
„Spolupráce s dealery malé 
zemědělské mechanizace 
je pro nás velice důležitá. 
Všichni vnímáme, že jsme 
na jedné lodi a hledáme 
cesty, jak se dostat blíže k 
zákazníkovi. Proto se pravi-
delně setkáváme, abychom 
diskutovali o aktuální situa-
ci na trhu a probíráme veli-
ce dopodrobna požadavky 
našich zákazníků. Dobře si 
uvědomujeme, že naše těs-
ná spolupráce a spokoje-
nost zákazníků nám umožní 
uspět v konkurenčním boji,“ 
řekl Josef Papež, ředitel divi-
ze Mechanizace. 
Podstatou Dealerského dne 
je propagace vyráběných 
výrobků malé zemědělské 
mechanizace přímo odbě-
ratelům. „I přes současnou 
složitou situaci na trhu, se 
kterou se potýkáme v sou-
vislosti s celosvětovou hos-
podářskou krizí, přijelo na 
Dealerský den více fi rem, 
než jsme očekávali. Účast 
byla dokonce vyšší než v 
loňském roce a tak jsme 
mohli předvést naše travní 
jednobubnové i dvoubub-
nové sekačky, mulčovač a 
další zboží včetně novinek, 
se kterými přicházíme na trh 
v letošní sezoně, zástupcům 

téměř šedesáti fi rem,“ dopl-
nil Josef Papež. 
Z výrobků malé zemědělské 
mechanizace byly na letoš-
ním Dealerském dnu před-
staveny například sekačka 
z minisystému Expert, zcela 
nová sekačka Viva pro dvou-
taktní motory a designová 
inovace sekaček BDR 550/700. 
Ze zboží pak celá řada rota-
vátorů Robix a sekačky na 
nízkou trávu s košíkem. Zde 
se mohou zákazníci těšit na 
nový vzhled. Sekačky mají 
větší zadní kola, která umož-
ní snadnější práci v terénu.
„Za účelem otestování na 
trhu jsme dále představi-
li profesionální sekačku a 
mulčovac BILLYGOAT. Před-
pokládáme, že se u kon-
cových zákazníků setká s 

velkým ohlasem,“ řekl Vla-
dimír Bernklau, vedoucí 
obchodního oddělení divize 
Mechanizace a dodal, že dal-
ší novinkou pro letošní sezo-
nu je aplikace dvoutaktního 
motoru s válcovou hřídelí 
jako náhrada čtyřtaktního 
motoru. 
Divize Mechanizace má v 
nabídce pro letošní sezonu 
sekačky na nízkou i vysokou 
trávu v několika modifi ka-
cích, se stranově vyklápě-
nými a stranově i výškově 
nastavitelnými řídítky, v sor-
timentu jsou dále mj. také 
mulčovací adaptéry, které se 
na trhu v uplynulých letech 
velice dobře osvědčily při 
celoroční úpravě velkoploš-
ných trávníků. 
Obchodníci získali o veške-

rém sortimentu podrobné 
informace, byli seznámeni 
s technickými parametry a 
měli možnost důkladně si 
jednotlivé výrobky prohléd-
nout. Jako každý rok při-
pravilo obchodní oddělení 
pro účely Dealerského dne 
soubor propagačních mate-
riálů jak v tištěné podobě, 
tak na CD nosičích, kde jsou 
k dispozici veškeré dostupné 
dokumenty, ceníky, kusov-
níky, fotografi e a technické 
parametry zboží. 
Zástupci obou stran se ale 
nesetkávají jen při Dea-
lerských dnech. Obchodní 
oddělení divize Mechaniza-
ce nabízí průběžně po celý 
rok prodejcům informace 
o sortimentu i náhradních 
dílech tak, aby byli informo-

váni dodavatelé, prodavači i 
koncoví zákazníci. Probíhají 
rovněž školení na podporu 
prodeje. Prodejní výsled-
ky dealerů jsou průběžně 
monitorovány a v závislosti 
na okolnostech se zástupci 
obou stran setkávají při ope-
rativním řešení aktuálních 

problémů. „Pokud nám naši 
prodejci předloží jakýkoliv 
návrh na zlepšení či inovaci, 
prakticky ihned začínáme 
tyto náměty a návrhy zpra-
covávat. Možná právě proto 
se nesetkáváme s častými 
reklamacemi našich výrobků 

a kvalitu můžeme bez obav 
označit za nadstandard-
ní,“ konstatoval Vladimír 
Bernklau. 
„Při hledání cest, jak se dostat 
k zákazníkům se snažíme 
zaujmout. Věnujeme velkou 
pozornost marketingu a 
propagaci a každoročně při-

cházíme na trh s novinkami a 
inovacemi. Pro letošní sezo-
nu pro zákazníky připravuje-
me jako bonus dárek v podo-
bě zvýhodněného balíčku při 
odběru zboží v určité cenové 
hodnotě,“ dodal na závěr 
Josef Papež. 
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Setkávání mezi manage-
mentem divize a dealery 
malé zemědělské mecha-
nizace při Dealerských 
dnech se stala v divizi 
Mechanizace společnosti 
MOTOR JIKOV Strojíren-
ská a.s. již tradicí. Tato 
oboustranně prospěšná 
akce napomáhá zlepšo-
vání kvality zboží i zvy-
šování jeho prodeje.  

Při Dealerském dnu byli obchodníci malé zemědělské mechanizace se zbožím podrobně sezná-
meni.

Spokojenost zákazníků nám pomáhá uspět 
v konkurenčním boji. Proto neustále
hledáme cesty, jak odběratele zaujmout.

ABECEDNÍ SEZNAM DESETI NEJLEPŠÍCH 
DEALERŮ V ROCE 2008:

Agrowest - Plzeň
Agrozet - České Budějovice
Agrico - Týniště nad Orlicí
Egner Rudolf - RETOS
Ingr Radomil - Skoronice
J.V.S.CH. - Příbram
Kaválek Jiří - Jaroměř
Průcha motorové nářadí - Sušice
SVK - Terezín
Šobora Drahoslav - Hranice na Moravě

Platnost kolektivní smlouvy skupiny strojírenských a slévá-
renských společností MOTOR JIKOV GROUP na rok 2008 byla 
v návaznosti na současnou hospodářskou a fi nanční krizi pro-
dloužena do konce června letošního roku. Dohodli se na tom 
zástupci vedení společnosti a odborů.
Kolektivní vyjednávání mezi managementem společnosti 
MOTOR JIKOV Group a.s. a odbory na období od 1. 4. 2008 
do 31. 3. 2009 bylo uzavřeno podpisem 
kolektivní smlouvy s platností od 1. dubna 
2008. Na další období mělo být zahájeno 
v obvyklých termínech nové vyjednávání. 
Kvůli celosvětové krizi, která má za násle-
dek i nestabilitu mnoha českých fi rem, 
byla ale platnost smlouvy z loňského roku 
prodloužena až do června letošního roku 
s tím, že všechny podmínky smlouvy zůstá-
vají nadále v platnosti. Nově byly dojedná-
ny pouze rozpočty sociálních fondů.

