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EDITORIAL

 Vážené dámy a vážení pánové, milé spolupracovnice 
a milí spolupracovníci! 
Na začátku sedmdesátých let sotva někdo  
tušil, jak silně poroste v průběhu doby pod- 
nik Schlote. Co před více než 40 lety  
začalo jako garážová firma s právě 6 
zaměstnanci, vyvinulo se dnes do celo- 
světově působící, úspěšné podnikové skupiny 

se 7 podniky a  
zhruba 1000 pra-
covníky. Všichni 
spolupůsobí v této 
síti a zasazují se  
o úspěšnou bu-
doucnost SCHLOTE 
SKUPINY. Ve snaze 
tento úspěch ještě 
více zabezpečit, 
rozhodli se společníci 
podnikové skupiny 

založit HOLDING. Co to znamená, se dočtete  
v našem úvodním článku.

V TOMTO VYDÁNÍ NALEZNETE KROMĚ TOHO

Cíle – proč je důležité pracovat společně pro 
naše podnikové cíle.
Podněty k zamyšlení – je angažovanost v ochraně 
životního prostředí a přírodních zdrojů jen pod-
nikovou výzvou? Úspěšným ověřovacím auditem 
EMAS III v závodě Wernigerode podáváme jasný 
důkaz – jsme připraveni převzít odpovědnost za 
dopad činnosti našeho podniku na životní 
prostředí. 
Touhy – naši harsumští učni navštěvují VW – Auto-
stadt (město automobilů).

Přejeme Vám hodně zábavy při čtení!
Ina Trümper
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

360stUPňŮ soUtěž v hlEdání –  
TAJENKA ZNĚLA „MONITOR“.
Srdečné blahopřání panu Stefanu Leykumovi! Náš kolega  
z oddělení TMF v Brandenburgu se stal vítězem soutěže v hle-
dání v posledním vydání  časopisu Schlote 360STUPŇŮ a může 
se radovat z budíku SCHLOTE. 

Také v tomto vydání jsme pro Vás znovu ukryli několik písmen 
a je na Vás je správně poskládat. Pro vítěze jsme přichystali 
originální hliníkový přívěšek na klíče SCHLOTE. Tajenku posílejte 
do 15. června 2013 na redaktion@schlote.com nebo využijte 
naši redakční poštovní schránku umístěnou v každém závodě. 

Hodně úspěchů! 
Vaše redakce

V prosincovém vydání našeho zaměstnaneckého časopisu 
jsme hledali „nejkrásnější vánoční stromeček ve SCHLOTE 
SKUPINĚ“. Volba nebyla opravdu jednoduchá, ale jako 
nejhezčí stromek jsme zvolili ten ze závodu v Brandenburgu. 
„Nejkreativnější stromeček“ měli ovšem kolegové z FormTecu, 
kteří si originálním nápadem ozdobit vánoční stromek 
montážními díly zasloužili rovněž místo v zaměstnaneckém 
časopisu.

naši redakční poštovní schránku umístěnou v každém závodě. 

Hodně úspěchů! 
Vaše redakce

„Nejkrásnější“

„Nejkreativnější“

Titulní foto: Výrobek Lagertraverse, vyráběný  
v závodě Harsum. Úprava obrázku Christian Schulz
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TITULNÍ TÉMA

Od 1. ledna 2013 se všechny pod-
niky SCHLOTE SKUPINY nacházejí  
pod střechou holdingové společnosti.  
Holding je něco jako mateřská 
společnost a má zabezpečit 
dlouhodobý rozvoj všech podniků 
SCHLOTE SKUPINY.

PROČ SE SPOLEČNÍCI  
ROZHODLI PRO TUTO  
PODNIKOVOU STRUKTURU?

Vývoj automobilového průmyslu a 
k tomu patřícího dodavatelského 
průmyslu probíhal v průběhu posled-
ních 10 až 15 let velmi dynamicky. 
Zvláště zaměření výrobců automobilů 
na světové trhy je pro dodavatele 
velkou výzvou. Nakonec každý do-
davatel, který se chce na těchto 
trzích dlouhodobě udržet, musí rozvíjet 
potřebnou strategii, aby mohl záso-
bovat automobilové producenty na 
rozličných trzích. 

Díky spojení všech podniků Schlote pod 
střechu holdingu jsme dosáhli takové 
velikosti společnosti, která výrazně posílí 
naši pozici na evropském trhu. Tím jsme 
položili základní kámen a jsme dobře 
připraveni na budoucnost. Založení hol-
dingu je důležitým základem pro další 
vývoj a růst SCHLOTE SKUPINY. Chce-
me se postavit výzvám nových trhů 
a novou strukturou k tomu vytváříme 
předpoklady. Pro naši podnikovou 
skupinu to znamená: Musíme spojit 
všechny síly a ze sedmi samostatných 
podniků zformovat jednotku. Důležitým 
úkolem pro nás všechny je také tuto 
právní jednotku rozvinout v co nejkratší 
době do skutečné podnikové jednoty.

CO TO ZNAMENÁ PRO 
ZAMĚSTNANCE VŠECH SEDMI 
PODNIKŮ?

Celkem vzato vycházíme z toho, že 
díky holdingu se posílí naše pozice na 

trhu a tím se stane každé pracovní mí-
sto jistějším.

Pro zaměstnance jednotlivých závodů 
se nic nemění. Každý pracovník bude 
nadále zaměstnaný ve firmě, ve kte-
ré dnes pracuje, a tato firma ho bude 
platit. Střednědobě převezme hol-
ding některé centrální funkce, jako 
např. personální management, ná-
kup, odbyt nebo plánování. Všichni 
zaměstnanci, kterých se tato změna 
dotkne, budou osloveni přímo per-
sonálním managementem a změny 
s nimi budou projednány při osobním 
pohovoru. 

