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BORS Břeclav a.s.                     ZPRAVODAJ FIRMY

Blíží se období vánočních svátků a je to 
doba vhodná k malému ohlédnutí. Končící 
rok 2016 znamenal pro společnost mnoho prá-
ce zajišťující stabilitu a naplnění dlouhodobých 
cílů. Podařilo se nám nakoupit nová vozidla pro 
nákladní dopravu a také autobusy pro osobní 
dopravu. Na všech provozovnách jsme věnovali 
pozornost opravám a údržbě. Investovali jsme 
značné prostředky do nového vybavení. Jsme 
připraveni na další období.

Problémem pro nás je působení vnějších vli-
vů v oblasti vývoje mezd. V nákladní dopravě je 
to ochranářská legislativa Německa a Francie  
o minimální mzdě. Pro osobní dopravu je to fi-
nancování mezd řidičů. V obou případech se jed-
ná o zajištění platby za odvedený výkon, odpoví-
dající požadavku na mzdu. Všechna jednání jsou 
velmi složitá a patří mezi priority. 

Ve všech činnostech společnosti plánujeme 

další období s důrazem na dlouho-
dobý rozvoj. Máme také záměry, 
které budou významnou změnou. 
Požádali jsme o dotaci na nákup 
autobusů na pohon CNG. V pří-
padě úspěchu by vozidla na zemní 
plyn vyžadovala investici do rozší-
ření čerpací stanice o možnost pl-
nění plynu a také nutnost vybudo-
vat nové servisní dílny. I u dalších 
činností pozorně sledujeme nové 
trendy a příležitosti. Jsme připra-
veni realizovat potřebné změny.

Žádné záměry ale nelze reali-
zovat bez kvalitních lidí.  Výsledky 
společnosti jsou závislé hlavně na 
přístupu všech zaměstnanců ke své práci. Děkuji 
tedy Vám všem za námahu, kterou jste odvedli 
při práci pro společnost v roce 2016. Přeji Vám 

pevné zdraví, příjemně prožité sváteční dny a spl-
nění Vašich přání pro rok 2017. 

Ing. František Zugar, generální ředitel

První certifikace dle normy ISO 9001 pro-
běhla v naší společnosti v roce 2000.  V té době 
se společnost chtěla s pomocí této normy lépe 
zorientovat v procesech v rámci prostředí EU  
a také zvýšit svoji konkurenceschopnost na trhu. 
Od této doby uběhlo již několik let a dnes již 
mají normy odlišnou funkci. Pomáhají nám držet 
krok se světem v oblasti řízení a kontroly všech 
našich činností. 

V pravidelných intervalech dochází k revizi 
norem a rok 2015 byl v této oblasti novým mil-
níkem. V letošním roce 2016 došlo k překladu 

této revize do českého jazyka a tímto krokem se 
revize začala týkat také naší společnosti. 

Norma ISO 9001, u které došlo ke hlavním 
změnám, je nyní přístupnější k uživatelům, čímž 
chce docílit méně papírování a snaží se být více 
přívětivá k účastníkům běžného procesu. Po-
slední recertifikační audit u nás proběhl v roce 
2015 a další je tak naplánován na rok 2018. Do 
této doby musí naše společnost zavést novou 
revizi normy a musí podle této normy alespoň 
tři měsíce fungovat.  V rámci interních auditů, 
které proběhly v září tohoto roku, jsme všechny 

vlastníky procesů připravovali na změny, které 
proběhly nebo teprve nastanou. Nejdůležitější 
informací však je, že pro většinu našich pracov-
níků se nic nezmění.  V některých případech zmi-
zí dokumenty v papírové podobě a bude stačit 
pouze elektronické potvrzení emailem. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastně-
ným za spolupráci a trpělivost při zavádění změn.

Ing.  Tadeáš Zugar

Zhodnocení uplynulého roku

Přechod na novou revizi normy ISO 9001

Pře jeme všem zaměstnancům
a obchodn ím par tnerům

kl idné prož i t í  vánočn ích svátků
a š ťastný nový rok 2017.
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Nové kamiony letošního roku
Rok 2016 je bezesporu rokem největších 

investic do vozové techniky na nákladní do-
pravě od roku 2007.

