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ELDIS dodá
13 radarů do Číny

TITAN
– nový hasičský
speciál Tatry

Brzdy DAKO-CZ pro
metro v Bangkoku
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VÁŽENÍ ZAMĚSTNANCI SKUPINY CSG,
nedávno jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československé republiky a není přeháněním říci, že výrobky naší skupiny hrály při
oslavách tohoto svátku významnou úlohu:
na přehlídce Armády ČR a složek Integrovaného záchranného systému konané 28. října
v Praze na Evropské třídě defilovalo přes 200
kusů techniky a pětinu tvořily podvozky Tatra v různých typech a variantách. To dokazuje, že i když je Česká republika menší stát, má
tradiční průmysl, který dokáže zabezpečit
potřeby svých bezpečnostních složek, a to
i díky podnikům skupiny CZECHOSLOVAK
GROUP.
Zároveň je ale skutečností, že potřeby
malé profesionální armády, policejního
sboru či hasičů nestačí na využití našich
výrobních kapacit. Ty mohou přežít jenom
díky exportu. I v této oblasti se naší skupině
daří. Důkazem je například kontrakt na 13
radarů společnosti ELDIS pro 13 čínských
letišť. Dalším příkladem angažovanosti

CZECHOSLOVAK GROUP na obrovském
čínském trhu je projekt licenční výroby
klasických
Tatrovek
s
partnerskou
společností
CHE-PEJ
ČCHANG-ČENG
AUTOMOTIVE MANUFACTURING CO.,
LTD. Že se jedná o významný projekt nejen
pro nás, ale i pro čínskou stranu, dokazuje,
že podpis smlouvy byl oznámen v hlavních
zprávách čínské televize a při samotném
aktu podpisu byli přítomni vedle zástupců
obou podniků i nejvyšší představitelé
sedmdesátimilionové provincie Che-pej
(Hebei) a města Sing-tchaj (Xingtai), kde
podnik CHE-PEJ ČCHANG-ČENG sídlí.
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že licenční výroba Tater v Číně, na Středním
východě, v Indii či v dalších regionech, neznamená, že je záměr ´odsunout´ výrobu
z kopřivnické TATRA TRUCKS do ciziny. Tyto
projekty naopak znamenají pro domácí závod další zakázky a výrobu. Vyspělé státy se
chovají stejně jako Česká republika: chtějí,

aby přidaná hodnota vznikala na jejich území s pozitivními efekty na zaměstnanost či
veřejné rozpočty. Jsou si ale vědomy, že se
musí jednat o win-win situaci výhodnou
pro obě strany. Schopnost přenášet výrobu
komplexního produktu je naší konkurenční
výhodou. Na podobném principu, jako je licenční výroba nákladních automobilů, jsme
připraveni realizovat projekty i v jiných oblastech, třeba v případě brzdových systémů
pro kolejová vozidla, které vyvíjí a vyrábí třemošnická společnost DAKO-CZ.
Závěrem přejeme všem zaměstnancům firem CSG příjemné prožití vánočních svátků a zasloužený odpočinek v kruhu rodiny
a blízkých. Vánoční stromeček, kapr k večeři
a dárky jsou symboly, které nás spojují. Jsou
součástí tradice, která je i naší budoucností.
Michal Strnad,
vlastník a generální ředitel CSG
Jaroslav Strnad,
zakladatel a člen dozorčí rady CSG

Přejeme Vám hodně zdraví, osobních i pracovních
úspěchů a spokojenosti do nového roku.
Wishing you good health, personal joy, professional
success and satisfaction in the New Year.
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NA VELETRHU INDODEFENCE DOŠLO
K PODPISU VÝZNAMNÉHO MEMORANDA
V indonéské Jakartě se v termínu od 7. do 10. listopadu uskutečnil osmý ročník mezinárodního veletrhu
zaměřeného na obranný průmysl Indodefence 2018. Prestižní akce se zúčastnily společnosti holdingu
CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) patřící do divizí Aerospace a Defence, které tam prezentovaly své produkty
a služby.

Český průmysl a holding CZECHOSLOVAK
GROUP na veletrhu Indodefence 2018 reprezentovaly společnosti EXCALIBUR ARMY,
EXCALIBUR INTERNATIONAL, MSM Group,
CS SOFT, ELDIS a RETIA. Ve společné expozici
A357 o rozloze 180 m2 v hale A představily
odborníkům i návštěvníkům obrněnou pozemní techniku, munici různých ráží a ruční
palné zbraně, dále také systémy pro řízení letového provozu i radarovou techniku.
Veletrh Indodefence se koná ve dvouletých
intervalech. Letos se uskutečnil již poosmé.
Jeho prestiž i význam regionu Jihovýchodní
Asie jako cílového trhu každoročně narůstá.
V letošním roce přilákal přes 25 000 návštěvníků a více než 850 vystavovatelů z 55 zemí,
což svědčí o významu veletrhu pro tamní region. Kromě samotného veletrhu se v rámci doprovodného programu koná několik odborných konferencí a další doprovodný program.

Země jihovýchodní Asie mají prostředky, modernizují své ozbrojené síly a investují do rozvoje svých obranných schopností a zajímají
se o vyspělou techniku. Proto je na tamních
trzích o české a slovenské produkty, které
jsou známy svou technickou a technologickou
vyspělostí, velký zájem. Z pohledu holdingu
CZECHOSLOVAK GROUP napomáhají také
tradiční a zavedené značky, které jsou členy
či partnery holdingu. Například TATRA je v oblasti jihovýchodní Asie velice dobře známá
a oblíbená.

Podpis memoranda otevírá cestu
k investicím
Právě z toho důvodu chce holding CZECHOSLOVAK GROUP investovat do rozvoje
obranného průmyslu v Indonésii. Záměr
vyjadřuje memorandum, které majitel a generální ředitel CSG Michal Strnad podepsal

na indonéském veletrhu obranných technologií Indodefence s partnerskou společností
CZECHOSLOVAK GROUP INDONESIA.
„Jsme otevření partnerstvím, které přinášejí
možnost rozjetí výroby a transferu technologií
na atraktivní exportní trhy. Jsem přesvědčen,
že jsme otevřeli cestu rozvoji průmyslové spolupráce mezi Českou republikou a Indonésií,“
uvedl k podpisu memoranda Michal Strnad.
CSG se tímto krokem stává jedním z prvních zahraničních investorů do indonéského
obranného průmyslu. Perspektivními aktivitami jsou zejména servis pozemní techniky
a výroba munice. Domácí výroba a transfer
technologií jsou zároveň legitimními podmínkami indonéské vlády pro získání zakázek
indonéských ozbrojených sil. Indonésie je
s čtvrt miliardou obyvatel čtvrtou nejlidnatější zemí na světě, která se rozkládá na 17 508
ostrovech.
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ELDIS MÁ NOVÉ ZAKÁZKY,
SHÁNÍ DALŠÍ ZAMĚSTNANCE

®

Desítky nových pracovníků nyní potřebuje získat pardubický ELDIS. Přední výrobce letištních radarů nedávno
získal významnou zakázku na dodání třinácti radarů do Číny. Firma proto shání technicky vzdělané lidi
do výroby, ale i do vývoje a řízení zakázek, například vývojáře HW či projektové manažery. Celkem několik
desítek pracovníků.
Společnost ELDIS založili
v roce 1991 bývalí zaměstnanci Ústavu pro výzkum
radiotechniky
Opočínek
a firma se od počátku zabývala modernizacemi radarů
a výrobou a vývojem různých elektronik do radarů.
Klíčový pro existenci ELDISu
se stal rok 2003, kdy se firma přestěhovala do stávajících prostor a začala rozšiřovat své výrobní kapacity.