CO TO ZNAMENÁ PRO  
PODNIKOVOU SKUPINU?

Sloučení, jaké jsme uskutečnili ve 
SCHLOTE SKUPINĚ, nabízí v podstatě 
velké množství výhod. Už jen z velikos-
ti podnikové skupiny vyplývá množství 

schlotE GRUPPe 1

Schlote holding Gmbh
organigramm

Die Schlote Holding erhält Personalumlagen von allen operativ-tätigen Gesellschaften.SCHLOTE se připravuje na budoucnost – 
založení holdingu SCHLOTE SKUPINY

Organigram
Účinnost 01. 07. 2013 
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synergií, které v podnicích pove-
dou k podstatným zlepšením organi-
zace: v personálním managementu 
dosáhneme personálního rozvoje 
přesahujícího hranice závodu, který 
bude zaměstnance podporovat jak při 
vzdělávání, tak při vývoji kariéry uvnitř 
skupiny. Díky spojení automaticky na-
roste objem nákupů a do budoucna 
tím získáme výrazně lepší obchodní 
podmínky. Centrální plánování bude 
dbát na to, aby byly ve všech závo-
dech zavedeny pevně stanovené 
standardy pro nové projekty, např.  
u investic.

Vedle výhod, které se týkají přímo or-
ganizace a zaměstnanců, existují díky 
současné velikosti podniku ještě dvě 
výhody, které mají pro podnikovou sku-
pinu mimořádný význam: 
Jedna důležitá výhoda vyvstává díky 
specializaci uvnitř SCHLOTE SKUPINY, 
čímž jsme schopni realizovat i vysoce 
komplexní projekty. To vede k posílení 
naší konkurenční pozice. 
Další výhoda spočívá ve finanční 
dostupnosti investic. Díky nové  

pod nikové struktuře získáme přístup  
k rozmanitým alternativním nástrojům 
financování. 

Seznam výhod bychom mohli vést 
libovolně dál. Ty již zmíněné mají po-
dat jen informaci a nečiní si nárok na 
úplnost. Ale jak to tak bývá, neexistují 
jenom výhody. Je také jedna nevýho-
da, kterou nesmíme opomenout uvést:
Kvůli komplexnosti se stávají velké 
společnosti často těžkopádnými a 
pomalými.  Rozhodovací procesy jsou 
dlouhé, tím se ztrácí drahocenný čas. 
Této nevýhody jsme si vědomi, a právě 
proto budeme vždy dbát na to, aby-
chom neztratili naši dynamiku. 

Společníci jsou si jistí, že založení holdin-
gu je důležitým a správným krokem ve 
vývoji podnikové skupiny. Jisté je ovšem 
také to, že úspěch naší podnikové sku-
piny závisí na tom, zda je každý z nás 
připraven pro tento úspěch každý den 
vydat to nejlepší.  Přejeme si hodně 
úspěchů při tomto velkém úkolu!

 Jürgen Schlote

Na tomto tiskařském stroji se vyrábí 
360STUPŇŮ
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SCHLOTE AKTUÁLNĚ

Všeobecně má VW-koncern v auto-
mobilové branži neuvěřitelnou nad-
vládu. Je jedním z vedoucích výrobců 
automobilů na celém světě, největším 
automobilovým producentem Evropy 
a kromě toho neodmyslitelným zákaz-
níkem SCHLOTE SKUPINY. Při zkoumání 
koncernu VW je nám hned jasné, že 
jsme jen docela malou částí tohoto 
celku. 

Abychom ale tomuto „celku“ 
porozuměli trošku víc, chtěli jsme my, 

učni: Nadine Gilke, Till Seelmann, Jo-
hannes Fiene, Patrick Böhme a já – 
Henri Krüger, navštívit závod VW ve 
Wolfsburgu a získat přehled, co ten-
to podnik ve světě znamená a proč 
jsou dnes jeho výrobky ve své třídě 
světovým měřítkem. První dojem získá-
te již při vstupu do vestibulu. Jak později 
zjistíme, nazývá se něco takového  
v moderní němčině  „Piazza“. Bohužel 
se nemůžu ubránit tomu, abych si 
pokaždé neodmyslel to „a“ a  nesledo-
val prohlídku s lehkým pocitem hladu. 

Piazza nepřipomíná zcela určitě pizzu. 
Spíše noblesní foyer v muzeu: šest 10 
metrů vysokých, otáčivých křídel se dá 
otevírat na obě strany. Tato vybízející 
konstrukce dělá dojem, jako by byla 
vstupem do zcela zvláštního světa. A to 
také je!

Nejdříve jsme se dozvěděli pár velmi 
ohromujících údajů o závodu Wolfs-
burg: stavba a realizace projektu „Au-
tostadt“ (česky město automobilů) 
stály 500 mil. DM. Oproti tomu stojí 
počet dosavadních návštěvníků – 
25 mil. lidí. Přepočteno na den je to 
neuvěřitelných 5500, z čehož průměrně 
550 jsou pyšní zákazníci, kteří si přijdou 
vyzvednout nový vůz. Ve Wolfsburgu 
pracuje 55.000 lidí. Jen v největší výrob-
ní hale pracuje 5000 zaměstnanců. 
Však je také dlouhá 2,3 kilometrů. 

