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BORS Břeclav a.s.                     ZPRAVODAJ FIRMY

Vážení obchodní partneři, vážení za-
městnanci,

s radostí Vám oznamujeme, že bylo naší spo-
lečnosti BORS Břeclav a.s. vydáno Celní sprá-
vou ČR povolení Oprávněného hospodářského 
subjektu AEO „Zjednodušené celní postupy“. 
Datum, od kterého je povolení účinné je 2. čer-
vence 2016 a má číslo CZAEOC1606G3. Toto 
povolení je známkou kvality střediska celních 
služeb, protože jako držitel prošel důkladnou 
kontrolou ze strany celní správy a dlouhodo-
bým prověřováním zavedených postupů v cel-
ním řízení. Tyto postupy byly osobně prověřeny 
auditory Celní správy místním šetřením na na-
šem středisku.

Status Oprávněného hospodářského subjek-
tu AEO byl zaveden Evropským společenstvím  
s cílem zlepšit bezpečnost mezinárodního ob-
chodu a současně zajistit proces dodavatel-
ského řetězce podle bezpečnostní standardy 
Světové celní organizace. Certifikát AEO je 
známkou kvality v kontextu mezinárodního ob-
chodu a je udělován mimořádně spolehlivým, 
finančně stabilním společnostem, které dlouho-
době dodržují celní normy, prokazují platební 
schopnost, mají vyhovující účetní i celní systém 
a provádí vnitřní kontroly. Také to znamená, že 
společnost BORS Břeclav a.s. má jasnou vizi, 
poslání a strategii své činnosti, zavedená vhod-
ná organizační opatření, systém odpovídajících 
vnitřních kontrol a systém hodnocení, který 
vede v případě potřeby k úpravám a vylepšování 
organizační struktury.

Další kritéria pro získání postavení AEO, 
která společnost BORS Břeclav a.s. splňuje, 
jsou zavedeny záznamy o dodržování celních 
požadavků, uspokojivý systém vedení obchod-
ních záznamů umožňující náležité celní kon-
troly, postupy pro archivaci záznamů a údajů  
o společnosti a pro ochranu proti ztrátě údajů. 

Další podmínkou pro získání je uplatňování od-
povídajících opatření týkající se bezpečnosti in-
formačních technologií, která chrání počítačový 
systém proti neoprávněnému vniknutí.

Výhody plynoucí pro společnost BORS 
Břeclav a.s. jako držitele osvědčení Oprávněné-
ho hospodářského subjektu, které mohou být 
využity, jsou snazší přístup ke zjednodušeným 
celním postům, méně fyzických kontrol a kon-
trol dokumentů, přednostní odbavení, pokud je 
zásilka vybrána ke kontrole a možnost požádat 
o zvláštní místo, v němž se tato kontrola usku-
teční. Významnou výhodou je získání prestiže 
vůči celní správě a obchodním partnerům.

Postavení Oprávněného hospodářského 
subjektu je uzná-
ván Celními úřa-
dy ve všech člen-
ských státech 
EU. Společnost 
BORS Břeclav 
a.s. taktéž po-
skytla souhlas  
s výměnou údajů 
AEO se třetími 
zeměmi v rámci 
dohod vzájem-
ného uznává-
ní. Dohody již 
byly podepsány  
s Norskem, 
Švýcarskem, An-
dorrou, Japon-
skem, Spojenými 
státy americkými 
a Čínou. S další-
mi obchodními 
partnery podob-
ná jednání pro-
bíhají.

Získáním povo-
lení Oprávněného 
h o s p o d á ř s k é h o 
subjektu AEO naše 
společnost potvrdila 
vysokou kvalitu po-
skytovaných služeb. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, 
zejména zaměstnancům střediska celních slu-
žeb, kteří se podíleli na přípravě a získání po-
volení.

Ing. Lena Haluzová
Zdroj: www.celnisprava.cz

V sobotu 24. září 2016 se od 9 hodin uskuteční na Novém dvo-
ře 2. ročník Svatováclavského běhu Lednicko-valtickým areálem. 

