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ZPRAVODAJ	 	 	 	 	 					skupina	BORS

Dokončení	modernizace	vozového	parku	
MHD	Břeclav

Ochrana	osobních	údajů	v	souvislosti	
s	platností	Nařízení	GDPR

Modernizace	 vozového	 parku	 pro	 měst-
skou	 hromadnou	 dopravu	 byla	 dokončena,	
a	 to	 nákupem	 dalších	 6	 nových	 vozidel	 na	
zemní	plyn.	Prvních	8	nových	autobusů	bylo	
uvedeno	do	provozu	v	dubnu	letošního	roku.	
Dopravní	 obslužnost	 města	 Břeclavi	 tak	
bude	 kompletně	 zajištěna	 14	 novými	 níz-
kopodlažními	 autobusy	 na	 alternativní	 po-
hon	 CNG,	 které	 zvyšují	 kvalitu,	 bezpečnost		
a	 komfort	 městské	 hromadné	 dopravy.	
Všechny	autobusy	městské	dopravy	jsou	nyní	
klimatizované.

Všech 6 nově pořízených vozidel je identických 
s těmi, které byly uvedeny do provozu v dubnu. 
Jsou plně nízkopodlažní, bezbariérová, vybavena 
vnitřním elektronickým a akustickým systémem 
pro informování cestujících včetně nevidomých  

Vážení	zaměstnanci,	milí	kolegové,

dnem 1. 7. 2018 došlo v naší společnosti 
k velmi významnému kroku, kdy se organizač-
ní struktura společnosti z divizního uspořá-
dání změnila na holdingovou. Tomuto kroku 
předcházela intenzivní příprava na projektu 
transformace společnosti a v současné době 
se všechny potřebné kroky pro fungování hol-
dingové struktury uvádějí do praxe. Jedná se  
o náročný proces, který klade spoustu pracov-
ních úkolů na nás všechny. 

Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat 
za Vaše pracovní nasazení. Věříme, že tento sys-
tém řízení je pro naše společnosti tím správným 
krokem a je důležitý pro rozvoj do budoucna.

Hana a David Mikulečtí

Slovo	majitelů

a slabozrakých osob. Díky tomu bude městská do-
prava dostupnější především pro seniory, rodiče 
s dětskými kočárky a malými dětmi, cestující se 
zdravotním a pohybovým postižením. Tato městská 
vozidla jsou odlišena od linkových vozidel vzorem 
květiny. Paleta květin je doplněna např. pivoňkou, 
hyacintem nebo lilií. 

Záměr plynofikace městské dopravy v Břeclavi 
byl dlouhodobý projekt vedení společnosti. Začal 
se naplňovat v loňském roce, kdy společnost BORS 
Břeclav uspěla s žádostí o dotaci z programu IROP, 
a získala tak možnost čerpat dotační prostředky 
z Evropské unie. Celková investice do vozového 
parku byla téměř 90 mil. Kč, další prostředky byly 
investovány do výstavby plnicí stanice. 

Ing. Kristýna Hytychová

Předávání nových vozů
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Scania CITYWIDE LF

Dne	25.	 5.	 2018	vstoupilo	 v	platnost	Na-
řízení	 Evropského	 parlamentu	 a	 Rady	 EU	
2016/679	 o	 ochraně	 fyzických	 osob	 v	 sou-
vislosti	 se	 zpracováním	 osobních	 údajů		
a	o	volném	pohybu	těchto	údajů	a	o	zrušení	
směrnice	95/46/ES	 („Nařízení	GDPR“).	Na-
řízení	je	platné	a	závazné	pro	všechny	státy	
Evropské	unie,	tedy	i	pro	Českou	republiku.

Společnosti v holdingovém uspořádání skupiny 
BORS jsou správci osobních údajů, a to především 
v souvislosti s provozní činností a poskytováním 
svých služeb, zpracovávají osobní údaje zákazníků, 
fyzických osob jednajících za obchodní partnery, za-
městnanců a dalších osob. Proto bylo nutné zajistit 
do 25.5.2018 soulad s tímto Nařízením GDPR. 