Dlouhá je také výstavní hala k tématu 
životní prostředí. Tam jsme dostali mno-
ho nápadů a podnětů k přemýšlení, 
jak by se mohl automobilový průmysl 
zlepšit. Dosud jsem si neuvědomoval, 
jak moc nás toto hospodářské odvětví 
ekologicky ovlivňuje. To nám zřetelně 
před očima předvedl jeden exponát. 
Mapa světa s pravými fontánami vody 

Nasbírali fakta  
a zůstali ohromeni:  

zleva doprava  
Nadine Gilke,  
Henri Krüger,  

Johannes Fiene,  
Till Seelmann,  

Patrick Böhme

Všeobecně má VW-koncern v auto- učni: Nadine Gilke, Till Seelmann, Jo- Piazza nepřipomíná zcela určitě pizzu. Všeobecně má VW-koncern v auto učni: Nadine Gilke, Till Seelmann, J Piazza nepřipomíná zcela určitě pizzu. 

harsumští učni navštěvují závod VW ve Wolfsburgu

Znalosti, věda a spousta 
koňských sil



7360 STUPŇŮ/květen 2013

ukazuje běh tak zvané virtuální vody ze 
země A do země B.  
Ať v potravinách, obilí či autech – voda 
se ukrývá skoro ve všech výrobcích. 
Hodnota, která udává, kolik vody je 
potřeba k výrobě těchto produktů, se 
označuje jako virtuální voda. Člověk 
potřebuje vodu nejen k pití, ale i  
k výrobě! Markantní je ale množství 
vody jednotlivých zemí. Národní 
hospodářství, která jsou považována 
za zaostalá, exportují největší množství 
vody. Na jeden kilogram hovězího 
masa se tak potřebuje téměř 16000 
litrů nebo na jedno kilo banánů 960 litrů 
vody. 

V automobilovém muzeu VW-Zeithaus 
jsme sledovali vznik aut až zpátky ke 
kořenům a zabývali jsme se problé-
my výroby v dřívějších dobách. Díky 
vynálezu pásové výroby a s tím sou-
visejícím zvýšením počtu vyráběných 
kusů mohly náklady na “Thin Lissy“ od 
Henryho Forda výrazně klesnout z 950 

$ na 230 $ – významný mezník! Víme 
také už, co znamená slovo „Audi“ a 
odkud pochází: firma Audi AG vznikla 
sloučením tehdy slabých automobilo-
vých výrobců Horch, Wanderer a DKW. 
Za název vděčí Audi podniku „Horch“. 
Přeloženo z latiny znamená slovo 
“Audi“ jednoduše rozkazovací tvar 
„horch!“ (česky „naslouchej!“). Tak se 
mohlo propojit příjmení s názvem nové 
firmy.

V poslední části prohlídky jsme na-
hlédli do „srdce“ závodu zabírajícího 
6.500.000m³ – do výroby. Návštěvníci 
si můžou prohlédnout bohužel jen 
první 1,3 km dlouhou výrobní halu. 
Mimochodem, tady se vyráběl le-
gendární VW Brouk. Nakonec jsme se 
dočkali i krátké prohlídky v poslední, 
finální montážní části. Pokud člověk 
něco takového ještě nikdy v takovém 
měřítku neviděl, připomíná mu všechno 
tak trochu abstraktní film, vzdálený od 
každodenní reality. Ale moderní tech-

nika to všechno umožňuje: na výrobní 
lince Golfu 7 je všudypřítomný kolega 
„železná ruka“ (= robot). Je zapojeno 
všech 880 robotů a ty opracovávají 250 
jednotlivých součástí pro platformu ka-
roserie. Díky tomu může denně opustit 
závod 2200 aut. Ostatně každý jednot-
livý vůz na výrobní lince je již prodaný. 
Celoevropská poptávka po modelu  
je velmi dobrá. VW eviduje v současné 
době přes 100.000 objednávek. A  
v Evropě nejvíce prodávané auto je 
také celosvětově úspěšným modelem. 
Vedle čtyř titulů celkový vítěz během 
pěti let byl tento model Volkswagenu 
zvolen nejlepším autem na světě: nový 
Golf je „World Car of the Year 2013“.
Zlatým hřebem prohlídky bylo, že jsme 
se směli posadit do zbrusu nového Por-
sche. Snad si budeme moci v daleké 
budoucnosti taky takové objednat! 
Vytrvalost bude dříve nebo později 
odměněna – většinou ale později.
 
 Kr.

vydavatEl 
Schlote GmbH & Co. KG
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Ve skupině SCHLOTE mají muži i ženy 
 rovnoprávné postavení. Přesto v některých 
článcích zaměstnaneckého časopisu 
upouštíme z důvodu lepší čitelnosti od  
podrobného způsobu psaní „zaměstnanci 
a zaměstnankyně“, jak vyplývá ze zákona  
o rovnoprávnosti. Pokud se Vás toto  
osobně dotýká, prosíme Vás, abyste nás na  
to upozornili. Při přípravě příštího vydání to 
budeme respektovat. Mnohokrát díky za 
pochopení.IM
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Pokud má být podnik úspěšný, je 
potřeba, aby si stanovil cíle. Tyto cíle 
a jejich dosažení jsou rozhodující pro 
úspěch či neúspěch podniku. Úspěch 
nebo neúspěch naší společnosti  
má bezprostřední a přímý vliv na  
situaci každého zaměstnance  
SCHLOTE SKUPINY. Tím je zřejmé: pod-
nikové cíle a jejich dosažení se týkají 
každého zaměstnance a každý může 
přispět.

V r. 2013 se soustředíme na stálost cílů 
a výsledků. To znamená, že v následu-
jících letech nebudeme formulovat 
neustále nové cíle, ale budeme se kon-
centrovat na cíle již stanovené. Tímto 
článkem Vám chceme představit a 
vysvětlit cíle SCHLOTE SKUPINY. Mimo 
to chceme každého zaměstnance 
senzibilizovat. Pojďme společně zapra-
covat na dosažení NAŠICH cílů.

