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PERSONÁLNÍ INFO
VÝZNAMNÁ VÝROČÍ A JUBILEA

Všem jubilantům gratulujeme a do 
dalších let přejeme pevné zdraví a 
spokojenost v pracovním i osobním 
životě. 

V druhém čtvrtletí roku 2020 oslavili 
kulaté životní jubileum kolegové:

Ing. Olga Zitová – odborný referent 
obchodu, Ingrid Chludilová – hlavní 
účetní, Milan Hrbáček – strojírenský 
dělník, Bronislav Kříž – zedník, 
Dušan Sýkora – pracovník OTK, 
Jaroslav Ždánský – vedoucí útvaru 
technologie, Jan Panák – obráběč 
kovů a Ludmila Ondříšková - 

jeřábnice. Pracovní jubilea slavili 
čtyři zaměstnanci: 10 let zámečník 
Tomáš Kundrata, 20 let zámečník – 
svářeč kovů Peter Pribiš, 30 let 
technický ředitel Ing. Jiří Gajdík a 40 
let zámečník (servis) Petr Gajdík.

/Markéta Kotásková

NOVÍ ZAMĚSTNANCI
Výrobní úsek
Marek Hnilica 
Pavel Toman Uklízeč ve výrobě
Lukáš Fifka
Jiří Mísař

Zámečník - svářeč kovů

Obráběč kovů

S CITÁTEM TOMÁŠE BATI

Řešení odesílejte nejpozději do 31. 8.  2020 na 
e-mail: sekretariat@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

!”

A G E N T K A  A R I S T O K R A C I E 

ARTEFAKT BIOGRAF BIOLOGIE 

B U D Í K  C E S TA C I G A R E TA 

ČALAMÁDA DENÍK DRDOL 

GEOMETRIE HYMNA CHLAD 

KOFEIN KONÍČEK KUFŘÍK KURZOR 

MOTOR MRCHA OBDÉLNÍK OSLAVA 

PALBA PIŠKOT POPLACH PŘÍKOP 

REKREACE SKLAD SKRÝŠ 

SOUBOR STŘÍŠKA SUŠÁK ŠUNKA 

UČEBNICE ŽIDLE

„Metař ví o čištění více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet 
čistotu v podniku: ...(tajenka)
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GENERÁLNÍHO ŘED ITELE
ÚVODNÍ SLOVO

Z velké části jsme závislí na exportu zařízení do 
zahraničí, především na Ukrajinu a do Ruska. I tyto země 
jsou zasaženy koronavirovou krizí a do obnovy důlního 
zařízení budou přirozeně investovat méně. Obchodní 
oddělení se ocitá v nelehké pozici, kdy se v budoucnu 
nevyhne tvrdému konkurenčnímu boji. Proto máme 
velkou radost, že stále pokračují dodávky na ŠU 
Pokrovskoe. 

generální ředitel  

před pár dny jsem se setkal s většinou z Vás při 
krátkých shromážděních na jednotlivých úsecích a 
provozech. Chtěl jsem Vám osobně vysvětlit, proč se 
vedení firmy rozhodnulo znovu zavést některá 
bezpečnostní opatření. Chceme především chránit Vás, 
naše zaměstnance, před možnou nákazou virem 
COVID-19, protože v areálu naší společnosti dochází k 
velkému pohybu osob, často i z dalekého okolí a 
nezřídka přijíždějí i řidiči ze zahraničí. Neradi bychom v 
budoucnu přijímali drastická opatření jako je omezení 
provozu nebo dočasné uzavření firmy. V současné 
krizové situaci na trhu, kdy se strojírenské firmy doslova 
perou o každou zakázku, si nemůžeme dovolit 
nedodržet termíny dodání či zakázky ztrácet.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

/Ing. Zdeněk Gajdík

V závěru chci ještě jednou poděkovat Všem, kteří 
dodržují bezpečnostní opatření a neberou situaci na 
lehkou váhu.

Pouze společnými silami dokážeme krizovou situaci 
úspěšně přestát.

a předseda představenstva

V Ruské federaci se snažíme co nejdříve dokončit 

závěrečné úpravy na razicím kombajnu MB 900, 
protože pokud se osvědčí, zákazník má v plánu 
investovat do dalšího zařízení od naší firmy. Bohužel 
kvůli přísným bezpečnostním opatřením je velmi složité 
a zdlouhavé získat povolení k cestě na území Ruské 
federace. V tuto chvíli čekáme na potvrzení od 
Ministerstva průmyslu a obchodu Rf a doufáme, že naši 
zaměstnanci budou moct vyjet na montáž co nejdříve. 

Také se nám po půl roce podařilo podepsat smlouvu s 
ukrajinskou společností DTEK Energo na dodávku 
kombajnu MB 430 a hřeblového dopravníku. 
Skutečnost, že jsme se zákazníkem nemohli osobně 
jednat, celý proces uzavření kontraktu značně 
zpomalila.

