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ŠKOLA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

DÍL

ˇ RPSN
Výpocet

reálné náklady na půjčku
Zkratka RPSN zůstává pro leckoho tajemná. Přitom právě ona dokáže přesněji než úrok
ukázat, jak draho si „kupujete peníze“. Společnosti, které peníze půjčují (ať už jsou to banky,
nebo jiné instituce) na naši nevědomost často hřeší a údajem RPSN se zvlášť nechlubí.
Nenechejte se opíjet rohlíkem! Zkratka RPSN znamená roční procentní sazba nákladů – zní to
pěkně, ale pořád spíš jako nějaké zaklínadlo; pojďme se tedy podívat podrobněji, jaký je vlastně
význam tohoto pojmu.
Do RPSN se však započítává všechno, co za půjčku platíte, tedy všechny poplatky, které se k ní vztahují. Patří k nim třeba:
•
•
•
•
•
•

poplatek za uzavření smlouvy (za poskytnutí úvěru),
poplatek za vedení účtu,
poplatek za správu úvěru,
poplatek za transakci (pohyb na účtu),
pojištění schopnosti splácet,
a další.

Pokud si například půjčíte na pět let 50 000 Kč
se splátkou 1100 Kč měsíčně a k tomu budete muset
věřiteli platit 50 Kč měsíčně za vedení úvěrového účtu,
je RPSN 14,89 procenta, protože se do něj započítá
těch 3000 Kč, které zaplatíte jen na poplatcích
a 500 Kč za uzavření smlouvy.

Výše úvěru:

50 000 Kč

Perioda splátek:

měsíčně

Počet splátek:

5 let (60 měsíců)

Výše splátky:

1100 Kč

1100 x 60 měsíců =

66 000 Kč

Poplatek za uzavření smlouvy:

500 Kč

Měsíční vedení úvěrového účtu + pojištění schopnosti
splácet: 50 Kč x 60 měsíců =

3 000 Kč

Půjčíte si tedy 50 000 Kč na dobu pěti let, se splátkou 1100 Kč měsíčně. K tomu budete muset věřiteli platit 50 Kč
měsíčně za vedení úvěrového účtu: RPSN je 14,89 procent = započítáno 3000 Kč, které zaplatíte jen na poplatcích
a 500 Kč za uzavření smlouvy.
RPSN je 14,89 %

(bez poplatků a vedení účtu by RPSN bylo 12,14%)

Zaplatíte navíc celkem: 16 000 Kč + 500 Kč + 3 000 Kč =

19 500 Kč

Pro srovnání dvou úvěrů (půjček) je tedy RPSN nepostradatelný pomocník. Velmi snadno se totiž může
stát, že první banka má sice krásný úrok, ale tolik různých poplatků, že půjčka od druhé banky je daleko
výhodnější, i když je její úrok na první pohled vyšší. 
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Lada Andrýsková
Specialista chráněného trhu práce
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EDITORIAL

Vážení čtenáři,
vítám Vás při čtení dalšího čísla
Filipa Bulletinu, dnes již druhého
vydání v režii a pod patronací nové
šéfredaktorky Kláry Michalčíkové.
Většina z nás je již po návratech
z letních dovolených a prázdnin. Alespoň u části z nás se rozjíždí pravidelné

podzimní hektické kolečko plné starostí, práce, úkolů, dětí, jejich škol
a kroužků...
Je tedy dobré nepodlehnout stresu
a panice a snažit se, pokud možno,
vidět věci optimisticky a s nadhledem.
Za každého počasí, situace či režimu
si člověk může vybrat, jak se k dané

věci postaví. Buď chce vidět svět z lepší
stránky a stráví život v klidu nebo se
jím plíživě protrápí obavami ze všech
skutečných nebo vymyšlených krizí, co
denně vyskakují odkudkoliv kolem nás.
Ať už patříte k jedné či druhé skupině,
je důležité mít v záloze nějaké jistoty.
Může to být partner, rodina, přátelé
anebo i zaměstnání. O tyto jistoty se
pak můžete opřít a obavy či problémy
lépe zvládnout a vyřešit! A když bude
potřeba, připomeňte si staré dobré
heslo: Nač stahovat kalhoty, když brod
je ještě daleko.
Doufám, že zaměstnání ve Filipě
právě takovou jistotou pro mnohé z Vás
může být. Toto je mojí, a nejen mojí
velkou snahou.
Přeji Vám příjemný podzim
Váš Leoš Vrbata

