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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vstoupili jsme do druhé poloviny roku. Doufám, že na rozdíl od
prvních šes měsíců již nebudeme omezeni covidovými
opatřeními a snad se také ustálí vývoj cen materiálů a zejména
jejich dostupnost.
Všechny tyto faktory v prvním polole ovlivňovaly chod
společnos . Přesto se nám za první polole podařilo překročit
plán o 19 %. To je velmi dobré pololetní vysvědčení za naši práci.
A co chystáme na druhé polole ? V současné době ﬁnišujeme
s přípravou nových webových stránek společnos . 35. kalendářní
týden bude probíhat focení výrobků, provozů, a pokud
zaměstnanec udělí souhlas, tak bychom rádi pořídili také fotky Vás
zaměstnanců např. u stroje, při kontrole součástek, v kanceláři
apod. Bez Vás by společnost nebyla schopna existence, proto budu
ráda, pokud budete ochotni se na takovéto prezentaci
spolupodílet.
Připravuje se také nové orientační značení provozů. Naši
dodavatelé bohužel velmi často bloudí v areálu, tak snad výrazné
značení a směrovky pomohou v orientaci areálu.

Jak mí kolegové v tomto zpravodaji dále popisují, společnost
i v nejisté covidové době nezapomněla investovat do nového
strojního parku. A podobně to je naplánované i pro další období.
V současné době jsme podali dotační žádost na nákup pě osého
obráběcího centra pro Nástrojárnu a nyní se připravuje žádost
v rámci programu Digitalizace ﬁrmy. V rámci tohoto dotačního
tulu bychom mimo jiné chtěli zrychlit op ckou síť, posílit server,
což by mělo pomoct zejména zaměstnancům pracujícím
s informačním systémem PREMIER. Pro zajištění bezpečnos
práce a ochrany majetku plánujeme pořídit nový kamerový
systém a v provozu Nástrojárny osadit všechny vstupy
elektronickými zámky propojenými s docházkovým systémem.
Vážení kolegové, někteří máme již po dovolené, ale některé
dovolená teprve čeká. Během letního odpočinku načerpejte
novou energii a těším se na spolupráci v 2. polovině roku. Těm
zaměstnancům, kteří nemohou z důvodu potvrzených termínů
zakázek čerpat dovolenou a letní dny tráví v zaměstnání děkuji za
vstřícný přístup.
Ing. Irena Adamusová
generální ředitelka společnos

Projekt „Vlastní výrobek” – příležitost pro všechny
Naše společnost je úspěšným výrobcem kovových dílů, vstřikovacích forem, plus se
zabýváme výrobou a montáží bezpečnostních prvků pro vojenské letouny. Tento
výrobní program bychom chtěli rozšířit o vlastní výrobek, který by využil náš
potenciál – jak už lidský, tak technologický. Byli bychom rádi, pokud se zapojíte do
projektu „Vlastní výrobek“. Jestliže máte myšlenku, nápad, jak využít potenciál
jednotlivých divizí, technologické zázemí, případně spolupráci s externí ﬁrmou,
prosím dejte nám o tom vědět, zapojte se do realizačního týmu. Na první pohled
nezajímavý nápad může být velmi užitečný.
Vaše nápady lze předat buď nadřízenému, nebo využít pro to schránky
na pracoviš ch.
(ia)

Ekonomika
Hospodaření za odbobí 1 –6/2021 (v s. Kč)
Navzdory problémům souvisejících
s pandemickou situací projevující se
především nedostatkem a výrazným
zdražováním materiálů se podařilo
plánované hospodářské výsledky
společnos za období leden až červen
2021 splnit a překročit (viz graf).
Za úsilí vedoucí k těmto hospodářským
výsledkům patří poděkování všem
zaměstnancům.

