
Příloha 1 

1.1 

Přehled obratů a vývoj počtu zaměstnanců Brose group 2007 – 2010 
 
Ekonomické výsledky Brose group 
 

Obrat Brose group 

Obrat společnosti za poslední tři roky je ohromující. Tedy pokud bereme v úvahu, že 

se jedná o rodinnou firmu. 

2007  €2,481 bilionů 

2008   €2,800 bilionů 

 2009  €2,600 bilionů 

     2010      €3,200 bilionů (prognóza) 

Investice Brose group 

Výše uvedených investic je pouze předpokládaná (očekávaná). Společnost neuvádí 

skutečnou míru investovaného kapitálu, jelikož nechce zveřejňovat skutečné roční zisky.   

2007  €87 milionů 

2008   €159 milionů 

2009  €146 milionů 

2010   €200 milionů 

Zisky Brose group 

O ziscích této firmy můžeme pouze spekulovat a odhadovat je z informací o obratu a 

předpokládaných investic na dané roky. 

Vývoj počtu zaměstnanců  

          2007  9 948 

2008   14 300 

2009  14 172 

2010   16 000 
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2.1 

Přehled dveřních inovací, sedačkových inovací, inovací pohonů a 

elektrických motorků 

 

Dveřní inovace 

1928 Ruční spouštěč okenního skla, 1950 Mechanická závora, 1963 Výkonový spouštěč 

okenního skla, 1986 Elektronicky-řídící spouštěče okenního skla s anti-pastí technologie, 

1987 Modulární dveřní systém, 1991 Dveřní systém s mokrým/suchým postranním 

odloučením, 1997 Systémová petlice, 2002 Dveřní systém s integrovaným rámem dveří, 2005 

Modulární výklopná záď s integrovaným pohonem, 2006 Dveřní systém s vysoce 

integrovaným plastovým přepravcem, 2007 Servomotor pro boční dveře, 2008 dveřní systém 

lehké kategorie, 2009 Výklopná záď s plastovým funkčním přepravcem Variostop® 

nekonečný samozavírač dveří 

Sedadlové inovace  

1968 Vřeteno, 1979 Výkonová páka pro nastavení sedadla, 1983 Elektronický paměťový 

systém pro polohu sedadla, 1993 Aktivní ruční sedadlový výškový odhadce škod, 2000 

Sedadlový délkový odhadce škod s poklesovou-integrovanou výbavou, 2001 Laserová 

technika pro kolejnice a backframes, 2002 Stavebnicový systém návrhů pro bederní opěry 

páteře, 2004 Výkonové zadní sedadlo, 2006 Výkonový přepravce záchranného pásu Easy 

Belt® s anti- technologií pasti pro kupé a automobily, 2008 Zadní sedadlová struktura, 2009 

sedadlo lehké kategorie 

Pohony a elektrické motorové inovace  

1963 Pohony pro spouštěče okenního skla, 1968 Motor kompresoru, 1983 ABS motor, 

1989 Integrovaný motorový servomotor pro spouštěče okenního skla, 1993 posuvné střechy, 

2000 Vnitřní rotor brushless pro chlazení motoru, 2001 Elektrická parkovací brzda a brushless 

motor pro HVAC, 2002 Kompaktní motor pro HVAC, 2007 Powerpacks řídicí EPS a 

brushless motor pro dvojitou spojku, Standardizované řízení jede od roku 2008, kdy síla se 

souvisejícími motory z 9 k 25 wattům zvýšila možnosti firmy, 2009 Systém pro ovládání 

zásoby chladicího vzduchu - Airgate® 
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3.1 

Propagace Brose group – Sportovní události 
 
 

 

 

 

Basketbal 

Brose group podporuje Bamberův tým košíkové přibližně desest let. Jsou hlavní sponzoři 

tohoto prvního divizního týmu od roku 2006 a propůjčili mu také své jméno: „Brose 

Basketshave“. Tento tým vyhrál tři německá mistrovství. 

Házená 

Brose podporuje BHC 06. Je to špičkový házenkářský tým v Německu působící od roku 

2003. Ze začátku Brose podporovalo tento tým pouze částečně, ale na přelomu roku 

2008/2009 rozšířili svůj závazek vůči tomuto týmu a stali se jeho hlavním sponzorem.  

Hokej 

ETC Crimmitschaufrom Saxony je jedním z nejznámějších týmů hokeje v regionu. Brose 

podporoval tento 2. divizní tým po mnoho let. 

Automobilové závody 

Brose rovněž podporuje široký okruh závodních aktivit v oblasti motorismu. WTCC to 

Brose Motorsport. Jedná se o národní a mezinárodní shromáždění historických a moderních 

závodních automobilů. 