Kvalita je pestrá
Léto je u konce a já pevně věřím,
že každý z Vás měl příležitost
užít si pár dní volna a načerpat
energii ať už doma nebo na své
vysněné dovolené.

zajištěny shody s požadavky normy. Věřím však, že za podpory mých kolegů a
kolegyň vše zvládneme s kladným výsledkem a opětovně prokážeme, že jako

Je tady podzimní čas a s tím nás
opět čeká mnoho příprav na obhájení
certifikátu IATF 16949 v Kosmonosech na hale DC3. Může se zdát, že se
nejedná o nic zásadního a audity bývají
vlastně stále stejné, příprava je tak
vlastně jakousi rutinou, ale není tomu
tak. Na projektech se stále něco mění a
příprava je vždy jiná. Od loňské certifikace se projekt na hale DC3 rozrostl o
nové sekvence, které je potřeba řádně
přezkoumat, abychom věděli, že vše
splňuje podmínky certifikace. Stejně
tak se rozrůstají i interní procesy, které
mohou výsledek celého auditu ovlivnit.
Tyto procesy se v rámci příprav také
nastavují a přezkoumávají, aby byly

tým jsme schopni posouvat kupředu
nejen společnost, ale také sami sebe. 
Lucie Hopová
Manažerka kvality
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LOGISTIKA

Logistický sklad v Březhradě

aneb nový směr logistiky pro Filipu

Velkou novinkou uplynulých
měsíců je otevření nového
provozu v Hradci Králové,
který se vyjímá mezi ostatními
logistickými provozy Filipy tím,
že není z oblasti automotive.
Zákazníkem je firma Freudenberg,
pro kterou skladujeme úklidové
prostředky.
V rámci naší logistiky se tedy
jedná o zákazníka v novém segmentu
podnikání. Projekt je proto dalším
krokem vpřed a přispívá k diversifikaci
portfolia našich zákazníků, což nám
pomáhá posilovat stabilitu celé firmy.
Službu vykonáváme v kompletně nově
vybudovaných prostorech, které jsou
součástí velkého, zrekonstruovaného
areálu. Za provoz skladu je zodpovědná
Marcela Hošková, která se s námi
podělila o informace týkající se náběhu
nového projektu.
„Filipa spolupracuje s firmou
Freudenberg již od roku 2016, kdy
pr vním projektem bylo balení mopů
v objemu 80 tisíc kusů měsíčně.
Postupem času zákazník navýšil
odvolávky a v současnosti balíme
200 tisíc mopů měsíčně na obou
provozech v Lázních Bělohrad. Díky
vzájemné spokojenosti získala Filipa od
Freudenbergu další tři projekty, které
zahrnují nejen balení, ale také kontrolu
výrobků. S novými projekty souvisí
uskladnění a logistický tok výrobků,
proto vznikl projekt logistického skladu
v Hradci Králové, který odstartoval

1.čer vence letošního roku. Sklad sídlí
ve WLC – parku v Březhradě. Areál
prošel kompletní rekonstrukcí a došlo
také k výstavbě několika nových skladů.
A právě jednu z nově vystavěných hal
využívá naše společnost.
Od čer vence jsme udělali spoustu
práce, neboť jsme halu převzali zcela
prázdnou. Jako pr vní přibyla v nové
hale administrační buňka, postupně pak
IT systém SiStore, který nastavil náš IT
technik ve spolupráci s firmou APSIS.