ZVÝŠENÍ SPOKOJENOSTI 
PRACOVNÍKŮ NA ZÁKLADĚ  
VIZE VEDENÍ 

Před několika lety jsme pracně for-
mulovali hodnoty vedení a ty se staly 
směrnicí našeho jednání. Důležitým 
základem pro tyto hodnoty vedení je, 
že chceme být neustále „lepší“. Toho 
dosáhneme jen tehdy, když budou 
naši zaměstnanci spokojení a každý 
bude mít ve své motivaci, kvalifikaci  
a pracovní morálce rovněž cíl být 

lepším. Avšak výsledky zaměstnanecké 
ankety nám ukazují, že v tématu spo-
kojenost zaměstnanců máme ještě 
značný potenciál. Proto jsme dali  
tomuto tématu velmi vysoký význam 
a zakotvili jej natrvalo do našich pod-
nikových cílů. Každému musí být jas-
né, že spokojenost pracovníků není 
jen věcí vedení společnosti nebo 
 vedoucího týmu. Každý zaměstnanec 
musí svým každodenním jednáním 
přispívat k dosažení cíle. Náš rozvoj 
chceme měřit prostřednictvím 
zaměstnaneckých anket, proto je 
zvlášť důležité, aby se každý ankety 
zúčastnil a našel si deset minut času 
potřebných k vyplnění dotazníku.  
Jen pokud budeme mít průkazné vý-
sledky, můžeme vyvíjet, schvalovat  
a zavádět účinná opatření. 

RESTRUKTURALIZACE  
OBCHODNÍCH PROCESŮ 
(VČ. PODNIKOVÉHO 
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ERP) 
SE STANDARDY STANOVENÝMI 
KOMPETENČNÍMI TÝMY A  
ZÁVAZNÝMI PRO CELOU  
SKUPINU

Každý úspěšný podnik potřebuje  
obchodní procesy, aby mohl vytvářet 
výrobky a služby v optimálním stan-
dardu produktivity. Pro každou firmu 
je speciální výzvou vyvíjet správné 

procesy a propojení na rozhraních. 
Tato úloha je ztížená, pokud podnik 
stále roste a to navíc ještě na různých 
stanovištích.  Jak růst, tak množství 
stanovišť se týká také nás. Z toho 
důvodu je pro nás téma obchodní 
procesy a standardy zvlášť důležité. 
Mimořádný význam pro zvládnutí 
našeho růstu má to, jak se nám daří 
rozvíjet v celé skupině správné pro-
cesy, standardy a rozhraní. Příspěvek 
každého jednotlivce k dosažení tohoto 
cíle může spočívat např. v tom, že pra-
covník projedná se svým nadřízeným 
zjevné chyby nebo nesrovnalosti  
v procesech a tím přispěje ke zlepšení 
procesů a k vývoji standardů. 

STÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ OCHRANY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V CELÉ 
SKUPINĚ

Téma ekologie získává v posledních 
letech víc a víc na významu. Každý 
podnik zatěžuje svým procesem orien-
tovaným na výkon více či méně silně 
životní prostředí. Impulsem k tomuto 
cíli je snaha snížit zatížení životního 
prostředí na co nejnižší úroveň. Po-
zitivním a důležitým vedlejším efek-
tem při zlepšování ochrany životního 
prostředí je zvyšování konkurence-
schopnosti. V naší podnikové skupině 
se u tohoto tématu jedná především 
o snižování spotřeby energie, ale také 
o minimalizaci produkce odpadů 

SCHLOTE AKTUÁLNĚ

Pokud má být podnik úspěšný, je 
potřeba, aby si stanovil cíle. Tyto cíle 

lepším. Avšak výsledky zaměstnanecké Avšak výsledky zaměstnanecké A
ankety nám ukazují, že v tématu spo

procesy a propojení na rozhraních. 
Tato úloha je ztížená, pokud podnik 

Pokud má být podnik úspěšný, je lepším. Avšak výsledky zaměstnanecké Avšak výsledky zaměstnanecké A procesy a propojení na rozhraních. 

Naše podnikové cíle 2013

Tak se staneme „best of class“
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všeho druhu. Ke zlepšení ochrany 
životního prostředí může přispět každý 
zaměstnanec SCHLOTE SKUPINY. Senzi-
bilita a pocit zodpovědnosti k tématům 
životního prostředí posune náš podnik 
a každého osobně kupředu. 

SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ZDROJŮ VE 
VZTAHU K HRUBÉMU VÝNOSU 

V popředí tohoto cíle stojí snižování 
plýtvání všeho druhu. Pro vytváření 
podnikového výkonu využívá každá 
firma různé zdroje. Jsou to stroje, ná-
s troje, pomůcky, energie, stlačený 
 vzduch, papír, pracovní doba a mno-
ho dalšího. Bohužel se daří jen zřídka 
najít optimální míru spotřeby zdrojů. 
Z tohoto důvodu je velmi důležité, 
aby každý pracovník zacházel s pod-
nikovými zdroji zodpovědně a byl 
připraven a ochoten posunout proces 
snižování plýtvání dopředu. Každá mi-
nimalizace plýtvání je přitom užitečná 
– ať je ve Vašich očích také ještě tak 
nedostačující. Bude-li tak přemýšlet 
každý, získáme činitele, který zásadně 
přispěje k dosažení cíle.  Pokud objeví-
te nebo postřehnete plýtvání, prosíme 
Vás, abyste je nepřehlíželi, ale – po-
kud možno – je sami ihned odstranili  

nebo projednali v kruhu svých kolegů 
a změnili. Není-li to možné, obraťte se 
na svého nadřízeného. 