Příloha 4 

4.1 

Propagace Brose group - kultura 
 

OPERA - Gothenburg Opera House 

Brose group podporuje městské operní divadlo od roku 2009. Idea pro operní divadlo v 

městském přístavu byla implementovaná v roce 1994 za pomoci regionálních společností a 

veřejnosti. Od té doby, divadlo nabídlo vysoce kvalitní repertoár opery, tance a muzikálů. 

Futuristické stavení je modelované na lodi a stávalo se jedním z městských stavitelských 

mezníků. 

MOZART FESTIVAL 

 Ve městě Würzburg je konán výroční Mozart Festival, který přitahuje asi 

30 000 návštěvníků. Je to jedna z hlavních městských kulturních témat.  Jedná se o týdenní 

série koncertů, které se stávají náplní celého měsíce pro všechny zúčastněné. Tato vytvořená 

tradice koncertů, kde potkáte mnoho slavných mezinárodních jmen, kteří plní požadavky a 

uspokojují potřeby náročného obecenstva, které tento festival navštěvuje. Kromě slavných 

osobností se na tomto festivalu setkáte s různými dětskými sbory. Festival prodělal během 

svého působení řadu změn. Nejvýraznější změnou je zaměření se na moderní výklad klasické 

hudby s cílem oslovit širší veřejnost.  
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5.1 

Propagace Brose group – vzdělání  
 

University of Witten-Herdecke 

Pro zajištění pokračující existence prvního institutu pro rodinnou společnost, v soukromé 

univerzitě ve Witten-Herdecku, Brose podporuje společně s dalšími rodinnými společnostmi, 

výzkumné centrum od roku 2005. Institut byl založen v roce 1998, institut zkoumá rizika a 

příležitosti pro rodinné podniky a značně přispívá k teoretickým konceptům, výzkumu a 

výcviku. Dokumentuje hospodářský a sociální význam rodinných společností.  

Coburg University of Applied Science – „fugenlos“ office 

 Od roku 2007, Brose sponzoruje WAK Prize, který ročně vyhrává ve spolupráci 

s Wissenschaftlicher Arbeitskreis Kunststofftechnik (WAK, vědecký spolek z Polymer 

Technology Professors) mnoho cen. Spolek zahrnuje 22 nejvýše respektovaných mistrů na 

poli technologie plastů v německých vysokých školách. Brose uděluje jednu cenu studentovi, 

který dokončuje jeho studia a jednu cenu dostává student dokončující doktorské vzdělání.  

Společně ceny bývají okolo 9 000 Eur.  

Bergisch Automotive Education Prize 

 Od roku 2006, naše velitelství ve Wuppertale podporovalo Bergisch Automotive 

Education soutěž, v které asi 60 žáků v jejich 12. školním roce stráví den s jinými 

společnostmi ve Wuppertal/Remscheid/Solingen oblasti. Žákům je přiřazen zvláštní 

projektový úkol, a jsou požádaní o to, aby zformulovali a potom prezentovali jejich postupy a 

řešení tohoto úkolu.  Účel soutěže je stimulovat zájem o automobilový průmysl mezi žáky, 

kteří dokončují středoškolského vzdělání.  
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6.1 

Sociální činnost Brose group 
 

Guarda Mirim 

Jedná se o dobročinnou iniciativu v Brazílii,  která pomáhá chudým mladým lidem získat 

odborné školení. Tato činnost pomáhá pokročit ve škole a v zaměstnání, ale také podporuje 

jejich osobní vývoj a sociální schopnosti.  

Instituto Ixtliyollotl 

Institut Ixtliyollotl je cvičný program pro děti a mládež z Mexika, pro původní 

obyvatelstvo, poskytující instrukce týkající se zdravotních problémů, osobního vývoje, 

ochraně životního prostředí a průmyslu. Znalosti, které získají, jsou schopni zlepšit sociální a 

ekonomické podmínky v jejich domácích regionech. 
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7.1 

Korporační principy Brose group 
 

Jako odborník na inteligentní systémy v karoserii osobního automobilu a interiéru, usilují 

o vedoucí postavení na trhu týkající se technologie, kvality a nákladů. Společenské hodnoty a 

principy ukazují jejich zákazníkům, obchodním partnerům a veřejnosti, jaké jsou jejich 

standardy.  

Motoristé nemohou přímo vidět jejich produkty. "Jenom" jejich zkušenost s použitím 

dveří, oken, výklopných zádí, sedadel, bezpečnostních pásů, posuvných střech, atd., ukazuje 

na kvalitu a splněné cíle, dodržování principů a zásad Brose group. Max Brose se rozhodl 

navrhovat "Brose značku" přes veškeré viditelné prvky společnosti. Design je sofistikovaný v 

požadované formě a absolutně shodný s požadavky společnosti. 

