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 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
 
 

Obchodní firma: 
TAJMAC-ZPS, a. s. 

 
 

Sídlo: 
třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02  Zlín 

 
 

Právní forma: 
akciová společnost 

 
 

IČ: 
262 15 578 

 
 

Předmět podnikání: 
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 

Zámečnictví, nástrojářství 
Obráběčství 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 

 
 

Datum vzniku společnosti: 
5. června 2000 

 
 

Základní kapitál: 
347.000.000,- Kč 

 
 

Akcionář s rozhodujícím vlivem: 
TAJMAC-MTM S.p.A. 

 
 

Akcie: 
2 ks akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč  

346 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč 
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HISTORIE SPOLEČNOSTI V DATECH 
 
1903   vznik první strojírenské dílny ve firmě Baťa 
1905   vyroben první obuvnický stroj 
1936   koncern Baťa zakládá dceřinou akciovou společnost MAS 

zahájení výroby obráběcích strojů 
1935-37  výstavba slévárny 
1939   zahájena výstavba závodu na výrobu obráběcích strojů v Sezimově Ústí 
1950   vznik samostatného podniku ZPS (po znárodnění fy Baťa) 
1951   vyroben první revolverový soustruh 
1955   vyroben první vícevřetenový automat 
1964   vyroben první NC obráběcí stroj v Československu 
1972   vyrobeno první NC obráběcí centrum v Československu 
1980   vyroben první CNC obráběcí stroj 
1982   zahájen provoz v nové slévárně šedé litiny ve Zlíně, Malenovicích 
1990/02  podpis dohody mezi TAJMAC-MTM S.p.A. a ZPS, a. s. 
1992   privatizace státní akciové společnosti ZPS 
1993   dokončen transformační proces, nové organizační uspořádání ZPS, a. s. 
1994   ZPS, a. s. největší evropský exportér obráběcích center do USA 
1995   ZPS, a. s. největší výrobce soustruhů v ČR 
1996   10. místo v soutěži Českých 100 nejlepších 

konsolidace marketingově řízené SKUPINY ZPS 
1997   ZPS, a. s.- 34. místo ve světovém žebříčku výrobců obráběcích strojů 
1999/10  vyhlášen konkurs na ZPS, a. s. 
2000   společnost se umístila na 102. místě v rámci světového žebříčku a na 1. místě v ČR 

první obráběcí centrum s lineárními pohony 
2000/06  firmu přebírá nový majitel – TAJMAC-MTM S.p.A. a její název se mění na TAJMAC-

ZPS, a. s. 
2000   121. místo v rámci světového žebříčku prodeje OS a na 1. místě v ČR 
2001   vyroben první CNC vícevřetenový automat 

zahájen proces restrukturalizace a významných investic 
2002   překonání celosvětové recese, výrazná inovace výrobního sortimentu 

vyrobeno první multiprofesní obráběcí centrum, oceněno Zlatou medailí na MSV Brno 
2003   změna organizační struktury společnosti na divize, změny v orgánech společnosti 

první pětiosé obráběcí centrum 
2004   zahájení prací na nových projektech NEGRI BOSSI a MANURHIN 
2005   6. místo v projektu Top 10 firem Zlínského kraje v kategorii Top 10 nejatraktivnějších 

zaměstnavatelů 
Zlatá medaile na 47. MSV Brno v kategorii „Obrábění, tváření a povrchové úpravy“ 
pro horizontální centrum MCV 1210 

2006   první úspěšné instalace CNC dlouhotočných automatů MANURHIN KM'X v České 
republice 
TAJMAC-ZPS, a.s. vyhlášen společností INA - Schaeffler "Nejlepším dodavatelem 
soustružnických automatů za rok 2005" 
Zlatá medaile na 48. MSV Brno pro šestivřetenový soustružnický automat MORI-SAY 
TMZ642CNC 
ZPS-TRANSPORT, a.s. se stává dceřinou společností TAJMAC-ZPS, a.s. 

2007   MANURHIN K’MX Sarl. – plnohodnotná dceřiná společnost 
2008   Zlatá medaile na veletrhu IMT Brno 2008 za dlouhotočný CNC automat MANURHIN 

K´MX 432 
92. místo ve světovém žebříčku výrobců obráběcích strojů 

2009   1. místo, hlavní cena za technologii na veletrhu FOR INDUSTRY v Praze - stroj H40A 
Trend 
2. místo v 1. ročníku soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“ 
88. místo ve světovém žebříčku výrobců obráběcích strojů 

2010  Zlatá medaile na veletrhu IMT Brno 2010 pro portálové multifunkční centrum 
MCV 1800MULTI, společnost se stala členem CAMIC – Italsko-české obchodní komory 

2011   Cena GRAND PRIX na 10. mezinárodním veletrhu strojírenských technologií FOR 
INDUSTRY 2011 za dlouhotočný automat MANURHIN K’MX 532 TREND 
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2012   uděleno čestné uznání pro portálové multifunkční obráběcí centrum MCV 2318 v 
kategorii 
„Nejlepší inovační exponát – komerční produkt“ na 54. mezinárodním strojírenském 
veletrhu v Brně 

2013   Mimořádná cena odborné poroty Česká hlava za vysokou výzkumně vývojovou inovaci, 
která vedla k vyvinutí nového CNC vícevřetenového automatu 

2014  Hospodářsky nejúspěšnější rok od krize v roce 2009. Rozšíření spolupráce s odbornými 
školami 

2015   Zlatá medaile na 57. MSV Brno za nejlepší inovační exponát pro technologie a techniku 
konvenčního i nekonvenčního obrábění, tváření a metod rapid prototyping získal 
dlouhotočný CNC automat MANURHIN K'MX 816 CLEVER, který nově doplňuje 
sortiment MANURHIN 

2016  Na 58. ročníku MSV v Brně byla udělena zlatá medaile multifunkčnímu portálovému 
obráběcímu centru MCG 1000 5XT v kategorii Zlatá medaile za inovaci výrobního stroje 
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SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI TAJMAC-ZPS, a.s. 
ke dni 30.9.2016 

 
1. Představenstvo společnosti 

(funkční období 5 let) 
 
 

 

Funkce 

 

Člen 

 

Člen orgánu od: 

 

Vznik funkce od:

 

předseda: 

 

Andrea Taiariol 

 

28.9.2015 

 

28.9.2015 

 

místopředseda: 

 

Michele William Taiariol 

 

13.2.2012 

 

13.2.2012 

 

člen: 

 

Ing. Radomír Zbožínek 

 

25.7.2013 

 

- 

 
 
 
 

2. Dozorčí rada společnosti 
(funkční období 5 let) 

 
 

 

Funkce 

 

Člen 

 

Člen orgánu od: 

 

Vznik funkce od:

