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Vážení přátelé, 
  
rok 2018 vstupuje do posledního měsíce a tak se nabízí 
otázka, jaký to byl rok? Z firemního pohledu můžeme 
říct, že rok 2018 byl rokem růstovým. Rostli jsme do 
počtu lidí, ale i budov a pozemků, strojů a zařízení. V 
tomto trendu plánujeme pokračovat i v roce 2019. 
 
Z pohledu osobního větší firma znamená větší možnosti 
a stabilitu. Aby se toto naplnilo, je na každém z nás, jak 
firma jako celek bude vypadat. Udělejme všechno proto, 
aby firemní růst pokračoval. Držme se firemní zásady: 
„Kvalita, Inovativnost, Flexibilita, Dodržování 
dohodnutých dodacích termínů.“ Výsledky naší práce 
budeme vidět kolem sebe.  
 
„Měníme svět zdravotně postižených.“   
 
Chtěl bych Vám všem popřát spokojené a klidné Vánoce 
a poděkovat za skvěle odvedenou práci.  

 
 Ing. Antonín Machala 
 majitel a jednatel 

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

4. číslo firemního Zpravodaje 

Ročník I, vychází 4x ročně 

Vánoční dárky a prémie 
Vánoční čas by měl být radostný pro všechny a proto nás kromě zdraví, štěstí a tak podobně potěší i 
prémie, bonusy a dárky; tak se dává na známost, že 13. platy najdete již ve své prosincové výplatě  
Stejně tak Vám snad udělá radost i další bonus s přezdívkou „večírkový“, který můžete využít třeba na 
předvánoční posezení s přáteli nebo návštěvu restaurace. Ještě předtím se ale můžete těšit na dárky, 
které jste si vybrali ze seznamů a to již na Mikuláše. Samotné předávání dárků, místo a časy včas 
oznámíme. Letos máme i novinku, a to speciální finanční prémii – 14.plat, o kterém se více dovíte z 
příspěvku vedoucí ekonomického oddělení, Ing. Ludmily Špačkové (více na str. 3). 
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Strom splněných přání 30.11  
Letos jsme se zúčastnili krásné emotivní charitativní akce a rozsvítili 
Strom přání v pasáži Slunce v Uherském Hradišti. Smyslem této 
každoroční ušlechtilé události  je obdarovat děti z dětských domovů, 
které neměly to štěstí na milující rodinu, a alespoň tímto způsobem 
vykouzlit radostný úsměv na jejich tvářích. A protože jsou Vánoce 
hlavně o radosti, my jsme se rozhodli udělat něco málo navíc speciálně 
pro děti s handicapem z DD Na Bělince v Kunovicích a přivézt jim 
kromě vytoužených drobností i spoustu dalších věcí, které jim 
pomůžou zpříjemnit každodenní život.  



393.697.023 Kč 
348.687.443 Kč 
 
 
 

Srovnání tržeb za 3Q* 2018 (červená) s 3Q 2017 (modrá) 

Letošní rok se prozatím nese ve znamení úspěchů 
prodeje všech našich klíčových produktů, 
vyráběných v Uherském Hradišti a podobný trend 
očekáváme i v průběhu 1. kvartálu roku  2019.  
 
U plošiny SP-OMEGA můžeme sice opět pozorovat 
procentuální pokles, ale stejně jako v minulém 
období, i teď je to dáno prodejem šikmé zvedací 
plošiny SP-STRATOS jako relevantní alternativy. 
Celkově je bilance výroby a prodeje šikmých plošin 
výborná, s průměrným nárůstem 12,5% a skvěle se 
daří i našim svislým zdvihacím plošinám s výrazným 
zlepšením zejména  u produktu Z400. 
 