Srpen:
V Brně u našeho dodavatele vozové tech-

niky  Hošek Motor a.s. jsme si převzali novou 
lehkotonážní jednoosou soupravu Mercedes –  
Benz Actros 1835, L NR 4X2 s valníkovým přívě-
sem PANAV. Jedná se o novinku v našem vozovém 
parku a předpokládám, že nás přesvědčí svým vý-
konem a úsporným provozem.

Září:
Z Brna jsme si o pár týdnů později odvezli další 

čtyři soupravy, ale tentokrát se jednalo o podvoz-
ky SCANIA R450 LB6X2MLB a kabinou CR 19 
Highline a velkokapacitní valníkové pevné nástavby 
PANAV. Jedná se o vozidla, která již máme ve firmě 
vyzkoušena a svými jízdními vlastnostmi nás tyto 
vozidla přesvědčila o rozšíření této značky v port-
foliu našich vozidel.   

Říjen:
Nákup nových souprav byl zakon-

čen 4. října v Senici na Hané na půdě 
společnosti PANAV a.s. – našeho nej-
významnějšího dodavatele přívěsové 
techniky. Zde jsme převzali čtyři tahače 
Mercedes – Benz Actros 1845, LSNRL, 
4X2 s valníkovým návěsem PANAV NV 
42 M.

Všechny nové soupravy, pořízené 
v tomto roce, jsme vybrali především 
s důrazem na dobré jízdní a technic-
ké vlastnosti, možnosti úsporné jízdy  
a komfortu pro řidiče. 

Dále byl v letošním roce zaveden nový systém 
kontroly a hodnocení efektivity jízdy, do kterého 
byla zahrnuta všechna nová vozidla, některé již 
dříve nakoupené vozy a postupně budou přidává-
ny další soupravy. Od tohoto kroku si slibujeme 
především úsporu PHM v závislosti na zlepše-
ní jízdy řidiče na základě vytýčených parametrů  
a ukazatelů.

Ing.  Aleš Uher

1. září - Brno, areál Scania, převzetí nových souprav 
Scania s pevnými nástavbami PANAV

4. října - Senice na Hané, areál PANAV, převzetí nových tahačů 
Mercedes - Benz s návěsy PANAV

Nová lehkotonážní souprava Mercedes - Benz  
s valníkovým přívěsem PANAV

Investice do vozového parku v osobní dopravě
Rok 2016 byl z pohledu investic  

v osobní dopravě velmi významný. Ve dvou 
etapách bylo zakoupeno celkem 14 nových lin-
kových autobusů.  V první etapě bylo objednáno  
7 autobusů IVECO s typovým označením 
Crossway LowEntry Line, které byly nasazeny 
do provozu v průběhu listopadu. Všech 7 vozů 
je určeno pro zajištění linek IDS JMK a v provo-
zu nahradili starší vozy Karosa C954, jejichž věk 
již znemožňuje přepravu cestujících v systému 
IDS JMK. Došlo tedy k přirozené obnově vo-
zového parku. 

Dalších 7 autobusů bylo objednáno na zákla-
dě našeho úspěchu ve výběrovém řízení v ob-
lasti Kloboucka, což bylo podrobněji zmíněno  
v minulém čísle Kulatého stolu.  V tomto přípa-
dě našemu výběrovému řízení na dodavatele au-
tobusů nejlépe vyhověla nabíd-
ka společnosti SOR Libchavy  
a bylo objednáno 7 nízkopod-
lažních autobusů s označením 
SOR CN 12. Tyto vozy tak po 
šesti letech doplnili sestavu 
stávajících 6 kusů SOR C 12  
a jejich nasazení do plného 
provozu proběhlo se spuště-
ním etapy na Kloboucku, tedy 
od 11.12.2016. Jako zajímavost 
bych zmínil také to, že před 
samotným převzetím byl jeden  

z našich vozů vystaven ve dnech 22. - 24.11. na 
veletrhu CZECHBUS v Praze na výstavišti (viz 
foto).