85 radarových systémů
ve 25 zemích
Další milník přišel v roce
2005, kdy došlo k instalaci
prvních nových letištních
radarů, a to v maďarských městech Kecskemét
a Pápa. Firma neustále rozšiřuje výrobu a její výhodou
je, že si vlastními silami vyrábí téměř všechny komponenty pro radary (antény,
rotační spojky, elektronické
desky apod.).
ELDIS je předním světovým
dodavatelem ATC radarů
po boku velkých světových hráčů v tomto oboru.
Do dnešního dne firma instalovala více než 85 svých
radarových systémů ve více
než 25 zemích světa. Zajímavostí je, že radary z pardubické firmy
ELDIS pokrývají více než 90 % vzdušného
prostoru Indie.
V roce 2017 koupil ELDIS průmyslový holding Czechoslovak Group a v letošním roce
byl podnik začleněn do nově vzniklé divize
CSG Aerospace, v níž jsou sdruženy společnosti zabývající se letectvím. Mimořádně významnou je aktuální zakázka na dodání 13
radarů do Číny. Firma díky ní může dále růst
a potřebuje znovu personálně posílit.
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Nábor na řadu pozic
ELDIS aktuálně zaměstnává 186 pracovníků
a v současné kampani shání dalších dvacet
lidí na různé pozice. Pro ilustraci, ke konci
roku 2017 zaměstnával ELDIS 152 pracovníků,
v případě úspěchu aktuální personální kampaně bude mít firma více než dvě stě zaměstnanců a meziročně se rozroste o čtvrtinu.
Mezi poptávanými pozicemi jsou především
technicky zaměřené pozice. ELDISu chybí
například projektoví manažeři, vývojáři HW
nebo servisní technici. Firma ale na trhu prá-

ce shání také dělnické pozice, například soustružníky/frézaře, elektromechaniky nebo
zámečníky.
V právě probíhající kampani ELDIS cílí především na pardubický region, čímž navazuje
na lokální tradici vývoje a výroby radarových
systémů. ELDIS nabízí pestrou a různorodou
práci v dynamicky se rozvíjející společnosti,
která vyrábí a vyvíjí celosvětově konkurenceschopné produkty v oblasti radarové techniky a navíc disponuje silným zázemím průmyslové skupiny CZECHOSLOVAK GROUP.
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AKTIVNÍ RADARY Z PARDUBIC
POKRÝVAJÍ STÁLE VÍCE ZEMÍ SVĚTA

®

Společnost ELDIS Pardubice podepsala v letošním roce významný kontrakt na dodávku radarových systémů
pro civilní řízení letového provozu v Číně. Třináct radarů by firma měla dodat do roku 2020. Sloužit budou
ke kontrole vzdušného prostoru a řízení letového provozu v blízkosti letišť.
Na základě vyhraného tendru získal přední český výrobce aktivních radarů zakázku
na dodání nových radarových systémů na 13
stanovišť v Čínské lidové republice. Vyvrcholilo tím dlouholeté snažení společnosti prosadit v této zemi svoje produkty.
Tato zakázka se bude plnit do roku 2020
a ve firmě věří, že její úspěšné splnění může
pomoci k dalším příležitostem na čínském
trhu. Jde o první dodávku radarů z ELDISu
do Číny, které předcházel dlouhý tamní certifikační proces.
Zakázka zahrnuje 8 sekundárních radarů
MSSR-1, 2 primární radary RL-2000 a 3 kombinované radary RL-2000/MSSR-1. Čína se tak

tímto obchodem zařadila mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti ELDIS Pardubice.
V poslední době společnost dominuje trhu
s letištními radary v České republice, Polsku,
Indii nebo Pákistánu. Ve všech těchto zemích
je letový provoz řízen právě s pomocí radarů
vyvinutých a vyrobených společností ELDIS
Pardubice.
Společnost ELDIS v současné době intenzivně
rozšiřuje své výrobní kapacity tak, aby dokázala vyhovět náročným požadavkům zákazníků
a nabídnout jim i do budoucna kvalitní a spolehlivé produkty. Že se to daří, dokládá i řada
prestižních ocenění, které společnost a její
výrobky v posledních letech obdržely.

SOUTĚŽ
Nakup za 1 500 Kč a vyhraj Rapida na rok
www.soutez.excaliburtrade.cz
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Foto je pouze ilustrační.
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DEN KONSTRUKTÉRŮ 2018
Technický úsek společnosti TATRA TRUCKS vyrazil, v roce 2018 již potřetí, do terénu vyzkoušet si na vlastní
kůži výsledky své práce. Za volanty vozidel a na sedadlech spolujezdců strávili konstruktéři, projektanti
a technici celý den.

Cílem celé akce je dát možnost v praxi ocenit jízdní vlastnosti vozidel TATRA těm, kteří
mají přímý vliv na jejich konstrukci a stavbu.
V prostoru štěrkovny v katastru obce Podunajské Biskupice v místě známém pod názvem Ketelec měli pracovníci Technického
úseku společnosti TATRA TRUCKS možnost
na vlastní kůži vyzkoušet jízdní vlastnosti
a schopnosti šesti přistavených vozidel charakterizujících jednotlivé směry konstrukce
a vývoje v daném segmentu provozu. Respektive pěti standardních vozidel současných obchodních řad a renovovaného dakarského speciálu „Ostrý-II“ z roku 1986.

Nad vlastní zkušenost není
Řidiči se střídali za volanty vozidel a po vybraných trasách doslova objevovali možnosti
svých konstrukčních řešení. Průvodci a instruktory jim byli zkušební řidiči automobilky. V rostlém terénu šlo především o to představit si možnosti průchodnosti a dynamiky
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zdolávání přírodních překážek. A protože
schopnost tvořit si vlastní cestu je pro vozidla TATRA zcela příznačná, bylo takové objevování radostné a pro mnohé překvapivé.
Utužování kolektivu za volanty a v kabinách
vozidel nebralo konce, zvláště když třešničkou na dortu byl právě dakarský speciál. Aby
toho všeho nebylo málo, v sousedním prostoru se čas od času viditelně a za příslušné zvukové kulisy prohnal dakarský speciál

TATRA 815 „Fat Boy“ či Phoenix G2. Právě
s nimi či lépe řečeno se soutěžním týmem
TATRA Buggyra Racing byl spojen odpolední
program.
Za volanty soudobých dakarských speciálů
se střídali Martin Kolomý a Marek Spáčil.
Oba dva zkušení jezdci konstruktérům a projektantům z Tatry předvedli speciály v ostré jízdě znamenající pro mnohé opravdový
křest ohněm. Při něm bylo možné pozorovat,
že limity soutěžních vozidel TATRA, samozřejmě v souladu s jejich určením, jsou ještě
o mnoho úrovní výše.
„Věřím, že se vám všem „teambuilding“ líbil a, že především naši kolegové, kteří jsou
na takové akci poprvé a mají za sebou třeba
i jen několik málo měsíců praxe v našem oddělení, nalezli odpovědi na celou řadu otázek, na čem a jak vlastně všichni pracujeme,“
uzavřel velmi dynamický prezentační den při
západu slunce člen představenstva a technický ředitel TATRA TRUCKS Radomír Smolka.

Magazín holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

ZODOLNĚNÝ TITAN
Společnost TATRA TRUCKS v součinnosti s firmou THT Polička vyrobila pro Záchranný útvar Hasičského
záchranného sboru České republiky dvojici speciálních cisternových zodolněných stříkaček CZS 40 Titan
na čtyřnápravovém podvozku vozidel obchodní řady FORCE.
Jako základ pro vůz byl zvolen podvozek obchodní řady TATRA FORCE v modelovém
provedení T 815–7M0RC1.371 8x8.1R. Čtyřnápravový podvozek se stálým pohonem
všech osmi kol je osazen kapalinou chlazeným
vznětovým řadovým šestiválcem Cummins
ISM500 o maximálním výkonu 373 kW/507
k při 1800 min-1. Pro start v silných mrazech
nechybí startovací pumpička s etherovými patrony typu R20 – Jikov.
Nádrž na pohonné hmoty má objem 320 l.
Všechny diferenciály lze mechanicky uzamknout, nápravy jsou odpruženy pneumaticky v kombinaci s torzními stabilizátory (jde
o standardní řešení odpružení, která Tatra nabízí v této hmotnostní kategorii vozidel jako
jediná na světě). Podvozek umožňuje změnu
nastavení celkové a světlé výšky z místa řidiče, v jakékoli poloze je stříkačka schopna trvalé jízdy.
Všechny čtyři nápravy jsou řiditelné. Díky systému AWS se obě zadní nápravy na základě
vyhodnocení elektroniky hydraulicky natáčejí
až do rychlosti 30 km/h. Systém lze deaktivovat z místa řidiče. Nechybí ani centrální huštění pneumatik. Automatická převodovka Allison 4500R s hydrodynamickým měničem má
integrovaný retardér a motorovou brzdou.