„Kolektivní vyjednávání jsme odložili, protože v současné celo-
světové situaci na trhu nelze s určitostí vůbec předvídat, co se bude 
v řádech několika měsíců v oblasti našeho podnikání, 
tj. v oblastech slévárenství a strojírenství, dít,“ řekla Věra 
Vrchotová, ředitelka pro personalistiku.  
Z důvodu krize je vedení společnosti nuceno přistupo-
vat k určitým úsporným opatřením. Ve fi rmě  tak došlo na 

zkracování pracovního týdne i na pro-
pouštění.
„S managementem společnosti MOTOR 
JIKOV Group a.s. jsme vedli řadu vcelku 
konstruktivních jednání. Nakonec jsme se 
dohodli, že prodloužíme platnost dosa-
vadní smlouvy a pro nová vyjednávání 
jsme předběžně stanovili termín začát-
kem června,“ uvedla Jitka Pincová, před-
sedkyně Koordinační rady odborů společ-
ností MOTOR JIKOV Group a.s.

Divize Mechanizace společnosti MOTOR JIKOV Strojíren-
ská a.s. připravila pro zahrádkáře, kutily, jednotlivce i fi rmy 
přehled zboží malé zemědělské mechanizace pro sezonu 
2009. Jedná se o benzinové a elektrické sekačky, bubno-
vé sekačky na vysokou trávu, rotační sekačky, křovinořezy, 
čerpadla, mulčovače, malotraktory, motorové pily, drtiče, 
ruční nářadí a spotřební materiál. 
Výrobky lze zakoupit v podnikových prodejnách společnos-
ti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Českých Budějovicích na 
adrese Kněžskodvorská 2277/26 a ve Vodňanech na adrese 
Palackého 36 (tel: 383 382 041). Zboží v prodejnách je seří-
zené a odzkoušené, obsluhující personál zařízení předve-
de a zaškolí v obsluze. A, jak již bylo uvedeno v článku na 
1. straně, při odběru zboží v určité cenové hodnotě čeká 
na kupující dárek. 
Přehled zboží ze sortimentu divize Mechanizace pro letoš-
ní sezonu včetně ceníku a stručného základního popisu je 
součástí tohoto čísla novin MONITOR.

Platnost kolektivní smlouvy byla prodloužena Zahradní technika pro sezonu 2009
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„Chceme s tímto projektem 
prorazit nejen na tuzem-
ském, ale také na zahranič-
ních trzích. Provoz na CNG 
je v současné době ve světě 
nejrozšířenější v jižní Ame-
rice, v Evropě v Itálii. Oproti 

tomu například v USA je, 
stejně jako v Česku poměrně 
neznámý,“ řekl k projektu 
Zdeněk Prokopec, ředitel pro 
strategický obchod a dodal, 
že know-how projektu spo-
lečnost zakoupila, vývoj a 
výroba zařízení probíhá v 
Čechách. 
Cílovým zákazníkem pro-
jektu jsou provozovatelé 
dvou až šesti vozidel na CNG 
(z anglického Compressed 
Natural Gas = stlačený zemní 
plyn). Mezi typické uživatele 
patří živnostníci a malé fi r-
my s vozovým parkem, kteří 
najezdí ročně 50 až 140 tisíc 
kilometrů. Zájem o plnicí 
zařízení tak mají například 
autoškoly, instalatérské fi r-
my, pekaři, rozvážkové služ-
by, vozy taxislužby či poštov-
ních doručovatelů, ale také 
organizace státní správy pro 
provoz referentských vozů.
Na vývoji i realizaci projektu 
se ve skupině MOTOR JIKOV 
GROUP podílí hned několik 
společností. Největší podíl 
prací probíhá ve společnosti 
MOTOR JIKOV Strojírenská 
a.s. v Jindřichově Hradci. „Na 
projektu pracuje několik desí-
tek našich lidí, do budoucna 
očekáváme další nárůst prá-
ce,“ řekl Milan Vančata, ředi-
tel divize Průmyslové výrobky 

společnosti MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s. v Jindřichově 
Hradci. Konstruktéři společ-
nosti MOTOR JIKOV Fostron 
a.s. provádějí 3D modelování 
komponentů budoucí plnicí 
stanice a zároveň připravují 

katalogy a grafi cké manuály 
pro instalaci a obsluhu plni-
cích zařízení. Ve Fostronu 
projekt zároveň slouží jako 
pilotní při zavádění softwa-
ru Teamcenter pro podporu 
konstrukcí přípravy výroby. 
Na projektu dále spolupra-
cuje divize Zakázky společ-
nosti MOTOR JIKOV Strojí-
renská a.s. v Soběslavi, která 
se podílí zejména na výrobě 
některých přípravků upínačů 
a zároveň obrábí některé díly 
kompresorů. 
„Vývoj plnicích zařízení je 
již téměř dokončen. Máme 
vyrobeno zhruba deset pro-
totypů prvních plnicích zaří-
zení, která koncem května 
smontujeme a uvedeme 

do zkušebního provozu. Po 
ověření půjdou první dvě 
jednotky do jižní Ameriky,“ 
řekl Milan Vančata a dodal, 
že nyní se rozhoduje o výro-
bě dalších sto kusů zařízení. 
„Předpokládáme, že budou 
vyrobena a půjdou do pro-
deje koncem léta. Další série 
budeme expedovat v závis-
losti na zájmu zákazníků. 
Celkově máme v plánu ročně 
vyrobit a prodat minimálně 
1000 kusů plnicích zařízení,“ 
konkretizoval výrobní zámě-
ry Milan Vančata. Obchodní 
stránku projektu zajistí pro-
dejci, s některými již společ-

nost MOTOR JIKOV Strojíren-
ská a.s. uzavřela smlouvu.
Zatímco u zařízení zakoupe-
ných v zahraničí je pořizova-
cí cena zhruba čtvrt milionu 
korun, stanice vyráběná v ČR 
vyjde zhruba na polovinu. 
Noví majitelé si pořídí CNG 
plnící stanici fi rmy MOTOR 
JIKOV Strojírenská a.s. za 140 
tisíc korun.
„Pořizovací cena vozu na 
CNG je v porovnání s vozem 
na benzín či naftu vyšší. Také 
je potřeba uvažovat s nákla-
dy na instalaci a zřízení přípoj-
ky. Při předpokládaném po-
čtu najetých kilometrů mezi 
50 000-140 000 km ročně a 
v závislosti na počtu vozidel 
je předpokládaná návratnost 

