
Ve dnech  
15. a 16. března 
proběhl v naší 
společnosti do-
zorový audit no-
rem ISO 9001. 
Systém byl prověřen 

v polovině činností. Audit prováděla, stejně jako  
v minulosti, společnost Lloyd´s Register 
LRQA zastoupená Ing. Miroslavem Kohlem, 
Ph.D. Hlavní téma letošního auditu byla pří-
prava na novou revizi normy. U všech činností 

se auditor soustředil na změny, které vzhle-
dem k nové revizi nastanou, a to především 
v evidenci rizik. Revize vstoupila v platnost 
rokem 2015 a naší povinností je přizpůsobit 
této změně procesy do roku 2018. Z velké 
části jsme již na tuto změnu připraveni. V tuto 
chvíli nám chybí veškeré údaje zapsat do na-
šeho systému a doplnit část dokumentace. 

Jaký je tedy výsledek externího auditu? 
Dle auditora jsme velmi dobře připraveni na 
novou revizi a většina novinek u nás již fungu-
je. Dále pak ocenil přístup vedení společnosti 

k systému kvality a konstatoval, že „ISO po-
žadavky“ jsou plně začleněny do rutinních po-
stupů a návyků. Tento audit byl pouze dozo-
rový a jeho výsledek neměl vliv na certifikaci. 

Velké díky patří všem zúčastněným za pří-
stup a připravenost. V současné době stojíme 
před rozhodnutím, zda v roce 2018 podstou-
pit recertifikaci, nebo systém zachovat v námi 
požadované podobě bez certifikátu.

Ing.  Tadeáš Zugar
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Navýšení mezd řidičů autobusů bylo 
očekáváno po veřejném vyjádření premi-
éra ve sdělovacích prostředcích. Výše navý-
šení mezd je ve všech krajích závislá na rozhod-
nutí kraje, jako zadavatele dopravy. Na jednání 
dne 2.3.2017 se dopravci v Jihomoravském kraji 
seznámili s návrhem finančního řešení pro výpla-
tu mezd. Kraj navrhuje pro roky 2017 a 2018 
navýšit platbu o 2,85 Kč na kilometr a tím pro 
uvedená léta vytvořit objem prostředků pro re-
gulované navýšení mezd včetně všech zákonných 
odvodů. 

Jedná se o dopad legislativních změn platných 
od 1.1.2017 v souvislosti s novelizací nařízení 
vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejniž-
ších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíže-
ného pracovního prostředí a o výši příplatku ke 

mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, 
a také s novelizací nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví 
odchylná úprava pracovní doby a doby odpočin-
ku v dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

BORS Břeclav všechny prostředky navyšující 
platbu od kraje použije pro mzdy řidičů. Předsta-
vuje to změny ve výpočtech mzdy. Všechny tur-
nusy musí být upraveny v souladu s platnou le-
gislativou. Dopady do jednotlivých turnusů jsou 
různé a liší se od poměru výkonu a čekání. Každá 
mzda bude kontrolována s ohledem na nařízení 
vlády 567/2006 Sb. Po uzavření nasmlouvaného 
období bude provedeno vyúčtování a případný 
rozdíl bude rozdělen v podobě mimořádné od-
měny. Příplatky a náhrady nelze předem vypo-
čítat.

Návrh kraje umožní zvýšit mzdy. Procento 
navýšení bude u každého řidiče různé, protože 
odměna za konkrétní turnus propočítaná dle 
legislativy bude jiná. V letech 2017 a 2018 bude 
mzda řidičů díky příspěvku kraje vyšší. Pro další 
období zatím prostředky zajištěny nejsou. Řešení 
pouze na dva roky je špatné. Kraj navrhuje výpo-
vědi smluv a vyhlášení nových soutěží. Výpovědní 
lhůta pro dopravce je 30 měsíců. Další navýšení 
mezd na očekávanou úroveň, případně na delší 
období, je možné pouze při zapojení státu do 
řešení a kompenzace dopadů změny legislativy 
přímou dotací pro kraje. Zástupci kraje tlak na 
vládu přislíbili a nepovažují současný návrh za 
uspokojivé dořešení situace.  

Ing. František Zugar
BORS Břeclav a.s.

Cílem marektingového průzkumu 
bylo získat co nejvíce informací od ces-
tujících a zakomponovat je do zkvalit-
nění našich služeb. Dotazování probíhalo 
po dobu 4 týdnů a bylo zaměřeno na čtyři ka-
tegorie cestujících – seniory nad 65 let, ro-
diče s dětmi do 6 let, občany ZTP a ZTP-P  
a občany bez omezení. Celkem jsme získali stov-

ku odpovědí. Ptali jsme se, jak často využívají 
cestující MHD, co by zvýšilo zájem o častější 
využívání MHD, jak jsou spokojeni s konkrétní-
mi kritérii a jak by hodnotili přínos bezbariérové 
ekologické dopravy. Výsledky jsou uvedeny sou-
hrnně za všechny kategorie v grafickém vyjádře-
ní. 

