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22.02.2022 

Milé kolegyně, milí kolegové, 

 

odměny se většinou dávají až PO provedení úkolu. Za vítězství v závodě, za 

dobré známky nebo za vynikající výkon. Proč to vlastně jednou neudělat 

opačně? Tato myšlenka mi dlouho ležela v hlavě. Experiment... 

Proč jednou nedat odměnu předem – ne, nejen ji slíbit, ale poskytnout ji v 

hotovosti? Jak lze více podpořit výkon? Vložením velké důvěry a odměnou 

předem, nebo až po provedeném výkonu? Dobrá otázka, nemyslíte? Tak to 

nyní zkusíme. 

Takže: Za hospodářský rok 2022 obdrží každý z vás prémii. Zaměstnanci na 

poloviční úvazek a učni jako vždy poměrný podíl. Smyslem a účelem prémie je 

mobilizovat všechny rezervy ve výkonnosti. Přestože vím, že už teď dáváte ze 

sebe to nejlepší, je pro mě taková pobídka důležitá. Jde o váš „podíl na tučné 

kořisti“. „Kořist“, náš zisk před zdaněním, musí letos podle našeho plánu činit 

minimálně 40 milionů eur. Abychom tohoto cíle dosáhli, potřebujeme obraty, 

kladné krycí příspěvky a současně striktní management nákladů. Výnos dává 

smysl pouze tehdy, když prodáme hodně a za vysoké ceny a zároveň se 

vyhneme zbytečným výdajům a nákladům. Taková fráze. 

Tento úkol je každý rok stejný – někdy je to jednodušší a někdy těžší. V 

současné době je to rozhodně velmi těžké. S ohledem na zvyšující se náklady 

na suroviny a nedostatečnou dostupnost všeho, co ve výrobě potřebujeme, je to 

herkulovský úkol. Nákup, výroba a přeprava musí probíhat hladce, jinak 

přijdeme o příjmy. Musíme prodat vše, co máme, nejen tolik žádané 

rychloobrátkové a úspěšné zboží, ale také naše speciality a prosím také naše 
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„věrné“ skladové zásoby, které se nás drží. Vzhledem k neúměrně rostoucím 

nákladům na suroviny nebudeme mít jinou možnost, než v letošním roce opět 

přistoupit k jednomu nebo dokonce dvěma zvýšením cen. To první by přijde co 

nejdříve. 1. dubna 2022. 

Prodej pro nás v současné době vůbec není problém, zcela naopak. Naším 

problémem je, že nemůžeme vytvořit a vyrobit všechno, co si u nás naši 

zákazníci objednají. 

Milé kolegyně a milí kolegové, to je stručný nástin současné situace a bojový 

plán na rok 2022. Abyste tyto úkoly zvládli energicky a plni chuti, poskytnu vám 

bonus PŘEDEM, bude to takový booster, injekce posilující výkon. A tak vám 

pan Maass již v březnu zašle společně se mzdou prémii ve výši 2 222 eur. Ta 

odpovídá dnešnímu datu. 😂😂 Tato odměna patří vám a není vázána žádnou 

podmínkou, s výjimkou trvajícího pracovního poměru ke konci roku. Pokud by 

došlo z jedné či druhé strany k rozvázání pracovního poměru, bude tato 

odměna odečtena z vaší poslední mzdy. Pozor: Prémie vám zůstane, i když 

nedosáhneme našeho cíle, tedy zisku ve výši 40 milionů eur!!! 

Ale pevně věřím, že tohoto cíle dosáhneme – i díky tomuto velmi výjimečnému 

výkonu. Tak si to myslím a tak to také bude.  

Takže na úspěšný experiment, který budu samozřejmě sledovat i jako 

důchodce.😂😂 

Mimochodem: Nedivte se, prosím, že budu ještě několik dní pracovat po boku 

Güntera Hiermaiera. Je pro mě důležité, abych svou práci řádně dokončil a 

kompletně dořešil své úkoly. Proto ještě několik přesčasových hodin, resp. dní. 

😂😂 

 

 

Srdečně zdraví 

Váš  

 
 
 
Ernst Prost 
generální ředitel 