celkové vstupní investice do 
dvou, nejdéle tří let,“ řekl 
Zdeněk Prokopec.
V porovnání s benzínem a 
naftou je provoz vozidel na 
CNG zhruba o 30 - 50 procent 
úspornější. Cena 19 korun za 
kilogram CNG představuje 
přibližné náklady 1,00 Kč na 
kilometr jízdy. Oproti tomu 
benzin při spotřebě osm litrů 
vychází asi na 2,1 Kč na kilo-
metr. Cena zemního plynu 
je nízká hlavně díky nulové 
spotřební dani (až do konce 
roku 2012).
„Co je potřeba neopome-
nout je skutečnost, že vozy 
na zemní pohon jsou od 1. 
ledna letošního roku až do 
konce roku 2011 zcela osvo-
bozeny od silniční daně. Poté 
sice bude daň opět nepatrně 
narůstat, ale předpokladem 
je, že se v roce 2020 dostane 
zhruba na sumu 2,36 koruny 
za metr krychlový. V porov-
nání se současnou daní přes 
10 korun za litr benzinu bude 
tedy silniční daň u CNG vozů 
stále nesrovnatelně ekono-
mičtější,“ řekl Zdeněk Proko-
pec.
Kromě fi nanční úspory mají 
vozy na CNG pohon také další 
plus z pohledu ochrany život-
ního prostředí. Ve srovnání 
s vozy na běžný pohon pro-
dukují tyto vozy o 25-90 pro-
cent méně emisí a přispívají 
tak k udržení kvality ovzduší. 
Zhruba 35procentní snížení 
se vztahuje na kysličník uhli-
čitý a množství emitovaných 
volných uhlovodíků, 90pro-
centní pak na emise kyslič-
níku uhelnatého a oxidu du-
síku, který je hlavní příči-
nou zvětšování tzv. ozonové 
díry.
Plnicí zařízení vyráběné ve 
společnosti MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s. se může pyš-
nit díky moderním prvkům 
automatizace velice jednodu-
chou instalací i obsluhou. Pro-
vozovatel potřebuje mít jen 
zavedenou přípojkou zemní-
ho plynu a elektrické napáje-
ní 3 x 400 V. Zařízení stačí jen 
zapojit a zapnout jednotku. 
Po naplnění nádrže se zaříze-
ní automaticky vypne a maji-
tel odpojí plnící koncovku. 
„Zařízení jsou určená pro 
pomaluběžné plnění osob-
ních vozů, jedna stanice 
dokáže denně naplnit zásob-
níky 2 až 3 osobních auto-
mobilů. Předpokládáme, že 
většina provozovatelů zaříze-
ní bude vozy plnit přes noc. 
Při výkonu 5 kubických metrů 
trvá naplnění dvaceti kubí-
kové nádrže jednoho vozu 
zhruba 4 hodiny,“ řekl Milan 
Vančata.
Po silnicích celého světa v sou-
časnosti jezdí více než 9,4 mi-
lionu vozidel na CNG. V Evro-
pě jezdí na CNG přes 1,1 mi-

lionu vozidel a motoristé zde 
mají v současné době k dis-
pozici přes tři tisíce veřejných 
plnicích stanic. V ČR nyní fun-
gují dvě desítky veřejných 
plnicích stanic CNG. Na úze-
mí Jihočeského kraje mohou 
motoristé tankovat na dvou 
místech - v Č. Budějovicích v 
areálu Jihočeské plynárenské 
na Vrbenské ulici a v Táboře 
v areálu dopravní společnosti 
Comett v Chýnovské ulici. 
„Zvyšující se zájem o vozy 
na CNG je evidentní a síť 
veřejných stanic se sice díky 
vzrůstajícímu prodeji vozů 
na tento pohon začíná rozši-

řovat, v současné době je ale 
zatím nedostatečná. Čerpání 
u veřejných stanic má navíc 
určité nevýhody - dojezd 
k takové stanici je časově 
náročný a navíc dražší než 
při tankování s našim zaříze-
ním,“ řekl Milan Vančata.
Výběr vozů na CNG je sice tro-
chu menší, než u vozů na ben-
zín a naftu, ale přesto si už 
zákazníci mohou vybírat z po-
měrně široké nabídky. Auto-
mobily s pohonem na zemní 
plyn nabízí např.fi rmy Merce-
des, Iveco, Fiat, Opel, Citroën, 
Volkswagen a Renault.
Dodatečné úpravy stávajících 
vozů jsou možné pouze u 
benzínových provedení vozů 
a jsou spíše výjimečné. Roz-

hodne-li se ale motorista, ať 
už z důvodů ekonomických 
nebo ekologických, nahradit 
benzin nebo naftu za CNG, 
má možnost. „Při přestavbě 
vozu z benzínu na CNG se ply-
nová nádrž instaluje v zava-
zadlovém prostoru. Ve voze 
zůstává vedle nové nádrže na 
CNG i nádrž na benzín, která 
slouží pro nastartování. Po 
rozjezdu se přepíná na plyno-
vou nádrž a benzínová nádrž 
lze pak využít pro dojezd, 
v případě, že dojde plyn,“ 
řekl Milan Vančata.
Výhodou CNG oproti v sou-
časnosti více rozšířenému 

LPG je bezpečnost, CNG není 
explozivní a plyn je tanko-
ván do silnostěnných nádob 
odolných proti nárazu, tlaku 
a požáru, a dále dostupnost 
- přívody zemního plynu jsou 
ve většině objektů.
Plnící zařízení CNG od spo-
lečnosti MOTOR JIKOV Stro-
jírenská a.s. má plnící výkon 
do 5 m3/h a stlačuje zemní 
plyn z běžné plynové přípoj-
ky za pomoci třístupňového 
kompresoru na výstupní tlak 
200 bar. Zařízení pohání tří-
fázový čtyřpólový elektromo-
tor 2,2 kW/3 x 400V/1450 otá-
ček za minutu. Součástí zaří-
zení je integrovaný plynoměr 
a automatické řízení procesu 
plnění.

Společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. přichá-
zí na český trh se zcela novým projektem. Letos 
v květnu zavedla do sériové výroby plynová zařízení 
pro stlačování zemního plynu, pomocí nichž mohou 
majitelé vozů s pohonem na zemní plyn plnit své 
vozy u sebe kdekoliv, kde je přípojka zemního ply-
nu. Na projekt získala společnost dotaci z programu 
Inovace ve výši 36 procent z celkových 16,5 milionů 
korun a je v současné době v České republice prvním 
a jediným výrobcem těchto zařízení.

Společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. přichází s novým projektem - 
plnicími stanicemi pro osobní a užitkové vozy na stlačený zemní plyn

Projekt CNG přinese úsporu motoristům - 
jednotlivcům i fi rmám

Grafi cké znázornění hlavních komponent zařízení pro stlačování 
zemního plynu.
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Také bilance tržeb soběslav-
ské divize Auto společnosti 
MOTOR JIKOV Strojírenská 
a.s. za první čtvrtletí letošního 
roku vykazuje pokles. Vedení 
společnosti se ale domnívá, 
že vzhledem k předpokláda-
né výrobě dosáhne v letoš-
ním roce zisku. 
„Současná hospodářská kri-
ze ruku v ruce se sílící koru-
nou měly samozřejmě určitý 
negativní vliv na naše tržby. 
Srovnáme-li ale první čtvrtle-
tí letošního roku se stejným 
obdobím roku 2008 zjistíme, 
že letošní tržby poklesly jen 
o zhruba sedm procent,“ řekl 
ředitel divize Auto Jaroslav 