Obdrželi jsme zprávu, že jsme vyhráli tenderové řízení 
na dodávku důlního komplexu do Bosny a Hercegoviny, 
čekáme ještě na oficiální potvrzení, ale už teď máme 
obrovskou radost, že jsme byli lepší než naši konkurenti.  
Postupně se také realizují nedůlní zakázky, které 
přispívají k naplnění obchodního plánu pro tento rok. 

Nastal čas prázdnin a letních dovolených. Přeji Vám, 
abyste si během své dovolené odpočinuli a načerpali 
nové síly. 

Zámečník - svářeč kovů

HLEDÁME

NOVÉ
ZAMĚSTNANCE

CNC obráběč/ka kovů
Ekonom/ka – asistent/ka 
ředitele controllingu

Odborný referent - cenař 
(technolog)

Konstruktér/ka elektro

Lakýrník/ce
Uklízeč/ka výroba
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AKTUALITY
TECHNICKÝ ÚSEK
V tomto čtvrtletí byla stěžejní náplní 
práce technického úseku především 
realizace čtvrté etapy úprav 
MB900CM, byla zpracována 
potřebná technická i průvodní 
dokumentace. V souvislosti 
s probíhajícími vývojovými pracemi 
na zařízení pro dobývání zbytkových 
pilířů MB 260 LM, je vyvíjena zcela 
nová stykačová skříň APK 12, která je 
určena nejen pro tento stroj, ale 
nalezne i obecné využití u dalších 
našich zařízení.

Vážení kolegové, v tomto článku, 
který navazuje na ekonomické 
okénko z Bulletinu I/2020, bude 
vyhodnocen průběh ekonomického 
vývoje naší společnosti za první, již 
uplynulé, pololetí roku 2020 a 
nastíněno očekávání jeho dalšího 
vývoje.

Jak jsme Vás již dříve informovali, 
byla do firmy pořízena 3D tiskárna i3 
MK3S, která z digitální předlohy 3D 
modelu, vytvořeného našimi 
konstruktéry v projekčním software 
SolidWorks, vytváří fyzický model 
součásti a pomáhá tak již 
v předvýrobní fázi optimalizovat 
některá komplikovanější technická 
řešení. Namátkou můžeme uvést 
například návrh nového kabelového 
ukladače k vyvíjenému zařízení pro 
dobývání zbytkových pilířů 
MB260LM.

Tradiční Mezinárodní strojírenský 
veletrh konaný pravidelně od roku 
1959 na výstavišti v Brně se v 
letošním roce neuskuteční. Veletrh 
vždy navštěvovali kolegové z 
technického úseku, aby načerpali 
nové nápady a seznámili se s 
nejnovějšími trendy. S ohledem na 
současnou pandemickou situaci byl 
však veletrh plánovaný na letošní 
říjen přesunut na další rok. Co se 
týče veletrhu UGOL Rosill & Mining, 
který se má konat v půlce září v 
Novokuzněcku - ten prozatím zrušen 

nebyl. Ale kvůli bezpečnostním 
opatřením není v tuto chvíli jisté, zda 
se na něj obchodníci vydají.

/REDAKCE

V rámci dotačního programu TREND 
Technologické agentury ČR podala 
letos společnost T Machinery žádost 
o podporu projektu s názvem 
"Posílení konkurenceschopnosti 
dobývacího kombajnu pro nízké 
a středně mocné sloje s využitím 
principů průmysl 4.0". Jedna se 
o nový projekt zaměřený na výzkum 
a vývoj nových kritických uzlů 
kombajnů nové generace. 
Společnost T Machinery také 
úspěšně uplatňuje daňové odpočty 
za náklady na výzkum a vývoj 
nových zařízení. Jedná se o přímou 
podporu výzkumu a vývoje ze 
strany Ministerstva financí ČR.

E K O N O M I C K É 
OKÉNKO

Auditované výsledky společnosti T 
Machinery a.s. potvrdili předběžná 
čísla, kdy firma dosáhla za rok 2019 
účetní výsledek hospodaření před 
zdaněním ve výši 12.238 tis. Kč, který 
je shodný s účetním výsledkem 
hospodaření po zdanění, jelikož z 
daňového pohledu skončila 
společnost v červených číslech. 

 "Zdař Bůh”

                      /Ing.Vítězslav Polešový

Jsem si jist, že pokud se nám v 
duchu baťovského smýšlení podaří 
udržet pracovní morálku a každý 
zaměstnanec bude vykonávat 
pracovní činnosti s nejlepším 
svědomím a vědomím (víme, že ne 
vždy to tak je), pak se nám také 
podaří zůstat ekonomicky a finančně 
stabilní firmou. Vždyť pokud se bude 
dařit firmě, bude se zcela jistě dařit 
dobře i jejím zaměstnancům.