APSYS

JAK TO U NÁS CHODÍ
Veškeré výrobky i vstupní výrobní
materiál, který je do skladu dopraven,
označíme našimi interními kódy
a přijmeme je na sklad. V interním
systému je pak následně možné
sledovat aktuální stav a pohyb
skladovaného zboží. Při expedici
je nutné opět načíst všechny kódy
zboží, které je určeno k vyskladnění.
Následně dojde k odpisu tohoto zboží
ze skladu. Veškerý pohyb materiálu
a zboží ve skladě je prováděn na
základě avíz z firmy Freudenberg.
Vše zní hodně jednoduše, že?
Nastavení celého systému však
zahrnuje spoustu hodin práce
u počítače, celou řadu telefonátů,
shromažďování informací, ale
především mnoho hodin strávených
přímo ve skladě.
K manipulaci používáme techniku,
která byla specifikována v požadavcích
zákazníka. Vzhledem k tomu, že se ve
skladě instaluje regálový systém, který
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je vysoký cca 10 m, nebyl jednoduchý
úkol vybrat tu správnou.
Původně jsme měli zajišťovat
službu v režimu 6 -18 hodin. Tuto
provozní dobu měli zajišťovat celkem
tři pracovníci - dva skladníci a jeden
vedoucí skladu. Nyní si zákazník žádá
službu 6 - 22 hodin. Proto probíhá
nábor dalších skladníků – řidičů VZV
pro nakládku a vykládku kamionů
z rampy.
Na ostrý provoz jsme připraveni
a očekáváme, že zákazníkovi
poskytneme služby s vysokými
standardy. Mohu říci, že se nám
úspěšně podařilo logistiku rozjet.
Naskladňujeme jak finální výrobky,
tak i materiál. Denně tu naložíme
a vyložíme v průměru 12 kamionů.
Nejvíc odbavených aut, které jsme
během jednoho dne odbavili bylo
15. Do budoucna je ale požadavek na
obrátkovost aut ze strany zákazníka vyšší.
Vše se zdařilo díky spolupráci
našeho realizačního týmu, kterému
tímto děkuji. Velkou oporou při
zorganizování chodu skladu mi
byl kolega Patrik Medáček, který
mi ochotně předal své zkušenosti
z logistického oboru. I jemu patří
velké poděkování. Můj poslední dík
patří vedení společnosti za důvěru
a příležitost, kterou jsem dostala.
Teď už si jen držme palce, aby vše
fungovalo, tak jak jsme začali!“ 
Marcela Hošková
Vedoucí projektu
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Z novinek
v logistice
Jak jsme zmínili v minulém
čísle Bulletinu, na jednom
z našich logistických provozů
v Kosmonosech, na hale DC4,
byla celé jaro prováděna poměrně
rozsáhlá přestavba.

rekonstruované haly. Na hale DC4
jsme také přes léto instalovali na všech
sloupech nové zábrany. Věříme, že tím
docílíme nižšího poštu škodních událostí,
kterých na tomto provoze za rok jeho

existence nebylo málo. Efektivitu zábran
budeme analyzovat tak, abychom dokázali
vyhodnotit jejich skutečnou účinnost. 
Kateřina Kratochvílová
Vedoucí pro výrobu a služby

Došlo k citelnému zvětšení přístřešku
v části pro příjem materiálu, dále
k vybudování buňky pro příjem a buňky
pro expedici, k výstavbě tubusů u vjezdů
pro vykládku materiálu na příjmu. Stavba
i kolaudace proběhly úspěšně a halu
již můžeme v plné kapacitě využívat.
Přestavba probíhala za plného provozu,
příjem materiálu byl dočasně odkloněn
na rampy, odkud za běžného provozu
pouze expedujeme, nebylo tedy lehké
vše sladit a dostát všem našim závazkům
vůči zákazníkovi. Přikládáme pár fotografií



Představení
nových tváří v logistice
Na halu DC4 v Kosmonosech
nastoupil v červenci t.r. na pozici
vedoucího projektu Jaroslav
Štecha. Jarda vystřídal Lucii
Čapkovou, která se rozhodlo
a
naši společnost k 31. 8. 2019
opustit. V červenci probíhalo
předávání agendy a zaškolování,
od srpna je pozice plně v rukou
Jardy.