Hlavní závod se tento rok poběží na 5 km a 10 km. V délce trati 5 km 
bude zvlášť vyhodnocena kategorie dospělých a zvlášť kategorie mládeže 
do 18 let. Trasy povedou po lesních cestách kolem památek krásného 
Lednicko-valtického areálu. Hlavní závod bude v 11 hodin zahájen hro-
madným startem. Všichni závodníci poběží společně kolem Tří Grácií ke 
Sv. Hubertu. Poté se trasy rozdělí, kratší se stočí zpět na Nový dvůr, delší 
bude pokračovat kolem Rendez-vous. 

Pro děti do 15 let budou připraveny kratší trasy v okolí Nového dvoru. 
Trasy jsou plánovány tak, že si může přijít zaběhat opravdu každý, koho 

běh baví. Budeme se těšit i na ty, kteří přijdou povzbudit děti, kolegy, přá-
tele, a vytvoří tak běžcům tu správnou atmosféru.

www.svatovaclavskybeh.cz 

V měsíci květnu 2016 proběhly volby do výboru ZO OSD 
BORS Břeclav a.s. Z výsledků voleb vzešel devítičlenný výbor, který si 
následně zvolil svého předsedu, místopředsedu a hospodářku.

Předseda:  Popelka Slavomír
Místopředseda:  Kalužová Marcela
Hospodářka:  Zahradníková Lenka
Členové:  Imrichová Petra
 Kordula Tomáš
 Šulák Jaromír
 Hallang Petr
 Gasnárek Jiří
 Koláček Dušan

Za nákladní dopravu se jednání výboru ZO OSD BORS Břeclav a.s. 
účastní také řidič MKD Stiegler Bedřich.

Získání prestižního certifikátu AEO pro Celní služby

          Pozvánka na 2. ročník 
          Svatováclavského běhu

Výsledky voleb 
OSD BORS Břeclav a.s.

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ 

 
Povolení AEO 

CZ AEOC 1606G3
(Číslo povolení)

1. Držitel povolení AEO
BORS Břeclav a.s.
EORI číslo: CZ49969242

2. Orgán, který vydává povolení
CZ520000 - pro Jihočeský kraj

DIČ: CZ49969242

X - zjednodušené celní postupy

- bezpečnost a zabezpečení

- zjednodušené celní postupy/bezpečenost a zabezpečení

Držitel uvedený v kolonce 1 je:

oprávněný hospodářský subjekt

3. Datum, od kterého je povolení účinné:                        02.07.2016
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V měsíci červnu navštívily děti z ma-
teřské školy U Splavu prostory naší spo-
lečnosti. Exkurzi si děti i paní učitelky užily. 
Nejvíce se jim líbil kamion a většina chlapců 
chtěla posílit naši divizi nákladní dopravy :-). 

Další návštěvou byla hala na BORS CLUBU, 
kde se děti učily hrát tenis a zabavily se formou 
sportovních her.  Většina dětí držela raketu po-
prvé, a tak pro ně byl pro ně velký zážitek odpá-
lit míček. Byl to oboustranně příjemně strávený 
čas. Těšíme se na další setkání.

