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Po dvacetiletém fungování v mezinárodních 
korporacích, kde jsem zastával pozice od 
procesního technika až po ředitele provozu a 
distribuce, jsem nastoupil od 1.9.2017 do 
společnosti Altech. Po 9 měsících musím 
konstatovat, že společnost Altech je na správné 
cestě k posunu mezi světovou špičku i co se týče 
výrobních a logistických systémů uvnitř firmy. Za 
hlavní cíle jsem si stanovil stabilizaci týmu, 
nastavení procesů nejen výrobních (kapacity, 
kvalita, výkon), ale i BOPZ, environmentální politiky 
a podobně.  
I přes navyšování výroby pracujeme na 
„narovnávání“ procesů od prvovýroby až po finální 
montáž. Jsem rád, že se nám podařilo navýšit 
meziroční obrat firmy a udržet se i na popředí 
zájmu zaměstnanců, kteří by rádi pracovali v naší 
společnosti. Přesto je neustále potřeba mnoho 
kroků ke zlepšení produktivity a efektivity u mnoha 
procesů.  
Za další, dosti důležitou část, považuji spolupráci 
mezi jednotlivými odděleními. Situace je tu 
obdobná jako u mnoha firem, pokud mohu 
srovnávat.  Každý má to „své“ nejdůležitější a k 
hledání kompromisu není vždy nakloněn. Zde 
vidím hlavní úkol pro management firmy, abychom 
všichni spolupracovali a byli příkladem pro své 
podřízené. Budeme pracovat na tom, aby tým lidí 
v ALTECHU byl hrdý na to pracovat ve firmě, která 
je inovativní a schopná pracovat na svém 
udržitelném růstu.  
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2. číslo firemního Zpravodaje 

Velmi milá a zároveň vzácná návštěva v ALTECHU! 
V pátek 18.5.2018 nás poctil svou návštěvou nově zvolený starosta starobylého 
anglického města Bridgwater (Somerset), které je dlouhodobě družebním městem 
Uherského Hradiště. Pro Dioga Rodrigueze to byla první návštěva v našem regionu 
a zároveň seznámení se s firmou, kterou ho osobně provedl pan majitel Ing. 
Antonín Machala. Ukázal mu jednotlivá pracoviště, představil celý koncept výroby 
a také jednotlivé postupy, jak od píky vznikají naše výrobky a zařízení. Pan 
Rodrigues měl možnost seznámit se s některými z nových technologií a 
samozřejmě také vyzkoušet náš klíčový produkt – šikmou schodišťovou plošinu 
OMEGA. 
 

 

Návštěva z radnice v Bridgwater 

Ročník I, vychází 4x ročně 

Diogo Rodriguez, kandidát Labouristické strany se 
letos stal vůbec nejmladším starostou v 
Bridgwateru a zajímavostí také je, že se jako jeden 
z mála představitelů nenarodil v Británií, ale na 
portugalském ostrově Madeira, takže drží další 
prvenství – je to vůbec první portugalský starosta 
ve Velké Británií. Pan Rodrigues přijel do našeho 
regionu u příležitosti setkání zástupců všech 
partnerských měst (Uherské Hradiště, německý 
Mayen, polské Krosno, slovenská Skalica, britský 
Bridgwater a maďarský Sárvár) a je pro nás ctí, že i 
u tak nabitého programu si našel čas a měl chuť 
zavítat do naší firmy. Děkujeme a snad brzy na 
viděnou v Bridgwateru! 
  
 



Srovnání tržeb  za 1Q/2018 s 1Q/2017 

GDPR 
Jistě jste zaregistrovali, že dnem 25.5.2018 vešlo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 tzv. GDPR, upravující podmínky 
zpracování osobních údajů. Rádi bychom vás informovali, že firma ALTECH, spol. s r.o. podnikla veškeré potřebné kroky k tomu, 
aby splnila podmínky daného nařízení. V tomto okamžiku je již implementováno vše nezbytné pro zabezpečení náležité ochrany 
dat dle znění nového nařízení. 

 
 

Výstavy, speciální akce a propagace v roce 2018 
Dny mobility Brno, 19-20.4.2018. Jak již každoročně, tak i letos se společnost ALTECH zúčastnila tzv. Metodických dnů – akce 
organizované českým Cechem mobility, kterého jsme členem. Primárně je tato výstava určena pro odbornou veřejnost – 
pracovníky Úřadů práce z celé ČR, kteří tak mají možnost seznámit se osobně nejenom se zástupci firem nabízejících 
kompenzační zařízení pro imobilní občany, ale také s výrobky, které si můžou vyzkoušet v praxi. Děkujeme všem obchodním 
technikům za pomoc s organizací a návštěvníkům za hojnou účast i upřímný zájem o naše zařízení a služby. 

Nejvýraznější procentuální nárůst prodeje v 1. čtvrtletí 2018 zaznamenaly svislé zdvihací plošiny Z300, dále schodišťové sedačky 
ALFA a velmi nás těší i kontinuální nárůst prodejů u šikmých zvedacích plošin DELTA a STRATOS, které spolu s plošinami OMEGA 
tvoří nejdůležitější součást výroby firmy ALTECH. Mírný pokles u plošin OMEGA nebyl způsoben nezájmem klientů o tento 
produkt, ale nabízením plošin STRATOS jako alternativního řešení, které je v některých případech pro klienta lepší a 
ekonomičtější variantou. 
  

