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V Jistebníku jsme se 1. 10. 2020 dočkali slav-
nostního otevření nového závodu Jistebník 
01 PRVOVÝROBA.
Po úvodních slovech paní starostky Jistební-
ku Šárky Storzerové a majitele ISMM Group  
pana Miloslava Cváčka proběhlo slavnostní 
přestřižení pásky a následná komentovaná 
prohlídka celého závodu. Hosté mohli vidět 
technologie na dělení materiálu – dva mo-
derní vláknové lasery a CNC plazmu, dále 
čtyři ohraňovací lisy a brusírnu.
Součástí prohlídky byl také sklad plechů  
a společnost ISMM & TESO, kde bylo možné 

vidět, jak se vyrábějí schodišťová ramena  
s teraco obkladem. Jsme rádi, že se ceremo-
niálu mohli zúčastnit naši obchodní partneři 
z Francie, ale také děkujeme za účast našim 
dodavatelům, zástupcům médií, dalším hos-
tům a všem našim zaměstnancům, kteří se 
na organizaci akce podíleli. O skvělý obědo-
vý raut se jako vždy postaral Hotel a Restau-
race Gong. Děkujeme!
Celou událost a také výrobní závod je možné 
shlédnout na facebooku v  reportáži, kterou 
pro nás zdokumentovala společnost Leon-
tynka, s.r.o.

Opět se rok přiblížil ke svému konci a já reka-
pituluji, co vše se vlastně odehrálo. Jednou 
bude historie na rok 2020 vzpomínat, jako na 
rok s virem a vznikem nové nemoci, jakéhosi 
„covidu“ . Nezpochybňuji riziko viru pro lid-
ské zdraví, zejména u starších osob, ale taky 
nejsem příznivcem úzkostlivé ochrany těch 
zdravých a rušením všeho. Lidský život si své 
cesty vždy najde a z oficiální půdy se vše zaká-
zané přesune na ilegální rovinu a život půjde 
dále…
Jakým způsobem to poznamenalo ISMM 
Group? Na začátku epidemie (březen/duben) 
jsme nevěděli, co nás čeká a měl jsem v hlavě 
krizové scénáře, včetně masivního propou-
štění. Buďme rádi, že jsem to nemusel řešit. 
Postupně se situace uklidnila a zákazníci po 
prvotním vystrašení začali opět vcelku nor-
málně fungovat. Druhá polovina roku na nás 
začala klást další a další požadavky, zejména 
na nové projekty, a firma aktuálně jede skoro 
na plný plyn. V tomto duchu budeme pokra-
čovat minimálně do poloviny příštího roku. 
Přeřazujeme ze čtyřky na nejvyšší rychlost  
a uvidíme, jak se s tím popereme. 
V  roce 2020 se udály i zajímavé změny, na-
stoupil nový VTŘ p. Ivo Musil, který tomu vše-
mu dal jiný náboj a já jako majitel a generální 
ředitel mohu veřejně říci, že jsem s jeho prací 
maximálně spokojený. Dále jsme dokon-
čili nový závod Jistebník 01 PRVOVÝROBA  
a v  neposlední řadě úspěšně dokončujeme 
program PENALTA, který zásadně ovlivňuje 
chod, efektivitu a celkovou kulturu společ-
nosti. Kupujeme nový ohraňovací lis 160to., 
který se bude během  prosince instalovat do 
Štítiny. Ukončení roku 2020, jak již víte, ten-
tokrát proběhne bez velké společné akce, a já 
věřím, že tu další si o to více užijeme. Jak ka-
ždý rok říkám, je to jediná událost, kdy mám 
Vás, mé zaměstnance, všechny pohromadě 
a mohu Vám osobně něco sdělit. Vy se na to 
vždy jistě těšíte. 

Nový rok 2021 přinese novou naději na ukon-
čení této divné doby a my pokračujeme bez 
ztráty kytičky. Díky silné ISMM přežijí i menší 
firmy skupiny, které bojovaly, doba byla ne-
lehká zejména pro Hotel Gong. 
Milí kolegové, děkuji srdečně Vám všem za 
práci pro ISMM Group a přeji Vám klid a poho-
du během vánočních svátků a šťastný vstup 
do nového roku 2021!