Jaroslav Štecha, vedoucí projektu
na hale DC4

Aktuálně se nacházíme v období, kdy
se objemy na tomto provoze budou
nav yšovat, přejeme proto Jardovi
mnoho úspěchů a ať se mu na provoze
daří. Naše očekávání nejsou malá,
Jarda není v logistice nováčkem.
„Od 1.8.2019 jsem převzal halu
DC4, přišel jsem z firmy Faurecia
interiors Bohemia, kde jsem
pracoval jako vedoucí externího
logistického a v ýrobního provozu.
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Rekonstrukce haly DC4

rozhodla

Moje zodpovědnost byla za autonomní
fungování logistického řetězce příjem,
skladování, expedice, JIT v ychystávání
pro zákazníky Audi a Škoda.
Zodpovídal jsem za v ýrobu
a dodávky náhradních dílů pro
všechny zákazníky po v ýběhu dílů ze
série a dále za montáže a dodávky
přímo k zákazníkovi pro drobné
interiérové díly automobilů. Jsem
komunikativní, mám rád informační
systémy, pokud pomáhají v práci.
Jsem teamov ý hráč jak v práci, tak
ve sportu. Ve volném čase se věnuji
sportu: tenis, nohejbal, myslivost.
Mojí hlavní zálibou je parkurové
skákání, v kterém podporuji obě své
dcer y.“ popisuje svůj život ve zkratce
Jaroslav Štecha, vedoucí projektu na
hale DC4. 
Kateřina Kratochvílová
Vedoucí pro výrobu a služby
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Vztahy

na pracovišti

Vztahy na pracovišti mohou člověku znepříjemnit i tu nejzajímavější práci.
Vztahy na pracovišti mohou být skutečně různé, od ryze přátelských přes
hlubší náklonnost, flirt pro zpestření
domácího stereotypu, lásku, až po vzájemné intriky, nesnášenlivost, šikanu,
nebo také sexuální harašení. Každý
z nás se jistě s určitým typem těchto
vztahů na svém pracovišti někdy setkal.
A jak je řešit?
KDE JSOU OBAVY, JSOU I FÁMY
Proč se vlastně drby na pracovišti šíří?
Nejčastější příčinou jsou nejistota
a strach, a ty většinou vznikají, když
lidé nemají dost informací o chodu
firmy. "Klasickým příkladem jsou poplašné zprávy o chystané reorganizaci,
propouštění, prodeji firmy. V podniku,
kde nefunguje vnitřní komunikace, kde
se manažeři nestarají o to, aby lidé věděli včas a přesně, co se s firmou děje,
se fámy tohoto druhu šíří jako lavina,"
Podle něho drbům nahrává i přehnaně
konkurenční prostředí ve firmě, kde
neexistuje týmový duch. Lidé si tak
znepříjemní život vzájemnou kontrolou, až klesá jejich výkonnost, protože
se soustředí jen na vnitropodnikové
politikaření.
Šíření drbů lze z hlediska pracovního práva jen těžko trestat. Ale lze si se
šiřitelem drbů poradit jinak. "Když má
kdokoliv čas na drby, není zřejmě dostatečně pracovně vytížen a je nasnadě
jej více zahrnout úkoly."