Společnost BORS se na platnost Nařízení GDPR 
začala připravovat od roku 2017. Provedla interní 
datový audit jednotlivých činností, aby zmapova-
la, jak se ve společnosti nakládá s osobními údaji, 
provedla revizi smluv s dodavateli s cílem definovat 
požadavky na uzavření Smluv o zpracování osob-
ních údajů, definovala požadavky na zajištění sou-
hlasu subjektů údajů, určila na základě interní ana-
lýzy nutnost přijetí bezpečnostních a organizačních 
opatření, nutnosti jmenovat Pověřence pro ochranu 
osobních údajů, potřebu úpravy vnitřních předpisů 
a procesů společnosti. Poté následovala samotná 
realizace stanovených opatření. Byly zpracovány 
záznamy o činnostech zpracování, dokumenty pro 
zajištění informovanosti subjektů údajů, uskuteč-
nilo se školení zaměstnanců, uzavřely se Smlouvy  
o zpracování osobních údajů, revidovaly se interní 
předpisy. 

Skupina BORS přijala organizační a technická 
opatření k zajištění a doložení, že jsou osobní údaje 
zpracovávány v souladu s Nařízením GDPR. Přede-
vším, že jsou osobní údaje zpracovávány pouze na 
základě právního titulu dle článku 6 Nařízení GDPR, 
nezpracovává se více údajů, než je nezbytně nutné, 
zpracovávají se pouze přesné údaje, osobní údaje se 
neuchovávají po delší dobu, než je nezbytně nutné, 
osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným, 
nebo protiprávním zpracováváním a před náhodnou 

ztrátou, zničením nebo poškozením. 
K ochraně osobních údajů a jiných důvěrných 

informací získaných a zpracovávaných v rámci své 
činnosti a k plnění informační povinnosti v souladu 
s článkem 12 Nařízení GDPR a sdělování dalších 
informací souvisejících s ochranou osobních úda-
jů, přijaly společnosti BORS dokument „Zásady 
ochrany osobních údajů“. S tímto dokumentem je 
možné se seznámit na webových stránkách BORS 
www.bors.cz. 

Nařízení GDPR se týká také zpracování osob-
ních údajů zaměstnanců. K zajištění informovanosti 
a doložení souladu s Nařízením GDPR vydala sku-
pina BORS dokument „Informace o zpracování 
osobních údajů zaměstnanců a ostatních pracov-
níků“, který je umístěn na nástěnkách provozoven,  
a zaměstnanci jsou s ním seznamováni při nástupu 
do zaměstnání. 

V souvislosti s aplikací požadavků Nařízení 
GDPR byl jmenován pro skupinu BORS pověřenec 
pro ochranu osobních údajů. Jedná se o kontaktní 
osobu pro subjekty údajů i pro dozorový orgán, 
která především monitoruje soulad se zpracová-
ním osobních údajů s právními předpisy. Konkrét-
ně byl do této funkce jmenován podnikový právník 
BORS Holding s.r.o. Mgr. Matěj Filípek, kontakt: 
poverenec@bors.cz. Na něj se mohou zákazníci, 
zaměstnanci i další subjekty údajů obracet ohledně 
poskytnutí informací a uplatnění svých práv v rám-
ci ochrany osobních údajů. 

S uvedením do souladu s Nařízením GDPR prá-
ce zdaleka nekončí. Firmy mají povinnosti kontrolo-
vat soulad s Nařízení GDPR a aktuálnost přijatých 
opatření i po 25.5.2018, zajistit pravidelné školení 
zaměstnanců a monitorovat zavedený systém. Sou-
lad s Nařízením GDPR a prověření efektivnosti 
nastavení bude tedy prověřeno v rámci interních 
auditů, které se uskuteční v září letošního roku. 

Závěrem bych chtěla poděkovat kolegům za 
ochotu, vstřícnost a spolupráci při interním dato-
vém auditu, nastavování opatření i samotné aplikaci 
požadavků GDPR. 

