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GENERÁLNÍHO ŘED ITELE
ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Od samotného počátku vyhlášení nouzového stavu 
vedení společnosti T Machinery a.s. intenzivně věnovalo 
pozornost velmi dynamicky se měnícím opatřením 
Vlády ČR, na které jsme se snažili pružně reagovat 
a nastavit chod společnosti T Machinery a.s. tak, 
abychom co nejvíce eliminovali možné riziko nákazy 
virem COVID-19 a zajistili tak i bez nutnosti přerušení 
provozu bezpečné pracovní prostředí pro nás všechny. 
Již v prvních dnech se nám podařilo zajistit látkové 
roušky, které byly následně distribuovány mezi 
zaměstnance. Věříme, že se na každého, kdo měl 
o roušku zájem, dostalo.   

/Ing. Zdeněk Gajdík

Na počátku roku 2020 ani v únoru, kdy vycházelo první 
číslo bulletinu, nikoho vůbec nenapadlo, jak se nám 
mohou vlivem nebezpečného a dosud neznámého viru 
obrátit životy naruby.

Ohlédneme-li se za uplynulými dvěma měsíci po 
obchodní stránce, pak zákeřný koronavir značně 
zkomplikoval práci obchodního oddělení, a to zejména 
kvůli nemožnosti vycestovat do zahraničí za našimi 
obchodními partnery. Dalším z důsledků je prodloužení 
podpisu některých smluv na dodávku zařízení, což 
zapříčinilo, že nejsou rovnoměrně stoprocentně 
vytíženy všechny provozní úseky. Nicméně i přes tuto 
nelehkou situaci doufáme, že se nám z větší části podaří 
naplnit obchodní plán stanovený pro rok 2020 
a zabezpečit chod naší společnosti bez vážnějších 
problémů. 

Děkuji vám všem za spolupráci a přeji příjemně 
strávenou chvilku při listování tímto číslem bulletinu.  

Prozatím se nám úspěšně daří čelit také samotné 
nákaze virem, kdy k uzávěrce tohoto čísla bulletinu 
nebyl zaznamenán ve společnosti T Machinery a.s. 
žádný případ nákazy virem COVID-19. Za toto vděčíme 

především vám všem, kteří jste ohleduplní ke svému 
okolí a dodržujete stanovená pravidla.

i přes veškeré komplikace spojené s pandemií 
koronaviru COVID-19, které v posledních týdnech 
zachvátili téměř celý svět, se redakční radě podařilo 
připravit druhé číslo letošního zpravodaje společnosti 
T Machinery a.s.

Z pracovního úhlu pohledu si dovolím konstatovat, že 
nastalou situaci a nouzový stav se nám společně daří 
zvládat velmi dobře a především bez větších provozních 
obtíží.

Intenzivně jsme začali pracovat na rozšíření obchodních 
teritorií a našeho výrobního sortimentu. S přípravnými a 
podpůrnými kroky vedoucími k úspěšné realizaci 
obchodních případů, které mají zajistit naplněnost 
obchodního plánu a finanční krytí, spolupracujeme 
s našimi partnery, s to komerčními bankami, pojišťovací 
agenturou EGAP a společností ALTA a.s. 

generální ředitel  
a předseda představenstva
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ
NOVINKY Z OBCHODU

V dnešních dnech jsou potvrzeny 
i objednávky servisu kotlů na 
Slovensku. Čili pak už bude záležet 
pouze na uvolnění podmínek 
a termínech daných nařízení vlád 
České i Slovenské republiky, 
abychom mohli začít dohodnuté 
realizovat. 

by měly být zakázky jak na dva  
kotle menší (cca 400 kW), jednoho  
kotle středního, tak i kotlů větších 
(nad 2 MW) a kontejnerové kotelny. 

/Ing. Pavel Gavlas

Přítomností koronavirové pandemie 
se změnily obchodní podmínky 
nejen v celé Evropě včetně ČR, ale 
i po celém světě. Opatření vedla
k omezení cestování do jednotlivých 
zemí a tím pádem k významnému 
znemožnění exportu. Dochází 
k posunu termínů realizace 
jednotlivých zakázek, ale také 
omezení vstupu osob do 
jednotlivých firem znemožnilo 
podstatnou část obchodních jednání 
o nových zakázkách. 

I přes všechny opatření 
a komplikace se nám podařilo v 
první čtvrtletí letošního roku 
podepsat smlouvu na dodávku žlabů 
k SZK a PZF a dále pak části PZF pro 
Š.U.Pokrovskoe v objemu 2,7 mil. 
EUR, s tím, že do konce dubna bude 
dodáno zboží v hodnotě 1,7 mil. EUR. 

Dále se podařilo podepsat smlouvu 
na náhradní díly pro Vorkutu, šachtu 
Butovskaja, v objemu 0,9 mil. EUR. 
V současné době řešíme podpis 
dalších smluv na dodávky 
náhradních dílů pro Š.U.Pokrovskoe 
v objemu: 3,9 mil. EUR, které by 
měly být podepsány do konce 
04/2020.