Když celá organizace, tedy každý 
zaměstnanec, přijme popsané pod-
nikové cíle za své cíle a vše ve své 
o blasti působnosti podřídí splnění 

těchto cílů, přiblížíme se na konci  
tohoto roku o dobrý kus k našemu 
cíli – být nejlepší ve své třídě. Ve-
dení společnosti bude podporovat 
všechna opatření a aktivity k dosažení 
cílů a na cestě k cíli nám všem přeje 
hodně úspěchů.
 Jürgen Schlote a Carsten Schulz 

všeho druhu. Ke zlepšení ochrany 
životního prostředí může přispět každý 

bilita a pocit zodpovědnosti k tématům 
životního prostředí posune náš podnik 

V popředí tohoto cíle stojí snižování 
plýtvání všeho druhu. Pro vytváření 
podnikového výkonu využívá každá 

troje, pomůcky, energie, stlačený 

ohužel se daří jen zřídka 
najít optimální míru spotřeby zdrojů. 
 tohoto důvodu je velmi důležité, 
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Dočasně postiženi 
zkrácením  

pracovní doby 
(tzv. kurzarbeit): 

Náš závod  
v Saarbrückenu

blahopřejeme
K 10-LETÉMU FIREMNÍMU VÝROČÍ:

Getriebe- und Antriebstechnik  
Wernigerode GmbH
01. 03. 2003  Christiane Dörge TMFL

10. 03. 2003  Frank Becker TMK

17. 03. 2003  Rene Schwochert TMF

Schlote GmbH & Co. KG
01. 03. 2003  Cord Kroll TMF

K 15-LETÉMU FIREMNÍMU VÝROČÍ:

Schlote GmbH Rathenow
01. 04. 1998  Wilfried Stoeckmann TMF

Schlote GmbH & Co. KG
01. 05. 1998  Michael Kern EV

K 20-LETÉMU FIREMNÍMU VÝROČÍ:

Schlote GmbH Rathenow
04. 05. 1993  Heiko Bukatz TKC

K 25-LETÉMU FIREMNÍMU VÝROČÍ:

Schlote GmbH Rathenow
02. 03. 1988  Ralf Beck TMM

Nachází-li se podnik v přechodné krizi, 
např. kvůli poklesu zakázek, vyvstává 
otázka, jak lze tuto dobu překlenout.   
O tématu jsme mluvili s personálním 
vedoucím SCHLOTE SKUPINY.

360STUPŇŮ/Tr.: Pane Aurine, pro ob-
dobí 1. února až 31. července 2013 
jste u Agentury pro práci v Saarbrü-
ckenu podali žádost o kurzarbeit pro 
zaměstnance Schlote Saar GmbH a 
agentura ji schválila. Co Vás k tomu 
vedlo?

Aurin: Důvodem našeho rozhodnutí pro 
kurzarbeit jsou mimo jiné ztráta zakázek 
a problémy při rozběhu projektů dvou 
našich největších zákazníků. V podstatě 
se to týká výrobní skupiny 2 se všemi 
starými výrobky a výrobní skupiny 1  
s naší novou automatizovanou linkou. 

360STUPŇŮ:  Kurzarbeit je klasický 
nástroj vnitropodnikové adaptace na 
konjunkturálně podmíněný pracovní 
výpadek. V čem vidíte největší výhody 
pro náš podnik?

Aurin: Největší výhodou je, že můžeme 
udržet naše kmenové zaměstnance a 
nemusíme přikročit k redukci personá-
lu. Další výhodou je, že zkrácením pra-
covní doby můžeme snížit personální 
náklady. Pomocí peněz pro pracovníky 
se zkrácenou pracovní dobou ve spo-
jení s dočasným zkrácením pracovní 
doby můžou podniky při přechodném 
výpadku poptávky snížit své jinak 
běžné mzdové náklady. 

360STUPŇŮ: Poznal jste, že zavedení 
kurzarbeit pomáhá zamezit propouštění 
a podporuje stabilitu zaměstnanosti. Je 

to dle Vašeho názoru největší výhodou 
pro zaměstnance?

Aurin: Ano, naprosto. Výpovědi jsou 
během kurzarbeit vyloučeny. Zapra-
covaní zaměstnanci mají zůstat v pod-
niku. V tomto případě nám pomáha-
jí zkušenosti získané z krize v letech 
2008/2009. Tehdy jsme také použili 
nástroje, abychom nemuseli přistoupit 
k výpovědím z provozních důvodů. 
Jak se později ukázalo, bylo to správné 
rozhodnutí. 

360STUPŇŮ: K 01.04.2013 přerušujeme 
kurzarbeit.

Aurin: Naštěstí se stav zakázek mezitím 
znovu stabilizoval. To však nemusí nic 
znamenat. Doufáme, že už se nebude-
me muset ke kurzarbeit vrátit. 

Nachází-li se podnik v přechodné krizi, 
např. kvůli poklesu zakázek, vyvstává 

360STUPŇŮ:  Kurzarbeit je klasický to dle Vašeho názoru největší výhodou Nachází-li se podnik v přechodné krizi, 360STUPŇŮ:  Kurzarbeit je klasický to dle Vašeho názoru největší výhodou 

Kurzarbeit v závodu v Saarbrückenu  
(kurzarbeit = zkrácená pracovní doba)

NOVINKY ZE ZÁVODŮ
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tanjintanjin

Brzy se bude 
obrábět  

v závodě v Číně: 
převodovková skříň 
pro Volkswagen AG

Jak jsme Vás již v tomto vydání informo-
vali, připravila se SCHLOTE SKUPINA díky 
podstatným strukturálním a právním 
změnám na začátku roku 2013 na inter-
nacionalizaci podnikové skupiny. 