Pro pohon čerpadla slouží pomocný pohon
Hydrocar EFP-1 s funkcí pump&roll – výkon
čerpadla tak není závislý na otáčkách motoru.
Motorový prostor Titanu je osazen automatickým hasicím zařízením, které je spouštěno
manuálně řidičem. Zásoba hasiva je dimenzována pro uhašení celého prostoru, pro včasné
varování před přehřátím slouží snímače teploty.

Čtyřdveřová pancéřová kabina
Přetlaková hermeticky uzavřená kabina je
čtyřdveřová, odolná proti mechanickému poškození na úrovni balistické ochrany ve stupni

STANAG Level 2a/b podle armádních norem.
Odolá explozi protitankové miny s náloží až
šest kilogramů TNT pod kolem či středem
podvozku. Zároveň chrání před účinky vnějšího zamoření chemickými, ropnými nebo
toxickými látkami – a to včetně bojových
otravných či biologických látek. Pro tyto situace slouží filtroventilační zařízení. To disponuje
aktivním i pasivním režimem, ovládací panel
je v dosahu řidiče. Nezávadnost ovzduší je
jištěna čidlem koncentrace kyslíku a oxidu
uhelnatého. Zařízení je umístěno mezi sedadly v zadní řadě, při tlaku 300 Pa dodá 100 m3
vzduchu za hodinu.

TATRA IMMORTAL
Společnost TATRA TRUCKS vydala knihu TATRA nesmrtelná v anglickém jazyce. Autor publikace pojednávající
o 120 let dlouhé historii výroby automobilů se spalovacím motorem v Kopřivnici Milan Olšanský připravil
všem fanouškům značek NW a TATRA několik překvapení.
Na první pohled zaujme nová obálka knihy.
Zatímco na původním českém vydání je Tatra
Phoenix Euro 6, anglicky psaná kniha TATRA
Immortal se pyšní titulním obrázkem vozu
stejné obchodní řady, ale modelového provedení 2018, navíc v krásném modrém laku
kabiny. To však ani zdaleka není všechno.
Zatímco česká verze má 504 stran, anglická
varianta je „tlustější“ o dalších 40 stran. Au-

tor obohatil knihu o čtyři zcela nové kapitoly:
The Company Team (Tovární tým), Private
Competition (Soukromé tatrování), A Conventional Appendix (Kapotový apendix)
a Fighting Phoenix (Phoenix v boji) – mapující
nejen historii soutěžení s nákladními vozidly
Tatra v rallye, ale také „překvapivé“ mistrovské úspěchy okruhových závodních speciálů
Tatra Jamal a Tatra Phoenix v Evropě a Číně.
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PANELY PŘÍSTROJŮ PRO METRO
V BANGKOKU BYLY ÚSPĚŠNĚ PŘEDÁNY
V pondělí 29. října 2018 se v DAKO-CZ uskutečnila přejímka panelů přístrojů koncovému zákazníkovi z Bangkoku.
Konkrétně šlo o panely pro modrou linku metra v hlavním městě Thajska. Přejímka se konala za účasti zástupců
dlouholetého zákazníka DAKO-CZ, společnosti Siemens AG.
Jednodenní přejímky se účastnilo šest zástupců z týmu DAKO-CZ, sedm zástupců
z evropské a thajské divize společnosti Siemens AG a sedm zástupců ze strany cílového zákazníka. Přejímka se konkrétně týkala
několika panelů přístrojů z celkové dodávky
105 kusů na 35 třívozových souprav metra,
jež do Bangkoku dodá společnost Siemens.
Během přejímky byl koncový zákazník seznámen se společností DAKO-CZ a poté byla
zahájena podrobná kontrola panelů přístrojů. Samotná zkouška začala testem těsnosti,
poté následovala funkční zkouška, a nakonec
se uskutečnila kontrola lakování.

Dodávky až do poloviny roku 2019
Po úspěšné First Article Inspection (FAI) startují sériové dodávky, které budou pokračovat
až do června 2019. Cílem DAKO-CZ je přispět
včasnými dodávkami k úspěšnému uvedení nových vagónů metra do provozu a tím
i ke spokojenosti cestujících v této metropoli.
Panely přístrojů pro modrou linku metra v Bangkoku nejsou jedinou dodávkou

do hlavního města v Thajsku. Panely pro
22 čtyřvozových souprav dodala společnost
DAKO-CZ v minulých měsících také pro rozšiřující se zelenou linku tamního metra.
Brzdovými komponenty od DAKO-CZ jsou
osazeny soupravy metra v řadě evropských

měst, například v Mnichově, Norimberku,
Oslu či Varšavě. Bezpečnému provozu souprav pomáhají ale také v řadě exotických
destinací: kromě Bangkoku například také
v malajsijském Kuala Lumpuru či saúdskoarabském Rijádu.

PODPORUJEME PRAKTICKOU VÝUKU
VE ŠKOLÁCH
Studentům SOŠ a SOU technické z Třemošnice darovala společnost DAKO-CZ v říjnu celkem 40 kusů montérek,
triček a bund. Tímto ale podpora praktické výuky ve školách ze strany firmy nekončí. Ještě v tomtéž měsíci
udělala firma radost studentům čáslavské průmyslové školy, a to hned 19 kusy montérek, triček a bund.
Studenti pracovní oděvy využijí nejen při
praktické výuce ve škole a při odborném výcviku, ale i při povinné praxi nejen v České
republice, ale i v zahraničí.
„Jsme velmi rádi, že můžeme školy, a především jejich studenty takto podpořit. V roce
2018 se nám podařilo navázat na skvělou
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spolupráci nejen se středními školami, ale
také Univerzitou Pardubice, ČVUT Praha
a Žilinskou Univerzitou v Žilině. Už nyní plánujeme možnosti podpory škol a studentů
na další rok,“ uvedla Lenka Maťátková, personální ředitelka DAKO-CZ.

Magazín holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

NOVÁ NÁBOROVÁ KAMPAŇ DAKO-CZ
CÍLÍ NA FIREMNÍ BENEFITY
Společnost DAKO-CZ v letošním roce rozjela svou druhou náborovou kampaň, která je zaměřena na firemní
benefity. Snaží se v ní ukázat potencionálním zaměstnancům, jaké výhody by jako pracovníci firmy mohli
využívat. Touto kampaní chce DAKO-CZ firemní benefity připomenout i stávajícím zaměstnancům.

PO AŽ PÁ

7,5 H

PRACOVNÍ
DOBA

NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVEK
AŽ

ROČNÍ
ODMĚNA

20 000 KČ

PŘÍSPĚVEK
NA JAZYKOVÉ
KURZY

60 %

VYŠŠÍ
PŘÍPLATKY

DOTOVANÉ
STRAVOVÁNÍ

PENZIJNÍ
PŘIPOJIŠTĚNÍ

55 %

3%

ODMĚNY ZA
ZLEPŠOVACÍ
NÁVRHY,
PŘI JUBILEU

PĚT TÝDNŮ
DOVOLENÉ
+
DNY VOLNA
NAVÍC

MODERNÍ
PRACOVNÍ
PROSTŘEDÍ

VÝKONOVÝ ZVÝHODNĚNÉ ZAJIŠTĚNÍ
KVALITNÍCH
VOLÁNÍ
BONUS,
OCHRANNÝCH
MĚSÍČNĚ AŽ
POMŮCEK

V AREÁLU

3 000 KČ

Pro

... a další výhody garantované v Kolektivní smlouvě .

za m ěs tnance
WWW.DAKO-CZ.CZ

Důraz klade DAKO-CZ především na jazykovou vybavenost zaměstnanců. „Naši
zaměstnanci mají možnost navštěvovat
dotované hodiny anglického, německého,
ale i francouzského jazyka,“ uvedla Lenka
Maťátková, personální ředitelka.
Za zmínku ovšem stojí i odměny, které plynou
z vlastní proaktivity zaměstnanců. Zajímavé
jsou totiž i odměny za zlepšovací návrhy.