SKUTEČNOST

PLÁN
58 945

Podnikové výkony společnos
53 066

3 856
Provozní hospodářský výsledek
2 595

Ing. Dana Všetečková
ekonomická ředitelka
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Informace z divize Kovoobrábění
Čtyřsměnný provoz
V červnu a červenci roku 2020, kdy jsme v naší divizi ve
čtvrtky a pátky čerpali volno kvůli covidové odstávce výroby
v automobilovém průmyslu, by si jistě nikdo nepomyslel, že
za necelého půl roku budeme řešit jakým způsobem zvýšit
kapacitu naší výroby. Jediným možným řešením bylo
zavedení čtyřsměnného provozu známějšího také pod
názvem nepřetržitý provoz 24/7. Jelikož jsme o této variantě
rozšíření kapacity výroby uvažovali již dříve, bylo pro nás
výhodou, že většina přípravných prací se zavedením tohoto
systému do praxe byla již připravena. Termín spuštění byl
stanoven na pondělí 1. 3. 2021. Zbývalo jen schválení od
generálního ředitele společnos , a i to jsme nakonec
dostali. Období od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 bylo stanoveno
jako zkušební období, abychom našli všechna úzká místa,
zjis li kapacitní rezervy a nedostatky, našli personální
mezery. Přes prvotní drobné po že s rozdělením
a obsazením směn, s vychystáváním materiálů, odvozem
špon a kontrolou dílů o víkendech nakonec vše proza m
běží bez problémů.
A co nám nepřetržitý provoz přinese? Především zvýšení
výrobní kapacity cca o 25 % při zachování stávajícího
výrobního parku a věříme (a čísla tomu proza m
nasvědčují), že se nám podaří zvýšit také zisk. Do budoucna
tak budeme moci realizovat plnou odstávku starších typů
strojů (revolverové soustruhy a vačkové automaty)
a přesunu výroby na moderní CNC stroje.

Modernizace
Z důvodu zvýšené produkce a nedostačující výrobní kapacity
na divizi kovoobrábění proběhla dubnu 2021 neplánovaná
inves ční akce v objemu cca 4 mil Kč. Jednalo se o nákup

nového C N C dlouhotočného soustruhu K M X 532
s vysokotlakým rozvodem a pě polohovou převodovkou
n a p ř í č n é n á s t r o j e o d s p o l . Ta j m a c Z P S Z l í n .
Kvůli Covid-19 jsme byli nuceni v roce 2020 odsunout
modernizaci pánských šaten, kdy jsme plánovali vyměnit
všechny stávající a dnes už nevyhovující šatní skřínky
za nové, moderní dvoudílné. Výměnu skříněk
na dámských šatnách jsme s hli zrealizovat ještě na počátku
roku 2020 a letos přišly na řadu pánské šatny. Výměnou
skříněk jsme dosáhli nejen toho, že dnes má každý pracovník
svou čistou dvou skříňku, ale i prostor na šatně se prosvětlil
a zútulnil. Zbývá už jen nově čistě vymalovat, ale i na to
dojde.

Test briketovacího lisu
V plánech inves c předchozích let jsme měli nákup
briketovacího lisu na kovové špony. Každý rok jsme
z časových důvodů odkládali test těchto lisů, abychom zjis li
návratnost této poměrně vysoké inves ce. V průběhu
měsíce března letošního roku jsme měli možnost díky
společnos BRIKLIS otestovat zdarma jejich poměrně malý
briketovací lis iSwarf 50. Test proběhl na hliníkových,
železných a nerezových šponách. Přes počáteční problémy
s nalezením ideálních podmínek pro lisování jednotlivých
druhů špon dopadl test lisu úspěšně. Lisováním špon
do briket jsme dosáhli vyšší výtěžnos řezného oleje ze špon
než při okapu a také nižší náročnos na prostor
při následném skladování odpadu. A výsledný verdikt?
Přes poměrně příznivý výsledek návratnos inves ce
(cca 6 až 7 let) lis proza m pořizovat nebudeme.
Bc. Aleš Hlava
ředitel divize Kovoobrábění