První pololetí roku 2020 se 
ekonomicky velmi podobá roku 
2019. Dosáhli jsme obratu v objemu 
144.065 tis. Kč (rok 2019 obrat za 
období 135.647 tis. Kč) a výsledkem 
je předběžná ztráta - 5.646 tis. Kč 
(rok 2019 - 5.910 tis. Kč). 

Tento optimismus se pak promítá do 
přijatých plánů T Machinery a.s.  pro 
rok 2020, které schválila dne 
30.6.2020 valná hromada 
společnosti. Cílové minimální 
hodnoty jsou tržby v objemu 
506.525 tis. Kč a hospodářský 
výsledek zisk před zdaněním 20.194 
tis. Kč.

Stejně tak za úspěch lze považovat 
uzavření nového kontraktu se 
společností OOO DTEK ENERGO 
(4,2 mil. Euro), zatím nepotvrzené 
vítězství v tenderu na dodávku 
důlního komplexu do Bosny a 
Hercegoviny (10,9 mil. Euro) a 
finalizace kontraktu s OAO Donugol 
(0,9 mil. Euro), jejichž realizace 
ovlivní druhé pololetí roku 2020. 

I přes všechny tyto negativní 
záležitosti prvního pololetí 2020 se 
daří společnosti průběžně finance 
udržovat ve velmi dobré kondici a to 
především díky zavedení krizového 
řízení peněžních toků na výdajové 
straně, peněžním rezervám 
vytvořených v předešlých obdobích 
a aktivního zajišťování příjmů 
plynoucích z uzavřených kontraktů. 

Za uplynulé pololetí se na příjmové 
stránce nejvíce podíleli odběratelé 
ALTA, a.s. (kde je konečným 
odběratelem Š. U. Pokrovskoe) a 
OAO Vorkutaugol. Z nedůlního 
sektoru poté dodávky na odběratele 
SMS MEER, BAEST a výrobková řada 
kotlů.

Proto si přejme, ať se nám daří. 

Vývoj prvního pololetí roku 2020 byl 
významně ovlivněn situací na 
koncových zákaznických trzích, kde 
celosvětová krize způsobená 
pandemií koronaviru COVID-19 
zásadním způsobem ovlivnila 
mezinárodní transfery a eskalovala 
již tak velmi tvrdý konkurenční boj na 
trhu, kde se T Machinery a.s. 
pohybuje.  

Proti roku 2019 je tu však několik 
pozitivních skutečností, které nás 
mohou naplňovat optimismem. 

Aktivně se pracuje na dalších 
projektech, především se 
společností ALTA, a.s. na dodávky 
pro našeho dlouholetého odběratele 
Š. U. Pokrovskoe (UA) a na 
dokončení úprav dobývacího 
zařízení MB 900 pro společnost AO 
URALKALIJ, které má v sobě velký 
obchodní potenciál.

ředitel controllingu
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DĚTSKÝ DEN
NA BAŤOVCE TO ŽILO

Všechny děti dostaly balíčky 
s překvapením. Tak velká účast na 
dětském dni nás mile překvapila, 
zúčastnilo se kolem 290 dětí.

Letošní ročník dětského dne 
připravila společnost T Machinery 
ve spolupráci s odborovou 
organizací a zamětnanci v sobotu 
27.6.2020. 

Akce se konala v areálu firmy. 
Odborová organizace připravila 
celkem 12 zábavných disciplin pro 
děti i rodiče. Nechybělo oblíbené 
malování na obličej, ukázka 
h a s i č s k é h o  v o z i d l a 
s názornou ukázkou hašení, které si 
mohly děti vyzkoušet, 
a překvapením byla velká 
nafukovací překážková dráha, kde 
se děti vydováděly. 

Nechybělo ani stanoviště pro 
rodiče, které připravilo Vinařství 
svatá Barbora, kde si mohli rodiče 
vychutnat pohárek dobrého vína. 

Zároveň se konal den otevřených 
dveří, o který byl velký zájem. Nejen 
z řad bývalých zaměstnanců, ale 
i rodinných příslušníků.  

U Restaurace u Tomáše  byl skákací 
hrad, trampolína a opékaní 
špekáčků.

Ráda bych touto cestou poděkovala 
organizátorkám celé akce a všem, 
kdo se podíleli na zdárném průběhu 
celého dětského dne a dne 
otevřených dveří. 

/Eva Zemánková

Při komentovaných prohlídkách si 
návštěvníci TM prohlédli výrobní 
a administrativní budovy, včetně 
ukázky nových strojů v našem 
strojovém parku a spoustu dalšího.
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