CO JE DRB
Pokroucená a lživá informace, která ale
může mít pravdivé jádro. Tak vypadá
klasický drb. Často je šířený nikoli jako
pomluva, ale jako zajímavá informace.
Vhledem k tomu, že se drby šíří »tichou
poštou«, se ale často na původní
informaci nabalují další a další dohady
a polopravdy, až se z ní na konci řetězce stává zákeřná a zlá pomluva.
KDE SE NEJVÍC POMLOUVÁ
Unuděný kolektiv žen s nižším vzděláním. Tak vypadá podle psychologů
typicky drbavý kolektiv. Každý, kdo se
v něm nějakým způsobem liší, se může
připravit na pekelnou záplavu klepů.
Tohle drbům nejvíc nahrává:
• Nuda – nudící se kolektiv, který nad
sebou nemá bič termínů a uzávěrek, si
během osmihodinové pracovní doby
drby nejen dokáže vycucat z prstu, ale
rozšířit po celé firmě.
• Závist – pokud ve firmě neexistují
jasné zásady odměňování a průhledný
systém prémií a mimořádných odměn,
lidé se často pomlouvají i kvůli smyšleným výhodám a pár korunám navíc.
• Zvyk – v kolektivu, kde se pomlouvalo
vždycky a nikdy se nikdo nerozčiloval,
se bude šíření pomluv zastavovat jen
velmi obtížně.
• Odlišnosti – jiný styl života nebo aspoň oblečení dokáže z člověka udělat
černou ovci jakéhokoli »normálního«
kolektivu.
JAK SE BRÁNIT KLEVETÁM
Špitají si kolegyně za vašimi zády
a spolupracovníci se na vás dívají
skrz prsty? Pokud si myslíte, že jste
se stali obětí drbů, připravte se na
nesnadný souboj. Jak nejlépe postupovat v boji proti pomluvám:
• Dejte kolegům rázně najevo, že zbytečné a zlé pomluvy slyšet nechcete.
• Pokud vám někdo pomluvu s gustem
donese, rovnou řekněte, že teď se
k tomu musíte postavit a že budete
dotyčného citovat jako zdroj. Tím
omezíte množství pomluv, které
vám někdo bude donášet, a zároveň
budete mít možnost, jak se vůči nim
ohradit.
• Jestli se budete chtít proti pomluvě
bránit, udělejte to nejdřív v soukromí,
mezi čtyřma očima. Snažte se postupovat neagresivně. Většině lidí stačí,
když dáte najevo, že o pomlouvání víte.
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•Z
 kuste nedávat k pomluvám podnět.
Neotvírejte témata, o kterých víte, že
provokují.
•K
 dyž už se pomluva objeví, nevšímejte si jí a nechte ji vyšumět. Čím víc
se budete zlobit a reagovat, tím víc
podnítíte zájem a úvahy o tom, jestli je
to pravda.
•P
 okud máte pocit, že vás někdo
záměrně a opakovaně pomlouvá, a to
i přes to, že jste si to s ním vysvětlili
mezi čtyřma očima, ozvěte se. Vysvětlete kolegům, co se děje a jaký je na
to váš názor. Dál už to pak neřešte
a zbytečně se s nikým nepouštějte do
konfliktu.
•Z
 koumejte své pocity. Možná jste na
některá témata víc citliví. Proto si dávejte pozor i na sílu své reakce. Co vy
můžete vnímat jako záměrné a poškozující, to druhá strana může považovat
za nevinný vtip.
•P
 okud si nejste jisti, jestli se vám to
jen nezdá, požádejte přátelsky nakloněnou kolegyni nebo kolegu o názor.
• Jestli je to opravdu moc zlé a máte
pocit, že jste na to sami, a tato situace
navíc tr vá delší dobu, vyhledejte psychologa a pokuste se situaci zvládat
s jeho podporou. 
Lada Andrýsková
Ombudsman
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NOVINKY Z FILIPY

Morava – v Bojkovicích to

žije aneb nový projekt v Zevetě

Na úvod něco málo z historie. Firma Zeveta se již od svého počátku
orientovala na chemický a zbrojní
průmysl. Vznikla v Bojkovicích již
v roce 1936.
Vždy patřila mezi významné zaměstnavatele v místním regionu a díky své
strategicky výhodné pozici dokázala
prosperovat i v průběhu druhé světové
války, kdy jejím hlavním artiklem byla
zejména zbrojní výroba. Tato prosperita
měla i temnou stránku, za okupace musel
místní závod zásobovat zbraněmi naci-

stická vojska, což vedlo k tomu, že byla
Zeveta 30.4. 1945 bombardována.
Avšak i přes tuto tvrdou ránu Zeveta
nezapomněla na své kořeny a v průběhu
2.poloviny 20.století se dokázala opět
dostat mezi špičku ve svém odvětví. Na
přelomu tisíciletí se firma rozdělila na
divizi Ammunition a Machinery, aby se
mohla lépe rozvíjet jak ve zbrojním, tak
automobilovém odvětví.
Právě s divizí Machinery spolupracuje
od letošního července naše chráněná
dílna v Bojkovicích. Pracovníci provádí



Zeveta Bojkovice

výstupní kontrolu a balení lisovaných
komponentů, které jsou součástí nákladních automobilů a filtračních soustav. 
Jakub Daněk
Vedoucí provozu Bojkovice