Všech 14 autobusů je nízkopodlažních se 
standardní délkou 12 metrů, motorem Tector, 
splňujících standardy IDS JMK. Samozřejmostí 
je klimatizace prostoru cestujících, kompletní 
informační systém a nově také bezpečností pásy 
na všech sedadlech. Vzhledem k tomu, že spe-
cifikace vozů IVECO i SOR je téměř totožná, 
tak očekávám, že v následujícím období budeme 
mít možnost srovnat produkty těchto dvou vý-
znamných českých výrobců autobusů.

A na závěr ještě něco ke skladbě vozového 
parku.  Aktuálně disponuje divize osobní dopra-
vy celkem 139 autobusy, z čehož je převážná 
část vozů značky IVECO/KAROSA, a sice 115 

kusů (tj. 83 % zastoupení). Dále následují již zmí-
něně SORky, kterých je nyní 13 ks, SCANIA se 
7 ks a nakonec 4 městské autobusy Mercedes 
Benz. 

Ing. Petr Kužma

Společné foto při přebírání vozů Crossway LE Line Nové autobusy SOR CN12

Nový autobus SOR CN12 na výstavě CZECHBUS



Jezdecký klub SK ZLATANA, z.s., je-
hož předsedkyní je Hana Mikulecká, zažil 
v letošním roce vynikající závěr sezóny.  
Ve dnech 7. – 11. září se Michal Knoflíček s ko-
něm Dower účastnil finále Českého drezurního 
poháru Czech Equestrian Masters v Martini-
cích. V kategorii jednotlivců se umístil na skvě-
lém 4. místě.  V kategorii družstev (skoky + pony 
+ drezura), kdy soutěžil v drezuře, už nikoho 
z 20 tříčlenných družstev před sebe nepustili  
a kategorii družstev vyhráli. Svoji formu potvrdil 
Michal i v říjnu na mezinárodním závodě Donau 
Bohemia Trophy, tj. seriál závodu čtyř států, kdy 
ve finále v rakouském Weikersdorfu předvedl 
perfektní výkon a s koněm Dublin, který závodí 
prvním rokem, stanul opět na nejvyšším stupni 
a vyhrál.

Vrcholem drezurní sezóny byly mezinárod-
ní drezurní závody světového poháru CDI-W  
v polském Zakrzówě ve dnech 4. – 6. listopadu. 
Michal Knoflíček s koněm Dower byl jedním ze 
čtyř jezdců, kteří hájili v kategorii CDI3* čes-
ké barvy. Michal ukázal, že patří mezi českou 

špičku v drezuře koní, když se dokázal prosadit 
mezi dvaceti jezdci z celého světa a svým výko-
nem obsadil konečné 5. místo. Umístění je o to 
cennější, že se jednalo o 3* závod, který rozho-
dovali stejní rozhodčí, jako drezurní závody na 

Olympijských hrách v Riu de Janeiru. 
Jezdecká stáj tak uzavírá úspěšnou sezónu, 

gratulujeme Michalovi a celému realizačnímu 
týmu a těšíme se na sezónu příští.
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Setkání tenisových výběrů Jihomorav-
ského a Západoslovenského kraje se již 
stalo tradicí a nejinak tomu bylo i letos. 
V loňském roce se hrálo na slovenské půdě  
v Piešťanech a v letošním roce byla role hosti-
telů na našem kraji. Po dohodě obou svazů se 
ukázal nejvýhodnější termín před začátkem zim-
ní sezóny.  A tak se 12. listopadu 2016 v Břeclavi 
mohly utkat výběry mladšího žactva obou kra-
jů.  Tří kurtová hala BORS CLUBU se ukázala 
po všech stránkách vhodná pro tuto akci. Díky 
vhodnému  termínu bylo možno postavit ty nej-
lepší hráče a hráčky našeho kraje. 

Jsme rádi, že se mohou turnaje této význam-
nosti konat v naší BORS aréně.