Elementy korporačních principů (corporate design společnosti) 

• design, průčelí a barvy všech továren a kancelářských budov, 

• design a vnitřní design všech produkcí a úředních prostorů,  

• všechny vstupní haly a konferenční sály jsou stejné,  

• společnost nabízí sociální možnosti – levná strava, péče o zdraví svých zaměstnanců a 

možnosti fitness,  

• veškerá firemní vozidla jsou pronajímána a dostupná pro všechny zaměstnance 

(celosvětově),  

• společnost má firemní oblečení a nabízí také řadu svých sportovních obleků,  

• veškeré tištěné materiály a média (filmy, prezentace, internet) jsou kdykoliv a všem 

zaměstnancům k dispozici.  

Základní principy návrhu firemní identity firmy byly: 

• nadčasové barvy (jen stupnice šedi, přírodní dřevo a červená (firemní značka),  

• maximální průhlednost a svítivost uvnitř všech stavení a ve vnější projekci (veřejnost),  

• největší možná flexibilita týkající se použití zařízení, pracovní doby atd. 
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8.1 

Orientační plánek všech závodů nacházejících se v Průmyslovém parku Kopřivnice 
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9.1 

Layout společnosti Brose, spol. s r. o., CZ 
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10.1 

Vzdálenost do nejbližších poboček Brose od Kopřivnické pobočky 
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11.1 

Organizační diagram Brose, spol. s r. o., CZ 
 



Příloha 12 

12.1 

Certifikáty kvality Brose, spol. s r. o., CZ 
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13.1 

Dotazník 
 

Vážení zaměstnanci společnosti Brose CZ spol. s r. o., 

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který je zaměřen na 

vnitropodnikovou komunikaci v naší společnosti. Domníváme se, že efektivní komunikace je 

nezbytnou součástí každého dobře fungujícího podniku nejen pro vedení společnosti, ale 

především pro Vás, naše zaměstnance. Data získaná z tohoto šetření budou sloužit pro 

analýzu stávajícího stavu interní komunikace v naší firmě, toho co Vám schází a co by se dalo 

zlepšit. 

Dotazník je zcela anonymní. Křížkem označte vždy jednu odpověď, pokud není 

uvedeno jinak. Vámi vyplněné dotazníky můžete hodit do přihrádky, která je umístěna 

v kantýně pod TV. 

Předem Vám děkujeme za spolupráci. 

1. Víte které výrobky Brose vyrábí, v jaké oblasti podnikání působí, kolik má 

zaměstnanců, jaká je organizační struktura společnosti? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) ne 

2. Jakou formu komunikace NEJČASTĚJI používáte k PŘEDÁNÍ informací? 

a) osobní – tváří v tvář 

b) písemnou – dopisy, vzkazy, směrnice 

c) elektronickou – telefon, fax, e-mail 

d) jinou: 
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13.2 

3. Jakou formu komunikace NEJČASTĚJI používáte k ZÍSKÁNÍ informací? 

a) osobní – tváří v tvář 

b) písemnou – dopisy, vzkazy, směrnice 

c) elektronickou – telefon, fax, e-mail 

d) jinou: 

 

 

4. Domníváte se, že jste přesycován(a) informacemi? 

a) ano (vypište, prosím, jakými)  

 

b)  ne 

5. Domníváte se, že komunikace s Vašimi NADŘÍZENÝMI probíhá bez problémů? 

(pokud nemáte nadřízeného pracovníka, přejděte na otázku č. 6) 

a)  ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne (Vaši odpověď zdůvodněte) 

 

d) ne (Vaši odpověď zdůvodněte) 

 

 

6. Domníváte se, že komunikace s Vašimi PODŘÍZENÝMI probíhá bez 

problémů? (pokud nemáte podřízeného pracovníka, přejděte na otázku č. 7) 

a)  ano 

b) spíše ano 
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c) spíše ne (Vaši odpověď zdůvodněte) 

 

d) ne (Vaši odpověď zdůvodněte) 

 

 

7. Následující možnosti ohodnoťte od 1 do 5 jako ve škole (1 - výborně, 5 – 

nedostatečně): 

Jak reaguje vedení na Vaše …. 1 2 3 4 5 

… připomínky      

… názory      

… požadavky      

 

8. Jste pravidelně vzděláván(a) pro zlepšení kvality Vaší práce? 

a) ano 

b) ne 

9. Víte jaké máte u firmy Brose benefity? 

a) ano (napište, prosím, které si vzpomenete): 

 

b) ne 
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10. Jak byste ohodnotil(a) následující možnosti (1 - výborně, 5 – nedostatečně): 