Ing. Kristýna Hytychová

Děti z MŠ U Splavu na exkurzi v BORSu 
a v pevné tenisové hale na BORS CLUBU

BEZPEČNÉ DNY DEKRA 2016

Exkurze dětí na Novém dvoře

Ve dnech 13. a 14. června 2016 na au-
todromu ve Vysokém Mýtě proběhla vý-
jimečná akce se zajímavým programem. 
Nesla název „Bezpečné dny DEKRA 2016“. 
Účast na polygonu byla možností nasbírat cenné 
poznatky a přinést kolegům užitečné informace. 
Díky dohodě s lektory z Akademie dopravní-
ho vzdělávání DEKRA, vznikly jedinečné záběry 
natočené našimi pracovníky určené pro školení  
a výcvik řidičů v našich střediscích. Program dne 
byl rozdělen na jednotlivé moduly. Začínalo se 
hned na silnici ukázkou “Jízda zatáčkou na hra-
nici i za hranicí přilnavosti na kluzkém povrchu.“  
Cílem bylo seznámení s chováním různých typů 
vozidel, o různých délkách (bus až 13 m) za 
rozdílných nájezdových rychlostí.  Následovala 
“Jízda zručnosti.“ Jeli jsme upravenou Škodou 
Fabií s miskou umístěnou na přední kapotě  
a kutálejícím se míčkem v ní. Kužely lemovaná 
trať pro úspěšné projetí vyžadovala plynulé 
zacházení s volantem a pedály. Krásná úprava. 
Třetí část nás zavedla na „Dynamickou desku“. 
Speciální zařízení vytvářející náhlý smyk jedoucí-
mu osobnímu vozidlu před překážkou. Jednodu-
še… vždy s konstantní rychlostí přišly v mžiku 
nečekané problémy (smyk). A náhlá překážka  
v jízdní dráze.  Zde se naplno ukázalo, jaké mají 
rychlé a správné reakce řidiče významný vliv na 
předcházení závažným nehodám a ačkoliv jsou 
u řidičů profesionálů považovány za samozřej-
most, samozřejmostí nejsou.  V další části „Jízda 

ze svahu s vyhýbáním a zatáčkou pod kopcem 
na kluzkém povrchu“ se 12,8 m dlouhý autobus 
Iveco  Crosway choval překvapivě stabilně, čitel-
ně, ač zbytková hybná energie vozidla byla citel-
ná zejména na konci svahu a „trestala“ za slabé 
brzdění při úhybných manévrech na svahu, vždy 
se podařilo zatáčku vybrat. Dosavadní ukázky 
byly završeny dobrým obědem. Po vzájemných 
diskusích přišla na řadu „Simulovaná dopravní 
nehoda“, která proběhla za účasti zdravotníků  
a lektorů. Instruktáž s rozborem základních 
úkonů v případě nehody se zraněním byla zá-
bavná i vážná zároveň. Následovaly klidnější 
části programu jako „Ukázky jízdy mezi kužely 
na motorce“, které jsou dnes již nezbytnou sou-
částí zkoušek o řidičské oprávnění na motocykl. 
„Seznámení s Truck simulátorem“, unikátním 
simulátorem, který vyvinula DEKRA společně  
s fakultou ČVUT.  Toto je moderní ještě neza-
vedený prvek v silničním výcviku řidičů profe-
sionálů. Podobná zařízení se využívají v letectví 
a lodní dopravě, nákladní doprava bude zřejmě 
brzy následovat. Zde dle společného názoru 
napříč řidiči i lektory, je vhodné zvýšit realistič-
nost v kabině.  Aby novým řidičům přinášel „bez 
rizika“ pocity, jaké zažíváme každý den. Sedmým 
modulem byly opět jízdní zkoušky, „Aquaplaning 
- zastavení vozidla na zaplaveném povrchu.“ 
Hlavním úkolem je tzv. nedělat nic kromě pře-
nosu váhy na přední kola a následné brzdění. 
S nejrůznějšími typy osobních aut. Od dodáv-

ky Fiat Ducato po Fiat 500. Závěrečnou jízdní 
ukázkou bylo „Brzdění na rovině, mokrý povrch 
a velmi kluzký povrch“. Rozdíl byl u prázdného 
nákladního vozu  téměř  90 metrů (13 m proti 
100 m v případě kluzkého povrchu). Rozdíly to 
jsou veliké. Spatřit tyto rozdíly v praxi je téměř 
nemožné, ale na polygonu je chování vozidel jas-
nou ukázkou jejich možností na silnici.

V ohlédnutí za tímto dnem byl zlatým hře-
bem svezení s autobusem Iveco Crossway vy-
baveným 12-ti rychlostní robotizovanou pře-
vodovkou a otestování Iveco Trakker s 16-ti 
rychlostní manuálně řazenou převodovkou. 

Za povedený den, skvělou organizaci a na-
sbírané zkušenosti zbývá poděkovat společnosti 
IVECO BUS.

Ing. Martin Skácel

Ve středu dopoledne 22. 6. 2016 se přijelo na Nový dvůr podívat 
asi 40 dětí ze Základní školy Hlohovec. 