Zdroj: Jihomoravský tenisový svaz
Ing. Richard Bartoš

Mezinárodní utkání mladšího žactva v tenise na BORS CLUBU

Úspěchy v drezuře koní

Mladší dívky a chlapci v BORS Areně

Michal na koni Dower při závodě
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Hana Mikulecká s Michalem Knoflíčkem po  
závodech v polském Zakrzówě

Na základě vyhodnocení podzimní 
ankety, která mapovala spokojenost na-
šich zaměstnanců s kvalitou a pestrostí 
dodávaných obědů, jsme vyhlásili vý-
běrové řízení na dodavatele stravy pro 
provozovnu Břeclav. Do výběrového řízení 
se přihlásilo celkem 7 zájemců, z toho 2 ne-
splnili zadané požadavky (nedodání podkladů  
v termínu, nemožnost zajištění dovozu obědů).  
Po zvážení všech kritérií (gramáž jídel, pestrost 
nabídky, cena, dodací a obchodní podmínky, re-
ference) dopadlo výběrové řízení úspěšně pro 
Restauraci  Venuše, Zaječí. 

Přestože se jedná o staronového dodava-
tele dochází k 1.1.2017 ke změnám.  V první 
řadě se upravuje výdej obědů, a to od 11:15 
hod. do 12:30 hod. Dřívější výdej, který někteří  
z našich zaměstnanců využívali,  nebude mož-
ný! Kvůli zachování kvality obědů bude jejich 
dovážka limitována časem 10:30 hod. Nově 
dochází také ke zvýšení gramáže jídel, kdy gra-
máž 100 g masa v syrovémstavu bude navýše-
na  na 120 g. V neposlední řadě se mění i cena 
obědů pro zaměstnance. U základní varianty  
(1-3) z 26 Kč na 28 Kč za oběd. Ceny varianty  
Výběr – 32 Kč a přílohového salá-

tu – 6 Kč zůstávají zachovány. Novinkou  
v roce 2017 bude zařazení asijského jídla každé 
úterý a v průběhu roku budou mít zaměstnanci 
možnost navrhovat vlastní recepty k zařazení 
do jídelního lístku.

Problematika stravování je velmi specifická  
v tom, že sto lidí, sto chutí.  Přesto věřím, že 
tento benefit zůstane zajímavým a přínosným 
pro naše zaměstnance i do budoucna.

Ing. Saskia Hyklová

Výběrové řízení na dodavatele obědů



12. listopadu 2016 se plný autobus Bor-
sáků vyhnul domácímu předvánočnímu 
shonu a raději vyrazil za památkami ne-
daleké Vídně a za kulturním vyžitím.

Sešli jsme se za chladného a upršeného so-
botního rána a s řidičem p. Bělíkem a průvod-
kyní p. Navrátilovou jsme se vydali na cestu.
Cestou jsme se dozvěděli něco o historii této 
sousední země, ale především o životě a smrti 
jejích panovníků.

Příjezd do centra tohoto hlavního města byl 
velmi deštivý a některým z nás se ani nechtělo 
z vyhřátého autobusu ven.  Ale během hodiny 
se počasí naštěstí umoudřilo a pršet přestalo.

Díky paní průvodkyni jsme viděli opravdu 
jedny z nejpozoruhodnějších pamětihodností 
Vídně, která se už začala chystat na předvánoční 
adventní čas. Navštívili jsem kostel sv. Štěpána, 
viděli jsme sídlo rakouského prezidenta, španěl-
skou jezdeckou školu lipicánů, kostel ve kterém 
byla uložena do nádob srdce všech Habsbur-
ků, projeli jsme hlavní třídou, která měří 5 km  

a kde sídlí nejdražší hotely a banky.
Na kávu a oběd jsme si zašli do restaura-

ce Rosenberg, kde jsme k lahodné kávě všichni 
dostali malovaný na hrnek na památku. Někteří 
jsme poprvé ochutnali vyhlášený Sachrův dort  
a proslulé vídeňské řízky.