Ing. Kateřina Hrabětová

Nové autobusy pro MHD

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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Děti	z	mateřských	
škol	v	BORSu	

Malí	fotbalisté	na	exkurzi

Scanie	BORSu	na	výstavě	autobusů

Ve	 dnech	 5.	 -	 7.	 6.	 2018	 se	 uskutečnila	
ve	Slovenské	Nitře	historicky	první	výsta-
va	autobusů	s	názvem	„BUS	SHOW	Nitra	
2018“	 a	 bylo	 nám	 ctí,	 že	 součástí	 tohoto	
projektu,	 který	 se	 konal	 v	 areálu	 společ-
nosti	TURANCAR	 na	 výstavní	 ploše	 cca	
4600	 m2,	 mohl	 být	 představen	 také	 náš	
nový	městský	autobus	SCANIA	Citywide	
LF	CNG.	

Design autobusu a jeho specifikace vedla ob-
chodníky a manažery ze společnosti SCANIA 
k rozhodnutí, že by rádi tento autobus předsta-
vili v rámci svého portfolia a zařadili jej mezi vý-
stavní modely své expozice.

Součástí výstavy bylo představení nejnovější 
dopravní techniky pro veřejnou hromadnou do-
pravu včetně autobusů s alternativními pohony. 
Kromě autobusů zde byly k vidění také novinky 
z oblasti elektronických odbavovacích systémů, 
nejnovější technologie projektů Smart City,  

V	 měsíci	 červnu	 navštívily	 děti	 z	 MŠ		
U	Splavu	a	MŠ	Ladné	prostory	naší	spo-
lečnosti. 

Děti se mohly podívat do míst, kam se běžně 
nedostanou. Dozvěděly se, kde autobusy parkují 
a kde se opravují.  Prohlédly si kamion a podívaly se  
i do kabiny.  Exkurzi si děti i paní učitelky užily. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě 
této akce.

Ing. Kristýna Hytychová

V	srpnu	se	do	prostor	naší	firmy	přišli	
podívat	 také	 nejmenší	 fotbalisté	 z	 MSK	
Břeclav	-	předpřípravka.	

Prázdniny zrovna trávili na fotbalovém tá-
boře, a tak si zpestřili den návštěvou BORSu. 
Podívali se do areálu, projeli se novým ekologic-
kým autobusem MHD, posadili se do kamionu 
a prohlédli si i traktor. Navštívili čerpací stanici, 
kde je zrovna zaujalo umývání auta v myčce. 

Nakonec šli na prodejnu vozů Renault, kde 
se nasvačili a vrátili se zpět na stadion. 

Ing. Kristýna Hytychová

Nová SCANIA

Výlet	na	Nový	dvůr
V	červnu	přijely	děti	z	MŠ	Lednice	a	MŠ		

U	splavu	na	Nový	dvůr.	
Po přivítání a krátkém občerstvení se děti vy-

daly na prohlídku Nového dvora. Měly možnost 
vidět a pohladit si koně v ohradách, prohlédly 
si rotundu, podívaly se do stájí a seznámily se 

Uvítání dětí na Novém dvoře
MŠ U splavu

Obrázek od dětí z Ladné

Děti s poníkem Dominikem

Na poníkovi se projeli všichni

také s výrobou kompostu. Byl pro ně připraven 
i traktor, který si mohly zblízka prohlédnout  
a dozvěděly se, na co všechno se využívá. Nej-
větší radost měly z jízdy na poníkovi Dominiko-
vi. Počasí bylo krásné a děti odjížděly spokojené.

Ing. Kristýna Hytychová

Odpočinek u her

a také servisní technika. Cílem výstavy bylo ze-
jména prezentovat možnosti ekologické, bezpeč-
né a komfortní dopravy.

Pořadatele naše Scanie zaujala natolik, že se 
dostala do grafického zpracování na pozvánku 
pro další ročník, na který se fanoušci autobusové 

dopravy mohou již nyní těšit, a který se usku-
teční v polovině února 2019. Z důvodu očekáva-
ného velkého zájmu bude tentokrát na výstavní 
ploše Agrokomplexu, která nabízí prostory cca 
10 000 m2.