Největším lákadlem byla pro děti jízda na poníkovi, kterou si mohl každý 
vyzkoušet díky asistenci Michala Knoflíčka. Někteří seděli na koni poprvé. Po 
počátečních obavách si většina dětí jízdu na poníkovi užila. Děti si v doprovodu 
paní učitelek prohlédly okolí Nového dvoru, výběhy, tréninkový kolotoč pro 
koně, rotundu, seznámily se se zpracováním kompostu, podívaly se do části stájí 
a poslechly si něco o historii i současnosti Nového dvoru. Zmrzlina a limoná-
da z Centra služeb pro turisty, kteří navštíví Nový dvůr, nalákala všechny děti  
k chvilkovému odpočinku v rámci slunečného aktivního dopoledne.

I když se nám nepodařilo kvůli vrcholící přípravě koní na závody projít 
všechny stáje a „sáhnout“ si na největšího šampiona naší dostihové stáje - Uni-
verse of Gracie, bylo na dětech vidět, že se jim návštěva líbila a že odjížděly zpět 
do školy spokojeny.  

Bc. David Mikulecký

Jízda zručnosti

Při tréninku Na exkurzi v BORSu
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BADMINTON NA BORS CLUBU

Badminton patří mezi nejstarší sporty na 
světě – první doložené záznamy o tomto spor-
tu pocházejí ze 7. století, kdy Číňané provozo-
vali hru zvanou Di-Dčijan-Dsi. Na podobném 
principu odbíjení opeřeného míčku byla hrána 
v Japonsku hra cibane a v Koreji se potom bad-
mintonový předchůdce jmenoval Tije-Kiča-Ki. 
Mimo asijský kontinent byly badmintonu po-
dobné hry provozovány i mezi Indiány Severní, 
Střední i Jižní Ameriky a dokonce i ve středo-
věké Evropě.

Badminton je individuální olympijský raketo-
vý sport. Při hře dva protivníci (respektive dvě 
dvojice) odpalují přes síť pomocí rakety opeře-
ný míček a snaží se donutit protivníka k chy-
bě. Chybou je zahrání míčku mimo vymezené 
území nebo neodehrání protivníkem správně 
zahraného míčku. Na rozdíl od tenisu se zde 
míček neodráží od země a je hrán vždy přímo 
z voleje.

Badminton patří k velice rychlým sportům,  

u kterých se pořádně zapotíte. Badminton je 
proto určen pro kohokoliv, bez rozdílu jakého 
věku, výšky, váhy či pohlaví jste. Během jednoho 
zápasu můžete naběhat až několik kilometrů. 
Hráč badmintonu během hry rozvíjí svou vůli, 
cílevědomost, rychlý odhad situace, taktické my-
šlení, schopnost soustředění a vnitřního klidu.

Hra se hraje na dva vítězné sety.  Vítěz je ten, 
který zahraje 21 bodů. Ta dvojice či hráč, který 
vyhraje v prvním setu, má ve druhém setu pri-
vilegium v podání. Mezi jednotlivými sety jsou 
dvouminutové přestávky - pouze u profesionál-
ních turnajů.

Od letošního roku je v moderní pevné hale 
na BORS CLUBU k dispozici nový badmintono-
vý kurt, který dosahuje nejvyšších profesionál-
ních kvalit. Technické provedení kurtu odpovídá 
pravidlům IBF pro závodní hru. Badmintonový 
povrch je velice pružný - síly 4 mm a má skvělé 
adhézní parametry.

Díky špičkové izolaci a výkonné vzducho-

technice jsou v hale ideální podmínky pro pro-
vozování této krásné hry i v parných letních 
dnech.

Ing. Richard Bartoš

VEŠKERÉ VYBAVENÍ PRO TUTO 
HRU JE  K DISPOZICI 

NA RECEPCI BORS CLUBU.

CENA ZA PRONÁJEM KURTU: 
1 HODINA HRY - 160 Kč

OTEVÍRACÍ DOBA 
KAŽDÝ DEN 08:00 - 20:00 hodin

LETNÍ TURNAJ V BEACH VOLEJBALU 

 

 
BORS Břeclav a.s. pořádá  

pro své zaměstnance  
 
5. ročník turnaje v plážovém volejbalu  
 
   Kdy:  22. 7. 2016 od 16 hodin  
  Místo konání:  TJ Lokomotiva Břeclav 

 
Předběžné přihlášky zašlete na email:  uher@bors.cz nebo volejte 731 606 230 
nebo registrace přímo na místě. 
 
