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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dostává se Vám do rukou první číslo letošního 
bulletinu společnosti T Machinery a.s., které nově 
bude vycházet na začátku každého kvartálu 
kalendářního roku. 

Co se týče plnění závazků uzavřených v roce 2019, 
pak je namístě uvést, že již v současné době dochází 
k naplňování memoranda podepsaného v rámci 
doprovodné podnikatelské mise předsedy vlády ČR 
a ministra průmyslu a obchodu ČR na Ukrajině, která 
se uskutečnila v listopadu roku 2019. První část 
závazků uvedených v tomto memorandu bude 
realizována zakázkami pro ukrajinské doly již 
v průběhu prvního pololetí tohoto roku. 

Z hlediska celkových výsledků naší společnosti byl 
rok 2019 ovlivněn především politickou situací na 
území Ukrajiny a pokračujícími sankcemi vůči Ruské 
federaci. Nejen vlivem těchto faktorů nebyl v roce 
2019 naplněn plán tržeb T Machinery a.s. Jako 
nezdar roku 2019 můžeme hodnotit  skutečnost, že 
i přes veškerou snahu se nám nepodařilo dosáhnout 
požadovaných parametrů těžby "solničky", tedy 
razicího kombajnu MB 900 CM, což spolu s dalšími 
faktory mělo vliv na zvýšení nákladů společnosti. 
Navzdory výše zmíněným nepříliš optimistickým 
skutečnostem se v roce 2019 podařilo udržet silnou 
finanční stabilitu společnosti a stejně tak nedošlo k 
žádnému snižování stavu zaměstnaneckého 
kolektivu, či významnému propadu vyplácených 
mezd.

I přes výše uvedené věřím, že rok 2020 bude 
z hlediska výsledků společnosti T Machinery a.s. 
rokem ziskovým, abychom mohli uskutečnit další 
z plánovaných investic do rozvoje areálu a do našich 
zaměstnanců. Pro tento rok jsme si dali za cíl 
dosáhnout tržeb ve výši 600 mil. Kč. Jako krok 
důvěry v naše záměry jsme již v úvodu roku 
realizovali navýšení mezd zaměstnanců, a to 
navýšením mzdových tarifů u zaměstnanců kategorie 
D a u zaměstnanců kategorie THP novými dohodami 
o mzdě. 

Jelikož právě stojíme na prahu roku 2020, ze kterého 
už ovšem jeden měsíc uplynul, je myslím namístě 
ohlédnout se za rokem minulým a podívat se také na 
vyhlídky roku současného.

Stejně jako v předcházejících letech i v roce 2020 
budeme držet vysoký standard naší sociální politiky 
vůči svým zaměstnancům. Toto se mimochodem již 
projevilo v otázce stanovení cen obědů na následující 
období, kdy od 1.2.2020 sice došlo k navýšení cen 
obědů v důsledku zdražení ze strany dodavatele, 
nicméně T Machinery a.s. na toto reagovala 
navýšením zaměstnavatelského příspěvku za oběd 
na maximální možnou výši, a tím předešla jeho 
markantnímu nárustu vůči svým zaměstnancům. 

a předseda představenstva

/ Ing. Zdeněk Gajdík

V tomto období všichni čelíme informacím a již 
i náznakům blížícího se přirozeného cyklu 
ekonomického poklesu výkonnosti české ekonomiky. 
Abychom společně v této době obstáli v soubojích 
s naší konkurencí, bude nezbytné zaměřit pozornost 
především na zvýšení produktivity a kvality naší 
práce.

Vážené kolegyně a kolegové, nezbývá mi, než vám 
všem popřát do roku 2020 mnoho úspěchů nejen na 
poli profesním, ale především osobním. Bude-li se 
dařit Vám, jsme přesvědčeni o tom, že se bude dařit 
i naší společné práci. 

generální ředitel 
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SOUTĚŽNÍ ÚSPĚCHY
1. MÍSTO V SOUTĚŽI EXPORTÉR ROKU

dík všem svým zaměstnancům, bez 
jejichž práce, podpory a loajality by 
obdobného úspěchu nedosáhla; 
obzvláště uvědomíme-li si trendy 
a specifika současné doby, jakými 
jsou v našem oboru zejména 
celosvětový útlum těžby uhlí 
a rozmach obnovitelných zdrojů.