Těšíme se tedy na další ročník.
Ing. Petr Kužma

Kluci si vyzkoušeli sezení v kamionu i traktoru Zajímalo je, jak se řídí autobus
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Borsáci	již	
po	několikáté
darovali	krev

The	Best	of	BORS	opět	na	startu	dračích	lodí
Dne	 23.	 června	 se	 uskutečnil	 pod	

Splavem	7.	 ročník	Dračích	 lodí.	S	důvě-
rou	ostatních	 jsem	dal	dohromady	tým	
s	podporou	starých	dračích	vlků	a	polo-
viny	 nové	 posádky.	 Byly	 zakoupeny	 dva	
nové	 stany,	 a	 tak	vzniklo	 skvělé	zázemí	
jak	pro	posádku,	tak	pro	občerstvení.	

Letošního ročníku se zúčastnilo 26 posádek, 
z toho v některých lodích byli i vrcholoví spor-
tovci. Počasí nám tento rok moc nepřálo, ale 
všichni jsme se i přesto snažili být v pozitivní 
náladě. Na to, že jsme měli půl posádky úplně 
nové, tak jsme ve firmách skončili na 6. místě 
a na kilometrové trati na 15. místě. Takže do 
příštího ročníku je jistě co zlepšovat. 

Tenisové	tábory	na	
BORS	CLUBU

I	letos	se	na	BORS	CLUBU	konaly	dva	tý-
denní	tenisové	tábory	pro	děti	zaměstnanců		
a	veřejnost,	a	to	v	termínech	od	16.	–	20.	
července	a	23.	–	27.	července. 

První termín byl určen pro děti zaměstnanců 
a druhý pro veřejnost. Dopoledne děti absolvo-
valy tenisové tréninky a odpoledne se věnovaly 
pohybovým aktivitám a hrám. Jeden den strávily 
děti na jednodenním výletě. Počasí bylo příjem-
né a děti tak mohly trávit volný čas sportem na 
venkovních tenisových kurtech. Poděkování za 
pěkný průběh táborů patří trenérům, instruk-
torkám a personálu BORS CLUBU.

Ing. Kristýna Hytychová

V	 pátek	 15.	 června	 2018	 přišlo	 na	
Hematologicko-transfuzní	 oddělení	
břeclavské	 nemocnice	 darovat	 krev		
14	zaměstnanců	naší	firmy.

Darovat krev nebo krevní plazmu může  
každý zdravý člověk od 18 let věku. Kromě 
toho, že člověk udělá dobou věc pro ostat-
ní, umožňuje dárcovství krve uplatnit daňové 
odpočty z příjmů a zaměstnavatel poskytuje 
v den odběru volno.

Borsáci už společně darovali celkem 30 lit-
rů krve. Přidejte se příště.

Ing. Kristýna Hytychová

Děti na tenisovém táboře

Na vodě... Přebírání ocenění

Borsácký	autobus	ve	studentském	filmu
V	květnových	dnech	se	v	areálu	BORSu	

sešel	filmový	štáb	tvořený	studenty	z	filmo-
vé	a	 televízne	 fakulty	Vysoké	školy	múzic-
kých	umení	v	Bratislavě	za	účelem	natáčení	
filmu	Pochod.	Pro některé části filmu měl být 
využit právě borsácký autobus, který jim naše 
firma k natáčení poskytla. Nejdříve si studenti 
připravili potřebné vybavení a poté se vyrazilo 
na okružní cestu Břeclaví. Záběry směřovaly na 
muže sedícího v autobuse a kamery snímaly jak 
jeho, tak i ubíhající okolí. 

Natáčení trvalo asi hodinu a za tu dobu měli 
studenti dostatečné množství materiálu. Příběh 
byl inspirován skutečnou událostí, která se stala 
v Břeclavi.

