k firemním počítačům externí 
paměťová zařízení neznámého původu 
(typicky nalezenou flashku). Taková zařízení 
odevzdávejte na ICT.

• Gestoři sdílených složek musejí kriticky 
posuzovat žádosti o přístup k datům v jimi 
obhospodařovaných složkách, případně 
konzultovat s nadřízeným žadatele, zda jeho 
přístup k požadovaným datům je nutný a 
žádoucí.

• Vedoucí všech stupňů musejí řešit oprávnění 
uživatelů při změně jejich pozice nebo 
přechodu na jiné oddělení. Zatímco požadavky 
na přidělení oprávnění se na ICT dostávají 
běžně, požadavky na odebrání oprávnění 
z důvodu změny pozice jen sporadicky.

Výše uvedené zásady přiměřeně používejte i na 
svých domácích zařízeních. Jednak rychleji získáte 
potřebné návyky, jednak ochráníte i svá soukromá 
data. A „čistota“ vašeho soukromého počítače je 
plus i pro firmu, protože, co si budeme namlouvat, 
přes všechna varování si stále mnoho z vás přeposílá 
soukromé maily do firemní schránky nebo přenáší 

data mezi soukromým a firemním počítačem. Proto 
i doma:

• používejte aktualizovaný antivirový software,
• aktualizujte svůj operační systém a používané 

programy,
• na Windows XP už zapomeňte,
• nepoužívejte stejná hesla pro různé druhy 

aplikací,
• neinstalujte programy z neprověřených 

zdrojů, nepokoušejte se překonat ochranné 
prvky softwarů, dnes už prakticky každý crack 
obsahuje škodlivý kód,

• ke svým soukromým mailům přistupujte 
stejně jako k pracovním - kontrolujte jejich 
údaje, obsah, nestahujte přílohy a neklikejte 
na odkazy neznámých odesílatelů, podezřelé 
maily mažte,

• možná svá data nepovažujete za tak cenná, aby 
to vyvážilo určité nepohodlí, které vyvolávají 
doporučená opatření, ale uvědomte si, že svým 
nevhodným chováním můžete ohrozit i svoje 
peníze,

• podstatná část škodlivých softwarů se zaměřuje 
na to, aby získala vaše peníze, ať už vydíráním, 
tlakem na uzavření nevýhodných smluv 
nebo třeba získáváním přihlašovacích údajů 
k vašemu internetovému bankovnictví,

• při vstupu do internetového bankovnictví 
kontrolujte, zda jste opravdu na zabezpečené 
stránce svojí banky,

• pamatujte si, že vaše banka nikdy nebude žádat 
ověření nebo změnu přihlašovacích údajů 
prostřednictvím e-mailu,

• kontrolujte, zda všechny údaje zaslané 
ověřovací SMS zprávou, odpovídají prováděné 
transakci,

• seznamte se s pojmem „phishing“.

Bohužel z hlediska IT bezpečnosti nebude tento 
rok lepší, než byl minulý. Ransomware není jediná 
hrozba, která na nás čeká. Přijdou nové varianty 
malwaru, nové metody, jak získat nebo poškodit 
naše data. Určitě se „zlepší“ metody sociálního 
inženýrství, aby útočníci zvýšili pravděpodobnost 
průniku k chráněným systémům a datům. V této 
situaci nám nezbývá, než se neustále poučovat 
o nových hrozbách a nepolevovat v ostražitosti.

Ing. Jaroslav Šincl
vedoucí odboru ICT

Nepromarněná šance
V roce 2019 se završil určitý příběh, který začal 
asi před pěti lety. Od pracovníků energetiky, 
a to i z řad dělnických profesí, jsem často 
slýchal jakési postesknutí, že jejich práce je 
pouhé lepení havárií bez možnosti jakékoliv 
seberealizace. 

Z těchto pohnutek v kombinaci s nabytou důvěrou 
ve schopnosti kolektivu jsem tedy zadal odboru 
tepelného hospodářství úkol, který spočíval 
v rekonstrukci celé výměníkové stanice na budově 
číslo 22 (PPF) v Napajedlích. Tato stanice byla první, 
která byla realizována při přechodu z parního na 
teplovodní systém, a rekonstrukci si žádala jak 
z pohledu provozní spolehlivosti, tak z pohledu 
technických nedokonalostí, jež se u tohoto tzv. 
prototypu projevovaly.

Dnes již mohu říct, že tuto příležitost uchopili za 
pačesy a moji důvěru nezklamali. Na celé akci se 
podílela celá řada profesí. Projekt bylo nutno řádně 
připravit, zpracovat projektovou dokumentaci a 
následně realizačně zkoordinovat. Dokumentace 
byla vyhotovena již na přelomu roku 2018 a 2019 
tak, aby samotná realizace mohla proběhnout mimo 
topné období v minulém roce. Ještě před samotným 
provedením byl elektrifikován záložní bojler, aby 
bylo možné provést komplexní demontáž stávající 
technologie se zachováním výroby teplé užitkové 
vody. 

V červnu se pak začalo s demontážemi veškeré 
technologie vč. elektro částí a systému řízení 
a instalací topných rozdělovačů. Jejich části a 
komponenty si sestavili již v jarním období na dílně 
naši topenáři.

Potom mohli pracovníci elektro a MaR ve spolupráci 
s montéry externí společnosti osadit nový rozvaděč 
elektro se systémem řízení s novou kabeláží a 
veškerými periferiemi (servopohony, snímače tlaku 
a teplot, čerpadla, měřidla atd.).

V rámci zprovozňování pak byly provedeny 
softwarové práce s připojením na dispečink 
energetiky pro obnovení dálkového provozu 
stanice. Aby bylo vše dokončeno dle našich 
firemních standardů, zajistili i další doplňkové práce, 
jako např. izolaci, značení, revize, výmalbu, stavební 
úpravy, instalaci nového expanzomatu apod.

V současnosti je již stanice ve zkušebním provozu 
a zatím bez problémů splňuje požadavky řádného 
fungování nové moderní techniky.

A znáte to, podáte prst a může se stát, že přijdete o 
celou ruku. Dnes již totiž s plnou důvěrou pracují tito 
zaměstnanci energetiky na obdobné rekonstrukci 
předávací stanice v Chropyni na budově B300, 
kde jsme o změně také uvažovali. Její realizace 

bude mj. znamenat i rychlou návratnost vložených 
prostředků úsporami ve spotřebě množství tepla.

Mé poděkování patří pracovníkům kolektivu odboru 
tepelného hospodářství, kteří se na rekonstrukci 
výměníkové stanice podíleli. Jsou to Jan Maršálek, 

Michal Svatoš, Pavel Bursík, Richard Hlůšek, Stanislav 
Jurtík a Michal Michálek pod vedením Ing. Roberta 
Bajaji, který celou akci koordinoval.  

Vít Macháň
ředitel úseku energetika

  



Fatra v kostce
Část první, období 1935 - 1950

Rok 2020 je rokem 85. výročí založení 
naší společnosti. Proto jsme se rozhodli 
v  následujících vydáních našich podnikových 
novin vyčlenit prostor a postupně Vám 
připomenout, jak to vlastně probíhalo. V tomto 
čísle se budeme věnovat vzniku společnosti a 
jejímu vývoji v prvních 15 letech existence.

Hlavním důvodem vzniku Fatry byl zájem 
československých politických a hlavně vojenských 
kruhů vybavit armádu a posléze i obyvatelstvo 
plynovými maskami. Ve vzduchu totiž visela hrozba 
další světové války. Chemické zbraně byly použity 
již v rámci bojů 1. světové války a předpokládalo 
se, že budou aplikovány i během té případné další. 
Tehdejší Ministerstvo národní obrany se obrátilo 
s  žádostí o zajištění této výroby na firmu Baťa, 
protože vláda předpokládala, že je bude vyrábět 
vysoce produktivně a ceny, stejně jako u obuvi, 
stlačí na minimum. Došlo k dohodě a stavba 
nového závodu byla situována do objektu bývalého 
napajedelského cukrovaru, který firma Baťa koupila 
v roce 1932.

Výstavba továrny v Napajedlích začala 28. března 
1935. Kolem protékala řeka Morava, která měla 
dost vody nezbytné pro gumárenský podnik, podél 
objektu procházela cesta a vlaková trať, na které 
byla přípojka vedoucí přímo do objektu továrny. 
Staré budovy cukrovaru byly zbourány a nahrazeny 
novými standardními budovami vzoru Baťa.

Provoz továrny byl rozdělen do dvou základních 
částí, gumárnu a montovnu. Práce na továrně 
skončily 15. května 1935 a bylo připraveno zahájení 
výroby. Ustavující schůze valné hromady akciové 
společnosti Fatra se konala 4. července 1935.

S výrobou začal podnik Fatra ve druhé polovině 
roku 1935. Kromě výroby plynových masek 

pro Ministerstvo národní obrany se společnost 
zabývala od začátku také výrobou gumového 
technického zboží pro společnosti Sigmund Lutín, 
Chema Olomouc, Baťa a různé strojírny. Od svého 
založení směřovala k nezávislosti na přechodných 
vojenských dodávkách. 

Proč byla společnost pojmenována Fatra se lze jen 
domýšlet. Doložitelné je jen to, že první alternativou 
názvu nové společnosti byla Vatra, následovala 
Matra a v dokumentech z 15. března se objevuje 
označení FA-TRA s pomlčkou. Název FATRA bez 
pomlčky byl jako definitivní pojmenování poprvé 
užit v korespondenci 2. dubna 1935.