 

předseda: 

 

Mgr. Jan Kurinec 

 

25.7.2013 

 

25.7.2013 

 

místopředseda: 

 

Ing. Jaroslav Horák 

 

28.9.2015 

 

28.9.2015 

 

člen: 

 

Radek Pristach 

 

28.9.2015 

 

- 
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 
 
 
V hospodářském roce 2016 dosáhl výkon společnosti nižší úrovně, než v předcházejícím účetním 
období. Je to dáno zejména dvěma zásadními faktory, které výsledek hospodaření v letošním roce 
výrazně ovlivnily. Zaprvé je výsledek společnosti nepříznivě ovlivněn limitem vlastní výrobní kapacity 
společnosti. Přestože kapacita společnosti stabilně roste již od roku 2011, a to kombinací navyšování 
počtu zaměstnanců a investic do výrobního zařízení a jeho celkové optimalizace, není tento růst 
optimální ve vztahu na současnou poptávku po strojírenských výrobcích naší společnosti na trhu. Tento 
problém je dále umocněn nedostatkem kvalifikovaných technických profesí na trhu práce a jde tedy o 
problém strukturální a dlouhodobý. Kromě opatření v rámci společnosti čelíme tomuto problému rovněž 
aktivní spoluprací s technicky zaměřenými školami v regionu a dále navyšováním objemu přímých 
investic s důrazem na technologicky vyspělá zařízení s vyšší přidanou hodnotou. Druhým nepříznivým 
faktorem je výpadek ve financování investičních projektů z evropských dotačních fondů, kdy tento 
problém ovlivnil poptávku v České republice a z pohledu naší produkce měl dopad zejména na prodeje 
obráběcích center a dlouhotočných automatů. 
 
Z pohledu konkrétních výsledků hospodařila naše společnost v HR 2016 s kladným výsledkem 
hospodaření ve výši 108.024 tis. CZK při dosažených tržbách v objemu 1.458.775 tis. CZK, což 
představuje pokles v tržbách o 16 % a pokles zisku při očištění meziročního výsledku o položku 
oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, která ovlivnila výsledek hospodaření předcházejícího 
účetního období, o 25 %. Druhým důvodem poklesu zisku v letošním roce oproti HR 2015 je meziroční 
navýšení investic o cca 30.000 tis. CZK, tj. nárůst oproti předcházejícímu období o 45 %. 
 
Export v objemu 887.006 tis. CZK v HR 2016 představuje nárůst o 2,5 % oproti předcházejícímu 
účetnímu roku a potvrzuje tedy fakt, že výpadek tržeb byl daný poklesem odbytu na domácím trhu, jak 
je konstatováno výše. Podíl exportu pak vzhledem k  poklesu domácí poptávky vzrostl na 60,8 %. 
Z hlediska exportních teritorií stojí za zmínku růst exportu do USA, které se pro nás stalo v letošním 
roce druhým nejdůležitějším trhem s podílem více než 13 %. Tento růst je daný mimo jiné příznivým 
vývojem kurzu CZK a EUR vůči USD.   
  
Jak je tedy patrné, i přes negativní dopad limitů vlastních výrobních kapacit a ne zcela pozitivnímu 
vývoji poptávky v České republice, ovlivněné zejména nedostatečným čerpáním dotací ze strukturálních 
fondů EU, hospodařila naše společnost v loňském roce se stabilními a velmi slušnými ekonomickými 
výsledky, které jí umožnily výrazně navýšit objem přímých investic. Další dobrou zprávou zejména 
posledního kvartálu HR 2016 je postupné uvolňování dotačních prostředků z aktuálních výzev 
evropských strukturálních fondů a dále celkově příznivá a pozitivní nálada napříč odvětvím a 
geograficky napříč našimi klíčovými trhy, což dává naší společnosti příslib stabilního hospodaření i 
v následujících letech. 
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Vybrané ukazatele za hospodářský rok – za období 10/2014 – 9/2016: 
        
 10/2015 – 9/2016 

TCZK/EUROS 
10/2014 – 9/2015 

TCZK/EUROS 
10/2013 – 9/2014

TCZK/EUROS 
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží 1 458 775 / 53 046 1 730 691 / 62 934 1 400 334 / 50 921

z toho: - export 887 006 / 32 255 864 866 / 31 450 792 066 / 28 802

            - podíl exportu z tržeb 60,80 % 49,97 % 56,56 %

Přidaná hodnota 467 730 / 17 008 615 019 / 22 364 477 073 / 17 348

Produktivita z tržeb na pracovníka 2 139 / 78 2 622 / 95 2 135 / 78

Výsledek hospodaření za účetní období 108 024 / 3 928 264 118 / 9 604 220 604 / 8 022

Bilanční suma 2 835 614 / 103 113 2 848 379 / 103 577 2 575 831 / 93 667

Vlastní kapitál 1 969 645 / 71 623 1 863 852 / 67 776 1 529 118 / 55 604

Základní kapitál 347 000 / 12 618 347 000 / 12 618 347 000 / 12 618

Průměrný stav pracovníků 682 660 656

Průměrný výdělek pracovníka CZK/EUR 29 874 / 1 086 30 298 / 1 102 27 305 / 993
Kurzy ČNB pro přepočty: * k 30. 9. 2016_27,02 Kč / 1 Euro, * k 30. 9. 2015_27,18 Kč / 1 Euro, * k 30. 9. 2014_27,50 Kč / 1 Euro. 

 
 
 
 
 
Rozdělení exportu/přímého vývozu TAJMAC-ZPS, a.s. za hospodářský rok 2016 
 

ZEMĚ Celkem HR 2016 Podíl v % 
Itálie 394 937 44,53 
USA 116 288 13,11 
Rakousko 77 349 8,72 
SRN 70 882 7,99 
Indie 49 003 5,53 
Slovensko 48 131 5,43 
Francie 43 799 4,94 
Rusko 37 755 4,26 
Belgie 15 830 1,79 
Maďarsko 11 972 1,35 
Čína 9 390 1,06 
Mexico 5 008 0,57 
Ostatní 6 662 0,75 
CELKEM 887 006 100,00 

 
 
Dále byl v HR 2016 realizován export do Indie a Srbska i prostřednictvím dceřinné společnosti 
TAJMAC-ZPS-DEF v celkovém objemu cca 139,7 MCZK. 
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Vývoj průměrných mezd v TAJMAC-ZPS,  a.s. za období 10/2014 – 9/2016 
 
         Údaje jsou uvedeny v Kč 
 

 10/2015 – 9/2016 10/2014 – 9/2015 10/2013 – 9/2014 

Průměrný výdělek VD 25 757 26 177 23 351 

Průměrný výdělek RD 22 167 22 592 20 177 

Průměrný výdělek dělníka 24 764 25 172 22 511 

Průměrný výdělek THP 36 046 36 432 33 343 

Průměrný výdělek zaměstnance 29 874 30 298 27 305 
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FINANČNÍ INVESTICE – MAJETKOVÉ ÚČASTI 
  

 

                  

Název IČ Majetkový podíl

ZPS ‐ SLÉVÁRNA, a. s. 47908319 100%

ZPS ‐ MS, a. s. 25326783 100%

TECNIMETAL ‐ CZ, a. s. 26267047 50%

ZPS ‐ MECHANIKA, a. s. 26923351 50%

TAJMAC‐ ZPS ‐ DEF, s. r. o. 26914956 100%

ZPS ‐ TRANSPORT, a. s. 47905638 90%

Majetkový podíl v jiných právnických osobách ‐ ČR

 
 

 

 

Název IČ

Majetkový 

podíl Stát

ZPS – CNC USA, INC.