Film popisuje následující děj....V blíže nespeci-
fikovaném maloměstě, kdesi na východě Sloven-
ska, probíhá pochod proti násilí. Příčinou tohoto 
pochodu je napadnutí mladé Sofie, 12ti leté dce-
ry ukrajinské přistěhovalkyně, a to údajně třemi 
Rómy. Vyšetřování případu stále probíhá a nikdo 
není obviněný. Společnost se však rozhodla, že 
vezme spravedlnost do svých rukou a zorgani-
zuje naoko nevinně působící pochod proti násilí, 
který má však charakter protirómské demon-
strace.

Pro nejlepší pochopení stavu současné spo-
lečnosti a sondy do podobného cítění a myšlení 

se režisér a scénárista Michal Blaško rozhodl 
uchopit svůj film formou třech příběhů – ži-
votů, kde hlavní protagonisti neměli žádnou 
možnost mladou Sofii poznat osobně, ale její 
údajné napadnutí jim ve větší nebo menší míře 
ovlivnilo životy. Pro lepší orientaci byly všech-
ny  tři příběhy zasazeny do krátkého a stejného 
časového období a byly spojeny jednotnou udá-
lostí – pochodem pro zraněnou Sofii. Všechny 
tři postavy jsou odlišné a kromě toho, že jsou 
ovlivněné probíhajícím pochodem, je prakticky 
nic nespojuje. Sledování jejich životů v průběhu 
dne umožní porovnat a lépe pochopit to, co se 
ve společnosti v podobných případech děje.

Ing. Kristýna Hytychová

Příprava autobusu Průběh natáčení

Chtěl bych vám všem dračicím a drakounům 
poděkovat za skvělý sportovní i kolektivní tým. 

Děkuji také vedení za podporu a také svému 
kamarádovi přes bufet Pepovi, a to za skvělou 
reprezentaci v gastronomii. Už dnes se těším 
na příští ročník 2019.

S pozdravem sportu v BORSu zdar.
Váš drakoun „kapouš“ Ivan

Dračice a drakouni



Zaměstnanecký	turnaj	v	badmintonu

Přijďte	se	zúčastnit
III.	ročníku	turnaje	v	badmintonu

Kdy:	 pátek 21.9. 2018 od 16 hodin
Místo	konání:	 hala BORS CLUB

Předběžné přihlášky zašlete na email:  hytychova@bors.cz,  
volejte 731 606 007 nebo registrace přímo na místě.

Posezení	v	klubovně
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Akce	a	kultura	na	BORSU,		aneb...	co	se	chystá
Břeclav
21.9.		 Turnaj	v	badmintonu	BORS	CLUB
29.	9.		 Svatováclavský	běh

Pro	více	info	sledujte	nástěnky	na	provozovnách!

Ostrava,	Krakow	a	Wieliczka
Borsácký	 výlet	 byl	 jako	 každý	 rok	 bez-

vadný.	Sešli	jsme	se	dne	15.	června	a	vyrazili	
jsme	směr	Ostrava. 

Již po cestě bylo veselo a všichni jsme se 
rádi v podobné sestavě po roce zase viděli. Ces-
ta probíhala bez problémů a řidič Jožka	Vrba 
byl velmi profesionální. Po pár přestávkách na 
malé občerstvení a kouřovou jsme za slunné-
ho počasí dorazili do města šachet a železa 
- Ostravy. Zde na nás čekal pan průvodce, který 
nám udělal okružní jízdou komentovaný výklad  
o tomto hornickém městě a poté nás doprovo-
dil na nejvyšší radniční věž v České republice, 
měřící 73 metrů, kterou jsme vyjeli výtahem. Zde 
se nám naskytl nádherný výhled na zelenou Os-
travu. Ano na zelenou - je to nejzelenější město 
v České republice. Všechny nás to mile překva-
pilo, protože máme Ostravu spojenou s těžbou  
a těžkým průmyslem. Uzavřených šachet je po celé 
Ostravě spousta, všechny jsou zality betonem, ale 
zeleň převládala. Po radniční věži jsme se po pár 
metrech dostali k další části naší prohlídky, a to 
do soukromého pivovaru, kde nám velmi sympa-
tický pan majitel a sládek v jednom, ukázal výrobu 
piva s následnou degustací. Zážitek to byl velký  
i přes to, že to byl velmi malý pivovar. Ochutnali 
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jsme netradiční piva Qásek, Voko 21 nebo velmi 
zajímavé pivo s příchutí chilli. Bylo to přínosné od-
poledne. Po společném obědě v tomto malém  
pivovaru jsme se jeli podívat do povrchového dolu 
Michal. Zde nás provedli dva havíři, kteří s velkou 
láskou, humorem a zároveň nostalgií na toto mís-
to zavzpomínali. Bylo to moc zajímavé a dojemné. 
Dostali jsme se do míst, kde se havíři převlékali, 
kde byli ošetřováni, kde brali plat, svačinu apod. 
Bylo to velmi poučné a všichni jsme poslouchali, 
jaký byl těžký život tehdejších horníků. Ano, pení-
ze měli na tu dobu velmi slušné, stejně tak i různé 
benefity, ale denně jich bylo několik zraněných  
a často i mrtvých. Když jsme viděli, v jakých stís-
něných podmínkách tito lidé pracovali, patří jim 
náš obdiv a úcta.