Kromě neustálého zdokonalování výroby a 
technického rozvoje masek se věnovala firma 
i  propagaci masek. Velmi zajímavé a vtipné byly 
reklamní letáky hlásající hesla „Buď připraven 
v  masce Fatra!“, „Od Šumavy až po Tatry - mějte 
všichni masky z Fatry!“, „Matku, dítě, sestru, bratra 
- chrání otec maskou Fatra“ anebo „Až Ti bude 
nejhůře - maska Fatra pomůže!“.

Ze Zlína převzala Fatra výrobu pryžových míčů 
a hraček. Hračky se lisovaly ve skořepinových 
formách. Malováním je zdobily malérečky. Na 
začátku padesátých let, když Fatra vystavěla 
v Břeclavi novou provozovnu, předala sem i výrobu 
pryžových hraček.
 
Zvláštní kapitolou byly tenisové míče. Pro tým 
Františka Jursy, který během dvou let dosáhl kvality 
míčků souměřitelné s výrobky renomovaných firem 
Slazenger, Dunlop či Pirelli, byly doslova srdeční 
záležitostí. Když Fatra předávala výrobu míčků do 
Optimitu, odešlo s ní do Oder i několik zaměstnanců. 

Technický vývoj však válka nezastavila. Přes říšské 
nařízení se technici ve Fatře cíleně připravovali 
na mírovou výrobu. Na konci roku 1939 se 

poprvé setkali se zpracováním polyvinylchloridu, 
dováženého z Německa, pod označením „Igelit“ 
a v roce 1940 započala postupná orientace na 
zpracování plastických hmot. Během války se mimo 
jiné testovala výroba trubek z neměkčeného PVC 
(novodurové trubky). 

V roce 1945 došlo k zastavení výroby protiplynových 
masek a ochranných oděvů. Fatra dodávala na 
trh tenisové míčky, pryžové hračky, koupací 
čepice, technickou pryž a hadice, opryžované 
pláště, hornické oděvy, dětské plenkové kalhoty 
a průmyslové zástěny z měkčeného PVC a 

připravuje se zahájení výuky v odborném učilišti 
Fatra. Zároveň došlo ke znárodnění koncernu Baťa a 
v roce 1946 byl zřízen národní podnik Fatra. 

V roce 1948 měla Fatra 2 058 zaměstnanců. 
Technologií svařování se začaly vyrábět první 
nafukovací hračky z PVC fólií - žába, ryba a želva.

V roce 1949 Fatra vyrábí instalační novodurové 
trubky a je zahájena výroba laminované 
podlahoviny. Můžeme říci, že v tomto období již 
došlo k úplné transformaci z gumárenské výroby na 
výrobu plastikářskou.
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Přijďte s námi v sobotu 6. června 2020 
oslavit 85. výročí založení naší společnosti.
V napajedelském areálu bude připraven bohatý program nejen pro 

děti, stánky s občerstvením, zpřístupněny budou i některé naše 
výrobní provozy s možností zúčastnit se komentovaných prohlídek.

Program bude včas upřesněn, 
všichni jste srdečně zváni.

Muž, který stál u našeho zrodu 
Jan Antonín Baťa byl mladším nevlastním brat-
rem Tomáše Bati. Narodil se v Uherském Hradiš-
ti v roce 1898 z druhého manželství Antonína 
Bati staršího (1844-1905) s Ludmilou Hrušťáko-
vou z Osvětiman.

Mladší bratr zakladatele firmy Tomáše Bati Jan An-
tonín byl původně křtěný Jan Karel. Později změnil 
křestní jméno na památku svého otce na Jan Anto-
nín. Když mu bylo 7 let, otec zemřel a děti vycho-
vávala pouze matka. Finančně jí pomáhal nevlastní 
syn Tomáš, který se později o své bratry Jana, Bo-
huslava a Leopolda postaral. Odešli bydlet a stu-
dovat k němu do Zlína. Díky společnému životu 
vzniklo mezi bratry Tomášem a Janem Antonínem 
velké pouto. O 22 let starší Tomáš rozpoznal ve svém 
bratrovi velký podnikatelský talent a pro případ své 

smrti jej ustanovil svým nástupcem a majitelem své 
firmy. 

V roce 1914, tzn. ve věku 16 let, odjel Jan Antonín 
na zkušenou do Německa, kde poznával výrobu 
a obchod v různých obuvnických továrnách. Díky 
získaným znalostem pak zapracovával další spolu-
pracovníky. Během tzv. „kolečka“ si osvojil spoustu 
dovedností (obuvníka, opraváře, mechanika či od-
bytáře). Jeho schopnosti a vědomosti se výborně 
doplňovaly s činností Tomáše Bati. 

V roce 1920 - bylo mu 22 let - byl Jan Antonín Baťa 
pověřen vybudovat první zahraniční pobočku 
v USA. Tomáš Baťa koupil tovární objekt v Lynnu ve 
státě Massachusetts, ale ani přes velké úsilí se pod-
nikání v USA nedařilo a vše skončilo prvním vzájem-
ným rozchodem obou bratrů. Jan Antonín odešel 
manuálně pracovat do Lynnu ke konkurenci. Trvalo 
tři měsíce než přijal nabídku zaměstnání ve firem-
ním obchodním oddělení v Anglii. Přijal podanou 
ruku od svého bratra Tomáše a vrátil se k rodinné fir-
mě. V Londýně se seznámil se svojí pozdější ženou 
Marií Gerbecovou, dcerou rodinného lékaře Baťů. 
Oženil se s ní až v roce 1932, kdy již spolu vychová-
vali čtyři dcery a jednoho syna.

Z obuvnické dílny se mezitím stal koncern a když 12. 
července 1932 Tomáš Baťa tragicky zahynul v  leta-
dle, Jan Antonín jej převzal a postupně přivedl k dal-
ší mezinárodní prosperitě. Jan Antonín pokračoval v 
expanzi firmy, zvyšoval odbyt i počty zaměstnanců. 

V roce 1935 se podílel na založení naší společnosti 
Fatra Napajedla.

Po obsazení naší země fašisty byl krátce zadržen 
gestapem a pak se mu podařilo uprchnout do za-
hraničí. Chtěl se usadit ve Spojených státech, ale 
když mu americké úřady odmítly prodloužit vízum, 
přesunul sídlo své firmy do Brazílie. Po získání brazil-
ského občanství se natrvalo usadil v Jižní Americe.

V roce 1945 byly Baťovy závody v Československu 
dekretem prezidenta republiky Edvarda Beneše 
znárodněny (firma řízená Janem Antonínem Baťou 
měla za války 120 podniků, 5 810 prodejen a 105 
700 zaměstnanců) a žádný z Baťů si nemohl činit ná-
roky na majetek firmy. 

V roce 1947 byl ve zinscenovaném a absurdním pro-
cesu před Národním soudem v Praze Jan Antonín 
Baťa v nepřítomnosti prohlášen za kolaboranta a 
zrádce a odsouzen k 15 letům vězení a propadnu-
tí veškerého majetku. Spravedlnosti se dočkal až 
v roce 2007, kdy jej soud definitivně uznal nevinným 
a rehabilitoval ho (firma Baťa patřila k největším při-
spěvatelům odboje Čechů a Slováků během druhé 
světové války). 

Za svého života vedl rovněž soudní spor s ostatní-
mi členy rodiny (Tomášem J. Baťou juniorem a jeho 
matkou Marií Baťovou) o vlastnictví zahraničních 
poboček společnosti Baťa. V tomto sporu nebyl 
úspěšný, prohrál jej díky lživému jednání a intrikám 
ze strany Tomáše J. Bati juniora a jeho matky a také 
díky tomu, že československá vláda odmítla vydat 
existující a pravdivé dokumenty související se závětí 
Tomáše Bati seniora a také prohlášení Tomáše Bati 
juniora a jeho matky o souhlasu s dědickým vypořá-
dáním a převodu firmy na J. A. Baťu.

Majetkové vypořádání nakonec skončilo dohodou. 
Celý akciový kapitál firmy Baťa získal Tomáš Jan (syn 
zakladatele Tomáše Bati). Z „obuvnického impéria“ 
byla vyčleněna filiálka vybudovaná v Brazílii, která 
připadla Janu Antonínu Baťovi, a tím byl spor, trvají-
cí dlouhých 15 let, ukončen. 

Jan Antonín Baťa se kromě jiného zasloužil o roz-
voj Zlína, kde byl např. založen Studijní ústav, Škola 
umění a byly zde pořádány rozsáhlé přehlídky mo-
derního umění - Zlínské salony. Za jeho éry vyrost-
la ve Zlíně 21. budova, tehdy druhý nejvyšší mra-
kodrap v Evropě. 

Oblast jeho zájmů byla neuvěřitelná. Kromě obuv-
nictví začal v roce 1934 s výrobou dopravních leta-
del, o 2 roky později byly založeny Filmové ateliéry 
Baťových závodů (FAB). Poté, co se uchýlil do Jižní 
Ameriky, založil řadu nových obuvnických a jiných 
společností. Zakládal zde a rozvíjel nová města 
podle vzoru Zlína. V roce 1957 byl dokonce navržen 
na Nobelovu cenu za mír, nominaci však pokorně 
odmítl. Jedním z největších děl Jana Antonína Bati 
je most přes řeku Paraná, který spojuje brazilské stá-
ty Mato Grosso do Sul a São Paulo. 

Právě na popud Jana Antonína most vyprojektovali 
jeho inženýři a výstavbu realizovala brazilská vláda. 
Pozvání ke slavnostnímu otevření přišlo J. A. Baťovi 
v době, kdy byl již těžce nemocný. Tento výjimečný 
člověk zemřel 23. srpna 1965 v Brazílii právě v den, 
kdy se nový most slavnostně otevíral. V  rodinném 
archívu po něm zůstalo na čtyřicet svazků hospo-
dářských studií, úvah, cestopisů, románů a poezie.