První velký krok internacionalizace 
přichází nyní rychleji, než se čekalo.  
V březnu tohoto roku získala SCHLOTE 
SKUPINA od Volkswagenu AG dosud 
největší zakázku v podnikové historii. 
Byli jsme pověřeni, abychom od polovi-
ny roku 2014 obráběli převodovkové a 
spojkové skříně v Číně. Tyto díly se mon-
tují do moderních převodovek s dvoji-
tou spojkou koncernu Volkswagen. Zá-
vod vznikne v Tianjinu, v bezprostřední 
blízkosti nového závodu na převodovky 
Volkswagenu. Tianjin leží zhruba 90 mi-
nut jízdy autem od Pekingu ve zvláštní 
hospodářské zóně.

Náš nový závod bude mít ve stádiu vý-
stavby 2016 kapacitu 1,8 mil. skříní a tím 
pádem se bude montovat do 0,9 mil. 
vozů našeho zákazníka Volkswagen. 
Výstavba a provoz tohoto závodu je 
pro nás neobyčejně velkou výzvou. 
Projektová práce a plánovací činnosti 
již začaly. 

Aby byl tento náročný projekt úspěšný, 
budeme potřebovat angažovaný a  
vysoce motivovaný tým. Vybudujeme 
„mix zaměstnanců“ z vlastních stáva-
jících zaměstnanců naší podnikové  
skupiny, z nových zaměstnanců  
z Německa a z nových zaměstnanců  
z Číny.

Hledáme kvalifikované pracovníky pro 
projektovou práci. Těžištěm jsou 
především projektová témata automa-
tizace, mechanické opracování a plá-
nování kvality. Projektová práce od-
startuje v nejbližším možném termínu a 
potrvá minimálně do poloviny roku 
2015. Pracovištěm bude přednostně 
Německo, ale budou potřebné i po-
byty v Číně.  

Abychom úspěšně zvládli uvedení do 
provozu a rozjezd závodu od poloviny r. 
2014 do konce r. 2016, rádi bychom 
jako podporu a zabezpečení dosadili 
zaměstnance z našich závodů. Uchá-
zet se může každý zaměstnanec  
SCHLOTE SKUPINY. Je možná spolu-
práce ve všech organizačních jednot-
kách. 

Potřebujeme obsadit pracovní místa  
v následujících úsecích:

  1. Obsluha stroje / obsluha linky  
v mechanické výrobě

  2. Seřizovač (Technologiespre-
cher)

  3. Pracovník oddělení 
kvality (Qualitätsspre-
cher)

  4. Pracovník předseřízení 
nástrojů 

  5. Údržba závodu
  6. Logistika
  7. Management kvality 
  8. Personalistika
  9. Nákup
10. Účetnictví

Máte-li zájem spolupracovat na tomto 
pro naši podnikovou skupinu perspek-
tivním projektu, pošlete Vaši žádost  
o místo na náš personální manage-
ment v Harsumu. 

Každý uchazeč obdrží po přijetí žádosti 
bližší informace při osobním pohovoru. 

Kontaktními osobami v personálním 
managementu budou pan Aurin (ve-
doucí KP) a pan Mai (projektový ve-
doucí personálu v Číně). Těšíme se na 
Vaše žádosti.
 Kai Aurin

Jak jsme Vás již v tomto vydání informo Hledáme kvalifikované pracovníky pro Máte-li zájem spolupracovat na tomto Jak jsme Vás již v tomto vydání informo- Hledáme kvalifikované pracovníky pro Máte-li zájem spolupracovat na tomto 

Největší zakázka v podnikové historii

SCHLOTE SKUPINA staví závod v Číně
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V posledních 3 měsících významně 
stoupla produkce naší výrobní sku-
piny 3. Zatímco jsme v minulých letech  
zvládli vyrobit 23.000 až 28.000 sad 
výrobku Kurbelwellenlagerdeckel 
týdně, v posledních 8 týdnech jsme 
na výrobní lince K2 vyrobili pokaždé 
přes 30.000 sad. Tohoto úspěchu 
jsme dosáhli díky velkému množství 
opatření. Na prvním místě stojí 
zaměstnanci, kteří svým každodenním 
nasazením tvoří základní kámen. 
Výrobní linka, která již měla hodně let 
za sebou, byla díky mnohým opra-
vám modernizována, bylo odstraněno 
hodně menších nedostatků. Další vel-
ká oprava se uskuteční v kalendářním 
týdnu 31 a má dále zvýšit použitelnost 
zařízení. 

Ještě na konci loňského roku panova-
la v týmu negativní nálada, která měla 

hodně příčin. Kvůli četným změnám 
na vedoucích pozicích zůstalo bez 
povšimnutí mnoho zájmů a přání 

zaměstnanců, přesto se díky četným 
pohovorům se zaměstnanci nála-
da výrazně zlepšila a v týmu FG3 se 
podařilo zvýšit motivaci zaměstnanců 
a ochotu k výkonu. Také komunikace 
a spolupráce s úsekem TI, týmem 
pana Pulnera, se výrazně zlepšila a má 
na výsledku rozhodující podíl.

S výhledem na následující měsíce 
zůstává našim cílem potvrdit tyto do-
bré výsledky a pracovat nadále na 
zlepšování kvality. Osobně bych chtěl 
na tomto místě ještě jednou poděkovat 
všem kolegyním a kolegům ze závodu 
Harsum za podporu a srdečné přijetí 
do rodiny Schlote. 

 Kai Gädicke (TMFR)

Harsumská výrobní skupina FG3  
zvyšuje produktivitu až o 30 procent

Tým zleva doprava (kvůli 4-směnnému provozu neúplný) p. Heckeroth, p. Reule-
cke, p. Gelo, p. Kreye, p. Schäfer, p. Kim, p. Rabe

la v týmu negativní nálada, která měla povšimnutí mnoho zájmů a přání 

Aktuálně se vyrábí  
na lince K2 přes 30.000  
sad týdně: výrobek  
Kurbelwellenlagerdeckel
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Schlote GmbH Rathenow uzavřelo 
partnerství s Vysokou školou technic-
kou v Aachenu. Toto partnerství má  
svůj počátek v soutěži »Excellence in 
Production«, které se Schlote GmbH 
Rathenow zúčastnilo před několika lety. 
Soutěž si bere pod drobnohled proce-
sy v zúčastněných nástrojařských pod-
nicích z celého Německa a porovnává 
výsledky s obsáhlou databází, která 

byla vytvořena díky soutěžím a dalším 
srovnávacím testům. Získané poznatky 
pomáhají při optimalizaci podnikových 
procesů.