Informace z divize nástrojárna

Měřící a seřizovací přístroj Zoller Smile 420

V měsíci červenci nám ﬁrma Zoller Austria GmbH dodala nový
Měřicí a seřizovací přístroj Smile 420. Přístroj nabízí všechny měřicí a seřizovací
funkce, které potřebujeme pro rychlé a přesné nastavování a měření nástrojů, které
používáme na našich obráběcích centrech. Vlastní propojení měřicího přístroje a CNC
stroje bude prostřednictvím interní sítě nástrojárny. Co by nám tato inves ce měla
přinést? Vysokou procesní bezpečnost, nižší prostoje strojů, menší zmetkovitost
a lepší využi nástrojů. Z technických údajů bych pro představu uvedl pouze dva:
opakovatelná přesnost měření v Z/X do 0,002mm a přesnost upínání v Z do 0,001mm.
Co se týká zakázkové náplně, tak jako všechny nástrojárny v ČR, cí me pokles zakázek
ve výrobě vstřikovacích forem pro automobilový průmysl. Jedná se o vývoj nových
projektů, které se na trhu objeví až v roce 2022 nebo 2023. I přes tyto problémy se nám
rela vně daří zajišťovat zakázkovou náplň – např. formy pro nového zákazníka z oblas
telekomunikací a 3D sku. Závěrem bych chtěl vyzdvihnout práci celého kolek vu
pracovníků, kteří se podílí na výrobě a montáži speciálních přístrojů KAP, AD a SU2.
Hlavně díky jejich práci nad rámec svých povinnos a často na úkor jejich osobního
volna se nám daří plnit zakázky pro našeho největšího zákazníka – AERO Vodochody
AEROSPACE a.s.
Ing. Radomír Brachtl
ředitel divize Nástrojárna

Informace z divize Podnikatelský areál
V uplynulém období proběhly dvě významné akce.
V listopadu 2020 byl ukončen provoz galvanického pokovování a neutralizační
stanice. Pokovování se táhlo přes celou historii výroby časoměrné techniky, přes
priva zaci a několik nájemců v prostorech budovy číslo 14. Důvodů pro ukončení
činnos bylo několik a všechny dlouhodobě směřovaly k ukončení. Významné
faktory představovaly stále rostoucí tlak na ekologii provozu a drakonické pokuty,
růst cen energií a potřebné chemie, stárnu technologie doprovázené růstem
nákladů na údržbu. Pomyslným posledním hřebíčkem byl Covid-19. Po vyklizení
prostor posledním nájemcem byla položena nová podlaha, provedena nová
elektroinstalace a výmalba. Takto opravený prostor má již nového nájemce.
Druhou stejně významnou akcí byla poslední stavební činnost plánovaná při
sanaci ekologické zátěže. V budově číslo 24, které se říkalo automatárna a stojí
v těsné blízkos prodejny TESCO, byla odfrézována horní vrstva betonové
podlahy. Tato vrstva byla silně kontaminována oleji. Odstraněná vrstva byla
nahrazena novou kvalitní betonovou vrstvou v průměrné síle 20 cm. Při pokládce
betonu byly použity moderní technologie včetně automa ckého měření
rovinnos pomocí laseru. Po technologické přestávce, vyžadované pro vyzrání
betonu, pokračuje od června nájem a výroba na nově sanovaných plochách.

Rekonstrukce budovy č. 14, stav před a po

Ing. Bohumír Berger
facility manager

Vznik nové Stavební divize
V dubnu 2021 vzniklo nové středisko 80, a m se rozběhla činnost Stavební divize. Tato
divize se zaměřuje jednak na developerské činnos a také na provádění stavebních
činnos na základě smluv o dílo pro různé společnos . Za první tři měsíce obrat této
divize dosáhl 3 mil. Kč. Současné projekty se realizují v Moravskoslezském kraji, a proto
byla zřízená provozovna Stavební divize v Ostravě. Činnost divize proza m řídí přímo
pan Petr Štolba, člen správní rady EUTECH akciové společnos . V současné době má
Stavební divize již 12 zaměstnanců a další zaměstnance hodláme zaměstnat v průběhu
následujících měsíců.
(ia)

Cíle kvality pro rok 2021










Implementace systému čárových kódů v divizi
Kovoobrábění pro příjem a výdej materiálu pomocí
čteček čárových kódů.
Op malizace skladovacích prostor skladu hutního
materiálu – rozšíření počtu stojanů s možnos
strojního zakládání materiálů v divizi Kovoobrábění.



Stabilizace klíčových zaměstnanců –
zavedení programu „Cafeterie”.



Zavedení nepřetržitého provozu –
divize Kovoobrábění.



Dosáhnout hodnoty spokojenos zákazníků
s kvalitou poskytovaných výrobků a služeb v divizi
Nástrojárna minimálně 80 %.



Zpracování podkladů pro ﬁnancování
modernizace strojního a měřícího vybavení pro
divize 32, 40, 50 s využi m dotačních programů.

Udržet zákaznické PPM do celkové hodnoty 500 PPM
za rok 2021 – divize Kovoobrábění.
Nákup nového CNC stroje – divize Kovoobrábění.