POD DROBNOHLEDEM / Seznamte se, zákaznické centrum
Prodej výrobků je proces složitý. Samozřejmě, 
dohodnout obchod není jednoduché, ale aby se 
mohla vůbec nějaká transakce uskutečnit, musí 
mít obchodník v ruce vzorky a vzorníky. A až se 
zákazník rozhodne, co od nás nakoupí, je tře-
ba zajistit nutnou administrativu. Proto byl do 
struktury obchodního úseku začleněn také od-
bor zákaznického centra a vzorkovna. Vedoucí 
je zde Bc. Eva Zakopalová, od níž jsme získali 
následující informace.
 
Co je to zákaznické centrum?
Zákaznické centrum zajišťuje servis probíhající mezi 
dodavatelem a odběratelem. Jednoduše řečeno 
to znamená zprostředkování celého procesu po 
administrativní stránce - od přijetí objednávky od 
zákazníka až po zařízení expedice požadovaného 
materiálu či zboží na předem určené místo dodání. 
Jsme vlastně prostředníkem mezi prodejcem, který 
obchod sjednal, a zákazníkem, který si u nás dohod-
nutý materiál objednal. 

Naše zákaznické centrum obstarává tyto služby pro 
3 segmenty - podlahové krytiny, hydroizolační fólie 
a spotřební segment (technické fólie a svařované 
výrobky, profily a granulát).

Najdete nás na konci 3. poschodí administrativní 
budovy, ve velké „open space“ kanceláři.

Pro český trh a Slovensko máme 6 referentek. Každá 
má pevně přiděleny firmy, se kterými je v kontaktu 
a zařizuje vše, co je třeba připravit či ověřit. Komuni-
kaci se zákazníky sortimentu podlahovin řeší Marti-
na Stoklásková a Blanka Odstrčilíková, částečně také 
Kamila Šupinová, která má i sortiment potištěných 
fólií (ubrusů). Technické fólie obstarává Marcela Ka-
rasová, sortiment nafukovacích hraček a ložních vlo-
žek řeší Irena Benedíková, profilům se věnuje Ilona 
Huťková.

Servis pro zahraniční zákazníky zaštiťuje 8 referen-
tek a 1 referent - Jolana Mičová, Lenka Křížková, 
Hana Vycudilíková, Ľudmila Komárková, Soňa Tyka-
lová, Veronika Foltýnová, Monika Kubínová, Rado-
mír Vlk a nově v našem týmu Lucie Horňáčková. Zde 
to nemáme rozděleno ani tak podle sortimentu, ale 
převážně podle teritorií a napříč všemi zmíněnými 
segmenty. Nezbytnou nutností je jazyková výbava, 
neboť se zákazníky se denně komunikuje v angličti-
ně, ruštině nebo němčině. Je třeba znát i problema-
tiku zahraničního obchodu - základní celní předpisy 
a nezbytné vývozní doklady.

A co tedy konkrétně tato referentská práce ob-
náší?
Jakmile od zákazníka obdržíme objednávku, je 
nutná kontrola všech uvedených údajů - zda jsme 
schopni dodržet požadavky zákazníka týkající se 
požadovaného množství, balení, termínu a způsobu 
dodání, zda je uvedena správná cena apod. Pokud 
jsou některé informace nejasné či sporné, je nutno 

zákazníka zkontaktovat telefonicky či e-mailem a 
vše si vyjasnit a závazně domluvit (zákazník potře-
buje mít potvrzené všechny podrobné informace 
týkající se jeho objednávky, chce být informován 
především o dostupnosti zboží, stavu objednávky 
a předpokládaném datu dodání). Následuje zadání 
všech těchto údajů do informačního systému SAP 
a vystavení kupní smlouvy. Mezitím je třeba prově-
řit dostupnost požadovaného materiálu ve skladě, 
případně zjistit, na kdy je zaplánována další výroba. 
Jakmile je materiál připraven, je nutno zajistit jeho 
vyexpedování. Pokud si zákazník pro zboží přijede 
sám, je třeba ho informovat, od kdy bude vše připra-
veno k vyzvednutí. V případě, že přepravu zboží až 
k zákazníkovi zajišťujeme my, je nutno včas vystavit 
požadavek na objednání přepravy, kdy nám operá-
torka dopravy dle přesně specifikovaných dispozic 
prověří, zda je možno v požadovaném množství a 
termínu přepravu zrealizovat, případně kdy. 

Následně je nutno informovat zákazníka, kdy má 
dodávku z Fatry očekávat. Přichází na řadu vystave-
ní dodacího listu a předání informací do skladů a do 
odd. expedice - co, kdy a pro koho je třeba připravit 
k nakládce. Mezitím se pro export předpřipravují 
všechny nutné vývozní dokumenty, případně se 
zajišťuje i proclení zásilky. Jakmile nastane den „D“, 
materiál ze skladu je vydán a zaúčtován dodací list. 
Teprve poté je možno vystavit fakturu a následné 
doklady.

Tím to ale nekončí - všechny průvodní vývozní do-
kumenty se naskenují a zasílají zákazníkovi, aby je 
měl k dispozici ještě před příjezdem objednaného 
materiálu. My pak zase čekáme, až se od zákazníka 
vrátí potvrzené dodací listy - jako důkaz, že zboží 
skutečně na dané místo dorazilo, přijali ho a odpo-
vídá popisu v průvodních dokladech. Vše se eviduje 
a zakládá.

Zákazníci mají určitě i specifické požadavky. 
Jak je řešíte?
Nestandardní objednávky, které není možno vyřídit 
obvyklým způsobem, jsou řešeny individuálně. Jed-
ná se např. o speciální požadavky na způsob balení, 
expedice nebo dodání. Individuální řešení s sebou 
však většinou přináší výrazné prodloužení termínu 
dodání nebo další náklady navíc. Nicméně ocho-
ta řešit speciální požadavky je ze strany zákazníků 
hodnocena velmi kladně a lze díky ní zvýšit zákaz-
nickou loajalitu a věrnost. Platí, že zákazník je vždy 
na prvním místě… 

Co musí takový referent všechno umět?
Pro práci referenta je nezbytné umět naslouchat a 
správně komunikovat, stejně tak je i důležitá schop-
nost proaktivně předvídat zákaznické potřeby. Sna-
žíme se, aby celý proces byl již od první expedice 
100%, pružný a efektivní, aby námi poskytované 
služby byly konzistentní a maximálně naplňovaly 

představy zákazníka. Každý má totiž svá specifická 
přání a požadavky, na které je třeba dát pozor a vše 
dodržet. 

A rozhodně to není práce pro každého. Je třeba pra-
covat samostatně, pečlivě a zodpovědně, nutný je i 
týmový duch, flexibilita, vstřícnost, umění zachovat 
klid a chladnou hlavu. V zákaznickém centru je totiž 
v otevřené kanceláři 15 osob. Rozličné vyzvánění 
mobilních telefonů a následné hlasité telefonní ho-
vory (nejen v češtině), neutichající lomoz tiskáren, 
živější komunikace s prodejci, štěbetání kolegyň či 
jen cinkání lžičkou o hrnek při míchání kávy může 
být pro někoho dost nesnesitelné. Každý se na svou 
práci musí umět plně soustředit a oprostit se od 
všech těchto vedlejších rušivých vlivů.

Samozřejmě to občas ani zde nejde bez drobných 
rozbrojů a výměn názorů. Nicméně všichni se vzá-
jemně potřebují, dle potřeby se zastupují a hlavně 
společně tráví podstatnou část dne. Musí spolu tedy 
slušně vycházet.

Do vašeho oddělení patří i recepce. Jaké má 
úkoly?
Ano, součástí zákaznického centra je i recepce v 
přízemí administrativní budovy a referentka Šárka 
Zámečníková. Je první kontaktní osobou při vstu-
pu návštěvníka do Fatry a jejím úkolem je návštěvy 
evidovat a zkontaktovat osobu, za kterou návštěva 
přišla. Má na starosti také zpracování objednávek, 
které přicházejí na firemní e-shop, následné vysta-
vení kupní smlouvy a dodacího listu. Zpracovává 
e-mailovou poštu, která přichází na informační ad-
resu info@fatra.cz a také eviduje vývozní doklady.

Co má na starosti vzorkovna?
Vzorkovna leží zastrčená v nejzazším koutku napa-
jedelského areálu, a to v budově bývalého zdravot-
ního střediska.

Připravují se zde v největší míře vzorníky HIF, pod-
lahových krytin a jejich doplňků (podlahových lišt 
a profilů, schodových hran, barevnic svařovacích 
šňůr), ale také technických fólií a ubrusů, PPF fólií 
nebo fólií BO PET.

Kolik pracovníků je ve vzorkovně?
Tým tvoří 5 žen a 1 muž. Předačkou je zde Blanka 
Valentová, se kterou denně řešíme plán zakázek a 
určujeme priority, kterým je třeba se aktuálně věno-
vat, probíráme zajištěnost materiálem pro potřebné 
množství vzorníků, hlásí mi počty již připravených 
vzorníků z předchozího dne, které budeme posílat 
na sklad, a probíráme běžné denní operativní zále-
žitosti. 

Její další činností je sledování dostupnosti potřeb-
ného materiálů a doplňkového zboží, nezbytného 

ke kompletaci vzorníků (šrouby, titulky, štítky, kar-
tony…), počítá spotřebu materiálu a zajišťuje ply-
nulost přípravy jednotlivých zakázek správným roz-
dělením práce svým kolegyním, kterými jsou Anna 
Buchtová, Alena Hašová, Marcela Hučíková a Iveta 
Janíková. 