Z činnosti laboratoře obráběcích strojů 
WZL vysoké školy RWTH Aachen a ústavu 
Fraunhofer Instituts IPT vznikla v průběhu 
doby nástrojařská akademie »WBA«, se 
kterou se Schlote GmbH Rathenow spoji-

lo jako partner na podzim loňského roku.
V akademii WBA se můžete účastnit 
seminářů a projektů ze všech oblastí 
nástrojářství.  Jelikož má WBA hodně 
zkušeností ze spolupráce s mnoha 
nástrojáři a v průběhu času disponuje 
i vlastním „vzorkovým nástrojářstvím“, 
nacházíme zde ty správné impulsy do 
budoucna.
 Na

partnerství s Vysokou školou technic srovnávacím testům. Získané poznatky 
lo jako partner na podzim loňského roku.
V akademii W

Schlote GmbH Rathenow uzavřelo byla vytvořena díky soutěžím a dalším lo jako partner na podzim loňského roku.

Důležitý impuls pro budoucnost  
nástrojářství SCHLOTE SKUPINY

dožít se 50 není vlastně nic zvláštního, 
to se přihodí mnoha lidem. Jsou to na-
rozeniny jako každé jiné, opět uběhl 
jen jeden rok od minulých narozenin.  
Ve vlastním emocionálním světě je to 
ovšem něco mimořádného. Tyto 50. 
narozeniny připomenou oslavenci, že 
čas nezadržitelně běží a začíná nové 
desetiletí života. Člověk se ohlíží zpět 
a pokouší se předvídat do budouc-
na.  Ohlédnutí přitom přináší jasnější 
obrazy. Dosud jsem měl pracovně 
velmi bohatý, napínavý a zajímavý 
život. Důležitou součástí mého života 
bylo budování SCHLOTE SKUPINY, při 

kterém mne doprovázelo a podpo-
rovalo hodně lidí. Bez Vás, milé spolu-
pracovnice a milí spolupracovníci,  
by to všechno nebylo možné, proto 
mě velmi potěšila Vaše blahopřání  
k narozeninám. To byl opravdu skvělý 
nápad!

 Váš
 Jürgen Schlote

Od minulého podzimu  
je Schlote GmbH  
Rathenow důležitým 
partnerem WBA

to se přihodí mnoha lidem. Jsou to na
kterém mne doprovázelo a podpo
rovalo hodně lidí. Bez Vás, milé spolu

dožít se 50 není vlastně nic zvláštního, kterém mne doprovázelo a podpo

DĚKUJI  
za blahopřání
 Milé spolupracovnice a milí spolupracovníci,  
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Vzorně označená  
nabíjecí stanice  
pro vysokozdvižné  
vozíky v oddělení TL  
závodu GAW

Pro SCHLOTE SKUPINU je 
angažovanost v ochraně  
životního prostředí a přírodních 
zdrojů podnikovou výzvou  
– ale také důležitým přínosem  
k zabezpečení závodu. Úspěšným 
ověřovacím auditem EMAS III  
v závodě Wernigerode podáváme 
jasný důkaz – jsme připraveni 
převzít odpovědnost za dopad 
činnosti našeho podniku na životní 
prostředí a jsme schopni ochranu 
životního prostředí neustále 
zlepšovat.

EMAS je evropský systém ekologické-
ho řízení a auditu, zkratka anglického 
„Eco-Management and Audit Sche-
me“. Je to dobrovolný a současně 
nejproslulejší systém managementu 
ochrany životního prostředí v Evropě. 
EMAS je mnohem silněji hnán ekolo-
gicko-politickými úvahami než temati-
cky obdobná norma DIN EN ISO 14001. 
Daleko za zákonnými nařízeními pečuje 
o zodpovědné a neustálé zlepšování 
ochrany životního prostředí. Systému 
EMAS se může účastnit každá orga-
nizace, která by chtěla zlepšit ochra-
nu životního prostředí: výrobní pod-
niky, průmyslové a řemeslné provozy, 
živnostníci, ale i veřejné organizace.  
V současné době je v Německu  
kolem 1.200 firem registrovaných  

v EMAS, mezi nimi také mnoho našich 
zákazníků např. závody VW v Kasselu, 
Salzgitteru a Wolfsburgu. 

K účasti v systému EMAS musí organi-
zace prověřit své činnosti, výrobky a 
služby z hlediska přímých a nepřímých 
dopadů na životní prostředí a obzvlášť 
překontrolovat jejich energetickou 
bilanci. Na tomto základu se vyvíjí 
uspořádaný systém managementu 
životního prostředí s odpovídající doku-
mentací a je integrován do stávajících 
procesů. EMAS III se obsahově vztahuje 
nejen na klasickou podnikovou ochra-
nu životního prostředí, jako např. naklá-
dání s odpady nebo vodu znečišťujícími 
látkami, ale i na spotřebu energie.  