Ing. Kristýna Hytychová

Mzdy řidičů autobusů

Dozorový audit 2017
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Větš inou denně Někol ikrát za  týden

Někol ikrát za  měs íc Výjimečně

64,6

16,2

15,2

31

Přínos ekologického MHD v %

1 2 3 4 5

34,6

29,4

24,6

11,4

Způsob přepravy v %

Veřejná doprava (autobus) Osobní doprava (auto)

Pěší chůze Jiný způsob

24,2

15,2
22,3

38,3

Četnost využívání MHD v %

Větš inou denně Někol ikrát za  týden

Někol ikrát za  měs íc Výjimečně

64,6

16,2

15,2

31

Přínos ekologického MHD v %

1 2 3 4 5

34,6

29,4

24,6

11,4

Způsob přepravy v %

Veřejná doprava (autobus) Osobní doprava (auto)

Pěší chůze Jiný způsob

24,2

15,2
22,3

38,3

Četnost využívání MHD v %

Větš inou denně Někol ikrát za  týden

Někol ikrát za  měs íc Výjimečně

Průzkum MHD

Cílem marektingového průzkumu bylo získat co nejvíce informací od cestujících a zakomponovat je do

zkvalitnění našich služeb. Dotazování probíhalo po dobu 4 týdnů a bylo zaměřeno na čtyři kategorie

cestujících – seniory nad 65 let, rodiče s dětmi do 6 let, občany ZTP a ZTP-P a občany bez omezení.

Celkem jsme získali stovku odpovědí. Ptali jsme se, jak často využívají cestující MHD, co by zvýšilo

zájem o častější  využívání MHD, jak jsou spokojeni  s konkrétními kritérii  a jak by hodnotili  přínos
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Ing. Kristýna Hytychová

Spokojenost s kritérii (hodnocení známkou 1)

34

348

39 1 1 1

Motivace k využívání MHD

Pohodl í při  dopravě (nízkopodlažní spoje) Jiný čas  odjezdu, jiný směr jízdy

Bezpečnějš í veřejná doprava Nižš í cena

Návaznost spojů Zakoupení jízdenek jinde

Bl ižš í zastávka
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Otvírák cyklistické sezony v Hlohovci „TROFEO CINELLI„
Pod tímto názvem se 

v sobotu 25. března 2017 
sešlo na startu již 7. roč-
níku prvního letošního 
cyklistického závodu přes 
580 cyklistů různých ka-
tegorií. 

Tradičně jsme se těchto 
závodů zúčastnili i my jako 
doprovod. Před a za pelo-
tonem jezdily novinky naší 
značky Renault Grand Scenic 
a Mégane Grandtour a ještě 
jeden vůz s ředitelem závo-
du Renault Grand Coupé 
doprovázel cyklisty na trati 
okolo Hlohovce.

Závody byly rozděleny do 
dvou částí. Po dopoledním 
programu, kdy se na závodní 
trati proháněly děti, ale také si zazávodili veterá-
ni, hobíci a ženy, se na start postavily i tři hlavní 
kategorie - junioři, U23 a muži Elite. Start byl ve 
13 hodin, v následujícím pořadí: nejdříve se na 
trať vydali junioři, čtyři minuty po nich závodníci 
U23 a o další minutu později elitní kategorie. 
Začalo se tedy naháněním jednotlivých skupin. 
Závod byl vypsán na 13 okruhů po 8 kilomet-
rech, celkem tedy na 104 kilometry. Závodníci si 
na trati nedarovali ani metr. Bojovalo se o kaž-

dou pozici v pelotonu. V posledním okruhu už 
byla jasné, že Černý a Zahálka jedou o vítězství. 
Peloton byl daleko a musel se smířit s bojem 
pouze o třetí místo. V nájezdu do Hlohovce 
zkusil nastoupit Černý, ale Zahálka mu nedal ani 
metr. Poté začala taktická bitva před posledními 
zatáčkami a stovkami metrů závodu. Na pásce 
byl nakonec rychlejší Josef Černý a po několika 
letech vrátil vítězství do českých rukou. Zahálka 
dojel druhý a v pelotonu se chystal spurt. V něm 

byl těsně nejlepší polák Eryk 
Laton z týmu Hurom. Čtvrtý 
dojel Alois Kaňkovský a pátý 
další polák Kamil Zielinski  
z Domin Sportu. Nejlepším 
závodníkem kategorie U23 
byl Dominik Neuman z To-
pforex Lapierre a nejlepším 
juniorem Tomáš Bárta z SKC 
Tufo Prostějov. Trochu neče-
kaně tedy všechny tři hlavní 
kategorie vyhráli čeští cyk-
listé.