PET produkty

Krásné slunečné léto si užil náš
Filipa PET tým, který se zúčastnil
několika výstav a opět rozšířil produktovou řadu výrobků.
Na konci srpna jsme rozložili svůj
stánek na výstavě INTERDOG BOHEMIA
CACIB 2019 v Mladé Boleslavi, která
byla velmi úspěšná a myslím, že jsme
si to velmi užili. Nejbližší výstava, kde
můžete opět najít náš stánek bude na
konci září 27.9. - 29.9. 2019. Jedná se
o výstavu Člověk v přírodě, která se koná
v Lounech. Pokud se na výstavu chystáte, zastavte se. Moc rádi vás uvidíme!
Nový sortiment jsme rozšířili o ,,Luxusní řadu” vhodnou převážně pro malá
plemena. Tato řada výrobků je dozdo-



Srpnová výstava INTERDOG BOHEMIA CACIB 2019 v Mladé Boleslavi

bená kamínkovou sponou a detailem
v různých variantách. Další novinkou je
také řada imitující kůži. Tyto výrobky jsou
tmavě hnědé s měděným kováním. Stávající sortiment jsme pak doplnili o spoustu
nových barviček, které naleznete na
našem e-shopu. Během podzimu bude-
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me pracovat na rozšíření řady reflexních
obojků a vodítek. Chystáme také ještě
jednu novinku! Ta prozatím zůstane pod
pokličkou a představíme vám ji v dalším
čísle Bulletinu. 
Krásný barevný podzim všem!
Tým FilipaPET

FILIPA BULLETIN
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KARIÉRA

Budování kariéry
– záleží na každém z nás
Společnost Filipa je stabilní
firmou, která musí reagovat na
celou řadu vnějších i vnitřních
změn. Tyto změny vyžadují nové
znalosti, dovednosti, ale i nově
vznikající profese. To klade nároky na zaměstnance a z pohledu
firmy na nutnost plánování kariéry jejích zaměstnanců.
Kariéru můžeme chápat jako celoživotní
proces od vstupu do pr vního zaměstnání až po odchod do důchodu. Druhým
pohledem pak můžeme na kariéru
pohlížet jako na změnu znamenající pracovní úspěch. Nemusí se vždy jednat
jen o postup vzhůru v rámci hierarchie
společnosti. V dnešním moderním chápání má kariéra vícečetné trasy – může
jít o postup vertikální, diagonální, popřípadě o postup na pozici specialista.
Kariérní rozvoj každého z nás je limitován naším potenciálem – pracovním,
ale i osobnostním. Každý pracujeme
s vlastními hodnotami, motivací, schopnostmi. Je důležité nezaměňovat kariéru
s kariérismem, který je projevem prospěchářství, bezohledným budováním
kariéry na úkor druhých. Kariérismus,
na rozdíl od kariérového plánování, je
jevem, který v naší společnosti nebyl
a nikdy nebude tolerován.
Naopak se snažíme podporovat
kariérní rozvoj, vyhledáváme zaměst-

nance, kteří mají potenciál, mají chuť
do práce a mají odvahu ke změnám.
Jedním z takových pracovníků je i Michaela Kočová – od čer vence tohoto
roku působící jako vedoucího provozu
na projektu CEDL. Jaká byla její cesta na
tuto pozici?
Michaela, které snad nikdo neřekne jinak než jen Míša, se narodila ve
znamení ryb, v současné době bydlí
v Luštěnicích, kde vychovává svého
třináctiletého syna Toma. Můžeme říci,
že pracovní kariéra Míši byla vždy spjatá
s logistikou.
Po absolvování gymnázia a ročním
studiu angličtiny na jazykové škole nastoupila ve Vrchlabí do společnosti Škoda Auto a.s. na pozici skladníka. Poté,
co se přestěhovala, začala pracovat ve
firmě Dobos, spol. s r.o. v areálu Škoda
Part Centrum u Mladé Boleslavi. Zde
začínala od píky – nejpr ve jako řidič
VZV, poté jako operátor PC a později
jako „mistrová“, kdy měla na starosti
chod větší části skladu.
Ve druhé polovině roku 2017 začala
uvažovat o změně – právě v době, kdy
se v Kosmonosech začínal plánovat rozjezd dvou zcela nových projektů. O naší
společnosti se dozvěděla prostřednictvím svého přítele, dala na doporučení
a po absolvování vstupních pohovorů
přijala nabídku na pozici disponentky
logistiky na hale DC3. Míša tak byla