 

Srovnání a bilance prodeje vlastních výrobků za 3Q 2018 vs. 3Q 2017   
(celosvětový a český prodej) 

Enormní nárůst tržeb za prvních 9 měsíců roku 2018 ve 
srovnání se stejným obdobím roku 2017, a to o cca 
13%, přinesl sebou taktéž zvýšené nároky na provoz a 
organizaci celé výroby. Tuto náročnou situaci se nám 
daří zvládat poměrně dobře a to hlavně díky 
součinnosti všech zaměstnanců. Nejvýraznější nárůst 
zaznamenal domácí český trh a to zejména v oblasti 
prodeje výrobků, stabilní nárůst evidujeme také u 
našeho rakouského exportního partnera a mírný i u 
ostatních zahraničních trhů včetně Slovenska a Polska.  
 
* 3Q = 3 čtvrtletí = prvních 9 měsíců roku 

Srovnání meziročního provozního hospodářského výsledku za 3Q* 2018 s 3Q 2017 

Provozní hospodářský výsledek je veličinou, která významně hodnotí výkonnost firmy za konkrétní časové období. Nárůst tržeb je sice kritériem důležitým, ale ne tehdy, 
když enormně rostou i vstupní náklady. Takto pesimisticky to totiž vypadalo u výsledků 1. pololetí roku 2018, viz výsledky ZPRAVODAJ 3/2018. Nicméně, aktuální situace 
vypadá příznivě, HV za prvních 9 měsíců roku 2018 nejenom dorovnal výsledky roku 2017, ale je meziročně poměrně výrazně překonal. Do konce roku sice předpokládáme 
mírný pokles (3. čtvrtrok byl totiž velmi silným obdobím  a naopak, prosinec obvykle nepatří mezi ty nejvýkonnější měsíce), ale celkově zůstáváme pozitivní a věříme, že 
finální výsledek v porovnaní s rokem 2017  bude v kladných procentech. 
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ČR produkty prodeje

Rakousko

Zahraničí

Celkem

Prodej výrobků celkově 2017 2018 rozdíl v ks % rozdíl % 

OMEGA 722 574 -148 79,50 -20,50 

DELTA  822 1000 178 121,65 21,65 

STRATOS 11 181 170 1645,45 1545,45 

ZP1, ZP2, ZP5 264 335 71 126,89 26,89 

Z300 40 54 14 135,00 35,00 

Z200 5 7 2 140,00 40,00 

Z400 1 3 2 300,00 200,00 

ALFA 628 950 322 151,27 51,27 

DELFÍN 43 31 -12 72,09 -27,91 

A jaká je situace na domácím, českém trhu? Téměř všem výrobkům se oproti roku 2017 daří. Mírný pokles jsme zaznamenali akorát u schodišťové 
sedačky SA-ALFA. Je to dáno prodejem přímé schodišťové sedačky Savaria, která sice není námi vyráběným produktem, ale v konkrétních případech může 
být pro klienta vhodnější alternativou. Celkově je bilance prodeje sedaček na českém trhu pozitivní a meziročně vykazuje nárůst o 17%. 
 
Mezi důležité kroky do příštího roku patří nejenom kontinuální podpora prodeje všech našich klíčových produktů, ale ještě výraznější podpora prodeje 
bazénového zvedáku Delfín, který si díky svým vlastnostem rozhodně zaslouží více pozornosti. Taktéž razantněji marketingově podpoříme domácí prodej 
schodišťové sedačky SA-ALFA, nyní v rozšířené nabídce a ještě větší variabilnosti (viz str. 3).  



Rybářské závody 
Již tradiční rybářské závody se letos uskutečnily pod záštitou firmy BS Senzors z Buchlovic na rybníku 
Mokřad u Huštěnovic. Závody začaly 31.8.2018 ve 14:00 a úkolem bylo nachytat největší počet ryb za 24 
hodin. Zúčastnily se 3 sedmičlenné týmy – ALTECH, již zmíněný tým z firmy BD Senzors a RayService ze 
Starého Města. Hodnotil se nejenom celkový počet úlovků, ale také nejtěžší a nejdelší kus. Samozřejmě 
jsme právem hrdí, že právě naši kluci zvítězili, ale jde také o příjemně strávený čas u piva nebo občerstvení s 
partou lidí, kteří sdílí společné zájmy. Další závod je v plánu příští rok a tentokrát pod záštitou ALTECHu.  
Nejtěžší kousek – kapr 12,5 kg (Adrián Mojžiščák, ALTECH) 
Nejdelší kus – amur 93 cm (Vladimír Rubal, ALTECH) 
 