ZAJIŠTĚNÍ
PÉČE
O PRACOVNÍ
ODĚV

ZAVOLEJTE NÁM NA +420 605 222 622
NAPIŠTE NA PRACE@DAKO-CZ.CZ
NEBO SE ZASTAVTE ZA NÁMI V TŘEMOŠNICI,
NAŠI PERSONALISTÉ I VEDOUCÍ JSOU TU JEN PRO VÁS
KAŽDOU STŘEDU OD 14.00 – 16.00 (NÁBOROVÝ DEN)

Těch bylo v letošním roce podáno celkem
66 a k říjnu jich bylo úspěšně vyhodnoceno
35. Návrhy by se vždy měly týkat zlepšování
procesů ve firmě a měly by pro DAKO-CZ přinášet finanční či časovou úsporu.
Samotní zaměstnanci však za nejvýraznější
benefity považují volné víkendy, 7,5 hodinovou pracovní dobu, pět týdnů dovolené
a příplatky a odměny za výkon.

„Kromě toho v příštím roce plánujeme rozsáhlé investice do zlepšení pracovního prostředí našich zaměstnanců, odpočinkových
zón a chybět nebudou ani firemní akce,
na které se již nyní mohou naši zaměstnanci
těšit,“ doplnila k náborové kampani Lenka
Maťátková.
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EXCALIBUR ARMY MÁ NOVÉHO
VÝKONNÉHO ŘEDITELE
Ve společnosti EXCALIBUR ARMY došlo ke změně ve vedení společnosti, a to na pozici výkonného ředitele.
K 1. listopadu 2018 nahradil Tomáše Mohapla dosavadní výrobní ředitel společnosti Zdeněk Novobilský.
Blízký vztah k výrobě si chce udržet i na nové pozici. „S výrobou můžete telefonicky komunikovat, ale
mnohdy je lepší jednou vidět než desetkrát slyšet,“ říká.
prováděli generální opravu BVP-1 a také
podvozků houfnic DANA M1. Tyto dvě velké
produkční linky nebylo jednoduché skloubit
dohromady, zvlášť s ohledem na požadované termíny, které bylo potřeba splnit. Díky
enormnímu úsilí se nám povedlo zosminásobit výstup z výroby až na požadovaný jeden
podvozek týdně. Tento úspěch není pouze
můj, nýbrž celého týmu výroby a všech podpůrných oddělení, které nám pomáhaly, abychom společně tohoto cíle dosáhli. A právě
všem těmto lidem patří můj obrovský dík,
protože bez nich bychom nic takového nedokázali.

Můžete představit sebe i své dosavadní
pracovní zkušenosti?
Je mi 35 let, jsem šťastně ženatý a bydlím
ve Šternberku. Vystudoval jsem Technickou
univerzitu v Ostravě, obor automatizace
a počítače v surovinovém průmyslu. Po škole jsem nastoupil do firmy OSRAM v Bruntále na pozici procesního inženýra. Mimo jiné
jsem zde byl zodpovědný za přesun výroby
z Německa právě do Bruntálu. V OSRAMu
jsem dostal příležitost zúčastnit se půlroční
stáže v Německu v Siemensu, což mi otevřelo dveře k budoucí kariéře a k mému dalšímu
rozvoji. Po pěti letech působení v OSRAMu
jsem dostal nabídku pracovat v americké
firmě Ingersoll Rand v Uničově, kde jsem působil čtyři roky, nejprve na pozici výrobního
ředitele a později i jednatele společnosti.
Co vás přivedlo do EXCALIBUR ARMY?
Nabídku pracovat pro EXCALIBUR jsem vnímal jako výzvu, jelikož se jednalo o zcela jiný
obor podnikání, než ve kterém jsem pracoval předtím. Právě zde, v EXCALIBUR ARMY,
jsem mohl využít své nabyté zkušenosti
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z nadnárodních firem a z velkých koncernů
jako jsou OSRAM a Ingersoll Rand a uplatnit
je v dalším rozvoji a růstu firmy.
Jaké byly vaše největší výzvy na pozici výrobního ředitele?
Když jsem nastoupil, největší výzvou bylo
najít si cestu k lidem a motivovat je ke společným změnám, které vedly k dosažení stanovených cílů. Kolegové, kteří zde pracovali
několik desítek let, byli zvyklí na určitý režim,
a já jsem byl v jejich očích mladý a vojenskou
technikou nepolíbený. Zpočátku nebylo jednoduché získat si jejich důvěru, ale myslím
si, že se nám to společně podařilo a dosáhli
jsme společně velkých úspěchů.
Zmiňujete velké úspěchy, můžete konkrétní představit?
Hlavními a podstatnými úspěchy z hlediska
výroby a produkce je uspokojení zákazníka,
když mu dodáme včas a výrobky jsou kvalitní. To se nám povedlo například v nedávné době, kdy bylo potřeba paralelně rozjet
ve výrobě dva hlavní proudy: současně jsme

Budete i nadále v blízkém kontaktu s výrobou?
Samozřejmě, i nadále se pohybuji ve výrobě.
Jednak mám blízko k lidem a také se člověk
nejvíc věcí dozví tam, kde se vše odehrává.
V kanceláři sice můžete s výrobou telefonicky komunikovat, ale mnohdy je lepší jednou
vidět než desetkrát slyšet. Pro mě je nejlepším způsobem spolupráce jednat s lidmi
osobně a zároveň jim tím ukazovat, že mají
podporu a můžou se na mě obrátit i v budoucnu s jakýmkoliv problémem, který nejsou schopni vyřešit sami. Jsem tady od toho,
abych jim s čímkoliv pomohl.
Jak vnímáte změnu vaší pozice z výrobního
na výkonného ředitele?
Osobně změnu vnímám jako přirozený vývoj
a kariérní posun. Jelikož se chci dále rozvíjet, tak tahle pozice je pro mě logickým
krokem vpřed. Určité rozdíly samozřejmě
jsou. Vnímám to ale především tak, že změny, které jsem prosadil ve výrobě, které se
týkají zlepšování procesů, vizualizace nebo
transparentnosti, budu dělat nyní o úroveň
výše. Mým úkolem bude pomoci hlavním
částem našeho podnikání, tzn. výrobě, nákupu a prodeji zboží, skrze podpůrná oddělení, která budeme společně rozvíjet. Určitě
to pro mě bude výzva, jelikož záběr je větší,
ale na druhé straně se v principu způsob mé
práce příliš nemění.

Magazín holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

Jaké jsou vaše vize a cíle pro nadcházející
období?
Musíme se zabývat budoucností a tím, jaké
produkty budeme vyrábět a vyvíjet. Klíčové bude vyhodnotit, jaké jsou dnes mezery
na trhu a tomu přizpůsobit náš produkt.
Dnes žijeme z velké části ze „staré“ sovětské
techniky, ale nemůžeme z ní žít do nekonečna. Cílem tedy je vývoj nových produktů
a modernizací, které budeme nabízet zákazníkům. A na tyto nové příležitosti musíme
připravit jak výrobu, tak i podpůrná oddělení, abychom byli efektivní a vyráběli produkty kvalitně, v daném čase a požadovaném
množství, které od nás zákazník bude očekávat. Dalším bodem bude nejen soustředění
se na zahraniční trhy, ale i na Armádu ČR,
která plánuje investice v obranném sektoru. Chci být spolehlivým a atraktivním partnerem pro naše zákazníky, a to ať už přímo
nebo i skrze partnerství s většími nadnárodními společnostmi.
Je vaším cílem, aby se společnost EXCALIBUR ARMY stala jedničkou na trhu v oblasti oprav, modernizace a vývoje vojenské
techniky?
Ano. Chci, abychom mohli říct o společnosti
EXCALIBUR ARMY, že je moderní a flexibilní
společností, která je schopná pokrýt mezery

na trhu a nabídnout zákazníkům taková speciální a specifická řešení, která v současné
době postrádají. Rád bych dále rozvíjel naše
dobré jméno, navázal na naší tradici a tím
zajistil budoucnost firmě, jejím zaměstnancům, partnerům a majitelům. Toho bych rád
docílil pomocí cílených investic ať už do areálu, technologií, ale zároveň i do rozvoje našich pracovníků, kteří jsou pro naše podnikání velice důležití a přínosní.