Vohnout. Podle jeho slov 
bylo příčinou podprůměrné-
ho výsledku loňského roku, 
kromě negativního vývoje 
české koruny vůči dolarů i 
dalším měnám, teprve začí-
nající výroba komponentů 
nové generace golfových 
vozíků pro americkou fi rmu 
E-Z-GO, kdy se pracovníci 
teprve seznamovali s výro-
bou i technickými procesy v 
rámci tohoto projektu. 
„Při srovnání dalších obdo-
bí let 2008 a 2009 se bude 
rozdíl zvětšovat. Jednak jsou 
nám letošní kurzy přízni-
vější, podařilo se nám snížit 
náklady a nahrává nám také 
skutečnost, že oproti loňské-
mu roku již probíhá výroba 
golfových vozíků bez větších 
problémů. Vzhledem ke sjed-
naným zakázkám předpo-
kládáme, že celkově se nám 
letos podaří dosáhnout lepší 
výsledky a fi nanční zisk,“ 
doplnil ředitel divize Auto. 
Vedení společnosti se nyní 
zaměřuje s velkou intenzitou 
na výrazné zvýšení efektivi-
ty. Velkou pozornost věnuje 

získávání nových projektů a 
obchodů na tuzemském i v 
zahraničním trhu, oslovuje 
stávající i nové zákazníky a 
obchodní partnery.
„Při komunikaci se stávající-
mi i potenciálními zákazníky 
a partnery se setkáváme s 
velkou překážkou v podobě 
světové krize. Firmy se novým 
projektům brání a tam kde je 
to možné se snaží stahovat 
práci z fi rem zvenčí do svým 
provozů. Mají snahu dát prá-
ci svým lidem, aby nemusely 
propouštět,“ konstatoval 
Jaroslav Vohnout.  
Také americká společnost E-
Z-GO přistupuje v současné 
době k určitým opatřením. 
Vyplývá to z lednových jedná-
ní, která zástupci obou fi rem 
začátkem roku absolvovali 
v Americe. „Snažili jsme se 
získat prognózy v perspekti-
vě dalších obchodů. Krize ve 
Spojených státech je ale velká 
a obchodní odhady jsou veli-
ce umírněné. Proto se domní-
váme, že do určité míry dojde 
ke snížení požadavků co do 
kvantity výroby. To sice vyvo-
lává určitou nejistotu, my ale 
nezůstáváme pasivní a hle-
dáme východiska. Situace je 
složitá, ale díky opatřením, 
která děláme, je řešitelná,“ 
dodal na závěr optimisticky 
Jaroslav Vohnout. 

„Situace je složitá, ale je řešitelná,“ 
říká Jaroslav Vohnout
Současná recese ve Spojených státech ame-
rických výrazně ovlivňuje produkci v dalších 
zemích světa, Českou republiku nevyjímaje. 
Firmy mají problémy s odbytem, potýkají se se 
ztrátami a v mnoha případech přistupují k pro-
pouštění.

Divize Mechanizace zahá-
jila servisní činnost pro vel-
kého dovozce zahradní a 
zemědělské techniky, jejíž 
jedna divize je zároveň cen-
trálním sběrným místem 
poškozeného zboží v Evro-
pě. 
„Hledáme cesty jak udržet 
zaměstnanost a ekonomic-
kou stabilitu fi rmy. V rámci 
jednání o nových zakázkách 
a projektech jsme se kro-
mě jiného ucházeli o zajiš-
tění oprav poškozeného 

zboží pro fi rmu se sídlem 
v Německu. Jedná se vět-
šinou o sekačky na trávu, 
nářadí, zařízení pro domácí 
a zahradní dílnu, čerpadla, 
strunové sekačky a křo-
vinořezy,“ informoval Josef 
Papež, ředitel divize Mecha-
nizace. 
V 15. kalendářním týdnu 
proběhlo setkání v Němec-
ku, kde zástupci obou fi rem 
jednali o podmínkách spolu-
práce. První dodávka zboží 
dorazila do Českých Budě-

jovic hned v následujícím 
týdnu. 
„Celkem už jsme v rámci této 
zakázky opravili více jak sto 
kusů travních sekaček. Větši-
nou se jedná o běžné záva-
dy vzniklé hlavně v záruční 
době. Nyní je spolupráce ve 
zkušební fázi a uvidíme, jak 
se bude dále vyvíjet. Pokud 
půjde vše dobře, můžeme 
se s partnerem v Německu 
domluvit zejména v letních 
měsících na zvýšení dodá-
vek,“ řekl Josef Papež.

Zajišťujeme servis zahradní
a zemědělské techniky z celé Evropy

Management společnosti se 
setkal s hlavními dodavateli 
V dubnu se zástupci mana-
gementu skupiny MOTOR 
JIKOV GROUP setkali s hlav-
ními dodavateli pro skupinu. 
Hlavním cílem bylo předsta-
vit strategii nákupu a cíle v 
oblasti jakosti jednotlivých 
dcer a divizí holdingu strojí-
renských a slévárenských spo-
lečností. 
„Letošní Dodavatelský den 
navázal na předcházející z 
roku 2007 a jeho hlavním 
cílem bylo poskytnout na-
šim obchodním partnerům z 
řad dodavatelských subjektů 
aktuální informace a data 
o skupině našich podniků,“ 
sdělil  Michal Šebek, ředitel 
pro strategický nákup. 
Zástupci společnosti infor-
movali dodavatele také o 
změnách a opatřeních zavá-
děných v důsledku probíhají-

cí hospodářské recese a zdů-
raznili zájem o intenzivnější 
komunikaci s dodavatelský-
mi fi rmami. „Naší snahou je 
předcházet nedorozuměním 
a otevřeností komunikace 
podpořit společnou spolu-
práci,“ řekl Michal Šebek.
Management skupiny byl 
zastoupen generálním ředi-
telem, fi nančním ředite-
lem, ředitelem pro strate-
gický nákup a jednotlivými 
manažery nákupu a logistiky 
ze společností holdingu. 
„Letošního setkání se celkem 
se zúčastnilo na dvaašede-
sát dodavatelů, kteří tvoří 
nadpoloviční nákupní objem 
přímého materiálu celé sku-
piny MOTOR JIKOV GROUP. 
Hovořili jsme s nimi o sou-
časné situaci, věnovali jsme 
se také tématům dalšího 

možného vývoje a našim 
obchodním požadavkům. 
Prezentovali jsme připrave-
nou koncepci, jak společně  
řešit současnou situaci ve 
prospěch nás všech,“ infor-
moval Michal Šebek.
Setkání probíhala v nefor-
málním duchu v prostorách 
Pensionu Olympie v Plané u 
Českých Budějovic. Z reakcí 
při diskusi s dodavateli bylo 
zřejmé, že setkání splnilo cíle 
a očekávání, se kterými účast-
níci přijeli. „Uvítal jsem toto 
setkání a jsem rád, že se sku-
pina MOTOR JIKOV GROUP 
rozhodla pro tuto otevřenou 
a přímou komunikaci jedno-
značně řešící nervozitu, jaká 
na dnešních trzích vládne,“ 
sdělil Jiří Rousek, majitel fi r-
my Poltrade s.r.o., jeden z 
účastníků akce.