Důležitou součástí validace (ověřování 
platnosti) jsou prohlášení dotyčného zá-
vodu k životnímu prostředí, jejichž obsah 
předepisuje norma EMAS. Vedle politiky 
životního prostředí SCHLOTE SKUPINY 
je zde zahrnutý např. pro daný závod 
specifický program ochrany životního 
prostředí s konkrétními cíly pro zlepšení 
podnikové ochrany životního prostředí. 
Každé prohlášení k životnímu prostředí 
musí zkontrolovat nezávislý znalec, který 
vlastní pro daný obor specifické povo-
lení společnosti Deutsche Akkreditie-
rungs- und Zulassungsgesellschaft für 
Umweltgutachter mbH (DAU). Pokud 
prohlášení k životnímu prostředí splňuje 
přísné podmínky nařízení EMAS, pro-

hlásí znalec pro životní prostředí toto 
prohlášení za platné. V prvním roce 
následuje první validace auditem, 
stejně jako k tomu patřící přezkoušení 
dokumentů přímo na místě. V obou 
následujících letech se koná pokaždé 
jeden kontrolní audit a na čtvrtý rok 
připadá revalidace / recertifikace zá-
vodu. 

Validační audit EMAS III v GAW se konal 
26. a 27. února 2013. Přitom byly audito-
vány vedle všeobecné dokumentace 
a vedení společnosti nejvíce oddělení 
TM, TI, TL, stejně jako učňovská dílna 
a malosériová výroba. Díky odborně 

EMAS – důležitý evropský systém managementu ochrany životního prostředí 

Konal se první validační (ověřovací)  
audit v závodě Wernigerode
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Henning Hinke, oddělení TMK 
(mistr), a pan Matthias Bergmann, 
tým mechanické výroby –  
vedoucí směny FG5, před skladem 
a stáčírnou mycích prostředků 
v prostoru za vysokotlakými 
myčkami FG4

Předepsaná 
dokumentace na 

pracovišti

Skladovací prostor nebezpečných látek na dostatečně dimenzovaných  
záchytných vanách

způsobilému vystupování a motivaci 
zúčastněných pracovníků jsme mohli 
náš podnik ukázat z té nejlepší strán-
ky. Kolegové nejen výborně spolu-
pracovali, ale byli především dobře 
připraveni. Znalec na životní prostředí 
tak v konečném výsledku nezjistil 
žádnou formální systematickou odchyl-
ku od požadavků normy. V současné 
době probíhá proces registrace GAW 
do rejstříku EMAS při IHK Magdeburg.   
K tomu přeposílá IHK naši žádost na  
místní úřady k vyjádření stanoviska.  
Při úřední kontrole stojí v popředí 
dodržování všech úředních požadavků 
žadatelem. Až budeme mít ten-
to krok úspěšně za námi, obdržíme 
pravděpodobně uprostřed dubna ofi-
ciální registrační osvědčení. Prohlášení  
k životnímu prostředí 2013 firmy GAW  
obsahuje 27 stran a bude brzy 
připraveno pro všechny zaměstnance 
i všechny zájemce na našich firemních 
webových stránkách v sekci Download. 

Samozřejmě si uvědomujeme, že sa-
motná úspěšná registrace do systému 
EMAS není  ve věci ochrany životního 
prostředí a managementu energie 
důvodem usnout na vavřínech. Ba nao-
pak. 

Do budoucna jsme si předsevzali 
hodně. Důležitým cílem pro letošní rok 
je zjistit spotřebu jednotlivých strojů a 
cíleně řídit energeticky náročné pro-
cesy s ohledem na efektivní využití 
energie. V příštích vydáních našeho 
zaměstnaneckého časopisu bychom 
Vám chtěli dát možnost podílet se na 
vzrušujícím tématu managementu 
energie ve SCHLOTE SKUPINĚ. Nejedná 
se zde jen o certifikace, nýbrž nám jde 
spíš o to, jak můžeme management 

energie dostat do podnikové praxe. 
Co se děje v jednotlivých závodech? 
Kde se nacházejí hlavní odběratelé? 
Jaké konkrétní zkušenosti máme k dis-
pozici pro určité postupy a koncep-
ty? Co může udělat každé oddělení 
a každý zaměstnanec v rámci svého 
úseku?

Představíme Vám další aktivity z obla-
sti managementu životního prostředí a 
energie. Pokud k tomu máte speciální 
otázky nebo Vás napadají témata,  
o kterých by se zvlášť mělo psát, potom 
nám dopředu napište na: i.truemper @
schlote.com. 
 Dr. A. Blarr/Tr.



NA ZÁVĚR . . .

A toto Vás čeká v příštím vydání:

Ochrana životního prostředí se týká každého

Nové oddělení managementu životního prostředí a energie

O „crown caps“, „capsules“, „chapas“ a „tappo a coronas“ 
Neobvyklý koníček „korunkové uzávěry“

13. červen 2013 přináší opět příležitost  
si zasportovat, protože startuje pátý 
běh firem B2Run v Hannoveru. Po 
úspěšné účasti v r. 2012 se SCHLOTE  
SKUPINA zúčastní běžeckého mistrovství  i  
v letošním roce. 

Poběží se vzdálenost téměř 6 km  
s cílovou rovinkou na stadionu AWD-
Arena klubu Hannover 96. Trať kolem 
jezera Maschsee zvládne každý, ať 
začátečník či chodec.Zaběhnutý čas 
je v tomto případě vedlejší, jde zde 
především o radost z běhu a zába-
vu s kolegy. Nejzdatnější běžci mají 
však možnost se kvalifikovat na finále  
v Berlíně (28. srpna, olympijský stadion). 

Po vynaloženém úsilí se znovu společně 
uvolníme a odpočineme si na akci Af-
ter-Run-Event v AWD-Aréně.

Přihlašovací listina je přichystaná 
na sekretariátě. Pokud máte zájem, 
zapište se na seznam nebo mě oslovte.

 Till Seelmann

B2Run 2013

SCHLOTE SKUPINA je opět při tom!

53326-1304-1010