Můžete nám na závěr prozradit něco o vás?
Jak relaxujete, jaké jsou vaše koníčky?
Jsem velice aktivní v oblasti sportu a aktivní
relaxace. V létě proto jezdím hodně na kole
a pohybuji se v přírodě, v zimě lyžuji a běžkuji. Rád trávím společný čas s rodinou a přáteli, kteří mi pomáhají v aktivní regeneraci, a to
mi umožňuje být připravený podávat stoprocentní výkony i v mém pracovním životě.

INVESTIČNÍ NOVINKY VE VÝROBĚ
Ve společnosti došlo k několika novým investicím. Po letní demolici vznikla na původním půdorysu komínu
a části kotelny nová hala, která bude sloužit pro logistické účely. V plánu je i dostavba horního patra pro
nové konstrukční kanceláře.
Společnost investovala rovněž do vytvoření moderního pracoviště a zázemí servisu
a oprav vozidel TATRA T810, zejména pro
potřeby armády a hasičů.

K několika významnějším investicím
došlo v oblasti strojírenské výroby.
– První výraznější investicí byla instalace tryskacího boxu o rozměrech 11 x
6,1 x 4 m, a to na pracoviště demontáže
a opravy koreb. Hlavním cílem investičního záměru bylo zvýšení flexibility v rámci

tryskání koreb a drobných dílů s ohledem
na plánované ukončení provozu tryskacího boxu pro pracoviště B36 v rámci realizace projektu přesunu horizontálních
vyvrtávaček a zámečnické dílny.
– Na pracovišti zámečnických dílen došlo k realizaci dodávky a instalace vyřezávacího stolu ATOM Flashcut Flex 1515S. Hlavním cílem
investičního záměru bylo vytvoření pracoviště pro umístění nového vyřezávacího stolu,
který slouží k realizaci vyřezávacích operací
v rámci přírodních a syntetických materiálů.

– Jedním z hlavních cílů investic bylo také
vytvoření nového pracoviště v rámci přesunu technologie oprav výtlačných ventilů, dále proběhl nákup nových svařovacích
agregátů FRONIUS a dalšího vybavení.
EXCALIBUR ARMY tak průběžně realizuje
dlouhodobý plán rozvoje technologií, aby
mohla efektivně realizovat stávající zakázky i flexibilně reagovat na zavedení nových
produktů.

ČECHOSLOVÁK 4|2018
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JOB AIR TECHNIC NECHYBĚL
NA MRO EUROPE AMSTERDAM
Nejdůležitější letošní výstava zaměřená na firmy, jež se věnují leteckému opravárenství (MRO – Maintenance,
Repair, and Overhaul) v Evropě se konala letos v Amsterdamu ve dnech 17. – 18. října 2018. MRO Europe
přilákala rekordních více než 9 tisíc registrovaných účastníků ze 105 zemí, 447 vystavovatelů a více než 800
zástupců leteckých společností.
Největší shromáždění společností zabezpečujících leteckou údržbu v Evropě představuje nové příležitosti a zahrnuje prezentace
mnoha nabídek stovek vystavovatelů.
Společnost JOB AIR Technic na akci reprezentoval generální ředitel Aleš Kvídera, Business Development Director odpovídající
ve firmě za vyhledávání nových obchodních
příležitostí a obchodní zástupci společnosti. V Amsterdamu absolvovali řadu setkání
a obchodních jednání s významnými zákazníky a obchodními partnery z oboru civilního
letectví.
Další ročník MRO Europe se bude konat v říjnu 2019 v Londýně a už nyní je rezervováno
více než 70 % vystavovatelských míst. JOB
AIR Technic ani v příštím roce nebude na akci
chybět.

PROFESIA DAYS PRAHA 2018
Společnost JOB AIR Technic se prezentovala na známém veletrhu práce Profesia days, který se konal ve dnech
7. – 8. listopadu 2018 na výstavišti v Praze Letňanech. Tento kariérní veletrh je jedním z nejoblíbenějších
a nejnavštěvovanějších v České republice, kde se každoročně sejdou tisíce zájemců o nové pracovní
příležitosti.
Veletrhu se za mošnovskou leteckou opravnu
zúčastnila personální ředitelka společnosti
s personalistkou. Na místě se setkaly s potenciálními kandidáty na uplatnění ve firmě, kteří se mohli informovat o možnostech získání
zaměstnání v JOB AIR Technic „bez stresu při
osobním pohovoru“. Dalším pozitivem účasti
na akci bylo získání nových kontaktů na personální agentury nabízející zaměstnance zejména ze třetích zemí. Příští ročník se bude
konat na stejném místě a jedno z vystavovatelských míst bude jistě znovu patřit letecké
opravně JOB AIR Technic.
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ÚSPEŠNÁ CERTIFIKÁCIA MSM MARTIN
OTVÁRA CESTU K ZÁKAZKÁM NATO
V piatok 12. 10. 2018 sa konalo slávnostné odovzdanie certifikátov udelených spoločnostiam MSM Martin
za úspešné absolvovanie certifikačného auditu zo strany Úradu pre štátne overovanie kvality Ministerstva
obrany Slovenskej republiky.
ktorým je podrobená väčšina zákaziek pre
ministerstvá obrany krajín NATO počas celej
realizácie zákazky.
Tým, že audítori úradu už preverili a certifikovali systém, môžu sa pri konkrétnych
zákazkách venovať už len samotným procesom výroby, alebo poskytovania služieb.

Certifikáty predal riaditeľ úradu

Udelením certifikátov úrad potvrdzuje, že
všetky tri prevádzky MSM Martin, s.r.o. realizujú svoje činnosti v zmysle požiadaviek
štandardu NATO AQAP 2110:2017.
Prísny štandard určuje, ako má spoločnosť
pôsobiaca v obrannom priemysle realizovať
svoje procesy, aké musia byť nastavené zodpovednosti, a aké dôkazy o plnení týchto požiadaviek musí byť firma schopná preukázať.

Poďakovanie patrí vedúcim kvality na jednotlivých prevádzkach za dôslednú implementáciu požiadaviek tohto štandardu
do reálnej praxe, a aj za prípravu samotného certifikačného auditu. MSM Martin,
s.r.o. sa skladá z troch spoločností.
Vedúcim kvality v MSM Nováky je pán Miloš
Sapár, v Banskej Bystrici pani Tamara Vinarčíková, a v Trenčíne pán Patrik Laššo. Pravdaže poďakovanie patrí aj výkonným riaditeľom jednotlivých spoločností a ich celým
tímom, za samotnú realizáciu.
Certifikáty odovzdal osobne riaditeľ úradu,
pán Emil Košút. Za MSM Martin prevzal certifikáty pán generálny riaditeľ Jozef Janeček
a Dana Fúziková.

Zelená pre tendre NSPA
Predloženie týchto certifikátov je jednou
z podmienok pre účasť spoločnosti v tendroch NSPA (NATO Support and Procurement Agency – agentúra NATO pre obstarávanie majetku a služieb).
Certifikácia podľa tohto štandardu taktiež
uľahčuje realizáciu dozoru špecialistov Úradu pre štátne overovanie kvality MOSR,
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KALENDÁŘ DANGER GIRLS
Také letos jsme připravili již tradiční kalendář na rok 2019. Výtěžek z jeho prodeje věnujeme na charitativní účely. Kalendář
DANGER GIRLS 2018 si můžete objednat na našem e-shopu earmyshop.cz. Letos se opravdu povedl! Samozřejmě jsme připravili
také kalendář s technikou.
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PRIMKY TIKAJÍ V MUZEU
I NA ZÁPĚSTÍ LEGENDY ČESKÉHO TENISU
Český výrobce hodinek PRIM, společnost ELTON hodinářská, člen holdingu CSG, se každoročně prezentuje
nejen na výstavách a veletrzích, ale i na celé řadě dalších eventů. Pomyslným vyvrcholením sezony je pak
pro tým ELTONu podzim. Ani letos tomu nebylo jinak a PRIMky tikaly na mnoha zajímavých a významných
akcích. Mnohé z nich by se neuskutečnily bez podpory a zázemí CZECHOSLOVAK GROUP.