JUDr. Jaroslav Vohnout



Strana 4                - SLÉVÁRENSTVÍ BŘEZEN, DUBEN 2009

Rozšiřování spolupráce se 
v poslední době daří napří-
klad s fi rmou Brose. Společ-
nost MOTOR JIKOV Tlaková 
slévárna a.s. s touto fi rmou 
vyjednala rozšíření kapacity 
výroby a montáží zdvihačů 
oken osobních automobilů. 
Jedná se například o vozy 
Mercedes-Benz, BMW, Volks-
wagen. Výroba a montáže ny-
ní probíhají na třech zaříze-
ních od fi rmy MOTOR JIKOV 
Fostron a.s. Ve zkušebním pro-
vozu jsou další dvě zařízení, 
která budou kapacitně využi-
ta také pro tento projekt.   
„Firma Brose připravuje 
použití stávajících zdvihačů 
i do dalších vozů, což by do 
budoucna mohlo současnou 
produkci až zdvojnásobit. 
To by znamenalo rozšíře-
ní výrobní kapacity o další 
dvě montážní zařízení,“ řekl 
Miroslav Dvořák, ředitel divi-

ze MOTOR JIKOV Tlaková slé-
várna a.s.
Dále v současné době nabí-
há do sériové výroby nový 
projekt pro fi rmu Aisin s.r.o. 
„Jedná se výrobu odlitku 
pro vodní čerpadlo pro auto-
mobily Toyota vyráběné v 
kolínské automobilce,“ řekl 
Miroslav Dvořák a dodal, že 
kromě uvedených projektů 
poptala fi rma Aisin s.r.o. u 
společnosti MOTOR JIKOV 
Tlaková slévárna a.s. dalších 
šest nových projektů. U dvou 
z nich je českobudějovická 
společnost v závěrečném kole 
výběrového řízení a čeká na 
fi nální zhodnocení. 
„Dle našich dosavadních 
informací jsou námi nabíd-
nuté ceny konkurenční, což 
nám zvyšuje šance na úspěch 
při výběru dodavatele. V pří-
padě, že projekty získáme, 
budeme pro fi rmu Aisin vyrá-

bět hliníkové odlitky vík ole-
jových a vodních čerpadel,“ 
uvedl podrobnosti Miroslav 
Dvořák. 
Vyhlídky nové spolupráce 
nabíhají také s fi rmou Kol-
benschmidt. Pro ni nabízí 
společnost MOTOR JIKOV 
Tlaková slévárna a.s. odlitky 
pístů pro vzduchové kompre-
sory fi rmy Wabco. 
„O rozšíření spolupráce jed-
náme dále například s fi rmou 
ZF. Pro tuto fi rmu jsme již v 
minulosti připravovali řadu 
nabídek, kdy naše ceny byly 
sice konkurenční, ale projekt 
by si vyžadoval velké fi nanční 
náklady, proto nedošlo k rea-
lizaci. Nyní jednáme o spo-
lupráci s výrobním závodem 
této fi rmy v Maďarsku. Naším 
cílem je dohodnout se na 
možnosti převodu některých 
již běžících projektů a záro-
veň máme zájem i o projekty 
nové, které by měly být zařa-
zeny do sériové výroby při-
bližně koncem roku 2010,“ 
informoval Miroslav Dvořák 
a dodal, že jedním z poten-
ciálních projektů je výroba 
komponentů podsestav pro 
nákladní vozy značky IVECO.

Příprava nových projektů je 
v jednání
Firmy se v současné době možná více než jin-
dy snaží vyhledávat nové obchody, příležitosti, 
zákazníky. O tom, že se dá i v současné nelehké 
době zakázky najít, svědčí fakt, že společnost 
MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s. připravu-
je nové projekty hned s několika obchodními 
partnery. 

Divize Jednoúčelové stroje 
společnosti MOTOR JIKOV 
Fostron a.s. vyrobila na 
zakázku další zařízení pro 
fi rmu Edscha, tentokrát 
pobočku ve městě Hauzen-
berg v Německu. 
„Zástupci německé pobočky 
fi rmy Edscha se na nás obrá-
tili s požadavkem výroby 
dalšího zařízení, automatic-
kého stroje na tukování díl-
ců Rastrolle do omezovačů 

dveří osobních automobilů. 
Zakázka zahrnovala i vypra-
cování konstrukčního návr-
hu zařízení. Připravili jsme 
výkresovou dokumentaci, 
podle které jsme zařízení 
zkonstruovali. Po předání 
zákazníkovi bude zařízení 
uvedeno do zkušebního pro-
vozu,“ řekl Radomír Hrouda, 
ředitel divize Jednoúčelové 
stroje. 
Zařízení se skládá z vibrač-

ního zásobníku, otočného 
stroje a tukovacího zařízení. 
Touto trasou putují dílce, 
aby byly po dokončení pro-
cesu tukování připraveny 
pro další montáž. Tuko-
vání se provádí za účelem 
dosažení kluzu a vymezuje 
vůli dílů s čipem. Takto při-
pravené dílce budou sou-
částí omezovače dveří osob-
ních automobilů značky 
Volkswagen.

Fostron zkonstruoval nové zařízení 
pro fi rmu Edscha

Nové systémy vytváří podmínky 
pro zkrácení doby na vývoj a výrobu, snížení 
nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti

„Na konci března proběhla 
schůzka zástupců všech zain-
teresovaných fi rem, na které 
byl dohodnut další postup 
v rámci implementace. Z té 
vyplynulo, že řádově do kon-
ce dubna budou připravena 
data z Axapty pro naplnění 
technických softwarů, pro-
běhne zaškolení lidí a ve dru-
hé polovině května zahájíme  
důkladné testování ve všech 
divizích skupiny,“ uvedl Vla-
dimír Kubeš, ředitel divize 
Formy a vedoucí implemen-
tačního týmu.  
Za největší očekávaný přínos 
implementace nových soft-
warových řešení lze označit 
zvýšení produktivity ve všech 
etapách výroby – od návrhu 
výrobku, přes technologii až 
k výrobě prototypu a posléze 
k sériové výrobě. Pozitivní je 
bezesporu přechod z 2D ro-
vinného do 3D prostorového 
konstruování. To umožňuje 
vidět výrobek reálně již v rám-
ci zhotovení výkresové doku-
mentace a řešit situace, kte-
ré byly v rámci 2D jen velice 
obtížné. Dalším přínosem je 
možnost současné práce více 
konstruktérů z různých loka-
lit na jednom výrobku a prá-

ce nad aktuálními daty pro 
všechny pracovníky, kteří no-
vou výrobu připravují. V ne-
poslední řadě je přínosem 
přístup k znalostní databá-
zi skupiny. Technolog si tak 
relativně pohodlně může vy-
hledat všechny technologické 
postupy, které byly zpracová-
ny na obdobné díly.
Předpokladem pro dosažení 
očekávaných efektů je kva-
litní nastavení a důsledné 
doplňování údajů (klasifi kač-
ní mapa) tak, aby informace 
byly přehledné pro všechny 
zainteresované pracovníky. 
Důležitým nástrojem k do-
sažení kvalitního nastavení je 
testování a předávání připo-
mínek a návrhů dodavatel-
ským fi rmám.
„Bylo rozhodnuto, že testová-
ní softwaru nebude omezeno 
časem, ale rozhodujícím kri-
tériem pro nasazení do zku-
šebního provozu bude kva-
lita přípravy. Chceme odzkou-
šet kompletní funkcionalitu 
všech tří softwarů včetně 
Axapty a jejich bezproblémo-
vou komunikaci,“ řekl Vla-
dimír Kubeš. Zároveň bude 
probíhat čištění dat, protože 
aktuálnost údajů a jejich 