Složení altecháckých rybářů:  
Kamil Omelka, Zdeňa Ševčík, Vladimír Rubal, Mojmír Navara, Michal Janků, Adrián Mojžiščák a Jarmil Chrástek 
 

Obědy 
Dalším hodně diskutovaným tématem jsou obědy. Mnozí z Vás by chtěli naléhavě řešit otázku stravování, ale k tomu potřebujeme i Vaši pomoc. Je pro nás náročné řešit 
záležitosti, ke kterým chybí detaily, konkrétní připomínky a návrhy řešení. Posílejte prosím emailem na personální, všem dotazům se budeme věnovat: hvesela@altech.cz 

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

Co Vás nejvíc zajímá ? Určitě speciální prémie, tzv. 14. plat 
Mnozí z vás se ptají, jak to bude letos se speciální prémií, která byla obvykle nazývaná „věrnostní“. Letos je klíč výpočtu odlišný, ale věříme, že nový 
systém bude pro většinu z Vás rozhodně změnou pozitivní. Vedoucí ekonomického oddělení paní Ing. Ludmila Špačková nám řekne pár slov k 
tomuto často diskutovanému tématu: „Významným benefitem,  na který   se mohou  zaměstnanci  těšit  v prosincové mzdě  (vyplácené v lednu 
2019)  je speciální prémie, interně nazývaná 14. plat.  Jeho  výše bude odvislá od provozního  výsledku dosaženého za  rok 2018  a jeho  poměru  
oproti roku 2017.  K dnešnímu dni je výhled optimistický, takže nepolevujme, aby částka byla co nejvyšší!“     

Nové varianty sedaček ALFA 
PREMIUM a EXCLUSIVE 
Veřejnosti jsme nedávno představili nové varianty 
populární schodišťové sedačky SA-ALFA. Doposud se 
vyráběla pouze v provedení STANDARD, u které měli 
klienti možnost zvolit si barvu dráhy a potahu. 
Požadavky zákazníků jsou pro nás alfou a omegou 
úspěchu na trhu a tak jsme se rozhodli nabídku 
našich sedaček rozšířit o atraktivní varianty 
PREMIUM a EXCLUSIVE. U sedaček z řady PREMIUM 
je možné vybrat si provedení opěrky i sedáku ze 
dvou odstínů dřeva a potah ze 6 barev. Varianta 
EXCLUSIVE navíc disponuje područkami z 
ořechového dřeva, má polohovatelnou opěrku zad a 
k dispozici je 8 barevných variant potahů ve dvou 
materiálových provedeních.  

Nová varianta plošiny ZP2  
ZP2–240. Naše vývojové středisko ve spolupráci s hlavním exportním 
partnerem přineslo koncept nové verze svislé schodišťové plošiny 
ZP2, nabízené pod označením ZP2-240. Od doposud nabízené verze 
ZP2-300 se odlišuje primárně zdvihem a nosností. U nové verze ZP2-
240 se vývojářům podařilo zvýšit zdvih o 15 cm na celkových 970 mm. 

Výstava Pardubice 
Ve dnech 22-23.11 2018 jsme se s ALTECHem zúčastnili 
prodejní a prezentační výstavy DNY ZDRAVÍ v Pardubicích. 
Je to každoroční akce, primárně orientovaná na zákazníky, 
kterým není jejich zdraví lhostejné a aktivně se zajímají o 
novinky a nejnovější trendy ve zdravotnictví a medicíně, 
oblasti zdravého životního stylu, ale také ortopedických a 
kompenzačních pomůcek pro handicapované.  