KRÁTKÝ „MÍŠIN“ DOTAZNÍK:
Nejoblíbenější barva: fialová
Oblíbené jídlo: těstoviny
Vysněné místo na dovolenou: chorvatská pláž Zlatni Rat Beach
Nejčastější způsob relaxace: kolečkové brusle, jakýkoliv pobyt u vody…
Domácí mazlíček: činčila Míša
Oblíbená květina: růže
A co bych si vzala na pustý ostrov: přítele a syna
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u projektu CEDL od úplného počátku.
Proaktivně se zapojila do všech procesů, velmi rychle prošla zaškolením
v rámci své pozice. Byla spolehlivým
článkem celého provozu a oporou
nejenom pro vedoucí směny. Postupem
času prokazovala vysokou odbornost,
pomáhala s koordinací agenturních
zaměstnanců i při plánování směn. Míša
je určitě týmový hráč, který vždy přebírá zodpovědnost za výsledek.
V dubnu letošního roku se z důvodu
stěhování rozhodl ukončit své působení
ve Filipě Štěpán Macek, který pracoval
na pozici vedoucího provozu. Posunout
Míšu na toto volné pracovní místo se
tak, po zvážení všech možností, stalo
jasnou volbou.
Rozhodování o nové nabídce nebylo
pro Míšu, dle jejích slov, vůbec těžké.
Tuto výzvu přijala okamžitě. Jejím cílem
v nové pozici je hlavně pomoci Daně
Rychetské (vedoucí projektu CEDL),
chce být přínosnou pro celý pracovní
tým. V tuto chvíli vnímá jako nejtěžší
realizace hodnocení pracovníků – to je
pro ni nová zkušenost, proces, který
není zdaleka tak jednoduchý, jak se na
pr vní pohled může zdát.
Míše přejeme na nové pracovní pozici
hodně pracovních úspěchů. 
Blanka Niebrojová
PR manager
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Často nám od vás, našich zaměstnanců, chodí různé dotazy. Jelikož se mnohdy shodují nebo jsou vyřčeny
jen tak při výkonu zaměstnání, rozhodli jsme, že otevřeme v Bulletinu rubriku, kde vaše dotazy zodpovíme. Vaše dotazy můžete předávat vašim nadřízeným, posílat na e-mail: redakce@filipa.cz nebo anonymně
vhodit do schránky důvěry.
DOTAZ:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda v chráněné dílně můžou lidi pracovat na
normy. A je to podloženo nějakým zákonem? Děkuji.
Anonymní dotaz
ODPOVĚĎ:
Pokud jde o normování práce, tak zaměstnavatel může normovat
práci i v chráněné dílně, ale musí přihlédnout ke zdravotnímu stavu
jednotlivých pracovníků. Právě na nižší výkonnost zaměstnanců
dostává zaměstnavatel příspěvek od úřadu práce. I když je chráněná dílna specifickou formou účasti na pracovním trhu i ona musí
vyrábět a umisťovat výrobky na trhu. Tudíž je případné nastavení
norem v těchto provozech plně v kompetenci zaměstnavatele…
DOTAZ:
Dobrý den,
Zaměstnavatel dodal pracovní obuv, která mi nevyhovuje. Koupila
jsem si na vlastní náklady svoji. Může mě zaměstnavatel postihovat
za to, že není úplně podle jeho představ?

ODPOVĚĎ:
Pokud se na práci, kterou vykonáváte, vztahuje povinnost ochranných prostředků, je nejen naší povinností, ale i ve vaším osobním zájmu, zajistit a nosit obuv dle všech náležitostí. Pokud vám
naše pracovní ochranná obuv nevyhovuje z hlediska zdravotního,
nebudeme vás postihovat, pokud vámi zakoupená obuv splňuje
certifikaci o tom, že je bezpečnostní. Takovou obuv proplácíme na
základě doporučení od lékaře.

ZMĚNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZAMĚSTNANCE:

Přechod na jinou pojišťovnu bude sice platný od 1. 1. 2020, avšak změnit ji musíte do konce září 2019.
Chystáte se na změnu zdravotní pojišťovny? Pokud ano, učiňte tak do konce září a tuto změnu co nejdříve nahlaste
na mzdovou účtárku. Děkujeme!
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ČTYŘSMĚRKA
Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něm
umístěna ve čtyřech různých směrech, přečtete tajenky
z nevyškrtaných písmen.