Dále se na tomto teritoriu chystá 
účast v tendrovém řízení na 
dobývací komplex pro důl Breza, 
taktéž vlastněný společností JP 
ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Termín 
podání této tendrové nabídky byl 
však v souvislosti s přerušením řízení 
odložen a vlivem opatření kvůli 
koronaviru po celé Evropě tedy 
i v Bosně a Hercegovině lze 
domýšlet, že to je zatím na neurčito.

Vzhledem k celosvětové situaci 
spojené s pandemií COVID-19, je 
situace komplikovaná a velmi těžko 
předvídatelná i na Ukrajině, přesto 

vše směřuje k podepsání smlouvy 
o dílo na dodávku kombajnu 
a stěnového dopravníku pro šachtu 
Stěpnaja. Pokračují jednání 
o dodávkách dobývacího kombajnu 
pro šachtu Jubilejnaja, dobývacího 
komplexu pro šachtu 
Komsomolskaja - Vorkutaugol, 
a dále se budeme snažit získat 
realizaci dodávky stěnového 
dopravníku pro šachtu Šerlovská 
Naklonná.

Složité podmínky se nevyhnuly ani 
výrobě kotlů, část investorů se 
dokonce již rozhodla rezignovat na 
nákup nového kotle a rozhodla se 
k opravě původního, starého kotle 
často vlastními silami. Na to 
zareagovalo obchodní oddělení 
zintenzivněním komunikace s 
tuzemskými zákazníky a výsledkem  

Na trhu Bosny a Hercegoviny se 
naše společnost účastnila 
tendrového řízení s nabídkou na 
dodávku dobývacího komplexu pro 
důl Kreka u Tuzly, který vlastní 
společnost JP ELEKTROPRIVREDA 
BiH d.d. Objem nabídky je cca 11 mil. 
EUR a v současné době se naše 
a konkurenční nabídky vyhodnocují 
zadavatelem. 
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První čtvrtletí roku 2020 jsme 
započali pracemi ve vinohradě. 
Zimní řez je pro révu velmi důležitý, 
závisí na něm nejen celková stavba 
keře, ale zajišťuje také plodnost révy 
a s tím spojenou produkci kvalitních 
hroznů. Následovalo vyvazování 
tažňů, podsadba vybraných odrůd, 
a v těchto dnech už bedlivě 
sledujeme začátek nového 
vegetačního cyklu v podobě rašení 
oček. Co se týče výroby a přípravy 
nových vín, nalahvovali jsme dvě 
vína ročníku 2019, suché 
Zweigeltrebe rosé a polosladkou 
Pálavu (u níž se ročník 2018 během 
několika měsíců téměř kompletně 
vyprodal a troufám si říct, že tento 
nový je ještě o chlup lepší), obě 
určitě doporučuji koštnout. 
Z pohledu obchodu a marketingu je 
mi potěšením zmínit naši účast na 
Československém plese v Obecním 
domě v Praze, kde se k servírované 
galavečeři podávalo Veltlínské 

zelené 2017. Před vyhlášením 
nouzového stavu v souvislosti 
s koronavirem jsme také stihli 
představit vína na několika 
degustacích, např. ve Sklípku Brno 
nebo ve Vinotéce na Palmovce. 
Současná situace není lehká pro 
nikoho z nás, nicméně jsme 
v pravidelném kontaktu s našimi 
obchodními partnery a všichni se 
snažíme co nejvíce přizpůsobit 
a zjednodušit cestu k našim vínům, 
například zavedením dopravy 
zdarma na veškerý sortiment. 
Ačkoliv jedním z předních plánů na 
letošní sezónu byla účast na mnoha 
vinařských akcích a festivalech, 
které jsou vzhledem k situaci do 
odvolání zrušeny, pevně věřím, že se 
letos ještě některých dočkáme. 
Pokud bych se měla zaměřit na 
pozitivní stránku věci, vnímáme 
téměř pětinásobný zájem 
o zakoupení vín přes eshop, za což 
jsme velice rádi. Všem vám přeji 

pevné zdraví a klidnou mysl – obojí 
si zachováte pohárkem vína.

/Ing. Aneta Ehrenbergerová

VINAŘSTVÍ SV. BARBORA
VÝHLED DO LETOŠNÍHO ROKU

T MACHINERY A PANDEMIE
FAKTA A ČÍSLA

Karanténa, která ve většině případů 
netrvala déle než 14 kalendářních 
dnů, se dotkla celkem 
8 zaměstnanců naší firmy a stát 
prostřednictvím Úřadu práce ČR 
nám kompenzoval vyplacené 
mzdové prostředky v rámci 
programu ANTIVIRUS.  Ošetřovné 
prozatím využilo 12 zaměstnanců, 
kteří nemohli své děti po uzavření 

škol a školek svěřit do péče babiček 
nebo jiných členů rodiny. V obou 
případech, ať už se jednalo o 
karanténu anebo ošetřovné, čerpají 
nebo čerpali tyto dávky z větší části 
technicko - hospodářští pracovníci. 
Pouze malý počet byl z řad 
zaměstnanců pracujících ve výrobě 
a díky tomu nedošlo k žádnému 
vážnému omezení výroby. 