/redakce

2. místo za Jihomoravský kraj jsme 
získali v soutěži OCENĚNÍ ČESKÝCH     
LÍDRŮ. Do finále Ocenění českých 
lidrů (OCL) se probojovalo 89 
českých podniků s nejlepšími 
ekonomickými výsledky. Ty byly 
vybrány z 1307 společností, jež 
vyhověly kritériím soutěže. 

Rok 2019 se nesl ve znamení 
úspěchu ve třech nejvýznamnějších  
exportérských soutěžích

1. místo v soutěži Exportér roku 
2019. Soutěž Exportér roku 

vyh lašovaná  Hospodářskou 
komorou České republiky je 
tradičním kláním českých vývozců, 
kteří v něm mohou porovnat své 
úspěchy při vývozu svých výrobků 
a služeb. Dne 9.12.2019 byl vyhlášen 
již 25. ročník. Vedení společnosti 
T Machinery a.s. si tohoto ocenění 
nesmírně váží a dovoluje si vyjádřit 

Dále jsme se dostali do finále 
soutěže Ocenění exportních aktivit. 
Jedná se o soutěž, jež vzdává   hold   
výjimečným příběhům       pro-
exportně orientovaných firem a má 
za cíl ukázat veřejnosti osobní 
příběhy na poli podnikání, které 
mohou být vzorem nejen pro 
začínající podnikatele.

Pomyslný hattrick zakončilo 

CO SE NÁM PODAŘILO
KLÍČOVÉ UDÁLOSTI LOŇSKÉHO ROKU
Co se týká inovací, software 
a modernizace technického zařízení, 
bylo v minulém roce realizováno, 
a to nejen v rámci technického 
úseku, propojení SolidWorks PDM 
s TPV2000+ exportním můstkem, 
čímž došlo k minimalizaci činností 
prováděných při tvorbě kusovníku 
( a u t o m a t i c k é  g e n e r o v á n í 
kusovníku), omezení vedlejších 
a d m i n i s t r a t i v n í c h  č i n n o s t í 
a možnosti automatizovaného 
předávání informací z konstrukce do 
TPV2000 a OR-SYSTÉMU bez 
ručního přepisování informací, což 
vedlo k zefektivnění řízení 
dokumentace, včetně procesů 
změnového řízení s výhledem na 
bezpapírovou dokumentaci.

V prosinci roku 2019 bylo pořízeno 
nové soustružnické a obráběcí 
centrum WFL M80X Millturn 
v hodnotě 54 mil. Kč. Obráběcí stroj 
je určen pro kompletní obrábění 
obrobků  pro  techno log ie 
soustružení, frézování a vrtání. 
Umístění hala obrobny. Stroj byl 
pořízen za podpory dotačního 
projektu EU: Rozšíření VAV Centra 
společnosti TM. 

Koncem loňského roku bylo 
uzavřeno memorandum mezi 
společností T Machinery a.s. 
a společností ДТЭК ЭНЕРГО. 
Předmětem tohoto memoranda je 
dodávka dobývacího kombajnu MB 
430Ei včetně stěnového dopravníku 

SZK 190/800 o celkové hodnotě cca  
4 mil. EUR.

/redakce

Toto nové dobývací zařízení bude 
dodáno a uvedeno do provozu 
v létě 2020 na šachtu  СТЕПНАЯ. 
Společnost T Machinery a.s. pevně 
věří, že tento modernizovaný 
dobývací kombajn naplní veškeré 
očekávaní a upevní dlouholeté 
obchodní vztahy mezi společností 
T Machinery a.s. a společností ДТЭК 

ЭНЕРГО  a zároveň umožní rozšířit 
konkurenceschopnost dobývací 
techniky vyráběné naší společností.