 

 

 

 

11. Uvítali byste kdyby vycházel např. 1 za čtvrt roku časopis v českém 

jazyce, ve kterém by byly pravidelně zveřejňovány informace o společnosti Brose 

CZ, spol. s r. o.? (Základní údaje o firmě, informace o dění ve firmě, co firmu čeká 

v nejbližší době)? 

a) ano (Vypište, prosím, které informace byste v magazínu uvítali.): 

 

 

b) ne 

12. Znáte firemní intranet BBC? 

a) ano 

b) ne 

13. Víte o možnosti přístupu na firemní intranet na PC vedle automatů u kantýny? 

a) ano  

b) ne (otázku č. 14. přeskočte) 

 

Informovanost o: 1 2 3 4 5 

… zaměstnaneckých benefitech (výhodách)      

… změnách na Vašem pracovišti      

… pořádaných školeních      

… veškerých firemních akcích (sportovní akce, 

tábory, výlety pro děti, rodinných dnech…) 
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14. Jak často navštěvujete firemní intranet, který je na PC vedle automatů u 

kantýny? 

a) jedenkrát denně 

b) jedenkrát týdně 

c) jedenkrát měsíčně 

d) méně často 

15. Jak dlouho pracujete ve společnosti? 

a) 1 rok a méně 

b) 2 – 5 let 

c) 6 – 10 let 

d) 11 let a více 

16. Máte e-mailovou adresu přidělenou společností Brose CZ? 

a) ano 

b) ne 

17. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) žena 

b) muž 

18. Kolik Vám je let? 

a) 15 – 29 

b) 30 – 44 

c) 45 – 59 

d) 60 a více 
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19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

a) základní 

b) vyučen(a) 

c) vyučen(a) s maturitou 

d) střední odborné vzdělání s maturitou 

e) vyšší odborné vzdělání 

f) vysokoškolské vzdělání 

20. Váš pracovní poměr u společnosti Brose CZ, spol. s r. o. je uzavřen: 

a) na dobu neurčitou 

b) na dobu určitou 

c) dohodou o provedení práce, dohodou o provedení pracovní činnosti 

d) ani jedna z výše uvedených možností 

 

Děkujeme Vám za spolupráci a pomoc při zjišťování Vaši názorů. 
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ZAMĚSTNANECKÝ 
ČASOPIS 

 
B R O S E  C Z  

O s t r a v a  
 

č .  1  ( I V . - V I . )  

 



VNITROPODNIKOVÝ ČASOPIS 
Brose CZ 
Č. 1 (IV.-VI.) 

 

 
Brose CZ spol. s r. o. Ostrava 

 
Základní informace o společnosti k 01.04.2011 
 

• Založení:   01/2003 

• Zahájení výroby:  09/2004 

• Zaměstnanci:      1 706 

• Rozloha pozemku :   155 564 m² 

• Výrobní plocha :         54 850 m²          

• Produkty:  zámkové systémy, polohovadla sedadel, dveřní systémy,  

elektromotory od června 2010 

 

• Výroba:  montáž, předvýroba 

• Zákazníci: Audi, BMW, DAF/Leyland, Daimler, Fiat, Faurecia, Ford, GM? Iveco, Jaguár,  

MAN, Porsche, PSA? ROver, RVI, Saab, Scania, Volvo, Volvo LKW, VW, Lear 

• Certifikace: ISO/TS 16949 



VNITROPODNIKOVÝ ČASOPIS 
Brose CZ 
Č. 1 (IV.-VI.) 

 

Brose a SEW-EURODRIVE zakládají společný podnik 

Cílem tohoto společného podniku je vývoj, výroba, jakož i uplatnění na trhu motorových a 

napájených systémů pro automobily s elektrickým a kombinovaným pohonem. 

Společnost SEW-EURODRIVE zaujímá vedoucí postavení na trhu s elektromotory a 

ovládacími zařízeními s využitím pro průmyslová odvětví. Oproti tomu se naše skupina podniků 

nachází na přední pozici v oblasti produkce různých mechatronických systémů a elektromotorů 

pro karosérie a interiér motorových vozidel. Prostřednictvím tohoto nového podniku můžeme 

spojit své technické znalosti a zkušenosti z výroby elektromotorů i příslušné elektrotechniky 

a napájených systémů. 