dobrá organizace přispěje 
k výraznému zjednodušení 
a urychlení procesu v kon-
strukční a technologické eta-
pě. „Chceme omezit použí-
vání duplicitních položek v 
jednotlivých divizích a zabrá-
nit, aby se identická položka 
objevovala v různých divizích 
pod různými čísly. K tomuto 
účelu slouží Katalog norem 
dílů TDS Technik, který je 
součástí jak Teamcentru tak 
TPV 2000,“ sdělil Kubeš. 
Po nasazení nových softwarů 
do provozu bude stanovena 
metodika klasifi kace jednot-
livých položek s využitím TDS 
Technik. Jedná se o rozsáhlý 
úkol, zpracování několika de-
sítek tisíc položek, což vyža-
duje dobré řízení celé akce a 
značné úsilí zaměstnanců ve 
všech zainteresovaných divi-
zích. V projektu implementa-
ce za nasazení SW pro podpo-
ru technické přípravy výroby 
odpovídá tým TPV pod vede-
ním pana Milana Vančaty
„Implementace nových infor-
mačních systémů představuje 
značnou investici jak fi nanční 
tak i časovou, musíme jí zcela 
přizpůsobit chod fi rmy a jed-
notlivé procesy. Jedná se ale o 
investici návratnou. Nové sys-
témy jsou spolehlivé, posky-
tují přesné a aktuální údaje a 
dokáží eliminovat lidské chy-
by. Věříme, že po důsledném 
a kvalitním otestování dosta-
nou technici kvalitní nástroj 
pro svojí práci a společnost 
získá potenciál pro zvyšová-
ní efektivity práce,“dodal na 
závěr Vladimír Kubeš.

V minulém čísle novin MONITOR jsme v člán-
ku zaměřeném na implementaci nového infor-
mačního systému ve společnosti MOTOR JIKOV 
Group a.s. uvedli informaci, že došlo k posunutí 
termínu nasazení některých systémů. Po nasa-
zení a uvedení systémů AXAPTA do zkušební-
ho provozu započala implementace systémů 
TPV 2000 na podporu práce technologů a PDM 
(produkt data management) TEAMCENTER na 
podporu práce konstruktérů.
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„Sezónu zahájíme v sobo-
tu 13. června a ukončíme 
v pondělí 28. září. Setrvává-
me u již zavedených linek. 
Jízdní řády jednotlivých li-
nek budou zveřejněny bě-
hem května nejen v při-
pravovaném katalogu, ale 
i na webových stránkách 
www.cyklotrans.cz,“ řekl 
Vladimír Votřel, koordiná-
tor dopravního systému 
cyklotrans.
V dosavadních šesti sezó-
nách byl rekordním rok 
2007, který představoval 
36 000 prodaných lístků. 
Loni se prodalo 28 000 líst-
ků, kdy došlo k oslabení u 
modré a červené linky (Kvil-
da), velký zájem naproti 
tomu byl o linku zelenou, 
který potvrdil správnost 
rozhodnutí linku prodloužit 
až do Znojma. 
„Mírný pokles výkonu do-
pravního systému jsme loni 

očekávali. A byl i žádoucí 
s ohledem na těžko zvlada-
telné kapacitní problémy 
ve špičkách předloňské se-
zóny. Toto však neplatí 
pro výsledky za loňské září, 
kdy došlo k výraznému 
propadu vinou špatného 
počasí,“ uvedl Vladimír 
Votřel.
Zájem, který byl loni o linku 
do Znojma, vzal provozo-
vatel systému do úvahy a 
zřejmě dojde na této trase 
letos k novince. „Počítáme 
s tím, že linka do Znojma 
bude jezdit opět o sobo-
tách, nedělích a svátcích, 
tedy stejně jako loni. Navíc 
však uvažujeme o tom, že 
nově bude jezdit i v pátek,“ 
dodal Vladimír Votřel.
 
Dopravní systém cyklotrans 
2009:
Modrá linka: Č. Budějovi-
ce – Prachatice – Vimperk 

– Kvilda – jede v sobotu, 
neděli a ve svátek od 13. 6. 
do 28. 9.
Červená linka: Č. Budějovice 
– Č. Krumlov – Volary – Kvil-
da – jede v sobotu, neděli a 
ve svátek od 13. 6. do 28. 9.
Šedá linka: Č. Budějovice – 
Prachatice – Volary – Kvilda 
– jede v pracovní dny od 29. 
6. do 31. 8.
Žlutá linka: Č. Budějovice – 
Týn n. Vltavou – Písek – Orlík 
– jede v sobotu, neděli a ve 
svátek od 13.6. do 28. 9.
Zelená linka: Č. Budějovi-
ce – J. Hradec – Slavonice 
– Vranov n. Dyjí – Znojmo 

– jede v sobotu, neděli a ve 
svátek (jedná se i o pátku) 
od 13. 6. do 28. 9.
Zelená linka: Č. Budějovi-
ce – J. Hradec – Slavonice 
– jede v pracovní dny od 1. 
7. do 31. 8.
Novohradská linka: Č. Budě-
jovice – Trhové Sviny – Nové 
Hrady – Hojná Voda – jede 
v sobotu, neděli a ve svátek 
od 29. 6. do 31. 8.
Vltavská linka: Č. Budějovi-
ce – Č. Krumlov – Vyšší Brod 
– Černá v Pošumaví – Horní 
Planá – jede v sobotu, nedě-
li a ve svátek od 28. 6. do 
31. 8.

Linky cyklotransu budou letos jezdit
od 13. června

Nemocnice ve Strakonicích 
má svůj babybox
Ve strakonické nemocnici byl zahájen provoz babybo-
xu. Vyhřívaná schránka pro odložení dětí je umístěna na 
pavilonu pohotovosti. Je to druhé zařízení svého druhu 
na území Jihočeského kraje v dvacáté druhé v republice. 
Instalaci a úhradu zařízení umožnilo občanské sdružení 
Babybox, které díky sponzorům získalo potřebných 250 
000 korun. 
Rodič, který se rozhodne své dítě do babyboxu v nemoc-
nici ve Strakonicích odložit, se sice nevyhne vstupu do 
areálu nemocnice, ale nemusí projít kolem vrátného. 
„Jsem ráda, že takové zařízení ve strakonické nemocni-
ci vzniklo. Zároveň bych ale babyboxu přála, aby nikdy 
nemusel být použitý. Aby každá matka svoje dítě chtě-
la a nedostala se do situace, kdy se rozhodne miminko 
odložit,“ uvedla náměstkyně hejtmana Ivana Stráská. 
Babybox je vytápěná odvětrávaná schránka o rozměrech 
100 x 60 x 50 centimetrů. „Jakmile je do boxu vložené 
dítě a schránka zavřená, aktivují se vizuální a akustické 
senzory, které přivolají odborný personál. Zároveň je na 
osm mobilních telefonů pověřeným osobám rozeslána 
textová zpráva, že v babyboxu je uloženo dítě,“ řekl 
Ludvík Hess z občanského sdružení Babybox. 
„Každé dítě má právo na život. A i když bychom si všich-
ni přáli, aby naše společnost babyboxy nepotřebovala, 
budeme rádi, pokud díky tomuto zařízení nějaké dítě 
zachráníme. Dítě, kterému náhradní rodiče rádi umožní 
šťastný život,“ okomentoval slavnostní otevření babybo-
xu ředitel nemocnice Strakonice Tomáš Fiala.  
První babybox v Jihočeské kraji byl v prosinci minulého 
roku otevřen v Jindřichově Hradci. Třetí v pořadí vznik-
ne pravděpodobně v nemocnici v Písku.