Mezi klíčové projekty oddělení 
konstrukce patřil vývoj zařízení pro 
dobývání zbytkových slojí , 
odtěžování uhelných pilířů a celíků 
ve slojích s nízkou mocností MB 260 
LM, inovace razicího kombajnu MB 
900 CM, vývoj stěnových kombajnů 

MB 430Ei a MB 630Ei, které typově 
vycházejí z našich vyráběných 
kombajnů MB 410E a MB 630E, ale 
na rozdíl od nich mají již v těle 
integrovaný měnič frekvence, 
grafický displej a mnoho dalších 
vylepšení. 
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ZE ŽIVOTA NAŠICH STŘEDISEK
FINANČNÍ ÚTVAR
Dovolte mi tak trochu neformálně 
představit kancelář finančního 
oddělení. Vedoucím této kanceláře 
je Ing. Michal Kopecký a jako 
finanční referent pracuje Vladislava 
Vacenovská. Finanční útvar je 
součástí úseku controllingu, který 
zaštiťuje ředitel Ing. Vítězslav 
Polešovský. Hlavní náplní finančního 
útvaru je práce týkající se zajišťování 
finančních prostředků, zpracování 
finančních analýz, sledování příjmů 
a výdajů, bezhotovostní platební 
styk, dále evidence přijatých faktu
r, správa pohledávek a závazků a 

spousta dalších prací souvisejících 
s ekonomikou a financemi. Práce 
finančního útvaru je velmi rozmanitá, 
zodpovědná a časové náročná, ale 
taky zajímavá a tvůrčí. Při 
obchodním jednání například se 
zástupci banky je potřeba být nejen 
perfektně odborně připraven, mít ty 
nejpřesvědčivější argumenty a mít 
vše spočítáno na několik variant, ale 
také být dokonale ustrojen, takže 
oblek, bílá košile a perfektně 
padnoucí kravata je samozřejmostí. 
Ale to je někdy taky pořádná dřina, 
když se dokonalý a perfektně 

vypadající Windsor uzel na kravatě 
NE a NE vydařit, nebo když se 
kapička při posledním loku kávy 
těsně před odchodem usadí na 
košili. Ale nakonec vždy vše dobře 
dopadne... A jak se říká, nejen prací 
živ je člověk, společně se svými 
kolegy se rádi bavíme na různých 
akcích a určitě nezkazíme žádnou 
legraci, vždyť jsme přeci taky jenom 
lidi...

/Vladislava Vacenovská

AKTUÁLNÍ DĚNÍ 
PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY 

Probíhá příprava na výstavbu nové 
haly "Přípravy a dělení materiálu 
s lakovnou a kalírnou“. Zatím ve fázi 
příprav projektu, dokumentace pro 
stavební povolení. V rámci příprav 
bylo nutné přeložit stanici 
technických plynů, což právě 
prob íhá .  S tavba  pře ložky 
technických plynů je realizována 
dodavatelsky. 

/Ing. Luděk Vaškových, redakce

Za zmínku bezesporu stojí pořízení 
3D tiskárny i3 MK3S. 3D tisk je 
automatizovaný proces, při kterém 
se z digitální předlohy (3D modelu) 
vytváří fyzický model. Tiskárna i3 
MK3S využívá technologii FFF, která 
je při 3D tisku nejpoužívanější. Princip 
je jednoduchý, objekt vzniká 
postupně, vrstvu po vrstvě, 
natavováním tenkého proužku 
plastového materiálu. Využití 3d tisk 
nachází při návrhu designu, návrhu 
prototypu, při výrobě funkčních 
prototypů a rovněž při výrobě 
finálních výrobků. Výše zmiňované 
předurčuje 3D tisk, jako technologii 
budoucnosti. 