Na základě toho vytvoříme jedinečnou kombinaci stávajícího know how z hledika 

výzkumu a vývoje, jako i existujícího výrobního zařízení pro elektrické pohonné systémy ve 

výkonnostních třídách v rozpětí od 1 kW do 150 kW. Tak může nový podnik uspokojovat 

individuální přání zákazníků v automobilovém průmyslu, a to jak z hlediska koncipování motoru, 

tak i výkonnostní třídy. Na paritním principu bylo ustanoveno také obchodní vedení nové 

společnosti, což potvrzuje jmenované vedení, zastoupené panem Dr. Jochenem Mahleinem za 

společnost SEW-EURODRIVE na pozici obchodního ředitele pro technickou oblast (CTO) 

a panem Eckhardem Seiboldem ve funkci obchodního ředitele za společnost Brose (CFO) . 

 
Dr. Jochen Mahleinem za společnost SEW-EURODRIVE  Eckhardem Seiboldem  a ve funkci obchodního ředitele za 
společnost Brose (CFO) 
 
 



VNITROPODNIKOVÝ ČASOPIS 
Brose CZ 
Č. 1 (IV.-VI.) 

 

Zámek C1A dostal interní cenu FORDU 

Zámek C1A byl kontraktován od firmy Kiekert a od roku 2008 vyvíjen a zkoušen u nás. 

Kontraktován v tomto případě znamená, že Kiekert vyvinul zámek B299 pro Fiestu a nabídl jej k 

dodání do všech ostatních modelů Fordu. Ford však celou zakázku nesvěří jediné firmě a vybídl 

Kiekert, aby se s námi o tuto zakázku podělil. 

V roce 2008 jsme dostali data částečně rozpracovaného zámku, který jsme dovyvinuli 

včetně akustických vylepšení.    Od listopadu 2010 sériově vyrábíme na univerzální lince tyto 

zámky pro Evropu a v závodě Brose Puebla pro americký trh. Celkový plánovaný objem bude 

dosahovat 3 300 000 zámků za rok. Naše šance na získání doposud nezadaných zakázek pro 

modely Ford Mondeo, S-Max a Kuga se tímto úspěchem zvyšují 

  

 
Interní cena pro zámek C1A od Fordu 
 
 

 



VNITROPODNIKOVÝ ČASOPIS 
Brose CZ 
Č. 1 (IV.-VI.) 

 

 

Dva noví prokuristé závodu Ostrava 

Vedení Brose rozhodlo dne 19.11.2010 o jmenování dvou nových prokuristů pro závod 

Ostrava. Po vkladu změny do Obchodního rejstříku budou oba prokuristé Niclas Pfüller von-

Wobeser vedoucí výroby VF/SV a Jürgen Zahl jednatel závodu Trutnov a vedoucí výroby 

SL/FH/GD jednat za naši společnost. 

              

Niclas Pfüller 

 

 

Jürgen Zahl 
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Mikulášské překvapení pro děti ZŠ a MŠ 

V loňském roce jsme obdarovali děti čokoládovými Mikuláši. Letos jsme pro ně připravili 

promítání v kině Puls v Kopřivnici. Filmová představení začala 6.12.2010 v 8:30 pro mateřské 

školky pásmem krátkých pohádek v délce 60 minut. Pro předškoláky a žáky 1.-5. tříd 

byl připraven film Sammyho dobrodružství. Žáci druhého stupně pak měli možnost prožít s Harry 

Potterem 1. část relikvie smrti a žáci 8.-9. třídy se vrátili do 70tých let ve filmu Občanský průkaz. 

Celkem navštívilo filmová představení ca 1 800 dětí. Po skončení představení byly vidět 

usměvavé dětské tváře a to je to nejkrásnější poděkování. Všechny školy a školky byly 

nadšeny a děti ze ZŠ Alšova poslaly obrázky s dojmy z představení, které si můžete 

prohlédnout v prostorách recepce naší firmy. 

 

 
 
 
 

Žáci ZŠ Alšova v Kině Puls Kopřivnice 
 
Poděkování od dětí z šestých a sedmých tříd ZŠ Alšova:  
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2. kolo losování cen za zlepšovací návrhy IDEAS 

Dne 15. prosince se již podruhé v roce 

2010 uskutečnilo velké losování účastníků 

procesu IDEAS. Do slosování se dostalo 312 

oprávněných návrhů, z nichž pak bylo 

vylosováno 10 právoplatných výherců. Ceny 

byly výhercům oficiálně předány 17. prosince 

a šťastní výherci tak obdrželi hodnotné ceny 

v celkové výši  27.000 Kč, a to z rukou pánů 

Rafaje, Zaice a Keddada. 

        

 

Výherci s cenami 

S Vaší podporou bude tento proces pokračovat také v roce 2011. Všichni spolupracovníci a to 

včetně mnoha nových kolegů, kteří nastoupili do našeho podniku teprve před nedávnem, mají 

losování cen 
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v rámci IDEAS jedinečnou příležitost, vydělat si za své dobré nápady nemalé částky a k tomu ještě 

získat báječné ceny z tomboly. Informace obdržíte na informačních tabulích v kantýně, u svých 

nadřízených nebo přímo u příslušných koordinátorů IDEAS. 