Stejně jako ostatní národy, tak i nás 
v Česku hluboce zasáhla nákaza 
novým koronavirem. Určitě nikdo 
neočekával, že by mohla přerůst 
v pandemii, která ochromí veškeré 
dění kolem nás. Ať už se jedná 
o omezení pohybu lidí na volných 
prostranstvích, v restauracích, 
obchodních centrech, vykonávání 
pracovních povinností nebo školní 
docházky. V současné době 
moderní techniky se nám to zdá až 
nemožné. A přece se tomu tak 
stalo.

Člověku se těžko mění své návyky, 
na která byl léta zvyklý. Ale pokud je 
to nutné pro zachování života, tak 
se všichni semkneme a snažíme se 
držet při sobě. To dokazujeme i tím, 
že chráníme sebe i své okolí 
rouškami a dodržováním přísných 
hygienických opatření. V naší firmě 
se z důvodu návratu z pandemií 
zasažených zemí nevyhnulo 
i několik našich zaměstnanců 
karanténě a také nutnosti zůstat 
doma z důvodu péče o děti po 
uzavření školských zařízení. 

Myslím si, že pokud se budeme 
chovat tak, jako dosud, a tedy že 
k sobě budeme i nadále ohleduplní 
a vstřícní, tak se nám podaří 
všechny špatné chmury zahnat 
a budeme se rádi setkávat se svými 
spolupracovníky na firemních akcích 
nebo při posezení v restauraci 
U Tomáše.

/Hana Vacenovská

Přejme si proto, aby se brzy 
všechno vrátilo zpět tak, jak tomu 
bylo dříve. 



PERSONÁLNÍ INFO
VÝZNAMNÁ VÝROČÍ A JUBILEA

ź 20 let – konstruktér elektro Ing. 
Kamil Macuch

Všem jubilantům gratulujeme a do 
dalších let přejeme pevné zdraví a 

spokojenost v pracovním i osobním 
životě.

/Markéta Kotásková

V prvním čtvrtletí roku 2020 oslavili 
kulaté životní jubileum skladník 
p. František Chludil, vedoucí 
marketingu Ing. Pavel Gavlas, 
soustružník p. Petr Grmolec 
a z provozu výroby elektro pí. 
Monika Flajzarová a p. Vladislav 
Macek. Pracovní jubilea slavili čtyři 
zaměstnanci:

ź 10 let – svářecí inženýr a 
technolog Ing. Marek Zdvořáček 
a zámečník Petr Ševela

Do starobního důchodu odešel 
elektromechanik p. Lubomír Vavrys. 
Děkujeme za mnohaletou práci 
a přejeme hlavně zdraví 
a spokojenost v osobním životě.

ź 30 let – obráběč kovů p. 
František Macek

NOVÍ ZAMĚSTNANCI
Úsek GŘ
Mgr. Veronika Podéšťová Asistentka GŘ
Technický úsek
Ing. Martin Raiskup Technolog

Výrobní úsek
Vojtěch Hadamík Zedník
Zděněk Schreiber Strojírenský dělník
Kamil Obrtlík 
Radek Domanský 
Richard Kyzlink 

Strojírenský dělník
Obráběč kovů

Strojírenský dělník

S CITÁTEM TOMÁŠE BATI

Řešení odesílejte nejpozději do 29. 5.  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

!”

APLIKACE BAGETA BAJONET BIBLE 

ČOČKA FIKCE FORMA FOTEL HŘEBÍK 

IMPLANTÁT INTERNET KAKTUS 

KLADKA KLOBOUK KOPAČKA 

KOTLINA KRŮTA KUPÓN LUPEN 

MAHAGON MAKRELA MOUČNÍK 

MOZOL MUMIE NÁDECH OKRUH 

ORCHESTR OSUŠKA PANÁK POKUTA 

POVĚRA PRÉMIE PROPUSTKA 

PRSTEN RAKETA SALÁT SEKERKA 

SÓLISTKA ŠKOLKA ŠVESTKA TRNKA 

TRPASLÍK

„Když jsem měl 20 let, myslel jsem si, že můj otec je idiot. Když jsem měl 30 let, občas 
jsem si myslel, že má docela pravdu. Když mi bylo 40 let, tak jsem si myslel, že to byl 
celkem moudrý chlap. A když jsem měl 50 let, řekl jsem si: ...(tajenka)

Obchodní úsek
Ing. Vladimír Čepelík Obchodní ředitel