V letošním roce plánuje technický 
úsek  mimo jiné dokončit vývoj 
zařízení pro dobývání zbytkových 

slojí MB 260 LM, dokončit vývoj 
kombajnu MB 630Ei a také 
zapracovat nové poznatky, 
požadavky zákazníků a především 
nejnovější technologie do našich 
stávajících zařízení, při zachování 
jejich vysoké kvality, uživatelské 
přívětivosti a spolehlivosti. Rovněž 
tak budeme i nadále aktivně 
spolupracovat napříč všemi úseky, při 
plnění cílů společnosti, podílet se na 
pracovním a společenském životě.

V prosinci minulého roku byla 
vypsáno a zveřejněno tendrové řízení 
na dodávku komplexu zařízení do 
lignitového dolu KREKA, který vlastní  
bosenská elektrárenská firma JP 
ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Jedná 
se podle obsahu zadání o opakování 
již zrušeného tendrového řízení  
z 27.8.2019, na kterém jsme pracovali 
v první polovině loňského roku.

V současnosti tedy náš tým inženýrů 
zpracovává novou nabídku, kde se 
jedná o dodávku  komplexu, zařízení 
s mechanizovanou výztuží, 
dobývacím kombajnem MB630, 
s dopravníky SZK a PZF, rotačním 
drtičem, hydraulickými čerpadly 
a pumpami, transformátory, kabely 
a jiným kompletujícím zařízením 
včetně náhradních dílů a nářadí pro 
zabezpečení bezproblémového 
chodu komplexu. Nabídka bude 
podána v termínu do 11.2.2020 
v Sarajevu. Vyhodnocení pak ze 

strany zákazníka potrvá další asi 2 
měsíce. Budeme touto formou 
samozřejmě o výsledku informovat. 

Zajímavost:
Finanční útvar zpracuje 
ročně v průměru kolem 
7000 faktur



PERSONÁLNÍ INFO
VÝZNAMNÁ VÝROČÍ A JUBILEA
V posledním čtvrtletí roku 2019 
oslavili kulaté životní jubileum 
zámečník-svářeč kovů p. Marek 
Frolka, referentka nákupu pí. Jitka 
Martinásková a mistr svařovny 
p. Jaroslav Nikl.

Krásné pracovní jubileum oslavila 
naše " ještěrkářka“ pí .  Jiř ina 
Foltýnová, 1. 11. 2019 uplynulo 30 let 
od jejího nástupu do firmy.  Všem 
jubilantům gratulujeme a do dalších 
l e t  p ř e j e m e  p e v n é  z d r a v í 

a spokojenost v pracovním i osobním 
životě. 

/Markéta Kotásková

V závěru roku 2019 odešli na 
zasloužený odpočinek dlouholetí 
zaměstnanci T Machinery – Ing. Jan 
Varmuža, vedoucí provozu obrobna 
a montáž a p. Jan Budiš zámečník – 
svářeč kovů z dílny TH. Oběma 
děkujeme za mnohaletou práci a 
přejeme hlavně zdraví a spokojenost 
v osobním životě.

HLEDÁME

NOVÉ
ZAMĚSTNANCE

CNC obráběč/ka kovů

Ekonom/ka – 
asistent/ka 
ředitele controllingu

Odborný referent/ka 
servisu

Konstruktér/ka elektro

Vedoucí oddělení 
plánování výroby 
a kooperací

DOPORUČ
ZNÁMÉHO 

ČI 
KAMARÁDA

A
ZÍSKEJ

10 000 Kč*

NOVÍ ZAMĚSTNANCI

*VÍCE INFORMACÍ:
PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ

Obchodní úsek
Patrik Steinhübel Skladník
Ing. Ctirad Hajduch Obchodník
Liliya Nebytová Odborný referent obchodu

Controlling
Jan Paška Správce počítačové sítě

Technický úsek
Ing. Zdeněk Zemský Konstruktér strojní

Výrobní úsek
Josef Gmytriak Zámečník - svářeč kovů

PROJEKT „FIREMNÍ ŽÁCI”

Oborová stipendia – měsíční kapesné až 1 200 Kč/měsíc 

Možnost placeného praktického vyučování ve firmě 

Prospěchová stipendia  - až 10 000 Kč za každé 

ukončené pololetí  

M ožnost letních placených brigád, praxe, stáže 

D otované stravování 

G arance pracovního místa po ukončení školy

Již v době studia si můžete zajistit budoucí 
pracovní místo! 