Přejeme Vám mnoho úspěchů. 

Koordinátoři IDEAS:  

1. Vladimír Rafaj/koordinátor IDEAS Tel. 4290 vladimir.rafaj@brose.com 

2. Alexandre Keddad/vedoucí KV a BVW Tel. 4385 alexandre.keddad@brose 

3. Jan Zaic/vedoucí projektu IDEAS Tel. 4392 jan.zaic@brose.com 

  

Author: Alexandre Keddad 

 

Výsledky Brose fotbalového turnaje 2011 

O prvenství v turnaji bojovaly týmy Colorado - team, FH - 

team, Laboratoř - team, LO1 - team, LO2 -  team, MS3 - team, Old star - 

team, Schrauben - team, Svařovna - team, Svařovna Relax - team, Údržba - 

team, Volvo - team,  W221 - team, Zámky - team. 

Do semifinálových zápasů postoupily ze základních skupin: Údržba, Colorado, W 221, Old 

Stars. Vítězem turnaje se stalo družstvo Old Stars, které ve finále porazil W221 1:0. V zápase o 

3. místo zvítězilo Colorado na pokutové kopy nad Údržbou. 

Slavností vyhlášení výsledků proběhlo v restauraci Pod Lipůvkou. 

Author: Petr Maler
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Lyžování na Bílé 
 

Ve dnech 22. února a 23. února 2011 

pořádala firma pro zaměstnance Lyžování 

na Bílé. Tuto příležitost odreagovat se 

využilo mnoho příznivců zimních sportů. 

Lyžování bylo rozděleno na dvě skupiny a 

probíhalo v odpoledních i večerních 

hodinách.  

 
 

Výsledky 1. ročníku Brose volejbalového turnaje 2010 

V 1. ročníku Brose volejbalového 

turnaje si zahrálo 7 týmů. Systém hry byl 

každý s každým. Počasí nám nepřálo, tak se 

turnaj uskutečnil 4. 9. 2010 v hale SOU v 

Kopřivnici. Po všech vysilujících 6 zápasech a 

bohužel za malé 

podpory diváků skončil turnaj následovně: 

1. místo: ÚDERNÍCI 

2. místo: ZÁMKY 

3. místo:  POHODÁŘ 

 4.místo: Odpadlíci, 5. místo Modří, 6. místo 
MS3, 7. místo Vitríny. 

 
 
 

lyžařský areál Bílá 

vítězný tým Úderníků 

2. místo: Zámky 
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Odjezdy autobusů 
 

Jízdní řád platný od 1.3.2011 

Týdenní cyklus začíná vždy v neděli návozem zaměstnanců na noční směnu a končí v PÁTEK 

odvozem z odpolední. Mimo výše uvedené jezdí autobus pouze z/do Rožnova do/z Brose dle níže 

uvedeného jízdního řádu. 

Odjezdy z Rožnova do Brose 
 

 
 
Odjezdy z Brose do Rožnova 
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Jízdní řád platný od 1. 2. 2011 
 

Týdenní cyklus začíná vždy v neděli návozem zaměstnanců na noční směnu a končí v PÁTEK 

odvozem z odpolední. 

N.Jičín-Příbor-Brose Kopřivnice a zpět 
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Zaměstnanecké benefity (výhody) 

Z průzkumu „Interní komunikace“ vyplynulo, že jako naši zaměstnanci víte, že máte benefity u 

společnosti Brose. Ovšem tento průzkum také ukázal, že ne všichni jsi jsou plně vědomi jaké a na co 

vše mají nárok. Z hlediska zlepšování kvality péče o naše zaměstnance Vám touto cestou Vaše výhody 

připomeneme.  

1. DOVOLENÁ – jako zaměstnanci společnosti Brose CZ máte nárok na dovolenou nikoliv pouze 20 

pracovních dní, ale 25 pracovních dní. 

2. MZDOVÉ PŘÍPLATKY – kromě klasických mzdových příplatků, na které máte nárok ze zákona 

Vám Brose nabízí i další možnosti zvýšení Vašich mezd: 

- odměna za pracovní pohotovost, 

- odměna za dlouholetou práci pro tuto společnost – nepřetržitý pracovní poměr v délce trvání 

10 let, v takovém případě zaměstnavatel poskytne v průběhu daného kalendářního roku 

zaměstnanci, který dosáhne na tu tuto hranici jednorázovou odměnu ve výši 5 000 Kč. Tato 

mimořádná finanční odměna bude vyplacena ve výplatním termínu za měsíc listopad. 