V případě nepříznivého počasí bude stanoven náhradní termín. 

 
 

Divadelní hra domácí@štěstí.hned
V letošním roce jsme v rámci kulturních akcí 

vyrazili ve čtvrtek 7. 4. 2016 na divadelní před-
stavení domácí@štěstí.hned do Kina Koruna  
v Břeclavi. Sešli jsme se v hojném počtu a zapl-
nili téměř dvě řady.  Tři úžasní herci bavili ne-
jen nás více než hodinu komedií o manželském 
páru „v krizi“. 

Michaela Dolinová jako úspěšná marketingo-
vá manažerka Diana plně se věnující své práci, 
David Suchařípa jako Hugo, muzikant, bohém-
ský muž a manžel starající se o domácnost  

a pohodlí své ženy, a Iva Hüttnerová jako Vi-
lémína Gruntorádová z firmy Manželské štěstí. 
Vilémína Gruntorádová, žena s pusou jako kulo-
met a srdcem na pravém místě dokázala během 
jedné návštěvy převrátit život dvou lidí naruby 
a navrátit jim opět ztracené „manželské štěstí“. 
Její krásná věta „Děti moje, řeknu to upřímně, 
ale s taktem…“, zněla v průběhu celého před-
stavení. Přestože měla Iva Hüttnerová svým 
projevem připomínat strýce Pepina z Postřižin, 
mně připomněla nezapomenutelnou Helenku 

Růžičkovou ve Vlaku dětství a naděje.  
Diváci dávali spontánním smíchem najevo, že 

je představení baví a herci si to také viditelně 
užívali. Potlesk vestoje po skončení představení 
byl jen tečkou za skvělým večerem. A i když bylo 
hlavním cílem nás pobavit, myslím, že nejeden  
z nás odcházel s „broukem v hlavě“, jestli  
k tomu domácímu štěstí skutečně nepomůže 
jen se občas zastavit, promluvit si nebo si jen 
jednoduše společně zazpívat.

Ing. Kateřina Hrabětová

Průzkum spokojenosti s obědy na provozovně Břeclav

V měsíci červenci probíhá průzkum spokojenosti zaměstnanců s obědy. 
Dotazníky naleznete u jídelny. Váš názor a spokojenost nás zajímá.

www.bors.cz

• řidičský průkaz sk. B, C, CE, D

• vstupní školení řidičů (dle zákona č. 247/2000 Sb.)

• pravidelné školení řidičů
   (dle zákona č. 247/2000 Sb.)

• profesní průkazy

• školení řidičů referentských vozidel

• studentské slevy a dárkové poukazy

www.bors.czwww.bors.cz

AUTOŠKOLA a školící středisko
BORS Břeclav a.s.

t: 731 606 269
e: autoskola@bors.cz

S NÁMI 
TO ZVLÁDNETE
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BORS Břeclav a.s.

t: 731 606 269
e: autoskola@bors.cz

S NÁMI 
TO ZVLÁDNETE
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Akce a kultura na BORSU, aneb... co se chystá

