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SLOVO MÁ 
Milan Morkus 
 
  

Vážení přátelé, 
  
obchod dělám již více než 25 let, mnozí z vás mě znáte nejenom z 
působení v ALTECHU, ale např. z LETu, České zbrojovky, EVEKTORu 
či ALUCASTu. Ať už se jednalo o kteroukoliv firmu, pro každou byli 
nejdůležitější spokojení zákazníci. Zákazníky samozřejmě získává 
obchodní oddělení, spokojenost zákazníků, případně jejich 
opakované objednávky, však závisí na skvělé práci celé firmy.  
 
Po období provizoria v roce 2009, způsobeném odchodem klíčových 
pracovníků obchodního oddělení z firmy, se mi podařilo postupně 
vybudovat nové obchodní oddělení tak, abychom byli schopni být 
opět lídrem českého trhu a získávat stále silnější pozici i na dalších 
trzích, přestože konkurence v našem oboru stále přibývá. Můžu 
směle říct, že se nám to úspěšně daří. Za těch téměř 10 let mého 
působení zde, se tým našich obchodních techniků podařilo 
stabilizovat a  značka ALTECH má u zákazníků vysoké renomé. 
 
Většina z vás ví, že se nám v letošním roce daří získávat zakázky na 
zajištění bezbariérovosti českých škol. Skvělá práce všech 
obchodníků! Zaslouží si za ni pochvalu! Na druhou stranu je to ale 
taky velký závazek ALTECH vůči zákazníkům, tedy školám a zvláště 
vůči státu, který tyto projekty financuje.  Úspěšná realizace těchto 
projektů bude pro nás znamenat nejenom příliv státních finančních 
prostředků, ale i zvýšení prestiže ALTECH na celém českém trhu. 
Naopak neúspěch by nás mohl poškodit nejen v očích státu, ale i v 
očích potenciálních zákazníků z řad právnických i privátních osob. 
Dovoluji si tedy opětovně povzbudit všechny, kdo se podílí na 
výrobě plošin (od konstruktérů až po montážníky) k mimořádným 
pracovním výkonům. Není možné ze dne na den zvednout kapacitu 
zvýšením počtu zaměstnanců, je však možné zvýšit výkon stávajících 
zvýšeným pracovním úsilím a tedy i vyššími přesčasy, lepší 
organizací práce a vyšší motivací.  
 
Věřím, že se nám společně podaří náročné zakázky zvládnout ke 
spokojenosti všech – našich zákazníků, i Vás – našich zaměstnanců! 
Děkuji již nyní! 

 
 Ing. Milan Morkus 
 vedoucí obchodního oddělení 

 
Informační zdroj zaměstnanců ALTECH, spol. s r. o.  

3. číslo firemního Zpravodaje 

 
Letos se ALTECH opět rozrostl. Nejenom o 
zaměstnance, ale také o nové prostory.   
Konečně se tak dočkal nové haly, interně známé 
jako č.21. Jde o novou moderní skladovací halu o 
rozloze  40x40m, umístěnou vedle hřiště.  
 
Jistě jste si všimli i nedávno probíhající demolice 
starých skladů v zadní části areálu. Tyto budou v 
blízké budoucnosti taktéž nahrazeny zcela novou 
moderní halou č.14 o rozměrech 50x49m a tato 
bude využívána pro finální operace montáží 
schodišťových plošin, schodišťových sedaček a 
svislých plošin. 
Vedle montované haly bude souběžně probíhat 
výstavba provozní budovy „centralizovaných 
šaten pro muže a ženy“. Bude to dvoupodlažní 
budova o půdorysných rozměrech 32x8,6m.  

 

Ročník I, vychází 4x ročně 

ALTECH – prémie nad rámec výplaty 
Pro letošní rok, počínaje 1.9.2018, a v případě úspěšnosti tohoto návrhu i do 
příštích let, v ALTECHu zavádíme novinku – pravidelnou výplatu speciální měsíční 
prémie tzv. „mimořádné odměny ředitele“. 
Na podmínky výplaty jakýchkoli měsíčních, ročních nebo mimořádných bonusů a 
prémií nad rámec svých platebních výměrů se prosím dotazujte u svého 
vedoucího/přímého nadřízeného, který vám podrobně vysvětlí systém 
odměňování. 
 
 
 Zajímavé instalace posledních měsíců 
SP-OMEGA - Golden Apple Cinema, Zlín 
SP-OMEGA - Hotel Four Seasons, Kypr 
SP-OMEGA - Divadlo, Ústí nad Labem 
SP-DELTA -    Justiční akademie, Kroměříž 



Srovnání tržeb  za 1. pololetí  2018 (červená) s 1. pololetím 2017 (modrá) 

Až na výjimku v podobě poklesu prodeje bazénových zvedáků můžeme konstatovat, že se všem výrobkům daří.  Překvapivě se zvýšila poptávka po 
svislých plošinách a to u všech námi vyráběných typů. Výrazná byla také produkce šikmých schodišťových sedaček ALFA a to zejména pro exportní trhy. 
 