FEIN: 36‐4410957

WI: 456‐0000032039‐04

100% Illinois, USA

MANURHIN K´MX Sarl. SIREN: 453962177 100% France

MANURHIN K’MX Deutschland Gmbh HRB 725348 100% Germany

EUROPEAN TURNING TECHNOLOGIES CO., LTD 25% Čína

Majetkový podíl v jiných právnických osobách ‐ ZAHRANIČÍ
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 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
 

K prioritám společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. patří i kladný vztah k ochraně životního prostředí. Vedle 
důrazu na řádné provozování současných technologií je základním principem uplatňovaným v péči o 
životní prostředí princip předcházení produkci odpadu, resp. vzniku znečištění. Důležitou roli hraje i 
snižování energetické náročnosti výrobních i nevýrobních činností. 
 
V odpadovém hospodářství je vybudován a udržován systém odděleného shromažďování odpadů 
namístě vzniku s cílem zajistit maximální využití jednotlivých odpadů oprávněnými osobami. Pro 
odstraňování spalitelných nebezpečných odpadů efektivně využíváme spalovnu společnosti SUEZ 
Využití zdrojů a.s. umístěnou v areálu společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. 

Pro řízení odpadového hospodářství je zpracována veškerá dokumentace požadovaná právními 
předpisy a firemní organizační směrnice. 

Společnost TAJMAC-ZPS, a.s. plní své povinnosti podle zákona o obalech uzavřením smlouvy o 
sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Je vedena podrobná evidence 
obalů uváděných naší společností na trh v České republice. 

K podstatným činnostem v ochraně životního prostředí patří rovněž ochrana ovzduší a s tím spojené 
snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší, dosahované především řádným provozováním 
výrobních technologií.  

Ve vodním hospodářství neřeší společnost žádné problémy ve vztahu k životnímu prostředí. V areálu 
společnosti je oddělený systém kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny kanalizačním sběračem do 
čistírny odpadních vod společnosti TOMA, a.s. v Otrokovicích, dešťovou kanalizací se odvádějí 
srážkové vody ze zastavěných a zpevněných ploch do řeky Dřevnice. Trvalou pozornost věnujeme 
čistotě zpevněných ploch a ochraně vod před únikem závadných látek. Pro případ mimořádné situace 
s rizikem znečištění podzemních, povrchových nebo odpadních vod je jednotka HZSP vybavena a 
vyškolena pro zásah při havarijním úniku závadných látek a postupuje podle Havarijního plánu, který je 
schválen vodoprávním úřadem. Pro shromažďovací místa nebezpečných odpadů jsou zpracovány 
provozní řády. Pro výrobní objekty v areálu společnosti bylo zpracováno základní hodnocení rizika 
ekologické újmy. 

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi je ve společnosti upraveno organizační 
směrnicí a je pravidelně kontrolováno. Jsou zpracována a Krajskou hygienickou stanicí schválena 
Pravidla pro práci s žíravými chemickými směsmi. Zaměstnanci nakládající s těmito látkami byli 
proškoleni osobou odborně způsobilou. 

O úrovni ochrany životního prostředí ve společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. svědčí dlouhodobě i výsledky 
kontrol prováděných Českou inspekcí životního prostředí, při nichž nebyly zjištěny nedostatky. 

Ochrana životního prostředí zůstává důležitou součástí rozvoje společnosti TAJMAC-ZPS, a.s., tvoří 
součást firemní kultury a podílí se na vytváření pozitivního image firmy. 
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PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 
 
 
Díky postupnému rozšiřování výrobních kapacit výrazně vzrostly požadavky na nové zaměstnance, 
převážně v dělnických pozicích.  
Koncem fiskálního roku jsme zajistili práci pro 699 kmenových zaměstnanců, z toho 323 
technickohospodářským pracovníkům (THP), 105 nevýrobním dělníkům (ND) a 271 výrobním dělníkům 
(VD). Do pracovního poměru bylo nově přijato 68 osob, pracovní poměr ukončilo nebo jim byl ukončen 
celkem 40  osob, z toho 6 zaměstnanců uplatnilo nárok na starobní důchod, když v průběhu tohoto HR 
vznikl nárok na starobní důchod 11 zaměstnancům.  
Zaměstnanci do 35 let věku tvoří 21,6 % z celkového počtu zaměstnanců, zaměstnanci do 50 let 36,9 
%, do 60 let 32,9 % a nad 60 let 8,58 %.  
Průměrný věk zaměstnanců je u THP 44 let, tj. 13,62 %, ND 48 let, tj. 45,70 % a VD 44 let, tj. 16,20 % 
z celkového počtu zaměstnanců.  
Se základním vzděláním u nás pracuje 15 osob tj. 2,14 % z celkového počtu zaměstnanců, s výučním 
listem 263 osob, tj. 37,62 %, úplné střední vzdělání bez maturity má 133 osob, tj. 19,02 %, úplné střední 
vzdělání s maturitou má 147 osob, tj. 21,02 %, vyšší odborné vzdělání mají 4 osoby, tj. 0,57 %, 
vysokoškolským vzděláním disponuje 136 osob, tj. 19,45 %, bez vzdělání u nás pracuje pouze 1 osoba, 
tj. 0,14 %. 
V tomto fiskálním roce jsme zaměstnávali 2 agenturní zaměstnance a 10 osob se zdravotním 
postižením (OZP). Počtem OZP a odběrem výrobků a služeb od firem, které zaměstnávají více jak 50 % 
osob se zdravotním postižením jsme překročili povinný 4% podíl zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. 
 