Čerstvým nováčkem je u nás Přemysl Dostál, který 
nahradil kolegu, který nám na konci roku odešel do 
důchodu. Jeho náplní je manipulace s materiálem 
na skladě, naskladnění a evidence, příprava zkom-
pletovaných vzorníků k expedici na sklad, třídění 
a evidence odpadového materiálu a evidence do-
stupného sortimentu v našem příručním skladě ve 
vzorkovně. Při přípravě vzorníků je nápomocen ko-
legyním s těžšími a veskrze „mužskými“ činnostmi - 
řezání palubek na kotoučové pile, vyvrtávání otvorů 
pro šrouby, vysekávání vzorků do potřebných roz-
měrů na sekačce apod.

Jak probíhá vlastní proces výroby vzorníků?
Z rolí podlahoviny, HIF nebo technických fólií se nej-
dříve nařežou pásy, které se na pár dnů ukládají na 
paletu či saně tzv. „odležet“ - aby byl materiál rovný 
a nekroutil se. Pásy HIF nebo PK se pak vkládají do 
sekačky, kde se pomocí vysekávacího nože vysek-
nou vzorky potřebné velikosti. Tenké fólie se řežou 
na potřebný formát pomocí ručních pákových nů-
žek. 

Výseky se označují štítky a skladují se na velkém 
pracovním stole. Jakmile jsou takto připraveny 
všechny potřebné vzory, přichází na řadu komple-
tace. Všechny vzorky v přesně stanoveném pořadí si 
děvčata seskládají, přidají potřebnou titulku s popi-
sem a vzorník spojí šroubkem. Uloží do papírového 
kartonu a přichystají k expedici do skladu či přímo 
k zákazníkovi.

Od loňského roku máme novou automatickou ře-
začku, která práci na vzorkovně hodně usnadnila a 
zpříjemnila. Dříve se z každé role odřezávaly pásy 
materiálu ručně nožem na jednoduchém zařízení, 
což bylo při přípravě většího počtu vzorníků velmi 
namáhavé a hlavně nebezpečné. Tato nová řezačka 
bude navíc schopna řezat i materiály z  nové vál-
covny v šířce 2 m, což by na starém zařízení nebylo 
možné.

Je vidět, že práce je hodně namáhavá.
Všechno je zde ruční výroba. Na první dojem se 
může zdát, že je práce ve vzorkovně jednoduchá, v 
teplém a čistém prostředí. Jen málokdo si ale před-
staví, kolik času a práce stojí za přípravou každého 
vzorníku, kolikrát projde materiál rukama každé z 
pracovnic, než dostane finální podobu a je předán 
zákazníkovi. Je radost vidět, jak jim jde práce od 
ruky a navíc stále v dobré náladě. Je to zkrátka bez-
va parta a vím, že se na ně mohu spolehnout.
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Činnost odborové organizace Fatra Napajedla v roce 2020
Letošní rok 2020 jsme zahájili dalším jedná-
ním s vedením společnosti Fatra o podmínkách 
kolektivní smlouvy na nové období 2020. Po-
kračovali jsme tak ve vyjednávání, které bylo 
zahájeno 19. listopadu 2019, kdy jsme předlo-
žili návrhy a požadavky ze strany odborářů na 
úpravy v kolektivní smlouvě. 

Celkem proběhlo pět důležitých zasedání, na kte-
rých byly upřesňovány požadavky zúčastněných 
stran. Dne 9. 1. 2020 dospěly zúčastněné strany ko-
lektivního vyjednávání ke vzájemné shodě s tím, že 
nová kolektivní smlouva bude platná od 1. 4. 2020 
do 31. 3. 2021.
A jaký je výsledek?

Novinkou, týkající se všech zaměstnanců, bude 
implementace nového mzdového systému, podle 
kterého bude mít každý doposud tarifně zařazený 
zaměstnanec od 1. 4. 2020 navýšenu svoji základní 
mzdu o 3 %, další 3 % budou rozdělena diferenci-
ovaně. 

Dále bylo vyjednáno navýšení každoroční odměny 
za dosažené hospodářské výsledky roku, s účinností 
od 1. 1. 2020 navýšení příplatku za noční směnu na 
22 Kč/hod. a příplatek za práci ve ztíženém pracov-
ním prostředí 9,31 Kč/hod. Příplatek za práci v odpo-
lední směně bude činit 7 Kč/hod., příplatek za práci 
o sobotách a nedělích byl dohodnut ve výši 30 Kč/
hod. Příspěvek na program Benefit Plus byl navýšen 
o 2 000 Kč/zaměstnanec/rok, tzn. celkem 6 000 Kč/
zaměstnanec/rok. 

Ke změně došlo i v tabulce v odměňování za odpra-
cované roky zaměstnance, kde jsou navýšeny pat-
řičné odměny, vázané na odpracované roky již po 
10 letech. Zaměstnancům, kterým vznikne v roce 
2020 nárok na odměnu za odpracované roky při 
pětiletých výročích dle původní kolektivní smlouvy 

na rok 2019, bude tato odměna vyplacena. Také byla 
vyjednána změna k lepšímu při vyplácení odstupné-
ho z důvodu výpovědi podle § 52 písm. a) - c) ZP. 
V závislosti na délce nepřerušeného pracovního po-
měru ve společnosti se zvyšuje odstupné o jedno-
násobek průměrného výdělku při trvání minimálně 
15 let (bylo 25 let), dvojnásobek průměrného výděl-
ku při trvání minimálně 20 let (bylo 30 let), trojná-
sobek průměrného výdělku při trvání minimálně 25 
let (bylo 35 let) a čtyřnásobek průměrného výdělku 
při trvání minimálně 30 let (bylo 40 let) pracovního 
poměru zaměstnance ke společnosti, a to ke dni 
skončení pracovního poměru.

V oblasti Péče o zaměstnance je novinkou zavedení 
benefitu pracovního volna s náhradou mzdy v roz-
sahu jednoho dne v první školní den v daném škol-
ním roce, pokud dítě nastupuje do 1. třídy základní 
školy (pracovní volno bude poskytnuto těm zaměst-
nancům, kterým dle harmonogramu směn připadá 
denní směna na tento den, nebo noční směna na 
den před tímto dnem).

Byl také dohodnut termín celozávodní dovolené, 
který je každoročně závislý na odstávkách páry otro-
kovické Teplárny. Na letošní dovolenou se můžeme 
těšit v době od 24. do 31. 7. 2020.

Tolik tedy k informacím o nové kolektivní smlouvě.

Každoročně máme v našem plánu také společné 
novoroční zasedání členů PR odborů, úsekových 
důvěrníků, revizní komise a řadových členů, které 
letos proběhlo 24. ledna. I tentokrát bylo na pro-
gramu projednání naší nové kolektivní smlouvy a 
podtržení jednotlivých efektů tohoto kolektivního 
vyjednávání pro letošní rok. V druhé části jednání 
následovalo detailní seznámení s odborářskou čin-
ností a aktivitami na rok 2020, zdůraznění různých 

výhod pro odboráře, informace k probíhajícím audi-
tům BOZP ve Fatře, kterých se zástupci odborů pra-
videlně účastní, a k přípravě odborářské konference, 
která má stanovený termín konání 28. dubna 2020.

Od začátku února pak mají všichni odboráři mož-
nost seznámit se s činností odborů i prostřednic-
tvím Katalogu činností a aktivit pro rok 2020, který 
obdrží od svých předsedů jednotlivých závodních 
rad a úsekových důvěrníků. 

Další naší neodmyslitelnou aktivitou bylo v co nej-
bližší době zorganizovat společné setkání odborářů 

a zaměstnanců se zástupci vedení naší firmy, GŘ Ing. 
Pavlem Čechmánkem a PŘ Mgr. Davidem Čudou. 

Účelem bylo předat zaměstnancům přesné a kon-
krétní informace o  stavu a datu zahájení provozu 
Nové válcovny a hlavně o nastavení očekávaného 
nového mzdového systému. Datum tohoto setkání 
bylo 28. 1. 2020 a účast byla opravdu velmi vysoká, 
což svědčí o tom, že naši odboráři a zaměstnanci 
chtějí být co nejvíce informováni o dalším vývoji 
naší společnosti a o všem, co je čeká v nové mzdové 
oblasti.

Co je to Atmoskop
Když potřebujeme ubytování nebo kupujeme 
pračku, nejdříve hledáme na webových 
stránkách recenze. Sice nás naláká reklama 
nebo si sami vybereme určitý typ, než se ale 
rozhodneme definitivně pro konkrétní typ 
výrobku nebo služby, chceme znát zkušenosti a 
názory ostatních. 

Pokud hledáme nové zaměstnání, může nám 
pomoct nový webový portál Atmoskop.cz, který 
shromažďuje hodnocení českých zaměstnavatelů, 

vytvářená současnými i bývalými zaměstnanci.

Díky tomuto Atmoskopu mohou zájemci nahlédnout 
do různých firem očima zaměstnanců, jako by zde 
měli svého známého. Mohou si tak udělat představu 
o zaměstnání dřív, než do něj nastoupí. Hodnocení 
jsou kontrolována, aby pocházela od zaměstnanců, 
kteří tam opravdu pracují nebo pracovali. Zároveň je 
jejich totožnost skrytá a žádná firma se nedozví, kdo 

ji konkrétně hodnotil, nemůže žádné hodnocení či 
komentář odstranit nebo si smazat profil.

Z Atmoskopu můžeme těžit i my. Informace 
o  slušném přístupu k zaměstnancům a pracovním 
životě u nás nám mohou přivést kandidáty, kteří se 
do našeho prostředí nejvíce hodí. Navíc získáváme 
přehled, čeho si zaměstnanci na práci u nás nejvíce 
cení a kde naopak vidí důvody ke zlepšení. 