U plošiny SP-OMEGA sice procentuálně můžete pozorovat pokles, ale tyto výsledky nejsou tak úplně relevantní, protože letos často nahrazujeme naši 
stálici SP-OMEGA plošinou SP-STRATOS, u které prodej s rokem 2017, kdy byla poprvé uvedená na trh, nemáme s čím srovnávat. Celkově se šikmým 
plošinám, včetně SP-DELTA daří a je skvělé, že jim klienti po celá léta zachovávají svou přízeň. Jejich důvěry si opravdu ceníme. 
 
V dalším období budeme dělat maximum pro uspokojení všech poptávek a zároveň kontinuálně řešit zvýšené nároky trhu na zkvalitňování a 
technologické zlepšování našich produktů. 
 
*N/A – hodnoty srovnání není možné vyjádřit v % 

 
 
 

Srovnání prodeje vlastních výrobků v 1. pololetí 2018 vs. 1 pololetí  2017  

1. pololetí 2018 (měsíce leden-červen) byl ve srovnání se 
stejným obdobím v roce 2017 výrazně růstový a to u 
prodejů na všech trzích. Procentuální nárůst 
celosvětových prodejů činil v průměru téměř 10%, což je 
číslo, které nás upřímně těší. Nejvyšší nárůst byl na trhu 
slovenském (firma Ares), ale výrazně posílil také domácí 
český trh. Celkově hodnotíme situaci jako velmi dobrou, 
se stabilizovaným exportem i překonáním stanovených 
cílů. Ve druhém pololetí se budeme více věnovat podpoře 
polského trhu, a upevnění své vůdčí pozice doma. 
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Prodej výrobků celkově 2017 2018 rozdíl v ks % rozdíl % 

OMEGA 479 381 -98 79,54 -20,46 

DELTA  555 655 100 118,02 18,02 

STRATOS 0 107 107 N/A N/A 

ZP1, ZP2, ZP5 166 217 51 130,72 30,72 

Z300 26 36 10 138,46 38,46 

Z200 2 6 4 300,00 200,00 

ALFA 411 678 267 164,96 64,96 

DELFÍN 30 22 -8 73,33 -26,67 

Roštové rampy 5 6 1 120,00 20,00 

PODĚKOVÁNÍ  za nárůst meziročních tržeb patří všem zaměstnancům bez výjimky. Za vaší práci, přístup a odhodlání dělat  svou práci  
nejlépe, jak umíte. A také ochotu pracovat přesčas, když je potřeba a to obzvlášť v tomto hektickém období, kdy řešíme enormní 
nárůst zakázek, leckdy konstrukčně velmi náročných. 

Srovnání provozního hospodářského výsledku za 1. pololetí  2018  s 1. pololetím 2017 

Ačkoli by se dle nárůstu tržeb za 1. pololetí 2018 oproti stejnému období roku 2017 (viz graf 
níže) mohlo zdát, že se firmě daří enormně dobře, musíme vzít v potaz i nárůst nákladů, které 
letos stoupají rychlejším tempem. Je to dáno jak nárůstem cen služeb a materiálů, tak 
mzdových nákladů z důvodu navýšení počtu zaměstnanců.  Pevně  ale věříme, že se nám 
pokles  PHV podaří do konce roku dorovnat, nebo překonat.. 

Provozní HV 2017 2018 rozdíl v Kč rozdíl % 

Celkem 60.197.000 56.622.000 -3.575.000 -5,94 

 

 

252.261.213 Kč 
228.708.396 Kč 
 
 
 

 

 



Personální sloupek 
 
 
 
 
 
 
Hanko, s jakými dotazy nebo problémy se můžou zaměstnanci na vás obrátit?  
Zaměstnanci-kolegové se na mě mohou s důvěrou obrátit se všemi záležitostmi, které se  týkají personální agendy - nové nástupy, pracovní smlouvy, adaptační 
procesy, výpovědi, brigády, zaškolování, atd. Můžeme spolu řešit problémy, stížnosti. Ale ráda uvítám i náměty na zlepšení práce, pracovních podmínek, aj. 
Proč jste se rozhodla pro práci v ALTECH? 
Firmu Altech mi doporučila kamarádka/kolegyně z minulého zaměstnání. Když jsem si prostudovala www stránky, Facebook a ostatní zdroje informací volba byla 
jasná. Česká firma s „posláním“ pomáhá těm, kteří se bez pomoci neobejdou a umožňuje jim zlepšit kvalitu mnohdy nelehkého života. 
V čem vidíte výhodu práce u nás? 
Jak jsem již zmiňovala výhodou je určitě český majitel. V dnešní době je to u větších firem spíše výjimka. Další výhodu vidím ve stabilitě firmy a v rozrůstání „Altech 
rodiny“😊 
 