Lukáš Bábíček Obráběč kovů
Matěj Adam Obráběč kovů
Tibor Adam Zámečník - svářeč kovů
Roman Valkovič Obráběč kovů

Obchodní ředitel/ka
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FIREMNÍ AKCE
PLES 2020

Z bohatého programu již 9. ročníku si 
hosté užili skvělou muziku v podání 
hudební skupin TRIO KENT, 
degustaci vína z Vinařství sv. Barbora 
za zvuku příjemných tónů cimbálové 
muziky MARÝNKA a bohatou 
tombolu.

V sobotu 18.1. 2020 se uskutečnil 
tradiční ples pořádaný naší firmou ve 
Spolkovém domě v Ratíškovicích. 

Příjemné zpestření byl tematický 
fotokoutek, vystoupení gymnastek 
z Ratíškovic a hudebního tělesa JR 
BAND. Ti, kteří začali pociťovat únavu 
se mohli občerstvit výbornou kávou 
v podání chlapců ze Skvělá-káva.cz

/redakce

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

T í m t o  d ě k u j e m e  n a š i m 
zaměstnanců, kteří se na Dni 
otevřených dveří aktivně podíleli: 
prováděli: Ing. Vítězslav Polešovský, 

Ing. Michal Kopecký, Helena 
Vacenovská, Radim Čech, Stanislav 
Procháska, Karel Adam, Milan 
Tkadlec a Ctirad Hajduch, přivítání a 
film pouštěla Markéta Kotásková, 

V sobotu se brány firmy otevřely 
pro veřejnost, navštívilo nás několik 
desítek lidí, s tím, že mezi tradiční 
velké lákadlo patřila jízda vlakem 
společnosti Arriva po naší vlečce do 
Rohatce a zpět.

ZŠ Ratíškovice - 6. ročník, 9. ročník, 
ISŠ Hodonín, SŠ Strážnice, ZŠ 
Dubňany, ZŠ Hodonín, Mírové 
náměstí, SOU Veselí nad Moravou, 
ZŠ Kyjov, Komenského, SOU Kyjov, 
Havlíčkova, ZŠ Uherský Brod.

Ve dnech 6. a 7. 12. 2019 probíhal 
v naší firmě Den otevřených dveří. 
V pátek nás navštívilo 258 žáků 
z následujících škol:

Šárka Nedvědická a kolegové 
z vrátnice rozdávali tašky 
s propagačními předměty. Příprava 
a organizace: oddělení Marketingu.

/Šárka Nedvědická, redakce
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EKONOMICKÉ OKÉNKO
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2019
Vážení spolupracovníci, v tomto 
okénku bych Vás rád informoval 
o ekonomickém výsledku roku 2019. 
Předběžný účetní výsledek 
hospodaření před zdaněním se 
pohybuje na úrovni 13 mil. Kč, 
přičemž předpoklad reálného 
předběžného výsledku hospodaření 
po zohlednění účetních operací je 
ztráta cca -12 mil. Kč. Začátkem 
minulého roku si takový výsledek 
jen těžce někdo mohl dokázat 
představit. 

Společnost v předešlém roce rovněž 
průběžně plnila své závazky ze 
sociálního fondu, kdy například 
vynaložila výdaje ve výši téměř 1,7 
mil. Kč na životní pojištění svých 
zaměstnanců, příspěvek na stravné 
dosáhl 1,2 mil. Kč a v rámci životních 
a pracovních jubileí bylo 
gratulováno s finanční pozorností 
v celkové hodnotě 135 tis. Kč.

Ukončeme toto ekonomické shrnutí 
v pozitivním duchu, kdy všechny 
signály nasvědčují tomu, že letošní 
rok bude plodnější. Na závěr bych 
rád uvedl citát pana Tomáše Bati 
"Boj je podstatou života. Kdo 
nebojuje, nemůže ani zvítězit“. 
S pozitivním naladěním tedy 
vkročme do nového roku  
a společně dosáhněme našich cílů.