Zavedení nového mzdového systému
Dne 9. ledna roku 2020 se po pěti kolech ko-
lektivního vyjednávání mezi zástupci vedení 
společnosti Fatra, a. s., a odborovými organi-
zacemi podařilo vzájemně dohodnout na všech 
parametrech nové kolektivní smlouvy, která 
bude, s výjimkou dílčích ustanovení, účinná od 
1. dubna 2020 do 31. března 2021.

Předmětem těchto jednání byl zejména požada-
vek odborových organizací na navyšování tarifních 
mezd, příplatků a benefitů zaměstnancům. Vedení 
společnosti se těmto návrhům nebránilo, chtělo je 
projednat a dospět k oboustranné dohodě, ale za 
tímto účelem nabídlo možnost podívat se na celou 
problematiku odměňování včetně všech příplatků a 
benefitů komplexně a novým způsobem, který by 
změnil současný, roky přetrvávající již ne zcela pře-
hledný mzdový systém zahrnující v sobě dílčí pra-
vidla a výjimky pro jednotlivé samostatné skupiny 
zaměstnanců. 

Byla představena koncepce nového mzdového sys-
tému, který by byl jednotný pro všechny kategorie 
zaměstnanců napříč společností, kdy by se všichni 

řídili stejnými a srozumitelnými pravidly pro odmě-
ňování. Příprava nového mzdovému systému zapo-
čala již dříve, a to v souvislosti s přípravou pilotního 
projektu zavedení nového mzdového sytému na 
válcovně. 

Tento úkol byl součástí prováděcích akčních plánů 
strategie již od roku 2018. V rámci výběrového řízení 
jsme vybrali i poskytovatele, který by nám s nastave-
ním podmínek pro odměňování pomohl. V průběhu 
těchto prací jsme následně jednoznačně dospěli 
k  závěru, že přizpůsobovat současný tarifní mzdo-
vý systém na tyto nové podmínky je nefunkční. 
Řešením se stala příprava na jednotný, zcela nový, 
moderní a transparentní mzdový systém, umožňu-
jící maximální efektivitu vynakládání dostupných 
mzdových prostředků s možností diferenciovaného 
odměňování s přímou vazbou na podávaný výkon 
zaměstnanců a s napojením na proces výkonu spo-
lečnosti Fatra, a. s. 

Takovou koncepci jsme představili zástupcům od-
borových organizací a nabídli jsme jim možnost 

společně se podílet na realizaci těchto změn, které 
povedou ku prospěchu nejen společnosti, ale i za-
městnanců. V rámci těchto jednání jsme nakonec 
dospěli ke shodě a vzájemné dohodě na podmín-
kách a parametrech nového mzdového systému a 
jeho zavedení ve společnosti dnem 1. dubna 2020.

Klíčovým faktorem pro toto rozhodnutí byla pod-
mínka, že u žádného ze zaměstnanců nedojde 
k poklesu jeho základní mzdy. Související změnou je 
i posunutí účinnosti podnikové smlouvy na 1. dub-
na 2020, kdy pro následující roky budou probíhat 
kolektivní vyjednávání vždy na období od 1. 4. do 
31. 3. následujícího kalendářního roku.

Se zavedením nového mzdového systému jsou 
však aktuálně spojeny i nezbytné prováděcí úkoly. 
Dochází ke zpracování nového katalogu pracov-
ních pozic a zejména proběhne napříč společností 
hodnocení výkonu zaměstnanců, jako předpokladu 
pro případnou úpravu základních mezd k 1. dubnu 
2020. To je pak mimo jiné i jedním z důvodů, proč 
k 1.  lednu nedošlo k plošnému navyšování mezd.  

Dále, pravidla pro odměňování budou samostatně 
řešena interním předpisem zaměstnavatele, který 
bude vydán v průběhu března 2020, rovněž s účin-
ností od 1. 4. 2020 a dále v období do konce března 
2020 dojde mj. i k úpravě pracovněprávní doku-
mentace. U části zaměstnanců však s  ohledem na 
jejich smlouvy dojde ještě i k úpravě dokumentace 
pro období od 1. ledna 2020 do 31. března 2020.

O tomto systému a jeho pravidlech budeme s vámi 
komunikovat. Na personálním úseku jsou k dispo-
zici schránky pro vkládání dotazů, je zřízena e-mai-
lová adresa odmenovani@fatra.cz, kam můžete 
zasílat své dotazy, budou vydávány informační le-
táky, zveřejňovány odpovědi na nejčastější dotazy, 
připravují se schůzky zaměstnanců s generálním či 
personálním ředitelem na zodpovídání dotazů tak, 
aby všichni těmto novým pravidlům dokázali poro-
zumět.

Mgr. David Čuda
personální ředitel

Jana Hrabicová
  předsedkyně PRO Fatra Napajedla
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ANKETA
Sportujete i v zimě?
To, že je pro lidi těžké udržet si motivaci 
ke cvičení i v průběhu zimy, není vůbec nic 
šokujícího. Když se totiž rozhlédneme kolem 
sebe, zjistíme, že celá příroda (tedy včetně nás) 
zažívá poměrně znatelný útlum.

Donutit se tedy sportovat během zimy je nelehký 
úkol a některé z nás představa, že bychom měli 
vyrazit ven, mírně řečeno děsí. Krátký den a zima 
způsobují, že než se k nějakému pohybu dostaneme, 
už nás na něj přejde chuť. Ale ve skutečnosti je právě 
tohle období naprosto perfektní k dosažení dobré 
kondice. Sportování v zimě podpoří náš imunitní 
systém, nabije nás energií a posune o kousek blíž 
k našim cílům. Pojďme se podívat, jak jsou na tom 
se sportováním v průběhu zimních měsíců naši 
fatráci. Položili jsme jim tři otázky: Brání vám zima ve 
sportování? Jak se udržujete v kondici? Praktikujete 
nějaký zimní sport?

Tomáš Pustówka, vedoucí oddělení, stř. 145000
Mně zima ve sportování nebrání, veškerá má 
sportovní činnost totiž probíhá v uzavřených 
(vytápěných) halách. Kromě toho třeba takový běh 
v zimě je lepší než v parných letních dnech.

A jelikož je má přítelkyně profesionální boxerka, 
kondičku mám i doma. Samozřejmě v kondici se 
udržuji každodeními tréninky, které ona má a ve 
kterých jsem jako její sparing a coach.

V mladších letech a za sněhu jsem většinou 
praktikoval tzv. „sjezd na bobech“, což byla rutinní 
záležitost. Teď jsem vyměnil boby za boxerské 
rukavice.

Svatopluk Jurásek, vedoucí oddělení, stř. 230000
Zima mi ve sportu brání, protože jsem cyklista. 
Zatím to kompenzuji procházkami se psem a jednou 
týdně florbalem. Co se týče zimních sportů, rád 
bruslím a chodím na běžky, bohužel v posledních 
letech nejsou moc příznivé podmínky.

Bc. Martin Jelínek, vedoucí odboru logistiky, stř. 
950000
Zima mi ve sportování nebrání. Zimní období patří 
mezi mé nejoblíbenější a to proto, že se mi dobře 
dýchá v chladném i mrazivém vzduchu. 

I v tomto období se snažím dodržovat zdravou 
stravu, pohyb na čerstvém vzduchu a být pozitivně 
naladěn. Pravidelně běhám a chodím do sauny. 

Ze zimních sportů provozuji lyžování, běžky a sem 
tam lední hokej.

Bc. Pavlína Chludová, referent služby, stř. 954000
Člověku, který je zvyklý a má chuť sportovat, ani 
zima nezabrání věnovat se svému koníčku.

Protože doma se málokdy dotlačím ke cvičení, 
chodím si raději zaběhat do halenkovických kopců. 
Jako trenérka tenisu vedu lekce dětí i v zimních 
měsících v tenisové hale.

Nejoblíbenějším zimním sportem je u mě lyžování a 
nadšení z tohoto sportu sdílí i obě mé dcery. I když 
podmínky nejsou příznivé, snažíme se s rodinou 
alespoň jednou týdně vyjet na zasněžený svah.

Ing. Martin Janovec, technik - vývoj, stř. 948000
Jestli mi zima brání ve sportování, to je dobrá otázka 
hned na úvod. Nazývat současné počasí slovem 
zima hraničí dle mého názoru až s pejorativním 
označením. 

V našich podmínkách se jedná spíše čím dále častěji 
o prodloužený podzim nebo brzké jaro. Tudíž mi 
zima ve sportování nebrání, jelikož žádná není.

Udržování se v kondici je v současnosti velmi 
důležité, a to nejen v somatické, ale především v té 
psychické. Snažím se ve volných chvílích věnovat 
rekreačně cyklistice či běhání, ale ze všeho nejraději 
nabírám nové síly s přáteli na rybách. 

Jsem sice větším fanouškem letních sportů, ale 
navzdory tomu skoro již pravidelně trávíme s celou 
rodinou týden v našem oblíbeném středisku 
v  Katschbergu v jižním Rakousku, kde není o sníh 
nouze a nádhernou přírodu ani nemluvě.