V HR 2016 jsme zajistili 15 exkurzí pro 439 studentů středních i vysokých škol technického směru a 34 
pedagogů ze středních odborných i vysokých škol Moravskoslezského kraje, Jihomoravského a 
Zlínského kraje a z Prahy. Proběhlo 9 jednodenních stáží pro 18 studentů čtvrtých ročníků a 
desetidenní praxe pro 25 studentů 1.- 3. ročníků SPŠ strojní Zlín. Stáže absolvovali také studenti 
vysokých škol z ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava a UTB Zlín. 
Výrazným způsobem pokračovala spolupráce a podpora Střední průmyslové školy polytechnické 
(SPŠP-COP) ve Zlíně, která velmi úspěšně připravuje do profesního života naše potencionální 
zaměstnance. Ve školním roce 2015/2016 bylo z této školy vybráno 40 studentů do „Stipendijního 
programu TAJMAC-ZPS, a.s.“. V každém pololetí školního roku 2015/16 získalo stipendijní odměnu 
okolo 30 studentů. Studenti vybraní do „Stipendijního programu TAJMAC-ZPS, a.s.“ absolvovali 
v průběhu školního roku na pracovištích jednotlivých divizí spol. TAJMAC-ZPS, a.s. výkon odborné 
praxe. Zájem o vstup do zaměstnání u naší společnosti byl podpořen naším zaměstnancem 
(absolventem SPŠP-COP Zlín) přednáškami o své práci aplikačního technika, které se setkaly ze strany 
studentů s velkým zájmem. Spolupráce pokračovala také v oblasti Dní otevřených dveří ve škole i 
v naší společnosti a Zákaznických dnech také pořádaných v naší společnosti. V období letních prázdnin 
bylo umožněno dětem našich zaměstnanců a studentům SPŠP-COP Zlín vykonávat placené brigády. 
Této možnosti využilo 58 mladých lidí. 
 
Pozornost byla věnována také stmelování pracovních kolektivů v rámci mimopracovních akcí. V zimních 
měsících HR 2016 byl pro zaměstnance opakovaně zajištěn pronájem ledové plochy Zimního stadionu 
ve Zlíně. Na akci „Bruslení s TAJMAC-ZPS“ zavítalo na každý termín 100–150 účastníků. Na jaře 2016 
se pro naše zaměstnance konal Sportovní den-Teambuilding, dále Den otevřených dveří, kterého se 
účastnili zaměstnanci se svými rodinami i veřejnost v počtu cca 2500 lidí. Také byla uspořádána Burza 
literatury a nábytku, kde si zaměstnanci za symbolické ceny mohli nakoupit vyřazenou literaturu a 
nábytek. Výtěžek z této akce putoval do Dětského domova (DD) ve Zlíně, díky kterému mohly děti z DD 
navštívit Prahu a shlédnout divadelní muzikál.  
 
Přestože hlavním cílem společnosti TAJMAC-ZPS, a.s., jako každé firmy, je především prosperita a 
tvorba zisku, zajímá se naše společnost o dění v regionu a chce k němu také přispívat. Vedení 
společnosti rozhodlo opět podpořit tým pilota Antonína Tlusťáka A.T. Motosport na Barum Czech Rally 
Zlín 2016 a také Jezdecký klub Zlín při pořádání jezdeckých závodů. 
 
V souladu s ustanovením Kolektivní smlouvy vynakládá naše společnost finanční prostředky na 
zajištění svých sociálních zaměstnaneckých programů. Finanční prostředky jsou vydávány zejména na 
stravování, rekreaci, zdravotní péči. Od 1.10.2013 byl zaveden měsíční příspěvek na životní pojištění 
v závislosti na odpracovaných letech ve společnosti a to od 500,- do 700,- Kč. V průběhu fiskálního roku 
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byly poskytnuty i některé benefity nad rámec platné Kolektivní smlouvy, např. příspěvek na dětskou 
letní rekreaci ve výši až 1.500,- Kč na 1 dítě.  
 
Benefity, které zaměstnanci čerpají, jsou tyto: 

 měsíční příspěvek na životní pojištění  
 týden dovolené navíc 
 jazykové kurzy zdarma a v pracovní době 
 prioritní nabídka pracovních příležitostí pro stávající zaměstnance 
 možnost pracovního výjezdu do zahraničí 
 mobilní volání s velmi výhodným tarifem i pro rodinu zaměstnance  
 odměny při odchodu do důchodu  
 příspěvky na letní tábory dětem zaměstnanců  
 příspěvek k narození dítěte  
 příspěvek za dárcovství krve  
 příspěvek na krátkodobou rekreaci  
 úrazové pojištění 
 služby praktického lékaře v areálu společnosti 
 výpomoc v rodině při úmrtí zaměstnance 
 sportovní aktivity, akce pro děti zaměstnanců 
 slevové poukazy do určených prodejen 
 zvýhodněné služby bankovních domů 
 vlastní restaurace s kuchyní a bufety 
 výrazné dotování stravy zaměstnance  

 

Důraz byl mj. kladen na zlepšování kvality stravovacích služeb. V průběhu roku probíhají opakovaně 
tzv. stravovací komise, které kontrolují a posuzují spokojenost zaměstnanců se stravovacími službami a 
kvalitu poskytovaných jídel. Výsledky stravovací komise jsou zveřejňovány a společnost poskytující 
stravovací služby je vyzývána k případné nápravě. V průběhu roku 2014 byla celkově zrekonstruována 
hlavní jídelna, následně se započalo s přípravou projektu rekonstrukce kuchyně; cílem je zajistit 
zaměstnancům, kteří se v našem podniku stravují, co nejkvalitnější stravu a příjemné prostředí. 
 
V oblasti vzdělávání byly v HR 2016 zabezpečovány zejména odborné kurzy stanovené pro konkrétní 
pracovní pozice zákonnými předpisy, a dále vzdělávací akce zaměřené na změny v legislativě 
v různých oblastech činnosti.  
Od roku 2014 pokračují pravidelné kurzy anglického jazyka, a to pro všechny úrovně jazykové 
pokročilosti; v roce 2016 byly jazykové kurzy rozšířeny o studium v jazyce německém a ruském.  
Celkem 115 zaměstnanců se vzdělává v 17 kurzech; jedná se o velký nárůst jazykového vzdělávání: 
z 8 jazykových kurzů, ve kterých v HR 2015 studovalo 70 zaměstnanců, při průměrné 43% účasti, se 
v HR 2016 díky nově nastaveným pravidlům vzdělávalo 115 zaměstnanců s průměrnou 88% účastí. 
Výuka se uskutečňuje v areálu společnosti; zaměstnancům je jazykové vzdělávání poskytováno 
bezplatně a mzda je refundována. 
 
V rámci BOZP jsou zaměstnanci důkladně proškolováni a pracoviště kontrolována. Důkladná kontrola 
na všech úrovních řízení přispěla k tomu, že v průběhu roku nedošlo k žádnému smrtelnému ani příliš 
těžkému pracovnímu úrazu. K poklesu pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností došlo v 
roce 2014 - sedm pracovních úrazů, v roce 2015 pět pracovních úrazů. V roce 2016 se stalo 10 
pracovních úrazů, většinou s nízkou závažností.   
 
Spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací je korektní. ZO OS KOVO TAJMAC-ZPS, 
a.s. přistupuje ke všem jednáním se zaměstnavatelem velmi konstruktivně a navozuje tak předpoklady i 
pro další stabilitu tohoto vztahu.  
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TECHNICKÝ ROZVOJ 
 

Pozitivní hospodářský vývoj hospodaření, byť nebyl tak výrazný jako v předcházejícím období, 
pokračoval i v roce 2016. 
To umožnilo investovat do výzkumu a vývoje nových produktů nemalé prostředky, jak dokládá 
následující tabulka 

v tis. Kč 
 Náklady na TR 

k 30.9.2012 
Náklady na TR 

k 30.9.2013 
Náklady na TR 

k 30.9.2014 
Náklady na TR 

k 30.9.2015 
Náklady na TR 

k 30.9.2016 

Celkem 59 293 70 916 50 262 63 298 60 489 
 
TAJMAC – ZPS, a.s. má vlastní výzkumně vývojovou základnu, kterou tvoří 10 oddělení s 91 
pracovníky. Jejich SW a HW podpora je na vysoké úrovni. 
40x Windchill heavy user 
40x Windchill light user 
40x Creo 
4x Creo Flexible Modeling 
11x Creo Advanced Assembly Extension 
5x MathCAD 
4x Creo Simulation Basic 
2x Creo Mechanism Dynamics 
2x Creo Thermal 
1x ANSYS 
4x Matlab/Simulink 
5x Eplan 
5x AutoVue SolidModel Desktop 
5x Sinumerik HMI 
9x Simatic Step7V5 
4x AutoCAD LT 
4x AutoCAD Mechanical 
------------------------- 
12x Edge CAM - technologie 
2x Kovoprog - technologie 
2x NX CAM - aplikační 
2x Creo Complete Machining option - aplikační 
2x Vericut - aplikační 
1x Vericut Verification - aplikační 
 
V digitálním archívu výrobní dokumentace je cca 270.000 živých výkresů. 
Velikost databáze PDM WIndchill je 800 GB, obsahuje cca 9,2 mil. položek. 
 
TAJMAC – ZPS, a.s. je společností otevřenou, vedenou neustálou snahou aplikovat nejnovější 
teoretické poznatky do konstrukce obráběcích strojů. 
 
To lze dokumentovat aktivitami v rámci 4. průmyslové revoluce – „Průmysl 4.0“. 
 
Ve spolupráci s vývojovou organizací INTEMAC Solution a firmami Heidenhain, Renishaw, Comau, B + 
R Automation, SEWIO a SMC realizuje projekt „Základní výrobní buňka 4.0“, u které budou uplatněny 
rozhodující atributy z „Průmyslu 4.0“. 
 
Společnost rovněž spolupracuje s nejvýznamnějšími dodavateli komponentů z oblasti výroby 
obráběcích strojů, jako např. firmami Siemens, Fanuc, Heinenhain, Kessler, INA, FAG, SKF, NSK a 
usiluje o prohloubení spolupráce s externí inovativní platformou, kterou tvoří:  

 Centrum kompetence strojírenská výrobní technika ČVUT Praha 
 INTEMAC Solution, Kuřim 
 VÚTS Liberec 

 
Pro řízení vývoje ve střednědobém horizontu byla vypracována a na základě nových poznatků 
aktualizována vize technického rozvoje společnosti TAJMAC – ZPS, a.s. V ní jsou definovány cíle pro 
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uchování a zvýšení hodnoty našich produktů, a vzájemné vazby vyplývající z kompetence jednotlivých 
subjektů, které se na této činnosti podílejí. 
 
Jejich realizace u hlavních vývojových úkolů v roce 2016 měla tuto konkrétní podobu: 
 
 

A) OBRÁBĚCÍ  CENTRA 
 

Hlavní projekty: 
TM – TEPLO 
Prediktivní systém tepelné regulace pro obráběcí stroje 

 
TM – ESOS 
Využití progresivních technologií pro efektivní stavbu obráběcích strojů 

 
TM – TICHO 
Pokrokové obráběcí stroje s nízkou emisí hluku a vibrací 
 
Byly řešeny ve spolupráci s partnery VUT Brno, VÚTS Liberec, INTEMAC Solution a Sobriety s.r.o. a 
podpořeny prostředky z programů TAČR. 
Jejich ukončení se předpokládá v roce 2017. Dílčí cíle pro etapy plánované pro HR 2016 byly splněny. 
 
MCV 1210/1220 
Jde o inovaci celé řady MCV 12XX  s výrazným zvýšením užitných vlastností a klíčových parametrů, 
zejména pro oblast soustružení. Tento multifunkční produkt nachází uplatnění v tiskařském, 
plastikářském, automobilovém a leteckém průmyslu. V roce 2016 byl dokončen vývoj, zhotoven 
prototyp, který byl úspěšně představen odborné veřejnosti na 53. IMT/MSV v Brně, kde navíc získal 
zlatou medaili. Do sortimentu TAJMAC – ZPS, a.s. byl zařazen pod novým označením MCG 1000 5XT. 
 
 

B) VÍCEVŘETENOVÉ AUTOMATY 

Hlavní projekty: 
Penta 18 – dokončen vývoj, zhotoveny 4 ks prototypů z důvodů zkrácení rozsáhlých technologických 
zkoušek a také proto, aby bylo možné tento nový typ představit na hlavních světových veletrzích USA, 
Japonsku a Evropě. Uplatněn zcela nový design. Reakce trhu je velmi dobrá. Do sortimentu TAJMAC – 
ZPS, a.s. byl tento stroj zařazen pod označením MORI – SAY TMZ 518 CNC a MORI – SAY TMZ 518 
NC. 
Probíhají β – testy a je připravována sériová výroba. 
 
TM – CK 
Vývoj prvků ecodesignu, teplotních dilatací a kompenzací pro stroje řady TMZXXXCNC v rámci balíčků 
WP5, WP6 u CK ČVUT Praha. 
 
TM – CK 
Výzkum nových struktur vícevřetenových automatů v rámci balíčku WP8 u CK ČVUT Praha. 
 
 

C) DLOUHOTOČNÉ AUTOMATY 

MITSUBISHI – vývoj aplikace nové platformy pro řízení stroje 
TM – CK 
Vývoj antikolizního SW pro dlouhotočné automaty v rámci balíčku WP1 u CK ČVUT Praha. 
V roce 2016 bylo řešeno celkem 39 projektů výzkumu a vývoje. 
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VÝROBNÍ PROGRAM A PRODEJ  
 

DIVIZE CNC 
 
Divize CNC zajišťuje výrobu vysoce robustních, univerzálních a přesných vertikálních i horizontálních 
strojů a multiprofesních strojů typu horní gantry. 
 