Srovnání prodeje vlastních výrobků v 1Q /2018 vs. 1Q/2017 (celosvětový prodej) 
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Typ zařízení 2017 2018 rozdíl v ks % rozdíl % 

OMEGA 232 189 -43 81,47 -18,53 

DELTA + STRATOS 255 365 110 143,14 43,14 

ZP1, ZP2, ZP5 82 107 25 130,49 30,49 

Z300 8 18 10 225,00 125,00 

Z200 0 2 2 N/A N/A 

ALFA 195 311 116 159,49 59,49 

DELFÍN 7 3 -4 42,86 -57,14 

Roštové rampy 3 3 0 100,00 0,00 

1. kvartál 2018 (1Q = měsíce 
leden-březen) byl ve srovnání se 
stejným obdobím v roce 2017 
růstový a to u prodejů na všech 
trzích. Procentuální nárůst činil v 
průměru téměř 10%, což je určitě 
číslo, které nás nesmírně těší. 



Roštová rampa s pryžovým povrchem 
Jako alternativu ke standartním  roštovým rampám jsme 
začali  nabízet i roštovou rampu s povrchem z pryže. Jde o 
konstrukčně podobnou instalaci, ale pro docílení lepšího 
komfortu je povrch pokrytý pryží. Tento typ rampy je 
vhodný pod zastřešené objekty. Výhodou je pohodlná a 
tichá jízda jak s vozíkem, tak  kočárkem a představuje 
značné pohodlí i pro doprovod. 
 

Plošina OMEGA pro Pražský hrad 
Firma ALTECH získala prestižní zakázku na instalaci 
šikmé zvedací plošiny OMEGA-F na Pražském hradě. 
Plošina je umístěna na Třetím nádvoří u vstupu do  
středověkého Starého  královského paláce. Jsme poctěni, 
že si pro instalaci vybrali právě náš produkt a naší firmu. 

KATALOG produktů 2018 
Po několika letech jsme se rozhodli změnit design i celkový koncept produktového 
katalogu. Nový katalog rádi zašleme klientům na vyžádání, k vyzvednutí je také u vrátnice 
a k náhledu na webu www.altech.cz v sekci Tiskoviny. 

Podněty a návrhy 
Chtěli bychom, aby se ALTECH stal místem, kde lidi baví a těší pracovat. Ale k tomu potřebujeme i Vaší pomoc. Budeme rádi za jakékoli 
návrhy, podněty, či nápady ke zlepšení života ve firmě směrem k zaměstnancům. Ty prosím směřujte na marketing: altechobchod@altech.cz. 
Všem přijatým a akceptovatelným se pak budeme věnovat. 
 

 Největší český výrobce 
 Tradice výroby od roku 1992 
 Produkty na míru zákazníkovi 
 Prohlídka a cenová nabídka zdarma 
 Export do celého světa 
 Prodloužená záruka 

Nová HALA ve výstavbě 
ALTECH se rozšiřuje, stěhování některých skladů do nové haly se pomalu, ale jistě blíží. O 
všem budeme průběžně informovat … 

 Přijměte prosím pozvání  na oslavu  krásného životního jubilea pana Machaly, které se bude konat v pátek 24.8.2018 v hotelu SKANZEN na Modré... 
                                                                                                                                                                                         [bližší informace a podrobnosti sdělíme  koncem července] 

Výtvarná soutěž - výsledky 
ALTECH očima dětí.. Možná jste zaregistrovali, 
že poslední měsíc probíhala na našem 
Facebooku soutěž o nejkrásnější obrázek. 
Obrázky jsme postupně zveřejňovali a vyhrál 
ten s největším počtem vašich lajků. 



OTIS Španělsko 

V minulosti byla ředitelem naší společnosti vyhlášena akce „Každý zaměstnanec 
obchodníkem“, na kterou zatím zareagovalo pouze minimum zaměstnanců. Přitom 
je to škoda, protože pouhým tipem na potenciálního zákazníka lze získat 
nezanedbatelnou provizi. Výše provize pro zaměstnance je 2%. Pro představu - ze 
svislé plošiny Z200  v ceně 500.000,-Kč je provize rovných 10.000,-Kč. Několik z Vás si 
již na zajímavé provize z realizovaných případů přišlo, ostatní možná  

této akci nevěřili nebo si třeba nespočítali, jakou provizi 
mohou takto získat. Akce stále trvá, proto se zkuste 
zamyslet nad svou rodinou, svými přáteli, známými, 
spolužáky, či sousedy. Nemusí se přitom jednat pouze o 
pomůcky pro vozíčkáře, ale i o některou jinou z námi 
dodávaných pomůcek pro hůře chodící seniory, 
například schodišťovou sedačku.  
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Den dětí, hlavně pro děti 
 
Letos jsme se rozhodli zorganizovat vůbec první akci u příležitosti dne dětí. 
Chtěli jsme, aby si to rodiny opravdu užily a odnesly si nezapomenutelné zážitky, 
proto volba padla na vyhlídkové lety letadlem nebo vrtulníkem z místního letiště 
v Kunovicích. Sobotní dopoledne u leteckých hangárů se tedy neslo v duchu 
odletů a příletů a netrpělivého čekání na ten svůj vysněný let, který nakonec 
absolvovalo téměř 50 dětí našich zaměstnanců. Rodiče si mezitím mohli 
prohlédnout expozici nedalekého Leteckého muzea. Co dodat? Atmosféra byla 
pohodová a velmi příjemná a děti nadšené a šťastné. Co víc si přát?  
Děkujeme všem rodičům a dětem za tak velkou účast, obchodnímu oddělení za 
pomoc při organizaci a hlavně panu Machalovi a firmě Aeromec a jejím skvělým  
pilotům, bez kterých by tato akce vůbec neproběhla. 

 
 
 


