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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, nástrojařství 
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. 6. 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. 
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Výzkumn ě vývojovou základnu  společnosti tvoří od 1.10.2009 střediska IS/IT, Podpora technických činností, Konstrukce CNC, Zkušebna CNC, Aplikační provoz CNC,  

Konstrukce Automaty (Vývojová konstrukce, Vývojová konstrukce elektro, Vývojová konstrukce aplikací) Zkušebna Automaty, Aplikační středisko Automaty, Konstrukce Manurhin
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SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 

ke dni 30. 9. 2015 
 
 
 

PŘEDSTAVENSTVO 
funkční období 5 let 

   
 
       
  člen orgánu od: vznik funkce od: 
 

předseda: Andrea Taiariol 27. 9. 2010   27. 9. 2010 
místopředseda:    Michele William Taiariol 13. 2. 2012   13. 2. 2012 
člen: Ing. Radomír Zbožínek 25. 7.2013   25. 7. 2013 

 
 
 
 
 
 

DOZORČÍ RADA 
funkční období 5 let 

 
 
 
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   28. 9. 2015 
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FINANČNÍ INVESTICE – MAJETKOVÉ ÚČASTI KE DNI 30. 9. 2015 

 
 

Obchodní firma 
Sídlo společnosti 

 
 
Základní kapitál 
Podíl (v %) 
TAJMAC-ZPS, a.s. 
 
 

Ředitel Představenstvo 
 

Dozorčí rada 

ZPS-SLÉVÁRNA, a.s. 
Zlín, Malenovice 
třída 3. května 1172 
763 02 
 
 
 

Kč 846 408 000,- 
100 

Eugeniusz Szturc Michele William Taiariol  
Eugeniusz Szturc 
Mgr. Jan Kurinec 
 

Jan Zábský, MBA 
Ing. David Pacola 
Ing. Zdeněk Andrýsek 
 

ZPS-MS, a.s. 
Zlín, Kudlov 
Žlutá 469/62 
760 01 
 
 

Kč 1 000 000,- 
100 

(nemá zaměstnance) Ing. Petr Rektořík 
 

Ing. Radomír Zbožínek 
Mgr. Jan Kurinec 
Ing. Vladimír Vít 
 

TECNIMETAL-CZ, a.s. 
Zlín 
Nábřeží 578 
760 01 
 
 

Kč 88 938 000,- 
50 

Martin Zetík Michele William Taiariol 
Giuseppe Borrini 
Martin Zetík 

Mgr. Jan Kurinec 
Edita Kamenářová 
Veronika Polášková 

ZPS-MECHANIKA, a.s. 
Zlín, Malenovice 
třída 3. května 1180 
763 02 

Kč 2 000 000,- 
50 

Ing. Roman Majc Ing. Roman Majc 
Michele William Taiariol 
Ing. Jaroslav Horák 

Mgr. Jan Kurinec 
Ing. Tomáš Goláň 
Svatopluk Majc 
 
 
 

ZPS-TRANSPORT, a.s. 
Zlín, Malenovice 
třída 3. května 1174 
763 02 
 
 

Kč 26 000 000,- 
100 

Ing. Zdeněk Janíček Ing. Zdeněk Janíček 
Michele William Taiariol 
Ing. Petr Rektořík 

Mgr. Jan Kurinec  
Ing. Jaroslav Horák 
František Maliňák 
 
 
 

TAJMAC-ZPS-DEF, s.r.o. 
Zlín, Malenovice 
třída 3. května 1180 
763 02 
 
 

Kč 2 000 000,- 
100 

jednatel 
Mgr. Ivo Kočár 

  

MANURHIN K´MX Sarl. 
Zi di Pont d´Aspach 
68 520 Burnhaupt le Haut 
Francie 
 
 

EUR 760 000,- 
100 

jednatel a ředitel 
Lorenzo Taiariol 
Maria Grazia Greco 

  

ZPS-CNC USA, Inc. 
762 Brookview Ave 
Burlington, WI 53105 
USA 
 

USD 1 000,- 
100 

prezident společnosti 
Michele William Taiariol 

  

 
EUROPEAN TURNING 
TECHNOLOGIES 
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

 
 
Výsledek hospodaření společnosti za hospodářský rok 2015 je nejlepším výsledkem v historii 
společnosti TAJMAC – ZPS, a. s., tj. nejlepším výsledkem od založení společnosti v r. 2000.  Důvodů 
tohoto úspěchu je několik. Jednak se již druhý rok po sobě velmi kladně promítla do výsledku velmi 
dobrá poptávka po našich výrobcích na domácím trhu. Dále se podařilo udržet stabilní výkony 
v dalších klíčových teritoriích, případně tyto výkony dále navýšit, a to kromě Ruska, kde u tohoto 
teritoria jsou nadále výkony spíše podprůměrné, zejména s ohledem na vývozní sankce ze strany EU. 
A k výbornému výsledku přispělo samozřejmě i to, že se v tomto roce podařilo fixní náklady udržet na 
stabilní úrovni, i přes navýšení objemu investic do firmy proti předcházejícím letům. 
 
V HR 2015 hospodařila tedy společnost s kladným výsledkem ve výši 264.118 tis. CZK při 
dosažených tržbách ve výši 1.730.691 tis. CZK, což představuje růst tržeb oproti předcházejícímu 
období o 23,5% a růst zisku o 19%. Zde je navíc potřeba poznamenat, že položka oceňovacího 
rozdílu k nabytému majetku činila v HR 2015 již pouze 85.000 tis. CZK oproti 115.000 tis. CZK 
v předcházejících letech, zisk je tedy „ponížený“ o cca 30.000 tis. CZK. Co se týká investic, pak 
v hospodářském roce 2015 investovala společnost do vlastního majetku částku 62.100 tis. CZK, což je 
nárůst zhruba o 10%. 
 