Ing. Michal Kopecký

I přes tyto rozpačité výsledky má 
firma dostatečné množství vlastních 
zdrojů k tomu, aby nové budoucí 
cíle zvládla. Z hlediska obchodu se 
jedná o cíl 600 mil. Kč tržeb (500 
mil. v důlní oblasti a 100 mil. 
v oblasti nedůlní) pro letošní rok 
stanoven poradou vedení dne 6. 1. 
2020. Vedení společnosti také 
uzavřelo společně s odborovou 
organizací důležité firemní 
dokumenty, a to Mzdový řád 
a Kolektivní smlouvu 2020-2021, 
v nichž nejdůležitější informace pro 
zaměstnance je stanovení rozsahu 
přírůstků průměrné nominální výše 
mzdy pro rok 2020 na 6 %. /Ing. Vítězslav Polešovský, 

Hlavním důvodem odchylného 
vývoje oproti očekávání je to, že se 
bohužel nepodařilo naplnit obchodní 
plán co do objemu získaných 
zakázek daného období, kdy snahu 
obchodu zkomplikovala především 
obtížná geopolitická situace na 
našich primárních trzích a časový 
odklad realizace některých projektů. 

Hodnota tržeb roku 2019 dosáhla 
necelých 299 mil. Kč, jejichž měsíční 
vývoj můžete vidět v grafu výše, 
což je zhruba o polovinu méně 
oproti původnímu plánu.

PLÁN FIREMNÍCH AKCI 
V ROCE 2020
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„Neříkej, že to nejde, raději ...(tajenka)"

S CITÁTEM TOMÁŠE BATI
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Řešení odesílejte nejpozději do 29. 2.  2020 na 
e-mail: gavlas@tmachinery.cz. 

Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho 
výherce, který získá láhev vína  z vinařství Sv. 
Barbora, dle vlastního výběru.
 
Nezapomeňte uvést jméno,příjmení a kontaktní 
telefon.

OSMISMĚRKA

AGRESE AMBULANCE AUTOOPRAVNA
BALADA BOUŘE DLAHA DOLAR 
DRUŽINA ENCYKLOPEDIE FIGURA 
FOTEL HROBKA CHŘEST IMPULS 
KOMETA KOMÍN KONTAKT KORUPCE 
KŮLNA KVÁDR MAKRELA NÁPAD 
NÁPLŇ OPRAVA OSLAVENKYNĚ 
PARCELA PERLA PLANETA POKLES 
POZNÁMKA PŘÍKAZ RAMPOUCH 
REMÍZA ROZMĚR SPISOVATELKA 
SPOTŘEBA ŠANCE

,

VINAŘSTVÍ SV. BARBORA
VÝSLEDKY SE DOSTAVUJÍ
Rok 2019 se pro naše vinařství nesl 
v duchu pokroků. Na prvním místě je 
nutné zmínit propagaci - zprovoznili 
jsme nové webové stránky a spustili 
eshop, účastnili jsme se největšího 
plesu v České republice jako přední 
dodavatelé vína, zviditelnili jsme se 
na mnoha vinařských akcích 
a festivalech a v neposlední řadě 
jsme objeli několik krajů republiky 
při vedení řízených degustací. Tato 
propagace šla ruku v ruce 
s rozšiřováním prodejních míst 
a vytváření nových obchodních 

(a přátelských) vztahů s našimi 
odběrateli, u nichž si koncoví 
zákazníci víno natolik oblíbili, že se 
k němu vracejí a kupují jej 
pravidelně. Spokojenost klientů je 
největší odměnou a motivací 
pokračovat v naší práci. Děkuji 
Peťovi, Zbyňovi a Marťovi za 
společné úsilí. Přeji všem do nového 
roku pevné zdraví a výborná vína! 

/Ing. Aneta Ehrenbergerová