Počasí bylo krásné sluneč-
né, a to přilákalo i spoustu 
fanoušků, kterých podél tra-
ti fandilo na stovky. Nejvíc  
v prudkém kopci, kde si zá-
vodníci vždycky sáhnou na 
samé dno sil a můžete si na 

ně tady doslova sáhnout. Skupinky fandů bouřli-
vě fandili svým týmům a byla zde opravdu super 
atmosféra. Příští rok se určitě přijďte podívat na 
tento krásný cyklistický závod.  Věřím, že i my 
opět budeme doprovázet peloton a zajistíme 
jejich bezpečnost na trati.

 Tak za rok naviděnou na Trofeo Cinelli

Josef Polák

Naše doprovodné vozidlo

Setkání řidičů osobní přepravy a ostatních zaměstnanců  
s generálním ředitelem Ing. Františkem Zugarem

ZO OSD BORS Břeclav a.s. svolalo  
setkání na sobotu 25.2.2017 v 9 h do jí-
delny provozovny Břeclav.

Cílem tohoto setkání bylo seznámení se 
současným stavem jednání v oblasti mezd 
řidičů osobní přepravy. Situace je teď vel-
mi nepřehledná a informace se mění každý 

den. Jelikož přístup Jihomoravského kraje, 
ale i dalších krajů nedává záruky pro uklid-
nění situace a přislíbené finance pro navý-
šení mezd řidičů linkových autobusů dosud 
mnohým dopravcům nepřišly, byla v tomto 
týdnu vyhlášena celostátní stávková poho-
tovost Odborovým svazem dopravy. Pokud 

by ani do 15. března 2017 nebyla 
ze strany krajů situace uspoko-
jivě vyřešena, byly by nuceny ce-
lostátní odbory OSD přikročit  
k vyhlášení termínu celostátní stáv-
ky řidičů osobní přepravy. Generál-
ní ředitel nás seznámil s průběhem  
a úrovní jednání, ale ani on nám 
nemohl sdělit uklidňující informa-
ce. Podobné zprávy měl pro nás  
i předseda naší ZO OSD BORS 
pan Slávek Popelka. 

Pak už se dostalo na dotazy 
přítomných řidičů a odpovědi Ing. 
Františka Zugara, Ing. Petra Kuž-
my a Ing. Saskie Hyklové. Čas bě-
žel jako voda a najednou bylo 13 

hodin. Nebýt toho, že začaly pípat mobily  
a ženy nás začaly lákat  domů na oběd, mohli 
bychom diskutovat až do večera. 

Sobotního setkání se ve svém osobním vol-
nu zúčastnilo cca 50 zaměstnanců BORS a jistě  
i generálního ředitele potěšil zájem o setkání  
s ním a o dění ve firmě BORS. Pro zaměst-
nance z Hustopečí a okolí byl vypraven náš 
autobus SOR, který řídil Honza Strouhal. Dě-
kujeme. 

Text a foto Dušan Koláček,
řidič osobní přepravy Hustopeče  

Středisko Břeclav
1. místo  Kocúr Libor  
2. místo  Šimko Jan              
3. místo  Hubáček Roman     
4. místo  Mlček Patrik           
5. místo  Kobzík Bohumil
 

Středisko Hustopeče
1. místo  Peroutka Radek 
2. místo  Jati Vlastimil
3. místo  Gregor Petr 
4. místo  Kaňa Antonín 
5. místo  Juška Radek 

Výsledky motivačního programu řidičů osobní dopravy za rok 2016 
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Zimní sezóna na BORS CLUBU opět plná turnajů  
různých věkových kategorií a výkonností.

mixový turnaj neregistrovaných tenistů

starší žactvo C starší žactvo C

mladší žákyně Bmladší žákyně B starší žactvo C

dorostenky B

dorostenci A

dorost C dorost C dorost C

10 litrů pro život
Dne 19.1.2017 jsem společně s dalšími 22 

kolegy podnikl odvážnou výpravu na hemato-
logicko-transfuzní oddělení břeclavské nemoc-
nice. Odvážná výprava to byla hlavně pro 14 kolegů, 
kteří zde byli poprvé a vlastně pořádně nevěděli, co 
je čeká. Po zaregistrování a vyplnění dotazníků ohled-
ně našeho zdraví nám všem sestřičky odebraly trochu 
krve na provedení testů, jestli jsme my a i naše krev 
v dobré kondici. Všichni zaměstnanci BORSU jsme 
měli výsledky natolik dobré, že jsme mohli svou krev 
darovat. Společnými silami jsme nemocnici dali přes 10 
litrů vzácné tekutiny, kterou bohužel stále nelze nijak 
uměle vyrobit. Nakonec jsme všichni odcházeli s dob-
rým pocitem a mohli si užít zasloužený den volna.