Zákazníci oceňují hlavně mnohostranné technologické využití, a to jak od 3-osých až po 6-osé obrábění 
s možností frézování, soustružení a broušení na jednom stroji. Výrobní program vertikálních center se 
skládá z osvědčených strojů MCFV 1060, MCFV 1260, MCFV 1680 a MCFV 2080, které jsou 
k dispozici v několika variantách, a to od základních až po verze se složitým příslušenstvím -  
dostupnost různých typů vřeten s otáčkami pohybujícími se do 24,000 ot/min. stejně jako 
vysokorychlostní výměník nástrojů, vynikající zrychlení, rychloposuvy a obráběcí rozsahy. Tyto stroje 
jsou také vybaveny přímým nebo nepřímým odměřováním a využívají nejnovější střídavé regulační 
motory s digitálním řízením a nejmodernější CNC řídicí systémy od předních světových výrobců 
HEIDENHAIN, SIEMENS a FANUC. Stroje mohou být dále vybaveny manuálními nebo automatickými 
výměníky palet a upínacím zařízením zvyšujícím produktivitu, elektrovřeteny s vysokým kroutícím 
momentem nebo také přídavnými vřeteny s rychlostí až 100 000 ot./min. Stroje MCFV 1680 a 2080 jsou 
nyní dostupné s vřeteny s velmi vysokým kroutícím momentem až do 1300 Nm bez jakékoliv změny na 
odlitku a designu stroje, což je ukázkou tuhosti nosné části stroje, v kombinaci se systémem třískového 
hospodářství, oplachem pracovního prostoru chladící kapalinou a vysokotlakého chlazení středem 
vřetene. Na strojích jsou dále k dispozici měřící systémy, interní, stejně jako externí systém kalibrace a 
měřící sondy pro přesné měření obrobku a nástrojů pro ověření geometrie a rozměrové přesnosti. 
 
Naše řada strojů typu horní gantry je reprezentována modely MCV 1210, MCV 1220 a MCV 2318. Tyto 
stroje jsou vhodné obzvláště pro výrobu a obrábění v leteckém a energetickém průmyslu, výrobě 
ozubení stejně jako pro výrobu a obrábění kovových forem o hmotnostech až do 15 000 kg. Základní 
provedení těchto strojů je tříosé s pevným stolem, pětioké provedení lze volitelně vybavit dvouosým 
CNC naklápěcím/rotačním stolem nebo dvouosou souvisle řízenou hlavou, a to dokonce i dodatečně 
poté, co byl stroj dodán a nainstalován ve výrobním závodě zákazníka ve tříosé variantě. Tato možnost 
pozdějšího dovybavení stroje dle potřeb zákazníka je velmi atraktivní zejména pro výrobce tvarově 
velmi složitých součástek a forem. Šestiosá verze bude obsahovat dvouosou CNC hlavu s vestavěným 
otočným stolem. S možností doplnění dodatečné osy otáčení současně činí tento stroj velmi atraktivní 
pro letecký průmysl, se schopností provádět pomocí jediného nástroje komplexní výrobu, která při 
běžném otáčení obvykle vyžaduje dva a nebo více nástrojů s hrozbou nesouladu dráhy nástrojů. 
 
Další částí výrobního programu jsou naše multi-profesní a víceosá obráběcí centra TM 1250, TM 2000 
a MCV 2318. Stroje TM 1250 a TM 2000 jsou určeny pro komplexní obrábění (frézování, soustružení a 
broušení) tvarově a technologicky náročných obrobků na jedno upnutí, což umožňuje přesnější 
obrábění a vyšší produktivitu.Tyto stroje jsou mimořádně vhodné k výrobě statorů, převodových skříní a 
nachází využití v leteckém a energetickém průmyslu. 
 
MCV 2318 je soustružnicko-frézovací centrum typu horní gantry, umožňující komplexní obrábění 
prostorově složitých a technologicky náročných obrobků kombinovaných tvarů pomocí souvislého pěti 
až šestiosého frézování a soustružení doplněného vyvrtávacími operacemi a řezáním závitů. Jedná se 
o vysoce produktivní stroj, který se vyznačuje vysokou dynamickou a tepelnou stabilitou a vysokou 
přesností obrábění. Stroj může být vybaven různými typy vřeten a třemi konfiguracemi stolu dle 
požadavků zákazníka, čímž je optimálně přizpůsoben takřka pro jakoukoliv výrobu. Tento stroj je také 
k dispozici se zvýšenou výškou o 300 mm vyhovující prostorám při použití jedno nebo dvouosé CNC 
hlavy. Řada MCV 12XX byla také inovována a umožňuje soustružení na dvouosém sklopném/otočném 
stole. Zavedení této opce přináší možnost soustružení a frézování na jedno upnutí. Své uplatnění 
najdou tyto stroje v lisařském, plastikářském, automobilovém a leteckém průmyslu, při výrobě 
převodovek a rovněž jsou vhodné pro obecné obrábění. 
 
Novinkou ve výrobním programu CNC divize je pro letošní rok multifunkční centrum MCG 1000 5XT a 
MCG 800 5XT. Stroj je vybaven sklopně-otočným stolem, který je osazen v obou osách torque motory, 
umožňující soustružení při vysokých otáčkách. Dále také výkonným vřetenem, pohony pro vysoké 
posuvy a velké zrychlení stroje. Stroj je také vybaven vysokorychlostním zásobníkem nástrojů.Tento 
stroj byl představen na veletrhu IMT v Brně a získal hlavní cenu - Zlatou medaili. Tyto stroje jsou 
vysokorychlostní a vysoce produktivní a jsou charakterizovány vysokou dynamikou a tepelnou stabilitou 
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a jsou odpovědí na poptávku ve zpracovatelském průmyslu po vyšší přesnosti. Přidáním tohoto stroje 
do našeho výrobního programu pokračuje náš závazek zásobovat zpracovatelský průmysl nejnovějšími 
technologiemi s širšími možnostmi obrábění pokrývající širokou škálu požadavků výrobního průmyslu, 
které zajistí našemu zákazníkovi konkurenční výhodu. 
 