Hodinky PRIM REPUBLIKA obohatí
sbírky Národního technického muzea
Jednou z akcí, kterou zastřešoval holding
CSG, bylo slavnostní zahájení výstavy „Made
in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl
svět“, kterou pořádá Národní technické muzeum (NTM) v Praze u příležitosti oslav 100.
výročí vzniku Československé republiky.
Společnost ELTON hodinářská vyrobila speciálně pro NTM jeden model hodinek z vyprodané limitované edice PRIM REPUBLIKA,
které nesou označení 1918-2018. Jedinečné
hodinky se staly součástí výstavy, na které se
představují příběhy významných československých firem. Na výstavě samozřejmě nechybí ani expozice průmyslového holdingu
CSG a vedle primek se zde prezentuje další
legenda československého průmyslu – Tatra.
Po skončení výstavy se hodinky stanou součástí muzejní sbírky hodin, která čítá přes
tisíc položek a výroba hodinek PRIM je v ní
dlouhodobě sledována.
Darované hodinky PRIM Republika tak rozšíří
stávající řadu v dokumentaci české výroby
a zaručí, že práci výrobce ELTON hodinářská
budou moci lidé v NTM obdivovat například
v rámci dvousetletého výročí naší republiky.

PRIMky pro Radka Štěpánka
Speciální hodinky vyrobil ELTON také pro
Radka Štěpánka, kterému je věnoval holding
CSG u příležitosti ukončení jeho profesionální tenisové kariéry. Radkovi Štěpánkovi
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nyní zdobí zápěstí hodinky ze speciální edice
PRIM ORLÍK II 2018, které pro tuto příležitost
byly vybrány z několika důvodů.
Speciální edice vznikla při příležitosti 100 let
od vzniku samostatného Československa a je
v prodeji pouze v roce 2018, tedy v roce, se
kterým je spojeno mnoho událostí, významných pro Radka Štěpánka z pohledu profesionálního i osobního.
Symbolické je číslo limitované edice, 67, které
odkazuje na datum narození jeho první dcery – 6. července 2018. Drobný otisk zlatého
českého lva vedle datumového okna je nejen
připomínkou vzniku ČSR, ale v tomto případě
také slavnostní exhibice Český lev se loučí.

SEW - Salon Excepcional Watches
Další akce již byly plně na bedrech novoměstského závodu. Mezi nejvýznamnější patří účast na dvou výstavách hodinek – vedle
pražského veletrhu Hodiny a klenoty je to zejména přehlídka výjimečných hodinářských
značek SEW, která se letos počtvrté uskutečnila v prostorách Moravské galerie v Brně.
ELTON hodinářská, jako jediný český výrobce hodinek PRIM, zde nemohl samozřejmě
chybět a společnost se tak zařadila mezi 33
vystavovatelů z 8 zemí.
Modely PRIM REPUBLIKA a ORLÍK II 2018
se v hlasování návštěvníků festivalu v rámci
internetové soutěže umístily na krásné dru-

Magazín holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

hé pozici. V konkurenci tolika výjimečných
značek si tedy české hodinky vedly skvěle,
o čemž svědčí i velký zájem, který u návštěvníků vzbudila expozice novinek i klasických
modelů.
Celkem výstavou prošlo za dva dny více než
2 000 příznivců hodinek. V příštím roce by se
měla akce uskutečnit ještě ve větším rozsahu
a místem konání se stanou prostory Paláce
Žofín v Praze.

Den otevřených dveří
Na začátku září se uskutečnil ve společnosti ELTON hodinářská Den otevřených dveří,
který se setkal s obrovským zájmem veřejnosti. Novoměstskou manufakturu navštívilo
téměř 1 000 lidí. Všichni si odnášeli velký zážitek z prohlídky unikátní hodinářské výroby,
kterou nikde jinde v rámci České republiky
nemohou vidět. Zajímavé byly také akce,
pořádané ve spolupráci s významnými part-

nery, jako například večer s hodinkami PRIM,
pořádaný pro ERSTE Premier, nebo vystoupení zástupce společnosti na konferenci Příštích sto let, jejímž organizátorem byly Lidové
noviny.
Cílem všech těchto akcí je představit značku
PRIM, její historii, a především současnou
produkci co nejširšímu publiku a posílit tak
pozitivní vnímání značky u veřejnosti.

SPECIÁLNÍ EDICE PRIM
ORLÍK 2018
Tato speciální edice je určená zejména pro všechny PRIMkaře, jejichž srdeční záležitostí je legendární model
ORLÍK. Inspirací pro vznik výjimečné edice PRIM ORLÍK 2018 bylo sté výročí od založení Československé
republiky.
také s povrchovou úpravou DLC v černé barvě
(ve stejné úpravě je i korunka, víko, šroubky
a spona kaučukového řemínku).
Další specialitou designu je černý číselník s tmavě šedými iluminovanými indexy
a s drobným otiskem českého lva ve zlaté barvě, umístěným vedle datumového okna. Zlaté
jsou také ručky, tedy kromě vteřinovky. Ta je
šedá, na konci ozdobená číslem „18“ – všechny tyto detaily symbolicky odkazují na vý-

znamnou příležitost, která iniciovala vznik
této speciální edice. Znak lva zdobí i speciální
balení.
Zadní víko hodinek s průhledem na in-house
strojek je označeno pořadovým číslem edice.
Prodej hodinek PRIM ORLÍK 2018 bude ukončen 31. 12. 2018, kdy bude edice uzavřena
a teprve poté se zákazníci dozvědí, kolik kusů
těchto výjimečných hodinek bude celkem vyrobeno.

Tyto hodinky, které bude možné zakoupit
pouze do konce roku 2018, vzbuzují zasloužený zájem a na brněnském veletrhu Salon
Excepcional Watches si odnesly druhou cenu
v online hlasování milovníků luxusních hodinek.
Od běžného modelu se liší několika zajímavými detaily. Novinkou je strojek kalibr 98 s automatickým nátahem, poprvé vyrobený s povrchovou DLC vrstvou. Na první pohled pak
zaujme masivní pouzdro o průměru 42 mm,
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FORMULE BY ZVLÁDLA JET KLIDNĚ
PO STROPĚ, ŘÍKÁ TOMÁŠ RICHTR
Už přes deset let komentuje televizní přenosy velkých cen formule 1. Málokdo už ale ví, že známý komentátor
Tomáš Richtr se na plný úvazek věnuje projektům v letectví. Ve společnosti CS SOFT vykonává funkci
vedoucího týmu projektových manažerů zodpovědných za vývoj a implementaci systémů řízení letového
provozu. Jak sám říká: „Nevěřili byste, kolik mají formule 1 a letový provoz společného.“
formuli 1, protože tu jako produkt vytváří
někdo jiný a já už ji pak vlastně jako hotovou
jen prodávám lidem. Tím ale nechci říct, že
by to prodávání bylo nějak jednouché!

Jak jste se dostal ke komentování přenosů
F1?
Formule 1 na mě tajemně působila už
od dětství a kolem roku 1998 jsem se tomuto koníčku začal věnovat na denní bázi.
Začal jsem o ní psát, a možná ne úplně špatně, takže si toho začali všímat profesionální
motorističtí novináři. A když jsem pak byl
ve správnou chvíli na správném místě, oslovila mě televize, zda bych pro ně nechtěl
přenosy F1 komentovat. Myslím, že každý,
kdo má vášeň pro svůj vlastní koníček, pochopí, jak úžasná je možnost se mu věnovat,
a ještě za to brát honorář. Odzbrojí to rodinu
o výčitky!
Co přesně tedy děláte, když se nevěnujete
své zálibě F1?
Věnuji se druhé své zálibě, kterou je civilní
letectví. Jsem tímto světem fascinován úplně stejně jako světem formule 1, byť bych
o něm asi nedokázal povídat v televizi. Má
role je trochu jiná, protože zodpovídám
za projekty vývoje, integrace a implementace systémů řízení letového provozu. Musím
tedy zajistit, aby byl dodán kvalitní a bezpečný produkt a aby byl dodán včas. S tím
se pojí mnohem větší zodpovědnost oproti
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Zní to jako dva zcela odlišné světy: formule
1 a systémy řízení letového provozu…
Zní, to je pravda. Ale mně na tom fascinuje
právě to, kolik mají tyto dva světy společného. Perfekcionismus, komplexitu a lidi
různých odborností i osobností. V obou světech se střetává široká škála různých oborů,
v rámci kterých se potkávají talentovaní lidé.
Zatímco ve světě formule 1 je hlavní motivací vyrobit závodní auto o desetinu sekundy
na jedno kolo rychlejší, v letectví je tím hlavním cílem absolutní bezpečnost a nulové
ztráty na životech. Systémy, které CS SOFT
vyvíjí, toho zásadní měrou pomáhají dosáhnout. Jsou to dva odlišné cíle, ale principy,
jakými je jich dosaženo, jsou překvapivě
shodné.
O tom se dá polemizovat. Ve formuli 1 se
dá podstatně více riskovat. V letectví vůbec….
Princip identifikace, vyhodnocování a řízení
rizik je ve formuli 1 i v letectví vlastně úplně