Váš Miloslav Cváček 

Slavnostní otevření nového závodu v JistebníkuVážené kolegyně, vážení kolegové!

AKTUALITYSLOVO MAJITELE



 

FIRMA FIRMAAKTUALITY 

Vážení zaměstnanci,
od ledna 2021 na vás čeká nový benefit. Budete 
moci spořit na penzi se společností ISMM, která 
bude přispívat na vaše stávající smluvené pen-
zijní spoření. 

Jak vysoká bude částka na penzijní spoření 
přispívaná zaměstnavatelem?
Zaměstnavatel bude zaměstnancům v pracov-
ním poměru, kteří uzavřeli smlouvu o doplňko-
vém penzijním spoření nebo smlouvu o penzijním 
připojištění se státním příspěvkem, poskytovat 
příspěvek ve výši 500 Kč za kalendářní měsíc.

Kdo si může zažádat o příspěvek zaměstna-
vatele na penzijní spoření?
Právo na poskytování zaměstnaneckých vý-
hod formou poskytování příspěvku na penzijní 
připojištění/doplňkové penzijní spoření mají 
zaměstnanci, kteří jsou v  pracovním poměru 
se zaměstnavatelem uzavřeném na základě 
pracovní smlouvy na hlavní pracovní úva-
zek po dobu nejméně 1 roku a mají pracovní 
úvazek alespoň 0,5.

Kde mohou zaměstnanci o příspěvek zaměst-
navatele na penzijní spoření požádat?
Zaměstnanci se mohou v případě zájmu obrá-
tit na výrobní dispečerky jednotlivých závodů, 
jmenovitě paní Pavlína Vrbinčíková, Jitka 
Francková, Petra Šichorová, které budou 
mít u sebe formuláře žádostí o poskytnutí 
příspěvku na penzijní spoření. Ty je potřeba 
vyplnit a přinést zpět. Formuláře žádostí budou 
k dispozici i na personálním oddělení. Nejdří-
ve však budou všechny formuláře dostupné od 
ledna 2021.

Co je třeba přiložit k žádosti o poskytnutí pří-
spěvku na penzijní spoření?
K návrhu musí být přiložena platná originální 
smlouva o penzijním spoření, včetně případ-
ných dodatků, pro ověření pravosti předkláda-
ných informací. 
 

 
 
 
 
 
Od kdy začne zaměstnavatel přispívat za-
městnanci na penzijní spoření?
Zaměstnavatel poukazuje příspěvek přímo 
penzijní společnosti od měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém zaměstnanec zažádal  
o poskytování příspěvku, přičemž žádost musí 
být podána do 25. dne daného měsíce.
V opačném případě se 1. výplatní termín o mě-
síc posouvá.

Pro koho není příspěvek zaměstnavatele na 
penzijní spoření určen?
Na příspěvek na penzijní spoření nemají ná-
rok zaměstnanci pracující na základě dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr, 
poživatelé starobního důchodu, zaměstnanci, 
kteří čerpají rodičovskou dovolenou, kterým 
bylo poskytnuto pracovní volno bez náhrady 
mzdy v období delším než jeden měsíc, kterým 
byl ukončen pracovní poměr, kteří požádali 
penzijní společnost o výplatu důchodu, jed-
norázového vyrovnání či odbytného ze svého 
individuálního účtu.

Kde zaměstnanec najde bližší informace 
k příspěvku zaměstnavatele na penzijní spo-
ření?
Personální oddělení po zpracování žádosti 
vyrozumí zaměstnance o rozhodnutí zaměst-
navatele zasláním potvrzovacího e-mailu na 
adresu, která byla uvedena v žádosti. Přílohou 
tohoto e-mailu bude i vnitřní předpis zaměst-
navatele k poskytování příspěvku na penzijní 
připojištění a doplňkové penzijní spoření, se 
kterým tak bude zaměstnanec blíže seznámen. 
Tento předpis bude přístupný i na serveru za-
městnavatele S:/ ŘA+ISO 9001/ 03 Řídící akty 
- pokyny zaměstnavatele. Pro další informa-
ce kontaktujte prosím personální oddělení.