BAVÍME SE 
Přišli manželé Novákovi k zubaři. Na panu No-
vákovi bylo vidět, že spěchá. Povídá zubaři:
 „Pane doktore, žádné zdržování. Žádné umrt-
vení, žádné prášky. Prostě jen vemte kleště a 
vytrhněte to.“ „Tedy, obdivuji váš klid. Kéž bych 
měl více takových pacientů. Tak mi ukažte, kte-
rý zub to je.“
 „Marie, ukaž mu ten svůj zub.“

 „Můžu si vyzkoušet ty šaty ve výloze?“ ptá se 
žena. „Samozřejmě,“ odpoví prodavačka, „ale 
máme i kabinu.“

Nad hrobem na hřbitově hlasitě naříká muž:         
 „Tys neměl zemřít, tys neměl zemřít!“ Soucitný 
kolemjdoucí se s účastí ptá: „Někdo z vaší rodi-
ny?“
 „Ne, ale leží tu první manžel mé ženy.“

Stěžuje si chlápek kámošovi: „Mám já to smůlu. 
Potrefily mě dvě katastrofy po sobě.“ „Jo? 
A  jaké?“ „Když jsme se vrátili z dovolené našli 
jsme byt vykradený.“ „A ta druhá?“ „Když to 
žena viděla, řekla: Když je byt prázdný, vyma-
lujeme tady.“

Povídají si dva policisté a jeden říká: „Neuvěříš, 
co jsem včera viděl. Slepého, co si čte časopis.“ 
A druhý policista na to: „Třeba si jenom prohlížel 
obrázky.“

Policista si chce zatančit s mladou dívkou, a tak 
ji vyzve k tanci. Když spolu tančí, opatrně se jí 
zeptá: „Slečno, také si myslíte, že jsou policajti 
blbí?“
Dívka odpoví: „No nevím, ale na hymnu jsem 
ještě nikdy netančila.“

Získejte odměnu za nového 
„fatrováčka“.

 
Pomozte nám najít vhodné zaměstnance 
do našich řad. Pokud někoho znáte, dů-
věřujete mu a jste přesvědčeni, že pro nás 
bude přínosem, neváhejte a předejte na 
něj kontakt personálnímu oddělení.

V případě, že se Vámi doporučený 
zaměstnanec osvědčí, můžete obdržet 
odměnu

až ve výši 15 000 Kč
za zaměstnance kategorie D.

Více si o této možnosti přečtěte 
v Rozhodnutí ředitele PÚ č. 04, vydání 2.

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:

• DĚLNÍK PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY

• TECHNIK ENERGETIKY

• PROVOZNÍ ELEKTROMONTÉR

• PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK

• DISPEČER ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

• MECHANIK ELEKTRONIK

Více informací naleznete na:
www.fatra.cz/kariera

Stane se zima minulostí?
Možná si ještě pamatujete, jak jsme jako 
děti stavěli sněhuláky a brodili se po kolena 
ve sněhu. Bohužel, je to minulost, sněhová 
pokrývka se letos nekoná. Počasí je vrtkavé, 
teplota lítá spíš nahoru, než dolů, a do toho 
déšť, pro zimu tak netypický.

Podle statistik byly „bílé Vánoce“ za posledních 
40 let jen devětkrát. A kdy byla největší sněhová 
pokrývka? Velmi slušně na Vánoce nasněžilo 
v  letech 2005 a 2006. V roce 2010 dokonce napadl 
sníh již v listopadu a vydržel až do jara. Největší zima 
přes svátky byla v roce 1996, kdy meteorologové 
naměřili mrazivých -23,5 °C, naopak druhý extrém 
byl zaznamenám v roce 1989, kdy bylo den před 
Štědrým dnem +12,6 °C.

Ale pojďme se trochu poohlédnout do historie. 
Nejkrutější zima postihla Evropu v letech 1928/1929. 
Na kontinent se dostal mrazivý vzduch ze Sibiře 
a ochlazení vydrželo od začátku roku 1929 až do 
března, celých 62 dnů nevystoupala teplota na 
nulu. 11. února 1929 byla na území České republiky 
v Litvínovicích naměřena dosavadní minimální 
teplota -42,2 °C. 

V tomto roce dokonce zamrzlo i  Baltské moře a 
kanály v Benátkách. S krutou zimou přišly také 
problémy, díky intenzivnímu vytápění docházelo 
k požárům a v hasičských stříkačkách zamrzala 
voda. Přišly i přívaly sněhu, jen v Praze bylo tehdy 
naměřeno až 120 cm a na horách dokonce 4 metry.

Existovaly ale i ještě krutější zimy. Mezi 14. a 19. 
stoletím se setkáváme dokonce s pojmem „malá 

doba ledová“, neboť v nejchladnějších měsících 
dokonce zamrzalo Jaderské moře nebo kanál La 
Manche. Zima v letech 1739 a 1740 byla označována 
jako „sibiřská zima“ a zamrzla tehdy všechna 
švýcarská jezera a dokonce i řeka Temže.

Často se také nepřízeň počasí obvykle měnila 
v hladomor. Taková situace v Čechách nastala třeba 
v letech 1281 a 1282. Po letní neúrodě přišly kruté 
mrazy - a pak se přidal mor. Letopisy líčí vzniklou 
situaci velice barvitě: „...když byl chudým odpírán 
vstup do domů ve městě pražském, líhali v noci 
na ulicích a náměstích, zalézajíce jako prasata 
pro nahotu těla a tuhost mrazu do hnoje, který se 
vyhazoval z koníren na ulici. A jestliže se v letním 
čase umíralo jen hladem, zdvojnásobilo se také 
neštěstí toto časem zimním, neboť smrt neznala 
slitování s lidským pokolením a měla silné průvodce 
- hlad, nahotu a krutost mrazu.“ 

Hlad byl tak zoufalý, že někteří v této apokalypse 
bídy podle dobových pramenů odnášeli z šibenic 
oběšence a jedli jejich mrtvoly, nebo dokonce 
zabíjeli lidi a požírali je, jen aby se zachovali při 

životě. Zbraslavská kronika o tom píše podobně: 
„...V celém království nastal nedostatek potravin. 
V zemi se rozmohl mor tak prudký, jaký žádný 
stařec nepamatoval. Většina lidí jedla mršiny zvířat, 
ohryzujíc maso jako psi z kostí syrové a nesolené, a 
tím rychleji hromadně umírali.“

Mor postupně nabyl takových rozměrů, že v Praze 
nepostačovala pohřebiště. Muselo být proto 
vyhloubeno osm šachet pro hromadné pochovávání 
mrtvých, každá pro jeden až dva tisíce zemřelých. 
Strašný hlad trval od nového roku až do poloviny 
léta 1282. V Praze samotné zemřelo na 20 000 lidí, 
v celé zemi prý na 600 000.

Tak takovou zimu bychom asi zažít nechtěli. 
Přestože počasí si dělá, co chce, a nic mu v tom 
nezabrání, určitě není na škodu si jeho krutost, moc 
a sílu přírody občas připomenout a alespoň trochu 
se nad ní zamyslet. I když v domnělém bezpečí 
našich domovů, kdy radiátory hřejí, teplá voda teče 
z kohoutků, tam nad tou sílou přírody přemýšlí asi 
málokdo.

Zdroj: web
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Jak se staví sen s Fatrou
Ve známém pořadu Jak se staví sen, který 
mohou diváci vídat každé pondělí ve večerních 
hodinách na kanálu Prima, budou hrát 
důležitou roli naše podlahoviny FatraClick a 
Thermofix.

V loňském roce nás tvůrci tohoto pořadu oslovili 
v rámci potenciální spolupráce a zajištění 
podlahových krytin včetně jejich pokládky. Ve 
spolupráci s distributorem jsme na tuto nabídku 
přistoupili a v pořadu tak mohou diváci vidět naše 
výrobky. 

Jednotlivé destinace, kam jsme podlahové krytiny 
dodávali, jsou po celé ČR. Nejvzdálenější místo, kam 
jsme se jeli podívat, bylo od Napajedel vzdáleno 
395 km.

Osudy rodin, které se účastní castingu, jsou 
mnohdy poznamenány tragédií nebo nelehkou 
životní situací, jíž musí každodenně čelit. Ať už 
jsme se vydali na západ Čech nebo sever Moravy, 
vždy jsme si byli vědomi toho, že jsme součástí 
něčeho, co má smysl a co lidem ve finále pomůže 

nebo je posílí při dalším boji s nelehkou situací. Při 
příjezdu na daná místa nás vždy čekal neskutečný 
pohled na zcela rozbité interiéry, které procházely 
celkovou proměnou. Ve stěnách byly odkryté 
rozvody, zaprášení pracovníci, kteří se ani na chvíli 
nezastavili, neboť času není nazbyt, a hromady sutin 
a stavebního materiálu, to je pozadí pořadu Jak se 
staví sen. O zapálení jednotlivých designérů a jejich 
přiložení rukou k dílu ani nemluvě. 

Při ladění dekorů a výběru typu podlahoviny 
je to vždy tzv. „na poslední chvíli“. Je třeba mít 
v záloze alespoň 2 druhy podlahovin. Jeden dekor 
v  lepeném provedení a druhý, co nejvíce podobný 
vzhledem, v zámkovém. Finální rozhodnutí je pak 
vždy na kladečské firmě, která až na místě odkryje 
pravou tvář podkladu. 

Vše se odehrává opravdu v rámci 5 dní, a proto je 
nezbytná dobrá vzájemná komunikace, spolupráce 
a dochvilnost jednotlivých subdodavatelů. Velký dík 
patří kolegům z obchodního oddělení a skladníkům, 
kteří vždy pohotově reagovali na požadavky a 
případnou měnící se situaci. Samozřejmostí je 
poděkování výrobnímu úseku. 

Kvalita jednotlivých podlahovin všem designerům 
učarovala a někteří již mají své favority do projektů 
i mimo tento pořad. 

Velkou oblibu si získal FatraClick Dub Cappuccino a 
Thermofix Břidlice kov, který se designéři rozhodli 
aplikovat i na stěny, což dodalo vzhledu interiéru 
zcela novou dimenzi. 