OSMISMĚRKA
Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něm umístěna
v osmi různých směrech, přečtete začátek tajenky z písmen doplněných do prázdných políček a konec tajenky z nevyškrtaných písmen.

BANKET
BAROKO
DEBATA
GRANÁT
HORNÍK
JELENI
KLAVÍR
KOŠILE

AZULEN
BERBER
BOUŘKA
HRDINA
JAMKA
KRA JTA
KRMIVO
KŘÍDLO
LETORA

KRAKOV
KRÁLÍK
KURENT
MANDLE
MRAZÍK
ODSKOK
OPASEK
OPATEK

PALIVO
PIKNIK
POKROK
POROTA
POTUPA
PUMPAŘ
ROHLÍK
ROVINA

SMOLKA
SVĚTICE
ŠELEST
ŠUMAVA
TALÍŘE
TATRAN
ZLOMEK

NÁKRES
OKÉNKO
OKLUZE
ORLOJE
PESETA
PLAST
PODPAL
POINTA
POLYP

POUČKA
POUTA
RAKETA
RALLYE
REKTOR
ROCKER
SÍTKO
SOUDEK
STAVAŘ

TEROR
TOLEDO
TRÁMEK
TRIKOT
VIDLAN
VÍKEND
ZNAČKA

SUDOKU

VÍT, ŽE?
• Blechy dosahují při skoku zrychlení až 1 500 m/s?
To znamená přetížení 150G, což je 25krát více než
při startu raketoplánu do vesmíru.
• V Singapuru je zakázaný prodej i dovoz žvýkaček
pro vlastní spotřebu, z důvodu žvýkačkového
vandalismu.
• V roce 1977 vyslalo lidstvo do vesmíru sondu
Voyager s pozlacenou gramofonovou deskou
na které je zachycen pozdrav v 55 jazycích,
	 90 min. pozemské hudby a nahrán tlukot
lidského srdce. V současnosti je Voyager
vzdálený přes 20mld km od Zěmě.
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V podzimním Bulletinu opět soutěžíme! Stačí zodpovědět
soutěžní otázky, které zní: 1. Kdo vynalezl dynamit?
2. Jaká je nejvyšší hora České republiky a kolik měří?
Správné odpovědi pošlete společně s vyřešenou tajenkou
křížovky na mail: redakce@filipa.cz nebo je předejte svému
nadřízenému do 1. 12. 2019.

Do soutěže letního Bulletinu se vás zapojilo opravdu hodně,
avšak jak pravidla praví, vylosovaní výherci mohou být pouze tři.
Výherní balíčky tentokrát poputují k těmto třem výhercům:
Iveta Zárubová, Soňa Štěpánková, Lída Křivánková. Všem
výherkyním gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme. Pokud se na vás v tomto vydání neusmálo štěstí, nevěšte hlavu.

11

ŽIT

É MÍTI F
IL
I

PA

JAK JE
DŮ

V lné
LE

pracovní pozice
Máte kamaráda – známého, který hledá práci nebo jen uvažuje o změně?
Doporučte nám jej do Filipy… Za zaměstnance, který nastoupí do naší společnosti,
vyplácíme odměnu – vždy měsíc po nástupu a následně pak po odpracování 3 měsíců.
Naším cílem není jen obsadit volná pracovní místa, ale také mít v našich řadách prověřené
zaměstnance, kteří „zapadnou“ do kolektivu a budou chtít s námi spolupracovat dlouhodobě.

AKTUÁLNĚ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA: KOSMONOSY – MLADÁ BOLESLAV
OPERÁTOR LOGISTIKY
– ŘIDIČ VZV
HLEDÁME TVÁŘE FILIPY Z ŘAD
NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ“

Chtěli byste se stát tváří naší firmy? Rádi se fotíte?
Hledáme právě vás – nezáleží nám věku ani pohlaví.
(Odměna vás nemine)
Neváhejte a kontaktujte
nás na redakce@filipa.cz.

OPERÁTOR SKLADU
– OPERÁTOR VÝROBY