Naši procházku po tomto krásném městě 
jsme ukončili před místní nádhernou radnicí na 
adventních trzích. Tady jsme ochutnali proslulý 
vánoční punč s několika příchutěmi, nakoupi-
li drobnosti na památku a autobusem jsme se 
přemístili na vystoupení českého ochotnického 
spolku ve Vídni.

Představení Zkrocení zlé ženy bylo od za-
čátku až do konce humorné a velmi kvalitně 
odehrané.

Velký potlesk a ovace neměly konce.
Na zpáteční cestě jsme ještě obkroužili na-

svícenou předvánoční  Vídeň a s pocitem pří-
jemně stráveného dne jsme odjížděli zpátky 
domů.

Děkujeme Všem za moc hezky naplánovaný 
den!

Sylva Paprstková
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      Akce a kultura na BORSU, aneb... co se chystá
Únor – Výlet do termálních lázní
Březen – Bowling

Přesné termíny a místo konání bude upřesněno Pro více info sledujte nástěnky na provozovnách!

Předvánoční návštěva Vídně

Vánoční  Vídeň

V pátek 25. listopadu 2016 proběhl na Hematologicko-transfuzním oddělení Nemoc-
nice Břeclav třetí ročník projektu 450 ml Naděje. 

Naše společnost BORS Břeclav a.s. byla jedním z part-
nerů této akce. Cílem akce bylo přivést k bezplatné-
mu darování nové zájemce z řad veřejnosti, zejména mla-
dé lidi. Třetí ročník projektu prokázal, že zájem ze strany 
veřejnosti o darování krve je a i díky projektu 450 ml Nadě-
je si mnozí našli cestu na Hematologicko-transfuzní oddělení 
břeclavské nemocnice. Celkem se pátečních odběrů zúčastnil 
o osmdesátsedm dárců, z toho sedmdesátšest dárců plné krve  
a jedenáct dárců plazmy. 

Zdroj:  Tisková zpráva Nemocnice Břeclav 2016

450 ml Naděje

Dárci krve

Dne 4. prosince  odpoledne  skončila 
již osmá výstava patchworku v břeclav-
ské synagoze. Naše společnost byla jedním 
z partnerů této akce. Účast byla v porovnání s 
posledním rokem sice o něco slabší, nicméně  
i tak přišlo hodně návštěvníků. Z prodeje drobných 
předmětů, které našilo 22 členek spolku, získal spo-
lek finanční příspěvky od veřejnosti, jež poputují  
k nemocným dětem. Obyvatelům Domova seni-
orů členky spolku ušily a věnovaly pestrobarevné 
polštářky.

Ing. Kristýna Hytychová

V sobotu 10. prosince uspořádalo představenstvo  
a vedení firmy pro své zaměstnance společenský večírek 
jako poděkování za celoroční práci. Letošní rok se konal  
v Hustopečích v hotelu Centro.

 Úvodní slovo patřilo generálnímu řediteli společnosti Ing. 
Františku Zugarovi, který zhodnotil výsledky letošního roku, 
nastínil cíle pro následující období a především poděkoval všem 
zaměstnancům za odvedenou práci. Po tradičním přípitku násle-
dovala volná zábava. 

Společenský večírek je chvíle, kdy se můžeme alespoň na chvíli zastavit a neformálně se setkat 
a pobavit s kolegy.  Děkujeme vedení společnosti, že nám umožňuje toto příjemné neformální 
setkání a věřím, že si zaměstnanci naší společnosti i letos večírek užili. 

Ing. Kristýna Hytychová

Dne 19. 1. 2017 je pro Borsáky na hematologicko-transfůzním oddělení nemocnice Břeclav 
domluven termín možnosti darování krve. Přihlašte se i Vy :-) Odběr trvá 5 – 10 minut a darujete 450 
ml krve. Je potřeba být zdravý a chtít pomáhat. Výhody pro dárce krve jsou pracovní volno s náhradou mzdy, 
odpočet ze základu daně 2000 Kč za každý odběr. Doprava zajištěna. Nezávazné informace a přihlášky na tel. 
731 606 109 nebo na emailu stokman@bors.cz.             Radek Štokman

Výstava patchworku  
v synagoze

Daruj krev

Společenský večírek