Informace z Personálního úseku
Pravidelné an genní testování na Covid-19, které probíhalo od března do června 2021 odhalilo celkem
1 pozi vního zaměstnance.
Po delší nucené pauze proběhne ﬁremní večírek pro zaměstnance. Večírek se uskuteční v atriu budovy
č. 1 v pátek dne 24. září 2021. Můžete se těšit na dobroty z grilu, zábavné soutěže a večerní hudební produkci.
Smlouva s dodavatelem telekomunikačních služeb s ﬁrmou T-Mobile byla prodloužena o další 2 roky a od 2. 8. 2021
došlo k vylepšení všech tarifů na verzi Pro (viz tabulka). V případě dotazů či požadavků na změnu tarifu kontaktujte
personalistku na tel. 585 090 203.
(hb)
Tarif 1 → Tarif 1 Pro

Tarif 2 → Tarif 2 Pro

Tarif 3 → Tarif 3 Pro

Tarif 4 → Tarif 4 Pro

Tarif 5 → Tarif 5 Pro

Tarif 6 → Tarif 6 Pro

Tarif 7 Pro – nové

Stávající podmínky

Podmínky T arif Pro

130 minut do všech mobilních i
pevných sítí v ČR bez mobilního
internetu a 30 SMS. Po provolání
volných minut 1,5 Kč do všech sítí. Po
vyčerpání SMS bude cena 1 SMS 1,5
Kč.
130 minut do všech mobilních i
pevných sítí v ČR a 30 SMS . Po
provolání volných minut 1,5 Kč do
všech sítí. Po vyčerpání SMS bude
cena 1 SMS 1,5 Kč + 400 MB volných
dat.
Neomezený tarif volání a SMS do
všech národních sítí a 2 GB volných dat

160 minut do všech mobilních i
pevných sítí v ČR bez mobilního
internetu a 30 SMS. Po provolání
volných minut 1,2 Kč do všech sítí. Po
vyčerpání SMS bude cena 1 SMS 1,2
Kč.
130 minut do všech mobilních i
pevných sítí v ČR a 30 SMS . Po
provolání volných minut 1,2 Kč do
všech sítí. Po vyčerpání SMS bude
cena 1 SMS 1,2 Kč + 400 MB volných
dat.
Neomezený tarif volání a SMS do
všech národních sítí a 5 GB volných
dat
Neomezený tarif volání a SMS do
všech národních sítí a 10 GB volných
dat
Neomezený tarif volání a SMS do
všech národních sítí a 15 GB volných
dat
Neomezený tarif volání a SMS do
všech národních sítí a 20 GB volných
dat
Neomezený tarif volání a SMS do
všech národních sítí a 100 GB volných
dat

Neomezený tarif volání a SMS do
všech národních sítí a 3 GB volných dat
Neomezený tarif volání a SMS do
všech národních sítí a 5 GB volných dat
Neomezený tarif volání a SMS do
všech národních sítí a 10 GB volných
dat

Stávající cena

Cena služby Tarif
Pro

Rozložení dílů E1547 při měření

157 Kč /měsíc

157 Kč /měsíc

200 Kč /měsíc

170 Kč /měsíc

387 Kč /měsíc

375 Kč /měsíc

447 Kč /měsíc

460 Kč/měsíc

508 Kč /měsíc

496 Kč /měsíc

629 Kč/měsíc

640 Kč /měsíc

908 Kč /měsíc

Sudoku

Audit dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Dne 19. 1. 2021 byl ve ﬁrmě Eutech akciová společnost
proveden recer ﬁkační audit dle normy ČSN EN ISO
9001:2016 ﬁrmou T Ü V S Ü D C Z E C H , auditorem
Ing. Miroslavem Valentou. Firma prokázala splnění všech
požadavků normy a získala cer ﬁkát s platnos
do 22. 1. 2024. Další dozorový audit bude proveden
v měsíci lednu 2022.
Audit AČR – dle normy AQAP 2110
Audit AČR (projekt „Speciál“) dle normy ČOS 051672
(AQAP 2110) se uskutečnil dne 9. 6. 2021. Audit provedl
Ing. Milan Charvát. V rámci auditu bylo ověřeno plnění
požadavků normy ČOS 051672 (AQAP 2110) a nebyly
nalezeny neshody. Sdělená doporučení budou
implementována. Platnost cer ﬁkátu je do 30. 6. 2024.
Dozorový audit proběhne v měsíci červnu 2022.
Ing. Jan Bürgl
Ředitel kvality
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