- odměny při životním jubileu a při odchodu do důchodu 

-výkonnostní prémie 

3. AKCE REKONDIČNÍHO A REHABILITAČNÍHO CHARAKTERU 

- každý zaměstnanec má nárok na 2 hodinový volný vstup na bazén v Rožnově p. R., Frenštátě 

p. R., Kopřivnici (v každém bazéně zvlášť) 

- rehabilitace – pro přímé zaměstnance výroby zámků, sedáků, svařovny je poskytována 

prevence na snížení negativního vlivu jednostranné fyzické zátěže a zátěže malých svalových 

skupin, 

4. ŠKOLENÍ – v rámci školení jsou mimo jiné také poskytovány zdarma jazykové kurzy 

5. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ A OBČERSTVENÍ – Brose hradí svým zaměstnancům 60 % 

z celkové ceny hlavního jídla. Dále jsou 

všem zaměstnancům k dispozici 

poskytovány občerstvovací služby nad 

rámec zákonem stanovených předpisů. 
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6. PÉČE O DOPRAVU ZAMĚSTNANCŮ DO ZAMĚSTNÁNÍ  

- linka 1: Rožnov p. R. – Průmyslový park – Rožnov p. R. 

- linka 2: Nový Jičín – Libhošť – Příbor – Kopřivnice – Průmyslový park – Nový Jičín 

7. INTRANET A FIREMNÍ VÝVĚSKY  

8. SOCIÁLNÍ PODPORA ZAMĚSTNANCŮ 

- právní a psychologická pomoc, 

- odškodnění pozůstalých v případě úmrtí zaměstnance  

-při úmrtí na pracovišti vyplácí zaměstnavatel pozůstalým peněžitou pomoc, 

- půjčky, 

- příspěvky dárcům krve, 

- penzijní připojištění. 

 

V případě jakýchkoliv nejasností můžete nahlédnout do kolektivní smlouvy Brose CZ, kde jsou 

veškeré výhody a podmínky jejich získání přesně definovány. 
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Co nás čeká v následujících měsících? 

25. 4. 2011   VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

Velikonoční pondělí (někdy též Červené pondělí) je 

dnem, který následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně. V 

našem prostředí je spojeno s nejrůznějšími tradicemi a 

zvyklostmi, které lze zařadit k přechodovým rituálům končící 

zimy a nastávajícího jara. Tato nekřesťanská praxe byla v 

průběhu dějin v různých kulturách teologizována a zasazena do 

křesťanského rámce. 

Církevní oslava Velikonoc má zcela jiný rámec, jímž je Kristovo vítězství nad smrtí (tj. 

vzkříšení) – základní bod celého křesťanství. Velikonoční pondělí je jedním ze dnů velikonočního 

oktávu, kdy křesťané prožívají velikonoční radost ze svého vykoupení. Není mezi těmito dny nijak 

zvláštní, ale historicky došlo k tomu, že pouze pondělí zůstalo dnem pracovního klidu, v němž se 

dopoledne slaví slavnostní liturgie. V minulosti krom toho bývalo zvykem, že po významných svátcích 

následoval jakýsi volný den (odtud např. Pondělí svatodušní či Svátek sv. Štěpána). Tyto volné dny po 

svátcích doprovázely různé lidové zvyky, které byly součástí běžného života. 

V našich krajích je zvykem chodit s pomlázkou. Pomlázka je pletený prut, kterým chlapci bijí 

děvčata z okolí, většinou přes hýždě; za to dostanou malovaná vajíčka čili kraslice. Velikonoční 

koledování nabírá krajově rozličných podob. O pomlázce se zmiňuje již pražský kazatel 14. století 

Konrád Waldhauser. 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonocnipondeli 
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1. 5. 2011   SVÁTEK PRÁCE 

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický 

svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v 

roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky 

amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886. V českých 

zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v 

Praze.  USA a Kanadě se svátek práce, Labor Day, slaví první 

pondělí v září. 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/svatekprace 

 

8. 5. 2011   DEN VÍTĚZSTVÍ /SVÁTEK MATEK 

SVÁTEK MATEK - První zprávy o "předchůdci" Svátku matek sahají do Anglie 16. století. 

Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská neděle nebo Neděle matek. Svátek se slavil se na počest všech 

anglických matek v období zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní období od Velikonoc). V USA 

poprvé Den matek navrhla v roce 1872 Julia Ward Howeová a věnovala tento den míru. Na sklonku 19. 

století se Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11 dětí, začala angažovat za práva matek. 

Když zemřela, pokračovala v jejím započatém úsilí její dcera, která požádala pastora metodistické 

církve ve městě Grafton v Západní Virginii, aby vykonal zvláštní bohoslužbu na počest paní Jarvisové 

a všech matek světa. 