Schodišťová sedačka SA-ALFA na radnici v 
britském Bridgwater 
V Bridgwater, partnerském městě Uherského 
Hradiště, se minulý měsíc realizovala instalace 
schodišťové sedačky SA-ALFA. Sedačka s 12,5 
metrovou dráhou a celkově 4 zatáčkami bude 
sloužit nejenom seniorům, ale samozřejmě 
komukoli z návštěvníků radnice, kdo má problémy s 
chůzí do schodů. Výborný příklad veřejné budovy, 
kde myslí na všechny lidi bez rozdílu. 

MULTISPORT KARTY  
V průběhu listopadu jste měli možnost ZDARMA vyzkoušet 
Multisport karty. O jejich pokračování budeme informovat 
prostřednictvím emailu. Zatím kompletujeme seznamy 
potencionálních zájemců a pokud se nám karty podaří rychle 
dořešit, platné budou opět od ledna 2019. 



OTIS Španělsko 

Kdokoli z vás by chtěl odeslat elektronický pohled  
s logem ALTECH některému z  partnerů,  klientů, 
nebo dodavatelů, ať v české nebo i jiné jazykové 
mutaci, napište prosím na marketing, obratem 
odešleme. 
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Tiskové chyby vyhrazeny 
Výtisk je neprodejný 
Ročník I, vychází 4x ročně 

A co plánujeme pro rok 2019?  
S ALTECHEM na hory – termály & lyže  
 
Protože se nám v pozitivním slova smyslu osvědčily různé výlety a zájezdy, pro novou sezonu, a to hned na úvod 27. 
roku činnosti firmy ALTECH, pro vás plánujeme krátký, 1-denní, ale doufáme, že i tak příjemný a odpočinkový zájezd 
do termálů v Tatrách. Primárně určen pro každého, kdo by chtěl strávit den v horkých bazénech s výhledem na Tatry, 
ale i sportovcům-lyžařům, protože v jednom areálu najdete nejenom bazény, ale i několik kvalitních sjezdovek. A to 
vše v pěší dostupnosti z parkoviště. Předběžně je výlet naplánován na některý z víkendů první poloviny února 2019 s 
odjezdem od Altechu v ranních hodinách a příjezdem večer. Přesné datum a program zájezdu zveřejníme v 
následujících dnech, stejně tak i seznamy pro zájemce a náhradníky. V případě nepříznivého počasí je změna 
termínu/destinace vyhrazená. O všem budeme informovat emailem 

VÁNOČNÍ POHLED S HLAVIČKOU ALTECH 

Zimní vzpomínky na podzimní výlet do Alp 
 
Prodloužení léta nikdy není špatný nápad. A jak už bývá v 
ALTECHu každoročním zvykem, i letos se zaměstnanci 
mohli přihlásit na 3-denní pobytový zájezd, tentokrát do 
nádherné malebné oblasti rakouských Alp. Kousek od 
světoznámé vesničky, zapsané do památek světového 
dědictví UNESCO, Hallstatt mohli načerpat novou energii a 
zároveň relaxovat v prostředí horského hotelu Alpenhotel 
Dachstein. Nálada byla výborná, počasí se umoudřilo hned 
v první den a tak nic nebránilo jak výletům do blízkého 
okolí, tak prohlídce Salzburgu, vzdáleného pouze hodinu 
jízdy. Zaměstnanci měli tak možnost navštívit nejenom 
překrásný Hallstatt a pokochat se výhledem na okolité 
hory z rozhledny 5 fingers, ale i projet lodí nebo podívat do 
nedalekých solných dolů. Dalším zajímavým výletem byla 
bezpochyby návštěva Mozartova Salzburgu a cestou 
zpátky domů také zastávka v opatství Melk. Pozitivní 
reakce všech účastníků zájezdu svědčí o tom, že podobné 
akce rozhodně mají smysl organizovat i do budoucnosti. 
Takže příští rok se opět máme na co těšit a to hned v 
prvních měsících roku 2019. 