Přípravy na Hry IV. letní 
olympiády dětí a mládeže 
České republiky, které se 
uskuteční ve dnech 23. až 
28. června 2009 v Táboře, 
probíhají podle plánu. Shodl 
se na tom organizační výbor 
olympiády, kterou pořádá 
Jihočeský kraj s městem 
Tábor.
Na olympiádu přijede 2433 
účastníků včetně trenérů, 
zdravotníků  a doprovodu. 
Samotných sportovců by 
mělo být 2026, z toho 1181 
chlapců a 845 dívek, trené-

rů 365. O medaile a bodo-
vaná umístění se utkají v 
atletice, plavání, fotbalu, 
tenisu, basketbalu (dívky), 
plážovém volejbalu, cyklis-
tice (silniční závod a cyklo-
kros), triatlonu, kanoistice 
(rychlostní), moderní gym-
nastice, fl orbalu (chlapci) a 
karate. Soutěží se zúčastní 
mladí sportovci ze všech 14 
českých krajů, ne všechny 
kraje však obsadí všechny 
disciplíny. Součástí her jsou 
také dvě korespondenční 
soutěže, a to výtvarná a 

fotografi cká. Pestrý bude 
také doprovodný program, 
pro který mají organizátoři 
přislíbenou účast Ewy Farne 
a kapel Chinaski a Maxim 
Turbulenc. Připraveny jsou 
i další akce, které jsou však 
zatím zahaleny rouškou 
tajemství. Jisté však je, že 
maskotem her je liška, kte-
rá vzešla na základě známé 
lidové písničky „Běží liška k 
Táboru“.
Hry olympiády dětí a mlá-
deže vyhlašuje Český olym-
pijský výbor střídavě pro 

letní a zimní sporty po-
dle obdobných principů 
jako Mezinárodní olympij-
ský výbor vyhlašuje olym-
pijské hry. Zatím se usku-
tečnilo šest ročníků repub-
likových her, tři letní a tři 
zimní.
„Mladí reprezentanti krajů 
tak opět zažijí podobnou 
atmosféru jako na těch ‚vel-
kých‘, včetně zapálení olym-
pijského ohně a vztyčování 
olympijské vlajky,“ dodává 
Jana Krejsová, ????? Jiho-
českého kraje.

Přípravy na dětskou olympiádu na jihu 
Čech vrcholí, maskotem je liška

Nejlepším mladým sportovcem 
kraje je atletka Jana Řežábková
Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje do 15 let  se za 
rok 2008 stala atletka Jana Řežábková z TJ Nová Včelni-
ce. V loňském roce vyhrála mistrovství ČR v hodu oště-
pem, zvítězila na mezinárodních závodech Master Games 
v Brně, na mistrovství ČR byla druhá ve vrhu koulí.  
Na druhém místě skončil basketbalista Lukáš Linhart 
(BSK Č. Budějovice) a na třetím místě plavkyně Domi-
nika Hovorková (TJ Koh-i-noor Č. Budějovice). V kate-
gorii kolektivů první příčku obsadili mladí fotbalisté FK 
Tatran Prachatice, na druhém místě skončily kadetky 
Holiday Fitness Clubu Č. Budějovice a na třetím moderní 
gymnastky-juniorky SK MG Máj České Budějovice.
Výsledky 12. ročníku této ankety, kterou pořádají Gym-
názium olympijských nadějí České Budějovice, jihočeská 
sekce Českého klubu olympioniků, Český klub Fair play, 
Krajské sdružení ČSTV, Českobudějovická sportovní a 
tělovýchovná organizace, Jihočeské všesportovní kole-
gium a Jihočeský kraj, byly vyhlášeny v českobudějovic-
kém DK Metropol. I letos byly také uděleny Ceny Fair 
play. Nejúspěšnějším jednotlivcem v dosavadních 12. 
ročnících je moderní gymnastka Dominika Červenková, 
která zvítězila v letech 2000, 2001 a 2002.

Dopravní systém cyklotrans (speciální autobu-
sové linky pro přepravu cyklistů včetně jejich 
kol), který provozuje ČSAD Jihotrans, a.s., zahá-
jí v polovině června již svou sedmou sezónu. 
V provozu bude sedm pravidelných linek.

Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje do 15 let za rok 
2008 je atletka Jana Řežábková

Zlepšit úroveň komunikace 
v jazyce druhé sousedící ze-
mě má za cíl projekt Inter-
kulturní vzdělávání pro 
děti a dospělé, který bude 
v období od září 2010 – do 
srpna 2013 realizovat  čes-
kobudějovické Zařízení pro 
další vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků a středisko 
služeb školám.  Na jeho kofi -
nancování a předfi nancová-
ní s podmínkou přidělení 
dotace ve výši 6,6 milionu 
korun z Operačního progra-
mu Přeshraniční spolupráce 
ČR-Rakousko se bude podí-
let Jihočeský kraj. 
„Jako jednomu z potenciál-
ních partnerů nám podob-
ný projekt představily už 
dříve Dolní Rakousy. V té 
době ale nebyly v programu 
INTERREG IIIA větší disponi-
bilní prostředky. Realizoval 

se proto v podobě několika 
malých projektů, do kterých 
byly zapojeny tři mateřské 
školky na Novohradsku, 
školka v Deštné, Českých 
Velenicích, Nové Bystři-
ci, přičemž velmi aktivně 
vystupovalo město Litschau 
na rakouské straně. Před-
stava dolnorakouské strany 
byla ta, aby už malé děti 
měly možnost se učit jazyk 
jiné země, což dostává teď 
konkrétní rozsáhlejší podo-
bu,“ uvedl radní pro kultu-
ru a cestovní ruch František 
Štangl. Dodal, že původní 
bilaterální projekt byl rozší-
řen a  nyní má partnery ze 
čtyř územně správných cel-
ků - Jihočeského kraje, Jižní 
Moravy, Vysočiny a Dolních 
Rakous. „Ačkoli v meziča-
se projevilo zájem čtyři-
cet školek, myslím, že to 