Vzhledem ke stále se zpřísňujícím opatřením 
kolem pandemie COVID-19 se 3. 10. 2020, 
v sobotu, konal doslova za pět dvanáct Den 
Otevřených Dveří v novém závodě Jistebník 
01 PRVOVÝROBA. Nechyběly komentova-
né prohlídky, ukázka veškerých technologií  
v provozu a účastníci mohli také nakouk-
nout do výrobní haly firmy ISMM & TESO, 
která sídlí ve stejném areálu.
Účast byla hojná, program pro děti bohatý 
a došlo i na dobročinnou událost. Martínko-
vi, pro kterého v září probíhala sbírka napříč 
celou skupinou, jsme předali všechny vybra-
né peníze. Celkem mu naši zaměstnanci na 
rehabilitace přispěli neuvěřitelných 21 tisíc 
korun. Navíc Martínek dostal dalších 20 ti-
síc jako dar od ISMM Group, takže jsme mu 
dohromady věnovali více než 40 tisíc korun.
Velice děkujeme všem přispěvatelům za 
jejich kolegialitu a dobré srdce a zároveň 
chceme poděkovat hostům, že na náš DOD 
do Jistebníku dorazili a užili si s námi krásný 
den! Náš velký vděk patří také skupině Keltik 
za skvělé soutěže pro děti, dále SDH Jisteb-
ník za naprosto profesionální ukázku jejich 
důležité práce a našemu Hotelu a Restauraci 
Gong, který se postaral o perfektní občerst-
vení.
Martínkovi můžeme stále 
přispět v jeho elektronické 
sbírce: https://www.donio.
cz/Martinek.

SPOŘENÍ NA PENZI S ISMM
Poskytování příspěvku na penzijní  
připojištění nebo doplňkové  
penzijní spoření

Den otevřených dveří v Jistebníku

ISMM Group pořádá sbírku pro Martínka
Martínek je dvanáctiletý syn našeho zaměstnance a potřebuje i Vaši pomoc!

Ve 4 letech byla Martínkovi diagnostikována Duchennova svalová dystrofie a od té
doby se s ní statečně pere. Udělejte dobrý skutek a přispějte mu prosím na nákladnou

neurorehabilitační léčbu. Sbírka bude ve všech firmách ISMM Group probíhat do
konce září a na Dni Otevřených Dveří 3.10. bude Martínkovi předána celková částka.

Děkujeme, že společně pomáháte!

donio.cz/Martinek

Více informací zde:



 

LIDÉAKTUÁLNÍ TÉMA

NAROZENINY
Přejeme krásné narozeniny všem zaměstnancům, kteří oslaví své narozeniny v měsících leden, únor, březen. 
Vše nejlepší!  

Chýlek Ivo  03. 01.
Teichertová Olga  03. 01.
Onderková Renata 05. 01.
Válek Milan 05. 01.
Nesvadba Petr 08. 01.
Mrovec Jan 10. 01.
Vajdová Ivana 11. 01.
Nagy Jan 16. 01.
Stružík Radim 21. 01.
Schweidler Petr 22. 01.
Kubica Vít 23. 01.
Burian David 25. 01.
Mička Michal 29. 01.
Skácel Daniel 01. 02.
Tylšarová Lenka 03. 02.
Záborský Vlastimil 04. 02.

Nawrocki Lukasz 07. 02.
Wernisch Marek 08. 02.
Kalus Patrik 10. 02.
Křižák Jiří 10. 02.
Mohyla Jiří 10. 02.
Kantor Martin 11. 02.
Štěpanda Radim 12. 02.
Kret Jan 15. 02.
Duraj Patrik 17. 02.
Francek Petr 18. 02.
Krömer Jakub 18. 02.
Koplík Tomáš 23. 02.
Staník Pavel 23. 02.
Kučera Libor 24. 02.
Papež Michal 24. 02.
Jenei Viktor 25. 02.
Juchelka Pavel 06. 03.
Paskerová Andrea 06. 03.
Chalupa František 14 .03.
Velčovský Tomáš 14. 03.