Po této prohlídce jsme se již unaveni, ale spo-
kojeni, jeli ubytovat do ostravského hotelu Vero-
nika, který se nacházel u krásného kostela Petra 
a Pavla. Ubytování bylo velmi pěkné a čisté a také 
jídlo bylo chutné.

Druhý den jsme již v 6.30 hodin odjížděli  
i se zdejší průvodkyní do bývalého královského 
města Krakow, které je krásné nejen historicky, 
ale i svou polohou. Historická náměstí, kostely  
a katedrály nás přivítaly s otevřenou náručí. Davy 

Solný důl Wieliczka Procházka Krakowem

lidí, nádherná dvojspřeží koní čekající na turisty, 
živé sochy - to je nádherný Krakow. Prohlídku 
jsme končili návštěvou hradu Wawel, kde byli 
mimo jiné pohřbeni významní lidé Polska – ma-
líři, básníci, spisovatelé, králové, biskupové i pre-
zidenti. Hrad byl krásný, kolem něj tekla řeka 
Visla a moc se nám líbil. Paní průvodkyně, které 
bylo mimochodem 75 let, některé z nás téměř 
utahala k smrti, byla vitální a přísná, ale oprav-
du nám ukázala TOP z tohoto krásného histo-
rického města. Po krátkém občerstvení jsme se 
přemístili do nedalekých solných dolů Wieliczka,  
a to bylo to nejkrásnější, co nás na tomto výletě 
čekalo. A to i díky velmi sympatické polsko-české 
průvodkyni, která s námi s humorem a nadšením 
sestoupala po schodech do hloubky 130 met-
rů. Otevřely se nám úžasné chodby dlouhé až 
300 kilometrů, kde se těžila sůl už od 13. století. 
Naše trasa byla dlouhá 3,5 kilometru a zahr-
novala prohlídku soch historických i mýtických 
postav, vytvořených z kamenné soli. Dále zde 
byla obrovská kaple, síně a jezera. Bylo to něco 
neskutečného a nádherného. Po prohlídce jsme 
spokojeně odjížděli zpět na hotel.

Poslední nedělní den jsme zakončili prohlíd-
kou s průvodcem ve Vítkovicích, kde jsme se 
seznámili s těžbou a zpracováním železné rudy 
a po svých jsme vystoupali na věž Bolt tower  
o celkové výšce 77,7 metru. Zde ji v roce 2015 
pokřtil světoznámí jamajský sportovec Usain 
Bolt. Odtud byl rovněž krásný výhled na Ostrav-
sko a okolí.

I přes obrovské výškové rozdíly, které jsme 
zdolali za pouhé 3 dny, jsme se vrátili domů spo-
kojeni a nabytí energií. Moc děkujeme Marceli 
Kalužové za výbornou organizaci a Jožkovi Vrbo-
vi za bravurní řidičský výkon. 

 
Sylva zatím Paprstková