není konečné číslo. Zřejmě 
také nižší ročníky základ-
ních škol, školní družiny 
či  domovy dětí a mládeže  
budou zájem o jazykovou 
výuku a vzájemnou spolu-
práci řešit formou malých 
projektů,“ uzavřel Štangl.        
Vedle samotné výuky české-
ho a německého jazyka asi 
ve 40 mateřských školách 
Jihočeského kraje a Dolních 
Rakous podpoří projekt 
také vzájemná partnerství a 
kooperace společných akti-
vit. Za pomoci společných 
projektů by se mělo mezi 
mateřskými školami sou-
sedních zemí vytvářet přiro-
zené prostředí k využívání 
jiného jazyka. Kromě zvý-
šení jazykových schopnos-
tí dětí je projekt zaměřen  
také na vzdělávání pedago-
gů MŠ, vzájemné přeshra-

niční hospitace učitelů a 
lektorů a vzájemné sdíle-
ní nových metod, forem a 
způsobů výuky. „Oslovili 
jsme společně s rakouskou 
stranou především školky v 
příhraničí a poté se nám při-
hlásilo ještě 13 školek, které 
vytvořily dvacet výukových 
skupin. V každé skupině 
bude deset dětí, které se 
budou s německým jazykem 
seznamovat jednou týdně 
tři hodiny dopoledne. Pro 
výuku jsme získali deset lek-
torů, přičemž každý už má 
zkušenosti přímo z místní 
školy nebo už v místě půso-
bil. Zároveň se lektoři jed-
nou za měsíc budou scházet 
k výměně získaných více či 
méně osvědčených zkuše-
ností,“ přiblížila některé z 
modulu projektu vedoucí 
Marie Kopečková.

Děti v příhraničních mateřských ško-
lách se seznámí s řečí svých sousedů
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- Absolvování odborné placené praxe
- Podniková stipendia
- Pøíspìvky na vzdìlání 
  dle jednotlivých roèníkù studia
- Pomoc pøi zpracování závìreèných a jiných prací

MOTOR JIKOV Group a.s.,
Nabízí studentùm SOU, SOŠ, SPŠ, VOŠ: 

MOTOR JIKOV Group a.s. využívá dotací
z Evropského sociálního fondu
na vzdělávání svých zaměstnanců
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí podpo-
ří v rámci programů 
Evropského sociál-
ního fondu podniky, 
které čelí současné 
nepříznivé ekonomic-
ké situaci. Zaměstna-
vatelé mohou dostá-
vat peníze na realizaci 
vzdělávacích kurzů 
pro své zaměstnance. 
Vyškolení pracovníků 
v různých oblastech 
tak může být spoje-
no jen s minimálními, 
nebo dokonce nulový-
mi náklady.
V souvislosti s celosvětovou 
hospodářskou krizí při-
stoupilo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí k vyhlá-
šení mimořádných výzev. 
Z Evropského sociálního 
fondu v rámci prioritní osy 
na podporu adaptability 
zaměstnanců a zaměstna-
vatelů, v oblasti podpory 
1. 1 - Zvýšení adaptability 
zaměstnanců a konkurence-
schopnosti podniků Operač-
ního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost mohou 
nyní zaměstnavatelé žádat 
o fi nance z programů „Ško-
lení je šance“ a „Vzdělávej-
te se!“. 
„Protože jsme z důvodu 
současné hospodářské krize 
museli přistoupit k organi-
začním změnám, omezení 
výroby a snížení mezd, při-
hlásili jsme se do programu 
Vzdělávejte se!, abychom 
se v době současné nepří-
znivé situace pokusili zís-
kat fi nanční prostředky a 

pomohli tak našim zaměst-
nancům alespoň částečně 
současnou situaci řešit. V 
programu Vzdělávejte se! 
jsme byli úspěšní a tak nyní 

začínáme s realizací škole-
ní,“ uvedla Věra Vrchotová, 
ředitelka pro personalisti-
ku.
V programech je na pod-
poru podnikům a jejich 

zaměstnancům vyčleněno 
celkem 3,3 miliardy korun. 
Podmínky v programech 
jsou nastaveny tak, aby k 
nim mělo přístup rychle, 

jednoduše a efektivně co 
nejširší spektrum podniků. 
Jednotlivé výzvy a projekty 
se vzájemně doplňují, aby 
pokrývaly různé situace, v 
jakých se zaměstnavatelé i 

zaměstnanci v současných 
nepříznivých hospodářských 
podmínkách nacházejí. 
„Díky poskytnuté dotaci 
můžeme získat uhrazení 

nákladů jak na realizaci 
samotných školení a vzdělá-
vacích kurzů, tak i na náhra-
du mzdových nákladů, 
včetně sociálního a zdra-
votního pojištění, zaměst-

nanců po dobu, kdy se ško-
lení účastní. To je v dnešní 
době určitě jedna z cest, jak 
zmírnit dopady současné 
ekonomické krize a udržet 

zaměstnanost v období 
poklesu výroby a odbytu. 
Naši zaměstnanci zároveň 
dostávají příležitost odbor-
ně se vzdělávat a zvýšit si 
kvalifi kaci i v době organi-

začních změn,“ sdělila Věra 
Vrchotová. 
Zaměstnavatelům dávají 
programy Školení je šance 
a Vzdělávejte se! možnost 
získat fi nance na realizaci 
vzdělávacích kurzů, tvor-

bu vzdělávacích programů, 
včetně přípravy podniko-
vých lektorů a instruktorů, 
zavádění systému rozvoje a 
řízení lidských zdrojů vedou-
cí k motivaci zaměstnanců a 
na podporu dalšího podni-
kového vzdělávání apod.  
„V rámci projektů pořá-
dáme přednostně školení 
zaměřená oborově. Naším 
cílem je umožnit zaměst-
nancům prohloubení popř. 
zvýšení kvalifi kace a odbor-
ných dovedností nejen v 
zájmu jejich současné pra-
covní pozice, ale přede-
vším v zájmu  požadavků 
na pracovní sílu na trhu 
práce,“ řekla Věra Vrchoto-
vá a uvedla také, že zájem 
o kurzy je velký, protože v 
nich zaměstnanci dostávají 
příležitost zdokonalit si své 
odborné znalosti, doved-
nosti a kompetence. Na 
druhé straně zaměstnavatel 
díky projektu získává pro-
stor pro efektivnější řešení 
personální situace podniku 
v období krize.

Do programu „Školení je 
šance“ mohou zaměstna-
vatelé podávat žádosti 
formou grantových projek-
tů na Ministerstvu práce 
a sociálních věcí průběžně 
od 23. března 2009 až do 
konce roku 2009. Žádost je 
přístupná pro vyplnění on-
line přímo na internetových 
stránkách www.eu-zadost.
cz nebo www.eu-zadost.eu. 
Na výzvu je vyčleněno cel-
kem 1,8 miliardy korun. 
Žádosti o zapojení do pro-
jektu „Vzdělávejte se!“ 
mohou zaměstnavatelé na 

úřadech práce podle místa 
výkonu práce (nikoli podle 
sídla zaměstnavatelů) od 
23. března 2009 až do 30. 
června 2011. Na projekt je 
vyčleněno celkem 1,5 mi-
liardy korun.
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