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu

Doporučení nového zaměstnance
I přes nepříznivou situaci na trhu práce stále 
usilujeme o získání dobrých zaměstnanců do 
našich řad. Jednou z osvědčených forem je 
doporučení stávajícím zaměstnancem, proto 
v této souvislosti vydal personální ředitel 
rozhodnutí, obsahující podmínky pro výplatu 
odměny za doporučení nového zaměstnance. 

Toto rozhodnutí platí od září 2016. Původně byla 
odměna stanovena ve výši 10 000 Kč, od 26. 1. 
2019 se částka zvýšila na 15 000 Kč za zaměstnance 
kategorie dělník. Nárok na vyplacení této odměny 
pak vzniká stávajícímu zaměstnanci, který doporučí 

někoho, koho zná, důvěřuje mu a je o něm 
přesvědčen, že bude pro společnost přínosem. 

Odměna bude přiznána a postupně vyplacena 
za předpokladu splnění těchto níže uvedených 
podmínek:

1. Předáte kontakt na doporučovaného nového 
zaměstnance/zájemce na personální úsek. 

 (číslo telefonu, e-mail apod.).
2. Pokud nový zaměstnanec nastoupí do pracov-

ního poměru, úspěšně ukončí min. tříměsíční 

zkušební dobu a řádně plní pracovní povinno-
sti, bude vám v následujícím měsíci vyplacena 
část odměny ve výši 5 000 Kč.

3. Pokud nový zaměstnanec absolvuje ve Fatře 
1 rok, řádně plní pracovní povinnosti, je mu na-
bídnuto prodloužení pracovní smlouvy a on je 
akceptuje, bude vám vyplacena druhá část od-
měny ve výši 10 000 Kč.

A že tento program skutečně funguje, o tom svědčí 
i to, že od doby jeho platnosti, tj. od září 2016, bylo 
podáno celkem 177 doporučení, která byla a jsou 

průběžně dle nároků vyplácena. V roce 2019 bylo 
na těchto odměnách uhrazeno celkem 544 000 Kč. 

Bližší informace spolu s formulářem „Potvrzení 
o doporučení nového zaměstnance a příkaz k výplatě 
odměny“ najdete v RŘ PÚ 04 .

Pokud potřebujete poradit, jak máte správně 
postupovat, stavte se na personálním oddělení.

Eva Gajdošíková
personalistka

Festival Expediční kamera
Přijďte ocenit milovníky extrémních výkonů, 
krásné a divoké přírody a touhy jít daleko za 
hranice svého komfortu! 

Další ročník festivalu Expediční kamera můžete zažít 
v sobotu 21. 3. 2020 v 16.00 v Kině Napajedla. 

V rámci celovečerního promítání uvidíte všech 
5  filmů a společně přivítáme také skvělého hosta, 
Richarda Štěpánka. Richard je mj. účastník závodu 
1000 Miles Adventure a autor knihy „Vzdát můžeš 
zítra“. I přes svůj tělesný hendikep se pouští do 
všeho s vervou a naplno! 

Více informací najdete na www.kino.napajedla. 
Vstupenky zakoupíte on-line a také osobně na 
pokladnách předprodeje.

Komedie Saturnin
Prvorepubliková elegance a hravost jazyka. 
Sluha s kamennou tváří vyvolává úsměv. Hu-
morné scénky a slovní průpovídky sluhy Satur-
nina, jeho pána Jiřího, tety Kateřiny, Milouše, 
doktora Vlacha a slečny Barbory… Saturnin je 
zkrátka pojem. Ne náhodou zvítězila tato kniha 
před časem v anketě Kniha mého srdce.

Pro režiséra Jana Bártka ovšem Saturnin není jen sé-
rií známých scének a líbivých slovních obratů. V za-
myšlení doktora Vlacha o koblihách, jejich svištění 
vzduchem a skupinách lidí, kteří k této otázce při-
stupují různorodě, vidí vystihnutí přístupu k životu. 

Co tedy dělat se svými životy? Jen tak sedět, nebo se 
zvednout a taky už konečně začít nabízené pečivo 
metat na zkoprnělé maloměšťáky a lidi bez fantazie?

V Městském divadle Zlín mohou tuto komedii 
naši zaměstnanci zhlédnout dne 19. května 2020 
v 17.00 hod. 

Mgr. Adéla Mořická
personalistka

Deník otce
Vánoce proběhly v klidu (hodně jsme slevili 
z požadavků na to, co představuje klid) a stejně 
tak i Silvestr. O čem tedy budu psát? O tom, jak 
jsem si vstřelil vlastní gól, sám sebe zfauloval a 
dokonce si dal i červenou kartu. 

Přestože byl začátek ledna, venkovní teploty tomu 
neodpovídaly a sluneční paprsky přímo vyzývaly 
k tomu, abychom se šli kolektivně projít ven mimo 
naši panelákovou rezervaci. Pominu-li jemný kašel, 
soplíky a rostoucí zuby nejmladšího přírůstku, díky 
němuž má žena probděla několik nocí, bylo vše 
v naprosté pohodě. Řekl jsem si, že toto počasí se 
prostě musí využít.

Můj návrh jít ven do Zoo byl většinově přijat. Syno-
vé jásali a dcerka se „prostě“ přidala. Jediný člověk, 
který nesdílel mou euforii, byla má žena. Znáte ten 
pocit, když něco říkáte a zároveň si během té věty 
říkáte, že jste naprostý idiot, ale přesto ji dokončíte? 
Přesně tak jsem se cítil, když jsem prohlásil, že klid-
ně vezmu všechny děti na procházku sám. Tázavý 
pohled mé ženy, zda jsem se nezbláznil a zda chci 

riskovat adrenalinové chvilky ve společnosti našich 
dětí, mluvil za vše. Následné smlouvání o ryze muž-
ském složení posádky bylo anulováno a já naložil 
všechny tři kusy do vozidla a zamířil směrem Zoo 
Lešná. Vítězoslavný výraz své manželky v životě ne-
zapomenu. Domnívám se, že se z okna usmívala a 
tetelila radostí, když viděla, jak nakládám kočár do 
kufru auta a opouštím parkoviště. 

V autě jsem si říkal, že malá bude spát, že přes den 
nespala a určitě ji to u lachtanů dožene a prospí ce-
lou návštěvu Zoo. Jak já byl naivní a mimo. Během 
jízdy jsem motivoval chlapce obsahem svého ba-
tohu. Se slovy „v Zoo kluci dostanete dobrotu, ale 
musíte být hodní,“ jsem se zavázal k tomu, že po 
průchodu turniketem mě oblehli dva malí vyděrači 
s neukojenou touhou sníst téměř celý obsah mého 
zavazadla.

Syndrom českého dítěte (tati, oni mají to a ono, já 
to chci taky) se probudil, a i nejmladší okamžitě vy-
žadovala přísun potravin, přestože vydatně pojedla 

těsně před odjezdem. S přáním a modlitbou za brz-
ký spánek nejmladšího Otesánka jsme vyrazili po 
vytyčené trase. Levá ruka vedla kočár, pravá ruka pe-
riodicky doplňovala prázdná ústa zbytku osádky a 
občasně chytala cípy bund při nekontrolovatelném 
strmém běhu tak, abychom v půlce okruhu nemu-
seli vyhledávat lékařskou pomoc. 

Od lachtanů jsme ušli asi 500 m a celé balení piškotů 
vzalo za své. Nastal absťák, po dalších 200 m došlo 
i ovoce. Začala éra pití. Po dalších 300 m bylo všech-
no pití pryč a lačně se dívali na můj banán, který 
jsem si hrdinně schovával na horší časy. Marně. Jako 
sarančata křížená s tasmánskými čerty se nemilosrd-
ně vypořádali i s tímto kouskem žvance, který jsem 
musel obětovat k zachování mírového stavu. Začal 
jsem doufat ve spánek ředitelky kočárku, která mi 
ovšem své plány sdělila zcela originální formou.

Zarudlá tvář a strnulý pohled vytvářející kaskádo-
vitost několika brad s vítězoslavným odříhnutím 
byla jasnou zprávou, že o žádném spánku nemůže 

být ani řeč. Díky prořídlým řadám zvířecího osa-
zenstva jsme Zoo prošli poměrně rychle a bez větší 
úhony (kromě mokrých šňůrek tepláků mistrů světa 
v čůrání a odřených kolenou mistrů světa v běhu 
střemhlav z kopce). Domnívám se, že jsme se stali 
bonusovou atrakcí zlínské Zoo, ovšem bez nároku 
na honorář. 

Při pohledu na otevřenou výstupní bránu mě zalil 
hřejivý pocit blížícího se blaha a klidu. Po příjezdu 
domů jsem obdržel kávu a 15 minut naprostého 
ticha. 

Můj pohled ve dveřích mluvil za vše. Až zase 
budu mít pozitivní chvilku plnou optimismu a 
idealistických představ, pořádně se nadechnu, 
popřemýšlím a pak teprve budu mluvit. Jo, a buď 
půjdeme všichni nebo nikdo!!

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
vedoucí odboru marketingu
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Novinky v rizikovém a úrazovém pojištění Respect
Zaměstnancům koncernu AGROFERT nabízíme 
možnost vstoupit do rizikového životního a 
úrazového pojištění od společnosti Respect. 
Vybírat lze ze dvou programů pojištění, a to 
Jistoty Plus a Exkluziv.

 
Jistota Plus kryje riziko smrti z jakékoli příčiny, 
smrt úrazem, trvalé následky úrazu s progresivním 
plněním, závažná onemocnění (24 diagnóz) a 
pojištění pro případ pobytu v nemocnici následkem 
úrazu. Do pojistného programu se mohou přihlásit 
zaměstnanci manuálních i nemanuálních profesí 
se vstupním věkem do 65 let. Pojištění je platné do 
70 let věku pojištěného. Cena měsíčního pojistného 
činí 250 Kč.