stejný. Mají společný cíl: eliminovat jakákoli
selhání, ať už by se jednalo o selhání technické, lidské nebo procesní. Určitě není náhoda, že se v obou světech používají zažité
termíny „pilot“ a „kokpit“. Titanic také chtěl
doplout bezpečně, ale rychle. Nekonečný
princip učení se z chyb, vedoucí k pomyslné dokonalosti v podmínkách extrémních
nároků, je jednou z hlavních věcí, která mě
na tom všem fascinuje.
Co dalšího mají oba světy společného?
Tu ohromující komplexnost. U formule 1
lidé vidí povětšinou jen dvě auta a v nich
dva piloty – hrdiny. Ti jsou ale jen špičkou
ledovce. Za nimi existuje velmi složitá struktura, ve které se potkávají obory snad všech
žánrů a v nich lidé s talentem a se zapálením
pro věc: programátoři, pracovníci výzkumu
a vývoje, technologičtí experti, ale také odborníci na marketing, finance, lidské zdroje,
právo… a mohl bych pokračovat dál.
Říká se, že vůz F1 je vlastně letadlo, jen
koly vzhůru
To by se dalo celkem jednoduše spočítat, ale
stejně mě nikdy nepřestane fascinovat, že se
do vzduchu vznese něco jako Airbus A380.
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Obdobně má vůz formule 1 třeba čtyřnásobek nebo pětinásobek své váhy, díky přítlačným silám generovaným jeho aerodynamikou. Opět společné termíny pro oba světy:
aerodynamická síla, jízda v úplavu, vzdušný
vír, turbulence. Není tajemstvím, že kdyby
měly tunely strop stejně hladký jako povrch
silnice, tak by po něm formule mohla bez
problémů jet. Technologické firmy v oblasti
letectví a kosmonautiky, ale třeba i samotná
NASA, nechávají v prostředí formule 1 ověřovat své nápady, týkající se materiálů nebo
chování konkrétních řešení v extrémních
podmínkách.

Dá se říci, že vám vaše zkušenosti projektového řízení pomáhají během komentování přenosů formule 1?
Jednoznačně. Formuli 1 se lidé pořad snaží
chápat jako ryzí sport, ale ve skutečnosti se
jedná o extrémní souboj korporátních subjektů na poli okruhového závodění. Za okruhové závodění si dosaďte jakýkoli jiný obor
a stále dostanete soutěž založenou na stejných principech. Neumím odhadnout, jak
historie posoudí můj přínos komentování
přenosů F1, do kterého vnáším právě všechny tyto souvislosti: korporátní struktury
za každým týmem F1 a mentalitu jejich uvažování, legislativně-právní prostředí, ve kte-

rém se vše odehrává, a v neposlední řadě
i byznysové aspekty celé show. Zároveň ale
umím posoudit přínos komentování F1 pro
mou každodenní práci. Jedná se o inspiraci
motivovanou tím, jak se to dělá v extrémně vyhraněném prostředí, ale také ocenění vazby mezi jednotlivým zaměstnancem
a strukturou, ve které pracuje. Přínos jednotlivce pro systém a společné dosahování
cílů je velmi důležité. Cíle jednotlivce by
však neměly převážit společnou snahu celého systému. Věřím tedy v oboustrannou
loajalitu. A ta se podle mého názoru vyplácí
i dnes. Vidím to ve formuli 1 a vidím to také
ve společnosti CS SOFT.

CO JE COMPLIANCE
PROGRAM A PROČ HO CSG MÁ?
Pojem compliance se nejčastěji vysvětluje jako soulad s pravidly. Podstatou je zajištění souladu mezi tím, co
vykonává společnost, její vedení i zaměstnanci s obecně závaznými právními předpisy a etickými standardy.
Zdánlivě jednoduché, stačí dodržovat pravidla
a vše je v pořádku. Jenomže kvůli rostoucímu
počtu těchto předpisů, standardů a jiných
normativních zdrojů pravidel chování, a hrozících rizik spojených s jejich porušením, je
dnes existence compliance pro moderní společnost naprosto nezbytná.
Cílem compliance programu je primárně
předcházet všem nežádoucím jevům a protiprávnímu jednání v rámci firmy, v našem
případě celého holdingu CZECHOSLOVAK
GROUP. Jednoduše řečeno je hlavním záměrem dosažení toho, aby „vše bylo tak, jak má
být“.

Nový etický kodex CSG
Základem každého compliance programu je
Etický kodex. Skupina CSG v nedávné době
vydala nový Etický kodex, který v sobě zahrnuje etické standardy holdingu, kterými se
musí všichni zaměstnanci a management
jednotlivých společností holdingu, i členové
představenstva, řídit. Celý text kodexu je dostupný na webových stránkách CSG v záložce
Compliance program – Etický kodex.
Důležitost dodržování kodexu podtrhuje
i předseda představenstva CSG Michal Strnad

v jeho úvodním slově, když mimo jiné říká že:
„Jsme si vědomi skutečnosti, že s rozrůstajícími se aktivitami holdingu je v zájmu udržení si
dobrého jména potřeba nejen integrita a oddanost zaměstnanců, ale i přísné dodržování
zákonů, správně nastavená firemní kultura,
všeobecná transparentnost a dodržování
aktuálních standardů v oblasti compliance.
Etický kodex proto vytváří základ compliance
programu celé skupiny a její zaměstnanci, ale
i management, mají povinnost se kodexem
řídit při každodenní práci.“

Růst důvěry v Etickou linku
Na Etický kodex je navázána Etická linka, která byla spuštěna v březnu roku 2016 a na níž
mohou všichni zaměstnanci holdingu zasílat
své podněty na neetické, korupční, protizákonné, nebezpečné či jinak rizikové jednání
v rámci CSG.
Kontakt na etickou linku je dostupný na webových stránkách CSG a rovněž je pravidelně
uváděn i v jednotlivých vydáních tohoto magazínu. Jsme rádi, že tuto možnost zaměstnanci využívají a postupně získává na důvěře.
Nejlepší způsob kontaktu je napsání podnětu
na etika@czechoslovakgroup.cz

Činnost divize Bezpečnost & Ochrana
Problematiku compliance zastřešuje v rámci
CSG divize Bezpečnost & Ochrana (SEP). Stěžejní oblastí jejího působení v rámci skupiny je
dohled nad dodržováním povinností plynoucích z právních předpisů a vnitřních předpisů
jednotlivých společností.
To mimo jiné zahrnuje problematiku trestní odpovědnosti právnických osob, střetu
zájmů, protikorupčních opatření, prevenci
praní špinavých peněz, ochrany osobních
údajů, informační bezpečnosti, dále pravidla
na ochranu hospodářské soutěže, odhalování
a vyšetřování podvodů, monitoring a analýzu
bezpečnostních rizik.
Cílem těchto aktivit je předcházet nejen
uložení sankcí ze strany státních orgánů, ale
zejména finančním i reputačním ztrátám holdingu. S jakýmikoli dotazy, žádostmi či podněty ohledně compliance se tak kdykoli můžete
na tuto divizi obracet. V otázce ochrany osobních údajů se rovněž můžete obracet přímo
na pověřence pro ochranu osobních údajů
CSG, a to prostřednictvím e-mailu:
ochranaou@czechoslovakgroup.cz.
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DÍKY SPONZORINGU ZAMĚSTNANCŮ
JSME PODPOŘILI JIŽ 40 PROJEKTŮ
Máme ze sebou další kolo vyhodnocení žádostí o sponzoring zaměstnanců. Za celou dobu fungování jsme
přijali již 151 žádostí, z nichž jich bylo podpořeno celkem 40. V tuto chvíli jsme mezi úspěšné žadatele
rozdělili již více než půl milionu korun.
V třetím kvartálním období bylo vybráno dalších osm projektů, které nám znovu ukázaly,
co všechno naši zaměstnanci zvládají mimo
své pracovní aktivity. Velmi si vážíme všech,
kteří o sponzoring zaměstnanců projevili zájem.
Děkujeme personálním oddělením v jednotlivých společnostech, která nám pomáhají předat informace svým zaměstnancům
a také děkujeme za důvěru, kterou nám

Při zahájení projektu bylo mezi vybrané projekty rozdělováno 75 000 Kč, pro
velký zájem o sponzoring se pan Michal Strnad, iniciátor vzniku sponzoringu
zaměstnanců, rozhodl navýšit celkovou částku na 100 000 Kč za kvartální období.
zaslanou žádostí projevujete. Již nyní a až
do 31. 12. 2018 můžete posílat nové žádosti.
K jejich vyhodnocení a projektům, které jsou

přesunuty z minulého období, pak dojde
na přelomu ledna a února. Nechte se inspirovat osmi úspěšnými žadateli.