 

V roce 1907 Anna Jarvisová (zemřela v r. 1948 bez prostředků a zcela opuštěná ve starobinci) zahájila 

kampaň za ustavení Dne matek jako národního svátku. Dočkala se v roce 1911. V roce 1914 byl Den 

matek prohlášen oficiálně za národní svátek - den veřejného vyjádření lásky a úcty matkám. Druhou 

květnovou neděli matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno obstarávaly děti, které navíc 

maminky ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. Občané USA se 

zdobili květinou - bílou ten, kdo maminku už neměl, a červenou ti ostatní. 

 

Nápad oslavy Dne matek do Československa přišel kolem roku 1918, kdy zemi navštěvovalo hodně 
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lidí z USA, mezi nimi i sociální pracovnice. Ideu šířila Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž, Sokol, 

Orel, katolické spolky i některé ženské komise při politických stranách. "Maminku máme každý jen 

jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech, 

proto půjdeme slavit pod heslem Hold matkám," tak začínala výzva v Českém slově z roku 1924. 

Noviny zvaly na oslavu do Stromovky, kde se konal jeden z prvních Dnů matek u nás.  

 

Nejvíce se o oslavu Dne matek v bývalém Československu zasloužila Alice Masaryková. Ostatně není 

divu, protože její otec T. G. Masaryk na svou matku vzpomínal takto: "Matka na mne měla větší vliv 

než otec... Matka byla chytrá a moudrá... Matka byla zbožná. Ráda chodila do kostela, ale neměla k 

tomu kdy, protože musela dřít na rodinu..."  

Zdroj: http://www.infodomecek.cz/clanky.php?ID=47 
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Inzerce 

Ve všech dalších číslech tohoto zaměstnaneckého časopisu bude prostor i pro Vaši inzerci. Vše 

co budete chtít publikovat a otisknout v tomto časopise můžete donést před uzávěrkou časopisu, která 

bude vždy ke 20. dni následujícího čtvrtletí v daném roce (to znamená pro letošní rok do 20. června 

2011, 20. září 2011, 20. prosince 2011). 

Inzerci bude přijímat pan/paní …………………………..., kontakt: ………………………… 

Inzerce je bezplatná. 

Spolupráce zaměstnanců při tvorbě zaměstnaneckého časopisu 

Všichni zaměstnanci mají právo přispívat svými příspěvky do tohoto časopisu. Příspěvky 

mohou být v podobě konkrétních článků (vždy budete uveden/i jako autor) nebo v podobě návrhů na 

různá témata, která by Vás zajímaly.   

Rádi uvítáme veškeré Vaše nápady ohledně tohoto magazínu.  

Časopis je zdroj informací pro Vás!  
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Zdroj: http://www.kampocesku.cz/view.php?cisloclanku=2009110002



Příloha 15 

15.1 

Kalkulace pro interní časopis Brose CZ 
 



Příloha č. 16 

16.1 

Cenová nabídka společnosti ATLAS servis CZ s. r. o. 

Mirek Šmajstrlavám posílá zprávu: 

RE: informace - cena - textový panel TM8R 

Cena je 8.000,- až 10. 000,- bez DPH 

M. Š. 

ATLAS servis CZ s.r.o. 

výroba a prodej LED obrazovek, textových, průmyslových a sportovních LED panelů 

servis výpočetní, spotřební a kancelářské techniky 

 

Miroslav Šmajstrla, Ing. 

Opavská 492 

747 64 Velká Polom 

  

tel./fax:   +420 553 770 291 

mobil:     +420 604 852 237 

 www.ledsystem.cz 

www.atlas-servis.cz 

email:mirek@ledsystem.cz  

         mirek@atlas-servis.cz 



Příloha č. 17 

17.1 

Cenová nabídka společnosti NMS Market Research,  s. r. o. 

 

Michal Osusky (NMS)vám posílá zprávu: 

Re: focus group - kalkulace 
 
Dobry den, Hana,  
 
fokusky zvyknu byt od 35000 do 90000, podla toho, ako narocne je rekrutovat respondentov. 
Snad Vam to takto staci, 
 
pekny den, 
 

 
Michal Osuský, Managing Director 
email: michal.osusky@nms.cz 
GSM: (+420) 777 064 426 
 
 
CZ direct tel.: (+420) 222 351 642 
SK direct tel.: (+421) 02 210 285 08 
 
 
NMS Market Research, s.r.o. 
Norbertov 5 
162 00  Praha 6  
tel.: +420 222 351 611 
fax: +420 233 312 363 
email: info@nms.cz 
 
 
web: www.nms.cz 
 
 
 
 