Program Exkluziv kryje kromě smrti z jakékoliv 
příčiny i další rizika. Jsou jimi smrt úrazem, 
trvalé následky úrazu s progresivním plněním, 

plnou invaliditu následkem nemoci i úrazu, 
závažná onemocnění (24 diagnóz) a hospitalizaci 
následkem úrazu. Rozsah pojištění je dán věkem. 
Cena měsíčního pojistného činí 1 022 Kč.

U obou produktů dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke 
změnám. Nově si program Exklusiv mohou sjednat 
i manuálně pracující zaměstnanci. Další změna 
se týká dosud platného pojištění Jistota, které od 
1  1. 2020 přechází na novou variantu Jistotu Plus.  
Jistota Plus nově nabízí rozšířené pojistné krytí 
o riziko vážných onemocnění. 

Vstup do pojištění je spojený s posouzením 
zdravotního stavu. Po jeho přezkoumání můžete 
pokračovat v novém programu. V případě zamítnutí 
vstupu se vracíte k předchozímu programu Jistota. 
Podrobné informace získáte na personálním úseku 
Vaší společnosti.

SKUPINA JISTOTA PLUS
Druh pojištění

Pojistná částka
pro osobu ve věku do 64 let 

včetně

Pojištění pro případ smrti 1 600 000 Kč

Pojištění pro případ smrti následkem úrazu 500 000 Kč

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu 
s progresivním plněním (až do výše osminásobku) - 
plnění od 0,1 % hodnocení

500 000 Kč

Pojištění pro případ vážných onemocnění Standard 
s výplatou konstantní pojistné částky 250 000 Kč

Pojištění pro případ pobytu v nemocnici následkem 
úrazu 200 Kč

Měsíční pojistné za osobu 250 Kč

Na co se můžete těšit v roce 2020
Nový rok bývá symbolem začátku a různých 
předsevzetí měnit věci k lepšímu. Je to i doba, 
kdy se po hektickém konci roku věnujeme 
organizaci následujících měsíců a snažíme se, 
aby byl nový rok lepší, v něčem opravdu nový 
a příjemnější.

Na tahle novoroční předsevzetí jsme mysleli 
i  my a snažili se je promítnout do kalendáře akcí, 
které připravujeme ve spolupráci s našimi kolegy 
z  koncernu AGROFERT. Prozatím přinášíme jejich 
ochutnávku v podobě aktivit, na které Vás tímto 
srdečně zveme. Budeme moc rádi, pokud si alespoň 
některé z následujících termínů poznamenáte do 
svých kalendářů a využijete je k setkávání s námi a 
svými kolegy. Na všechny tyto koncernové akce je 
pro vás vstup zdarma.

Pro milovníky zemědělství a techniky
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky 
Techagro                                (31. 3. – 4. 4. 2020, Brno)
Polní den Preolu                                  (15. 5. 2020, Cerea)

Polní den Vnorovy                                              (4. 6. 2020)
Naše Pole                                                     (9. – 10. 6. 2020)
Polní den Radovesice               ( 11. 6. 2020, Agro ZZN)
Polní den Nezvěstice                   (12. 6. 2020, Primagra)
Polní den Bernartice       (19. 6. 2020, ZZN Pelhřimov)
Země Živitelka  ( 27.8. – 1. 9. 2020, České Budějovice)

Pro milovníky zábavy a sportu pro celou rodinu
AGROFERT Rodinný den       (5. 9. 2020, Čapí Hnízdo)

Kolo pro život 
Seriál pro bikery, bikerky a celé jejich rodiny startuje 
25. dubna 2020.
Dobřichovice                                          (25. - 26. 4. 2020)
Beroun                                                                  (8. 5. 2020)
Mladá Boleslav                                                (16. 5. 2020)
Špindlerův Mlýn                                                (6 .6. 2020)
Holešov                                                                (27. 6. 2020)
Zadov                                                                      (1. 8. 2020)
Hustopeče                                                             (8. 8. 2020)

Nové Město na Moravě                       (15. - 16. 8. 2020)
Chrudim                                                            (22. 8. 2020)
Znojmo                                                                   (5. 9. 2020)
Plzeň                                                                     (19. 9. 2020)
Odry                                                                      (26. 9. 2020)
Ralsko                                                                 (3. 10. 2020)
Aktuální informace k jednotlivým zastávkám 
naleznete na www.kolopro.cz. 
O možnosti přihlášení na závody zdarma Vás 
budeme včas informovat.

AGROFERT Run
Běžecké rodinné závody v netradičním prostředí 
chemických závodů koncernu Agrofert, na které se 
můžete těšit od jara až do podzimu:
Pardubice                                                            (16. 5. 2020)
Valašské Meziříčí                                                 (23. 5. 2020)
Přerov                                                                  (20. 6. 2020)
Lovosice                                                              (12. 9. 2020)
Čerstvé novinky a informace ohledně přihlášení na 
jednotlivé závody sledujte na www.agrofertrun.cz.

Relaxační pobyt seženete výhodně a během pár kliknutí se Spa.cz
Dovolenou v lázních či příjemný odpočinek ve 
wellness hotelu nemusíte již složitě hledat po 
celém internetu. Pátrání po pobytu přímo vám 
na míru je snadné na portálu Spa.cz. A pro vás 
bude tahle relaxace navíc vždy  výhodná díky 
spolupráci Agrofertu s tímto řetězcem. 

Portál spa.cz pro vás na letošní rok nachystal 
exkluzivní balíček zvýhodněných pobytů se slevou 
od 10 do 30%. O této pestré nabídce se informujte 
na Vašem HR oddělní, na jednu stránku by se výčet 
zvýhodněných víkendových či týdenních pobytů 
nejen v České republice, ale i v dalších oblíbených 
destinacích jakými jsou Slovensko, Maďarsko, 
Rakousko, Slovinsko nebo Polsko, nevešel. Pobyty 
jsou přehledně rozčleněny podle měst, turistických 
lokalit, ale také podle kategorií pobytu. Vybrat si 
tak můžete pobyt přesně pro vás, ale také můžete 
udělat radost vašim blízkým, protože pobyt jim 
můžete darovat i jako dárek ve formě dárkového 
poukazu.

Ti z vás, kdo si z připraveného balíčku wellness 
relaxací z jakéhokoliv důvodu nevyberou ten pravý, 
mohou využít kompletní nabídku pobytů z webu 
spa.cz a využít 5% slevu. Příjemnou zprávou je i 
to, že se tato nabídka vztahuje i na již zvýhodněné 
pobyty.

V loňském roce se Spa.cz za odpočinkem odcestovalo 
více než 100 000 spokojených zákazníků, mezi 
nimiž byla i více než tisícovka vašich kolegů a 

jejich rodinných příslušníků. V roce 2020 může 
tento portál zajistit pohodovou dovolenou i vám. 
Veškeré zvýhodněné pobyty stačí rezervovat na 
telefonu +420 222 535 555 nebo emailu:vip@spa.cz.

Vybráno z letošního balíčku
Karlovy Vary - Spa Resort Sanssouci****
Spa Resort Sanssouci je nový lázeňský komplex 
v  centru lázeňské zóny Karlových Varů. Resort je 
vybaven moderním Spa & Wellness centrem ve 
kterém naleznete bazénový komplex – chrliče, 
vzduchové a masírovací trysky. K dispozici je také 
sauna, whirlpool a parní sauna.

Víkendový pobyt (3 dny/2noci)
(1.1. -2.4 a 15.11. – 20.12.2020)              2930 Kč / osoba
(3.4. – 14.11.2020)                                         3 767 Kč / osoba
Pobyt zahrnuje:
• 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 

s příslušenstvím

• 2x polopenze (snídaně a večeře formou 
buhatého buffetu)

• 1x harmonizující koupel se zábalem
• 1x solná jeskyně
• Zdarma vstup do bazénu, vířivky a sauny
• Možnost objednání dalších procedur s 10% 

slevou

Liptov - Hotel Bešeňová***  (SK)
Perfektní tip na dovolenou v každém ročním období, 
kde se Vy ani vaše děti nudit nebudete. Hotel 
Bešeňová je součástí stejnojmenného vodního 
parku, kde na vás čeká celkem 28 tobogánů a 11 
bazénů. V krásném prostředí si můžete vychutnat 
nespoutanou jízdu tobogány, relax v termálních 
bazénech a chuť těch nejlepších jídel.

Pro aktuálně nejvýhodnější cenu kontaktujte spa.cz 
na tel.: +420 222 535 555 nebo emailu vip@spa.cz. 

Wellness hotel Pohoda
Pohoda, přátelský přístup a rodinná atmosféra 
v  klidné části Luhačovic. Čeká vás pobyt s 
příjemnými masážemi, bazénem, vstupem do 
wellness a polopenzí. 

Termíny:
(9.1. – 29.3.2020)              9500 Kč / osoba
(29.3. – 6.9.2020)            10 850 Kč/ osoba
(6.9. – 13.12.2020)                9000 Kč/ osoba
Pobyt zahrnuje:
• 6x ubytování v klimatizovaných pokojích
• 6x polopenze formou bohatého buffetu
• Vstupní konzultace s lékařem
• 1x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 
• 1x hydromasáž se zábalem, 1x koupel 

s minerální solí Biotermal, 
• 1x slatinný obklad na celá záda, 
• 1x reflexní masáž nohou, 
• 2x suchá uhličitá koupel
• Hotelový bus zdarma do Luhačovic a zpět
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