Představujeme projekty, jež byly podpořeny ve čtvrtém kvartálním období
1/ Pan Petr Bílý je naším zaměstnancem a záro- 2/

3/ Paní Petra Hejduková je naší zaměstnanky-

veň působí již 25 let jako člen Tělovýchovné
jednoty. Ve svém projektu požádal o finance,
které mu umožní nakoupit vybavení pro nový
kroužek – pohybové hry pro nejmenší – Motorický a pohybový rozvoj pro děti od 4 do 8
let. Pan Bílý získá potřebné finance pro nákup
cvičebních pomůcek.

4/ Pan Petr Haering působí ve společnosti
CS SOFT na pozici software developer, současně také trénuje ženskou reprezentaci
v Ultimate frisbee. Díky svému projektu získá
peníze, které mu pomohou připravit hráčky
na mistrovský turnaj.
5/

Pan Marek Balušík působí ve společnosti ZŤS METALURG jako logistik. Ve svém
projektu požádal o podporu pro svého
syna Jakuba. „Jakub se věnuje plavání,
které ho velmi baví a dosahuje ve své kategorii výborných výsledků v rámci Slovenska. Bez finanční pomoci jsou naše
možnosti podpory velmi omezené. Mezi
jeho největší úspěchy patří například
každoroční medailové umístění na mistrovstvích Slovenska v plavání.“ Pan Balušík získá finance, které mu pomohou
hradit náklady na soustředění.

6/ Pan Libor Čermák není jenom zaměstnancem
Pan Radomír Šnábel a Michal Utěšený jsou zaměstnanci EXCALIBUR ARMY,
oba pánové se také podílejí na přípravě
a chodu Modré Pětky, spolku zabývajícího se rozvíjením zájmů dětí v přírodovědné, turistické, tělovýchovné, tábornické a kulturní oblasti. Díky svému
projektu mohou zakoupit nový stan.
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EXCALIBUR TRADE, ale ve svém volném čase
i hokejovým hráčem a asistentem trenéra
Ligy neregistrovaných. Díky svému projektu
získá finance na nákup nových dresů pro svůj
tým. Ve své žádosti uvedl, že: „Podporou této
akce se zvedá zájem o sport na venkově, kde
je situace odlišná oproti městu. Proto jsou
důležité pro život obce například dobrovolní
hasiči, fotbalisti, hokejisti. Jsem přesvědčen,
že tomuto klubu má smysl přispívat.“

ní, a zároveň se aktivně podílí na trénování
ve Sportovním tanečním klubu 6dance jako
lektorka. Ve svém projektu požádala o finanční podporu na nákup rekvizit a kostýmů
na soutěže dětí a mládeže. „V současné době
má klub čtyři soutěžní skupiny Disco dance
a není v našich silách investovat do všech
skupin tolik, kolik bychom si přáli. Rekvizity
a kostýmy jsou nedílnou součástí choreografií
a jsou také jedním z velice vysoce hodnocených prvků na soutěžích.“

7/

Pan Radek Hanzelka pracuje ve společnosti TATRA METALURGIE, zároveň je
také aktivním lyžařským instruktorem
v lyžařské škole Sluníčko. Díky svému
projektu získá finance na nákup reflexních vestiček a dalších tréninkových pomůcek. „O tento projekt je velký zájem.
Je určen pro širokou veřejnost, ale i sociálně slabším skupinám, kde umožníme
dětem naučit se sportovním dovednostem, ke kterým by se nedostaly vzhledem k tomu, že lyžování není levným
koníčkem,“ zmínil pan Hanzelka.
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8/
Paní Lenka Házová ze společnosti ELTON hodinářská se stala také členkou divadelního ochotnického souboru Novoměstské divadelní společnosti (NODIVSE) v Novém Městě nad Metují.
„Chceme podpořit zájem o kulturu, zvýšit návštěvnost divadelních představení a jejich šíření.
Poučit a pobavit diváky po starostech všedního dne, je na místě. V tomto roce jsme zahráli hru
od Williama Shakespeara – Půjčka za oplátku, která měla úspěch. Jedno představení bylo i charitativní a pomohlo Tomáškovi, který trpí mutací genu 20/27. Stejnou akci plánujeme na rok
2019,“ uvedla paní Házová ve své žádosti, díky níž získá ochotnický soubor finance na nákup
kulis pro svou další chystanou inscenaci – Odsouzení hostiny.

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
SE ROZSVÍTÍ I LETOS
Stejně jako minulý rok se i letos mohou zaměstnanci CSG z přeloučských společností zapojit do charitativní
aktivity – Strom splněných přání pro Domov u fontány. Tento domov poskytuje péči seniorům v Přelouči již
více než 50 let.
V roce 2017 tato akce vznikla proto, že jsme
chtěli udělat něco pro své okolí a spojit i nás,
zaměstnance CSG, společnou aktivitou. Minulý rok se sešlo 39 krásných přání. Nebyly
to žádné cesty kolem světa, ale velmi skromná přání jako například brambořík, plyšová
kočka skutečné velikosti, sladkosti, vaječný
likér a mnoho dalších.
Splnit se nám povedla přání všech klientů,
kteří si k nám do CSG Ježíškovi napsali. Každý dárek byl také opatřený linorytovým přáníčkem, které jsme vytvořili speciálně pro
tuto příležitost, jsou podepsána a opatřena
pořadovým číslem. Každý zaměstnanec pak
na zadní stranu napsal vánoční přání.
Samotné předávání bylo pro nás velmi dojemné. Setkali jsme se ve vyzdobené jídelně
domova, kde se všichni senioři sešli a nechyběl zde ani vánoční stromeček. Senioři
zdejšího domova si připravili dárek i pro nás.
Paní Marie Strouhalová zarecitovala báseň
Vánoce od Jaroslava Vrchlického a paní
Drahomíra Kysilková pak CSG za všechny
obdarované seniory poděkovala. Předání
probíhalo osobně a my mohli podat ruku
a popřát příjemné prožití svátků každému.
Zapojit se můžete i letos od 3. až do 13. prosince, přání si můžete utrhnout buď na přeloučské recepci nebo v jídelně.

Děkujeme vám!
ČECHOSLOVÁK 4|2018
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KŘÍŽOVKA O CENY

Řešení křížovky a kontakt zašlete na e-mail: magazin@czechoslovakgroup.cz. Vylosovaní tři výherci získají dárkové balíčky CSG.
Tajenka z minulého vydání: V RÁMCI CSG VZNIKLA NOVÁ DIVIZE CSG AEROSPACE. Celkem nám přišlo 33 správných řešení, z nichž jsme vylosovali tři výherce:
Tomáš Tichánek, Barbora Žurková, Veronika Rebrošová. Blahopřejeme. Výherce budeme kontaktovat a obdrží věcné ceny od CSG.

Sledujte naše sociální sítě
ČECHOSLOVÁK ev. č. MK ČR E22777, vydává: CSGM a.s., Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8

Zajímá nás váš názor. Své náměty a připomínky můžete zasílat e-mailem na adresu redakce: magazin@czechoslovakgroup.cz. Členy redakční rady magazínu
jsou Lukáš Novotný, Andrej Čírtek a Michal Baláž. Obsah magazínu je vytvářen ve spolupráci se zástupci jednotlivých podniků holdingu CZECHOSLOVAK GROUP.
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