Aktuálně volné pozice:  
Elektromechanik-elektrikář, Mechanik-zámečník, Lakýrník, Obráběč kovů, Svářeč-zámečník, Vedoucí účtárny, Pracovník oddělení vývoje, Konstruktér 
 

Fotbal 
Opět oživujeme oblíbený a na chvilku 
zapomenutý fotbálek. Byla by škoda nevyužívat 
firemní fotbalové hřiště a tak jsme rádi, že 
vzrostl zájem o utkání. 22.6.2018 měl premiéru 
zápas ženatí vs. svobodní (2:8), ale skladba 
„mančaftů“ je do budoucnosti jenom na vás. 
Fotbálek a podobné aktivity se budeme snažit 
podporovat v maximální možné míře 
(propagační bannery, předměty, pivo, kofola, 
grilování, dresy, apod.) - stačí přijít s návrhem… 
 
 Nejbližší utkání 31.8.2018 – ALTECH vs. Míkovice 

 

Podněty a návrhy 
Chtěli bychom, aby se ALTECH stal místem, kde lidi 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. Zároveň oceníme jakékoli „zlepšováky“, týkající se jednotlivých 
produktů.  Tyto prosím směřujte na marketing: dmalovcova@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 

ALPY – zájezd pro zaměstnance 

 
  Vzkaz pro účastníky zájezdu do Alp, všechny  
  další informace a podrobnosti najdete:  
 
 v informačním letáku u vrátnice a v jídelně 
 ve svém nebo v emailu svého vedoucího 
 na vyžádání vytiskneme 
      (kontaktujte prosím obchodní –  linka 515) 

 

Již pár měsíců máme v ALTECHu novou posilu personálního oddělení. Paní Ing. Hana Veselá, MBA se s naší firmou důkladně seznámila a 
tak bychom ji rádi představili všem zaměstnancům. Hanka k nám přišla z větší firmy a má bohaté zkušenosti z oblasti HR i personální 
agendy. V případě jakýchkoli dotazů, týkajících se personálních a školních (školení, zaškolování a adaptační procesy) záležitostí, se 
prosím obraťte přímo na ni (linka 522). 



OTIS Španělsko 

CHCETE MÍT VYŠŠÍ VÝPLATU? 
AKCE - HLEDÁME ÚSPORY 

Protože konkurenční boj je neoblomný a pořád tlačí na snižování cen, ale zároveň 
zvyšování technologické úrovně a kvality výrobků, i my musíme  neustále pracovat na 
rozvoji a zlepšování  vlastností našich produktů a to sebou bohužel přináší zvýšené náklady 
na materiál, vybavení i provoz.  Nechceme jít cestou úspor na nesprávných místech a 
proto apelujeme na vás, naše zaměstnance, kteří výrobu nejenom dobře znáte , ale jste i 
její nedílnou součástí. Proto si myslíme, že právě vy můžete přinést kvalitní řešení nebo  
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Tiskové chyby vyhrazeny 
Výtisk je neprodejný 
Ročník I, vychází 4x ročně 

Významné jubileum slavili s panem majitelem 
Machalou všichni zaměstnanci 
 
Letošní léto se neslo nejenom ve znamení neúnosného horka, dovolených a 
výrazného nárůstu zakázek, ale také firemního večírku, který nebyl jen tak obyčejným 
večírkem. Slavilo se totiž významné jubileum pana majitele Antonína Machaly, který 
chtěl tento večer strávit se svými zaměstnanci, obchodními partnery a známými. 
Oslavy v útulném prostředí hotelu Skanzen na Modré u Velehradu se tak zúčastnilo 
téměř  200 hostů. Nechyběla  oblíbená cimbálovka, bohatý raut, venkovní grilování i 
otevření degustačních vinných stezek, které jsou vždycky sázkou na jistotu a těší se 
velké oblibě. Hostem večera byla britská pop-rocková kapela a atmosféru léta skvěle 
doplnilo také nádherné vystoupení taneční skupiny španělského tance Flamenco za 
doprovodu kytary. Pana Machalu potěšila neuvěřitelná spousta dárků,  zejména let 
stíhačkou Delfín L-29, který mu, jako dobře utajované překvapení, připravili všichni 
zaměstnanci. 
A za tento večer děkujeme, bylo to nejenom krásné rozloučení s létem, ale zároveň 
příjemné strávení pohodových chvil ve fajn společnosti. 

návrh, kde a jak vidíte prostor k úsporám.  Popište stávající stav, 
navrhněte řešení a my vám k vaší mzdě po dobu 3 měsíců 
vyplatíme 50% z částky ušetřené za měsíc. Formuláře najdete na 
stolku vedle pokladny. 
 