Mám velikou radost, že se akce zúčastnilo tolik ko-
legů, zvlášť proto, že akce proběhla v zimním období, 
kdy riziko onemocnění je docela velké. Tato akce byla 
provedena s cílem povzbudit prvodárce, věřím, že svůj 

účel splnila a že je na hematologicko-transfuzním od-
dělení neviděli naposledy.

Radek Štokman 

Dárci z BorsuVedoucí zájezdu...



V sobotu 25. 3. 2017 uspořádal místní odborový svaz pro zaměstnance BOR-
Su a jejich rodinné příslušníky jednodenní zájezd do termálního koupaliště Veľký 
Meder.

Brzké vstávání o víkendu sice příjemné nebylo, ale cesta i díky skvělému řidiči Viktoru 
Kytkovi rychle uběhla a před půl desátou už náš borsácký autobus míjel ceduli „Veľký Me-
der“. Počáteční obavy z vysokého počtu návštěvníků se naštěstí brzy rozplynuly. Zatímco se 
loni na jaře zájezd uskutečnil v předvelikonoční sobotu, kdy areál doslova praskal ve švech, 
letošní rok to bylo na pohodu. Sluníčko a skvělých 17 °C nám dovolilo plně si vychutnat nejen 
vnitřní bazény, ale i ty venkovní, a to beze strachu z nachlazení. Úžasně teplá voda s léčebnými 
účinky, dva dlouhé tobogány, na kterých řádily nejen děti, ale i ti „dříve narození“, občerstvení 
a možnost relaxace umožnilo si tuto sobotu skutečně užít. Pohodová nálada, smích a degus-
tace (nejen) vína na zpáteční cestě jen dodala tečku za skvělým dnem. Děkuji organizátorům 
a kolegům za příjemně strávenou sobotu. Osobně už se těším na příště – třeba (snad) na 
předvánoční Györ :-) 

Ing. Kateřina Hrabětová
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      Akce a kultura na BORSU, aneb... co se chystá

29. 4.  Ples upírů – muzikál Praha
10. 6.  Pivní slavnosti – připomínka
16. – 18. 6.    Výlet OSD Pardubice
24. 6.  Dračí lodě
10. – 14. 7.  Tenisový tábor pro děti zaměstnanců
17. – 21. 7.  Tenisový tábor pro veřejnost
Červenec   Volejbal – termín bude upřesněn

Pro více info sledujte nástěnky na 
provozovnách!

Zájezd do termálních lázní Veľký Meder

Zdroj: www.velkymeder.sk

Jihomoravská oblast České jezdecké federace 
pořádala 4. března 2017 galavečer u příležitosti 
předání cen nejlepším jezdkyním a jezdcům oblasti 
v roce 2016. 

K oceněným jezdcům patřil i Michal Knoflíček, který byl 
oceněn hned třikrát:
- za úspěšnou reprezentaci Jihomoravské oblasti 
- za 6. místo v PAVO poháru jezdectví v rámci celé ČR
- stříbrný výkonnostní odznak (za dosažené úspěchy)

Moc blahopřejeme a do další závodní sezony přejeme 
mnoho úspěchů a zdraví pro jezdce i koně.

Hana Mikulecká

Předání cen nejlepším jezdcům

Oceněný Michal Knoflíček z BorsuPřijďte nás opět podpořit 
v Dračích lodích 

 

 
 

Kde: Nad Splavem v Břeclavi 
Kdy: v sobotu 24. června od 9 hodin 

 
 
 

PRO FANOUŠKY A PÁDLUJÍCÍ DRAKY 
SRAZ V PÁRTY STANĚ BORS BŘECLAV 

 
 

Noví členové dračího týmu vítáni. Info u kapitánky Sylvy. 
 
 

Přijďte nás opět podpořit v Dračích lodích
Termín: 10.  - 14. července 2017 

denně od 8.00 do 16.00 hodin 

Areál BORS CLUBU  Na Valtické v Břeclavi 

   

Profesionální trenéři 

Denní výuka tenisu 

Sportovní hry pro děti 

Oběd a pitný režim zajištěn 

Cena Kč 1300,-/týden 

Vážení zaměstnanci, 

BORS CLUB opět připravuje: 

Tenisový tábor 
pro vaše děti 

Kontaktujte: 

BORS CLUB 
Telefon: 731 606 054, 731 606 208 

E-mail: relax@bors.cz 

Tenisový tábor pro veřejnost 
se koná od 17. – 21. 7. 2017

Kde: Nad Splavem v Břeclavi
Kdy: v sobotu 24. června od 9 hodin

PRO FANOUŠKY A PÁDLUJÍCÍ DRAKY SRAZ V PÁRTY STANU BORS BŘECLAV

Noví členové dračího týmu vítáni. Info u kapitánky Sylvy.