Musil Ivo 15. 03.
Merička Pavel 16. 03.
Vitásek Jaromír 16. 03.
Kašparovský Jan 17. 03.
Hruška Jaroslav 19. 03.
Malý Jan st. 21. 03.
Pochyla Milan 21. 03.
Burša Jiří 26. 03.
Volný Radim 27. 03.
Vrtný Lukáš 27. 03.

Sládeček Martin 21. 01.
Nesvadbová Marta 01. 02.
Vajbar Dominik 26. 02.
Kuchař Jakub 21. 03.
Teichert Daniel 29. 03.

SKANDINÁVSKÉ VÁNOCE 
Zútulněte si domov podle severského designu

Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti, osobních  
i pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

 
Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit,  

Zufriedenheit, persönliche und Arbeitserfolge und freuen uns auf  
weitere Zusammenarbeit.

Best wishes for a happy new year filled with health, happiness, personal  
and work successes. We look forward to continue working with you. 

Ing. Miloslav Cváček, Ph.D. 
& ISMM Team

Ačkoliv nám letos celostátní situace kolem pandemie COVID-19 nedovolí uspořádat tradiční vánoční večírek, 
přijměte prosím pozvání na slavnostní ukončení roku formou malého rautu, který bude probíhat v jednotli-
vých závodech. Do všech závodů bude 18. 12. 2020 rozvezeno občerstvení. Pracovní doba bude ukončena 
oficiálně ve 12 hodin, ale zaměstnanci mohou u posezení pokračovat… a společně si připít s majitelem.

Vánoční raut

Jak je již ve firmě ISMM zvykem, bude i letos mezi svátky volno. Posledním dnem v tomto roce, kdy 
zasedneme k pracovnímu stolu, bude 18. 12. 2020. Do plného nasazení se vrátíme až 6. ledna, ale s vy-
branými THP zaměstnanci se uvidíme již 4. - 5. 1. 2021, kdy budou probíhat inventury.

Pracovní doba během svátků, začátek roku 2021

Funkční design, jednoduché linie, čistý severský styl, který ale dokáže dokonale zútulnit každé by-
dlení. Severské Vánoce bývají sněhově bílé a přesně tomu se přizpůsobují i dekorace. V málokteré 
domácnosti narazíte na červenou či jinak výrazně barevnou výzdobu. Naopak - vše je v  tlume-
ných tónech a jen jemně doplňuje celý vzhled domova. Inspiraci hledají Skandinávci především 
v samotné přírodě, takže se jen málokdy setkáte s plastovými dekoracemi. Hlavním materiálem je 
dřevo, sklo a keramika. 
Inspirujte se a vykouzlete si i Vy neodolatelnou severskou vánoční atmosféru pomocí vlastnoručně 
vyrobených vánočních dekorací, jako jsou papírové domečky.

Postup: 
1. Vytiskněte si šablonu domečku na bílý papír. 
2. Pečlivě ji vystřihněte. 
3. Pomocí pravítka a tupé strany nože opatrně  
 přejeďte všechny místa, kde se bude papír  
 přehýbat. 
4. Pomocí ostrého nože a pravítka pečlivě   
 vyřízněte všechna okna a dveře. 
5. Na vnitřní straně domečku tupou stranou  
 nože přejeďte všechny budoucí místa ohybu. 
6. Přehněte budoucí záhyby. 
7. Podlepte z vnitřní strany okna a dveře  
 hedvábným papírem různých barev. 
8. Složte domeček a slepte všechna místa ohybu. 
9. Do domečku umístěte svíčku na baterky. 

Zdroj: templates-station.com



Redakční rada 
(kam můžete zasílat své náměty a připomínky):
office@ismm.cz

Kontakty
Tatjana Černáková – tatjana.cernakova@ismm.cz
Natálie Cváčková – natalie.cvackova@ismm.cz
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