Kompletní řadu našich horizontálních obráběcích center, které se odvíjejí od stroje H40A, který byl 
prvním strojem  v sérii HxxA, doplňují typy H500, H630, H800 a H1000. Tyto stroje jsou ukázkou tzv. 
„stavebnicové konstrukce“ a mohou být vybaveny několika typy vřeten, CNC systémy a dalším, 
zahrnující plnou FMS automatizaci a robotizaci. Hlavní výhodou oproti konkurenci je tuhá konstrukce a 
dlouhá životnost těchto robustních strojů, prověřená u našich zákazníků mnoha lety spolehlivého 
provozu. Tyto stroje tvoří důležité výrobkové portfolio společnosti TAJMAC-ZPS. Stroje  H1000 a H800 
jsou nyní k dispozici s ultra-výkonným vřetenem „Titan 2“ s kroutícím momentem 1300 Nm bez jakékoliv 
úpravy designu stroje; toto je opět důkazem tuhosti výrobků, které společnost TAJMAC-ZPS vyrábí. 
Doplněním strojů H800 a H1000 o sklopně-otočný stůl rozšiřujeme sérii těchto horizontálních strojů o 
pětioké provedení H800FA a H1000FA. Celý sortiment je rozšířen o zavádění a přizpůsobení nového 
řídicího systému Heidenhain 640 CNC, a bude pokračovat kompletní integrací do nabídky CNC 
systémů v hospodářském roce 2017. Výhodou našich výrobků oproti konkurenci je dlouhá životnost 
těchto robustních strojů a pravidelná péče o zákazníka zaručují mnohaletý spolehlivý provoz těchto 
zařízení. Tyto stroje pokračují v produktovém portfoliu firmy TAJMAC-ZPS jako předního výrobce 
obráběcích strojů a komplexních výrobních řešení. 
 
 
DIVIZE AUTOMATY 
 
V roce 2016 byl sortiment vícevřetenových soustružnických automatů reprezentován především dvěma 
základními skupinami strojů. 
 
První skupinu strojů s označením MORI-SAY vyrábíme v provedení  620AC, 632-42AC a 832-42AC. 
Optimální využití je ve velkosériové výrobě, především rotačních součástí z tyčového materiálu nebo 
polotovarů. K pohonu pracovních suportů se využívá vačkových mechanismů, které při své 
jednoduchosti a nenáročnosti zaručují výbornou dynamiku pohybů, opakovatelnou přesnost, tuhost a 
spolehlivost. Pro rozšíření technologických možností lze stroje doplnit ucelenou řadou CNC opcí. 
 
Druhou skupinu s typovým označením CNC vyrábíme v řadách TMZ642CNC, TMZ842CNC  a 
TMZ867CNC. Jedná se o plně numerické stroje s nezávislým pohonem všech os, jak lineárních, tak 
rotačních. Účelné nasazení začíná již od středně sériové výroby. 
 
Díky nezávislému pohonu všech os lze vyrábět tvarově nejsložitější výrobky, kde je vstupním 
polotovarem tyč nebo libovolný polotovar, při dodržení požadovaných parametrů přesnosti a 
spolehlivosti vyráběného dílce. V případě použití polotovaru je (u obou skupin) možné použít některou 
variantu manipulátoru nebo robotizace. 
 
Vzhledem k náročnosti vyráběných dílců nadále vzrůstá použití opcí monitorování řezného procesu, 
dálková správa, pro případ havárie automatické hasicí zařízení a podobně. 
 
Nejnovějším typem stroje z řady plně numerických strojů je TMZ518CNC. Úspěšně proběhla jeho 
prezentace na všech důležitých výstavách v USA, Japonsku, Itálii Německu a na MSV v Brně. 
Souběžně s vývojem strojů pokračujeme ve vývoji speciálního příslušenství a opcí pro komplexní 
dodávku technologického pracoviště zákazníkovi. Nemalou pozornost věnujeme ochraně životního 
prostředí. 
 
Pro významného výrobce ložisek dodáváme jednoúčelové soustružnické stroje s typovým označením 
SAL 100/250 kde, na základě zkušeností naše partnera, jsme společně zahájili koncept „ Průmysl 4.0 „.  
Pozornost, kterou věnujeme vývoji, sledování požadavků zákazníků a sledování pokrokových trendů, 
jsme si dokázali upevnit pozici mezi předními výrobci vícevřetenových automatů. 
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DIVIZE MANURHIN 
 
Výrobní a prodejní program v divizi MANURHIN v roce 2016 zahrnoval modely Manurhin K’MX 413, 
K’MX 432, K’MX 532 TREND, K’MX 632 DUO, K’MX 632, K’MX SWING, K’MX 732 EVO, K´MX 816 
CLEVER a nově byl prototyp stroje K´MX 916 CLEVER. 
 
V roce 2016 se z TAJMAC-ZPS na zákazníky prodalo 54 strojů Manurhin (v roce 2015 to bylo 64 strojů 
a v roce 2014 to bylo 37 strojů).  
 
Při hodnocení tržní úspěšnosti jednotlivých modelů sledujeme prodej do francouzského Manurhin K’MX 
a prodej z TAJMAC-ZPS přímo konečným zákazníkům nebo distributorům: 
 
 
         PRODEJ STROJŮ MANURHIN V JEDNOTLIVÝCH LETECH PODLE MODELŮ: 

celkem T-ZPS MAN

TAJMAC-
ZPS MANURHIN

TAJMAC-
ZPS MANURHIN

TAJMAC-
ZPS MANURHIN

K´MX 413 51 31 20 15 7 10 7 6 6

K´MX 432 19 16 3 3 1 6 2 7 0

K´MX 532 0 0 0

K´MX 532 TREND 20 20 0 7 0 9 0 4 0

K´MX 632 6 4 2 1 0 3 2 0 0

K´MX 632 DUO 3 3 0 1 0 1 0 1 0

K´MX 732 EVO 38 8 30 1 9 7 11 0 10

K´MX 816 CLEVER 10 5 5 4 3 1 2

K´MX 916 CLEVER 0 0 0 0 0

K´MX SWING 8 3 5 1 1 0 3 2 1

CELKEM 155 90 65 33 21 37 27 20 17

CELKEM 58% 42%

2014

37

2014-2016 2016 2015

54 64
 

 
Dlouhodobě převažuje prodej z TAJMAC-ZPS nad prodejem z MANURHIN K´MX. 
Pro obě prodejní místa byl rok 2016 oslabením proti rekordnímu roku 2015, který byl tak silný, že na 
konci roku 2015 nezůstala žádná skladová rezerva pro rok 2016. 
 