Můj první firemní zájezd - Šumava
Začalo to tak, že jsem si řekl, že po 

25 letech u firmy bych mohl vyrazit ko-
nečně na firemní zájezd. V době, kdy jsem 
si nahlašoval dovolenou, termín zájezdu byl  
u mě v ohrožení, že dovolenou v daném termí-
nu nedostanu, ale nakonec se vše v dobré ob-
rátilo. Nalodili jsme se v pátek ráno v 6 hodin 
do busu a jelo se. Vyrazili jsme po dálnici směr 
Humpolec – Šumava – Kašperské hory. Spě-
chalo se, protože jsme měli domluvený oběd  
a návštěvu pivovaru Lyer v Modravě. Po malých 
přestávkách jsme dorazili včas na určené místo. 
Přední polovina busu šla nejdříve do pivovaru,  
a to zdravé zadní jádro jsme šli poobědvat. 
Oběd byl moc narychlo, a tak hned po něm jsme 
šli do pivovaru, kde jsme si vyslechli výklad o va-
ření piva a provedli jsme důkladnou degustaci. 
Pivečko nám moc chutnalo, proto jsme se něco 
málo zdrželi. Pak odtud jsme jeli do skláren  
a muzea ANNÍN, kde se brousilo a vyfukovalo 
sklo. Proběhla ukázka a byl to zajímavý zážitek, 
když si kolega Laďa vyfoukl svoji první skleničku 
za „mírný poplatek“ 750 Kč. Pak se jelo na pen-
zion do Rejštejna, kde jsme se ubytovali a po-
večeřeli a nastala volná zábava. Plno lidí se tam 
během večera seznámilo a vše proběhlo v po-
klidu při vínečku až do ranního kuropění. Ráno 
po snídani jsme přejeli na parkoviště k Antiglu, 

odkud jsme klidným tempem, až na malé orien-
tační zaváhání, vyrazili malebnou stezkou kolem 
řeky Otavy směr Čenkova Pila, kde jsme se na-
konec všichni radostně sešli, poseděli a pak jeli 
zpět do penzionu. Zde byla večeře a pak volná 
zábava venku, která proběhla jen krátce, neboť 
nás zastihla velká průtrž mračen, a tak jsme se 
museli přesunout dovnitř. Ale ani to neubralo 
na dobré náladě, která proběhla opět do ran-
ních hodin při vínečku, nějaké té domácí štam-
prličce a pivečku a hlavně při pečené kýtě. Ráno 
při vstávání jsme zjistili, že napršelo dost, neboť 
hladina Otavy stoupla o půl metru a hukot to 

byl pořádný. Po snídani jsme se společně vyfotili, 
přesunuli do busu a vyrazili zpět, se zastávkou  
v Kašperských horách v muzeu motorek a hra-
ček. Po obědě jsme odjeli s malými zastávkami 
na občerstvení už směr Břeclav. Nálada byla 
všechny tři dny nádherná, o to loučení bylo hor-
ší. Takže výlet se vydařil i díky načasování Mar-
cely a Lenky, tím jim náleží poděkování, a taktéž  
i poděkování novému kolegovi Zdenálovi.

Takže se těším na příští rok.
Ivan Trecha

Břeclav
11. – 15. 7., 25. – 29. 7. Tenisový tábor na BORS CLUBU
22. 7.  Volejbalový turnaj
Badmintonový turnaj - termín bude upřesněn
24. 9. Svatováclavský běh

Hustopeče
25. – 28. 8.  Výlet Šumava, Klatovy

Ve sklárněSpolečné foto

Pro více info sledujte nástěnky na provozovnách!

Dračí lodě 2016
V sobotu 18. června jsme se každoročně 

zúčastnili pro nás již 5. ročníku Dračích lodí 
v Břeclavi. Po pátečním tréninku jsme posta-
vili stan a tímto si zajistili klidnější místo pro 
celodenní zázemí. Počasí nám přálo, nebe bylo 
bez mraků a odpoledne přišlo vedro. Letošní 
konkurence byla opět větší, celkem startovalo  
26 firemních i fun teamů. První startovní rozjížď-

ka pro nás nedopadla nejlépe, ale přesto jsme  
v ní zvítězili. Celkově jsme pádlovali 3 závody na  
200 m a odpoledne jsme ještě odjeli 1000 m.

Letos se časy sčítaly, a i když jsme vyhráli 
všechny naše rozjížďky, loňský úspěch se nedo-
stavil. V závodě na 1000 metrů jsme se umístili 
ve firmách na krásném 2. místě a v závodu firem 
na 200 m na 8. místě. Celý tým dal do sobotního 

dne všechno a já jim za to jménem firmy moc 
děkuji.

Mé poděkování patří také občerstvovacímu 
teamu, fanouškům a panu řediteli za celodenní 
podporu a foto.

Děkuji všem
Kapitánka a bubenice Sylvinka z pokladny

Jsme tým Na vodě Zázemí