 
Důvody poklesu tržeb v roce 2016 v divizi Manurhin 
 
Tržby ve výši 155.850,- Kč (204.660,- Kč v roce 2015) byly nižší z následujících důvodů: 
Montáž strojů v měsících listopad a prosinec 2016 byla téměř zastavena z důvodu zpožděných dodávek 
dílců z divize výroba. 
Zpomalení německého trhu a tím pádem 23% propad prodejů (v počtech ks) na Manurhin K´MX. 
Pozastavení čerpání dotací z EU v ČR (firmy odsouvají plánované investice) a nízká cena ropy 
zastavila obchod s Ruskem a způsobila propad 11 % prodejů (v počtech ks) přímo z TAJMAC-ZPS. 
Změna struktury poptávaných strojů, výrazně vzrostl prodej malých levných strojů K´MX 413 a naopak 
výrazně poklesl prodej velkých drahých strojů do průměru 32mm. To způsobilo, že i když je pokles 
přepočtený na počet strojů „pouze“ 23% (Manurhin) resp. 11% (TAJMAC-ZPS), projevilo se to na 
poklesu tržeb celkově o 24 %. 
 
 
Technický vývoj v roce 2016 v divizi Manurhin 
 
Kromě běžného operativního vývoje v podobě doplňování všech modelů příslušenstvím k zajištění a 
umožnění využití nejaktuálnějších trendů v obrábění rotačních součástí se náš vývoj v roce 2016 
zaměřoval na tyto hlavní oblasti: 
Vývoj prototypu stroje Manurhin K´MX 916 Clever. Stroj, který bude obrábět až 4 nástroji současně je 
prvním dlouhotočným automatem vyvinutým v TAJMAC-ZPS, který bude mít nástrojovou hlavu. Stroj se 
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podařilo představit odborné veřejnosti na veletrhu MSV v Brně v září 2016. Zatím bez obrábění. 
Předvedení plného využití stroje i s obráběním je plánováno na rok 2017. 
Vývoj kolizního software. Vyvíjen ve spolupráci s ČVUT Praha. 
Vývoj aplikace řídicího systému a pohonů Mitsubishi u strojů K´MX 816 cílené na hodinářský průmysl.  
 
 
Obchodní politika v divizi Manurhin 
 
Z tabulky Prodej strojů výše vyplývá, že prodeje strojů Manurhin se zásadním způsobem, co do objemu, 
neposouvají vzhůru. Jedním z důvodů je i omezená montážní kapacita. Proto v roce 2016 započala 
rekonstrukce haly 2, která umožní montovat více strojů než stávajících cca šedesát. 
 
V roce 2016 pokračovaly aktivity na indickém trhu s cílem založit společný podnik na výrobu 
dlouhotočných automatů v Indii pro Indický trh. Potenciálním partnerem byla nakonec zvolena firma 
GALAXY MACHINERY PVT LTD. V roce 2016 bylo podepsáno Memorandum of Understanding o 
založení společného podniku v Indii. 
 
V září 2016 jsme se zúčastnili výstavy IMS Chicago, s cílem nalézt dovozce/distributora pro trh USA. 
Charakter výstavy IMS však toto očekávání nesplnil. Aktivity pro tento trh budou pokračovat v roce 
2017.  
 
V srpnu 2016 jsme posílili aplikační tým divize Manurhin o Dmitrije Vaulina, občana Ruské federace, 
který se v minulých letech podílel na seřizování technologií a předávání i našich strojů Manurhin 
v Rusku. Tento krok umožní výrazně vylepšit naši komunikaci s rusky mluvícími trhy i jejich frekvenci. 
V srpnu v témže roce jsme posílili divizi Manurhin o Ondřeje Slováčka, státní cenou oceněného grafika, 
s cílem zlepšit stávající a vytvořit nový materiál pro podporu prodeje, který by kvalitou odpovídal kvalitě 
strojů a byl svou vypovídající schopností silným nástrojem pro prodej našich budoucích distributorů - 
(prospekty, powerpoint prezentace, videa, animace, internetové stránky). S novými prodejními materiály 
se pokusíme nejprve seznámit trhy USA a Itálie, které jsou z těch, kde z důvodu omezené montážní 
kapacity aktivně nepůsobíme, pro nás nejatraktivnější. 
 
Projekt Mitsubishi na strojích K´MX 816 CLEVER má zajímavý potenciál a v roce 2017 by měl být 
odzkoušen a předveden prototyp.  
 
 
NEGRI BOSSI 
   
Již tradičně se výrobní program projektu Negri Bossi skládá z uzávěrů vstřikolisů V650 a V800, které 
nenabyly  výrazných změn, na rozdíl od řady EOS65 a EOS120. Zde proběhla na konci roku inovace 
spočívající ve výměně pohonů na servočerpadlo a řídícího systému TACTUS s dotykovou obrazovkou 
PC s Powerlinkem. Vzniklo tak uživatelsky přívětivé rozhraní s celou řadou regulačních parametrů. 
Změna čerpadla umožňuje současný provoz různých funkcí stroje s uzavíracím pohybem formy bez 
snížení výkonu stroje. Uvedené změny tak navazují na koncepci, která se již aplikovala u ostatních 
strojů na konci hospodářského roku 2015. Právě takto inovované vstřikolisy dostaly nové označení ST. 
Program se tak skládá ještě z typů CANBIO ST 180, 250, 330, 400, 500. 
Podavače tyčí CUCCHI nebyly předmětem produkce HR2016, ale i nadále zůstávají v portfoliu projektu 
Negri Bossi na další období. 
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KVALITA 
 
V hospodářském roce 2016 byl proveden recertifikační audit nezávislou certifikační organizací TÜV 
SÜD Czech  k pravidelnému ověření plnění požadavků systému kvality definované v normě ČSN EN 
ISO 9001:2009. Společnost TAJMAC-ZPS, a. s. nicméně zahájila přípravu na novelizovanou normu 
z hlediska plnění požadavků ČSN EN ISO 9001:2016 v rámci přechodného období do roku 2018.  
Cílem společnosti TAJMAC–ZPS, a. s. Zlín je neustálé zvyšování kvality produkovaných výrobků a 
služeb, které jsou poskytovány širokému spektru zákazníků.   
Každoročně jsou stanoveny cíle kvality společnosti, a tyto cíle jsou monitorovány, analyzovány a na 
základě výsledků jsou přijímány opatření k neustálému zlepšování jednotlivých procesů.  
Nedílnou součástí kvalitních produktů je i jejich důsledné ověřování a zkoušení s podporou moderní 
měřící techniky. Hlavní prioritou je taktéž dodržování legislativních požadavků  z hlediska bezpečnosti 
vyráběných produktů.  
Výsledkem pořizovaných investic, se spoluprací při vývoji a výzkumu s vysokými školami, výzkumnými 
centry, odborným a vyškoleným personálem dochází ke stálému zvyšování kvality ve všech procesech 
naší společnosti.  
Společnost TAJMAC–ZPS, a. s. je spolehlivým partnerem, pro kterého je kvalita součástí podnikové 
filozofie každého pracovníka.  
 
 
Vizí  společnosti je motto:  
 
 

„Našimi základními hodnotami jsou KVALITA, INOVACE a LIDÉ“ 
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