Z hlediska exportu byl výsledek v hospodářském roce 2015 v absolutním čísle 864.866 tis. CZK, což 
představuje absolutní nárůst oproti předcházejícímu roku o 9%. Podíl exportu na celkových tržbách 
činil v tomto roce 49,9%, což je nižší podíl, než v HR 2015. To je dáno výrazným nárůstem tržeb 
dosažených prodejem v tuzemsku. Z hlediska exportních teritorií k zásadním změnám nedošlo, 
exportní strategie společnosti se výrazně nemění, spíše jsme reagovali na aktuální vývoj na 
jednotlivých trzích. 
 
Věříme, že úspěšný výsledek hospodářského roku 2015 dává slušný základ pro naplnění 
strategických záměrů, které si společnost stanovila ve střednědobém výhledu, tj. navýšit investice do 
vlastních kapacit s cílem optimalizace a zefektivnění stávajících kapacit tak, abychom mohli 
v následujících letech výsledek ještě vylepšit.       
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TCZK

Celkem Podíl

HR 2015 v %

Itálie 322 823 37,33

Čína 108 684 12,57

Slovensko 84 895 9,82

Francie 73 128 8,46

SRN 62 318 7,21

Rusko 41 600 4,81

USA 40 007 4,63

Polsko 37 663 4,35

Mexiko 32 775 3,79

Švédsko 18 368 2,12

Jižní Korea 11 953 1,38

Egypt 8 639 1,00

Ostatní 22 013 2,55

CELKEM 864 866 100,00

Dalšími teritorii vývozu jsou např. Maďarsko, Rakousko, Velká Británie, Švýcarsko, Rumunsko, atd.

ZEMĚ

EXPORT / PŘÍMÝ VÝVOZ DLE TERITORIÍ

Přitom do zahraničí byly realizovány dodávky ještě v rámci tzv. nepřímého vývozu, např. firmou 1.MAXIMA 
INTERNATIONAL (5,5 MKč) a Strojimport (125,9 MKč).

V HR 2015 byl realizován export do Indie i prostřednictvím dceřinné společnosti TAJMAC-ZPS-DEF, s. r. o. v
celkovém objemu cca 17 150 TCZK.
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Objem exportu / přímého vývozu HR 2015 v TCZK dle teritorií
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  VÝROBNÍ PROGRAM 
 
 
Rozdělení výrobků dle komodit: 
 

Projekt Minulá účetní období Celkem Z toho: 
 k 

 30.9.2013 
k 

 30.9.2014
k 

30.9.2015 
Tržby za  
výrobky 

Tržby  
za služby 

Tržby  
za zboží 

 
AUTOMATY 

 
373 467 472 799 612 711 576 847

  
35 864 0

 
CENTRA 

 
452 097    561 564 669 917 653 130

 
16 787 0

 
NEGRI BOSSI 

 
166 866 147 805 177 332 8 217

 
169 115 0

 
MANURHIN 

 
176 300 148 128 204 660 200 988

 
3 672 0

 
KOOPERACE 

 
55 246 57 362 51 936 7 544

 
44 392 0

 
OSTATNÍ – SPRÁVA 

 
12 413 12 676 14 135 0

 
14 135 0

 
CELKEM 

 
1 236 389  1 400 334 1 730 691 1 446 726

 
283 965 0

 
Výrobní program společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. je rozdělen do pěti základních komodit: 

- vícevřetenové automaty 
- vertikální a horizontální obráběcí centra 
- dlouhotočné automaty 
- vstřikolisy 
- kooperační výroba /trading/ 
 

I v roce 2015 byl sortiment vícevřetenových soustružnických automatů reprezentován především 
dvěma základními skupinami strojů. 
První s typovým označením MORI-SAY vyrábíme v řadách  620AC, 632-42AC, 667AC a 832-
42AC. Jsou určeny pro velkosériovou výrobu především rotačních součástí z tyčového materiálu 
nebo polotovarů. K pohonu pracovních suportů využívají vačkových mechanismů, které při své 
jednoduchosti a nenáročnosti zaručují výbornou dynamiku pohybů, opakovatelnou přesnost, 
tuhost a spolehlivost. 
Druhou skupinu s typovým označením CNC vyrábíme v řadách TMZ642CNC, TMZ842CNC  a 
TMZ867CNC. Jsou to plně numerické stroje s nezávislým pohonem všech os, jak lineárních, tak 
rotačních. Optimální využití začíná již od středně sériové výroby. 
Velkou předností je schopnost vyrábět tvarově nejsložitější výrobky z tyčového materiálu nebo 
polotovarů, při dodržení požadovaných parametrů přesnosti a spolehlivosti.  
V tomto roce pokračoval vývoj nového plně numerického stroje TMZ518CNC a TM518CNC. 
I zde se jedná o plně numerické stroje s řadou neotřelých konstrukčních řešení. Dokončení 
prvního prototypu je v plánu v roce 2016.  
Souběžně s vývojem strojů pokračujeme ve vývoji speciálního příslušenství, které dále rozšiřuje 
technologické možnosti vícevřetenových automatů. Pozornost věnujeme i vývoji automatizace 
nakládání a vykládání obrobených součástí, aplikaci robotů tak abychom byli schopni nabídnout 
našim zákazníkům komplexní dodávku technologického pracoviště pro výrobu dané součásti.  
Úspěšně pokračuje spolupráce s významným výrobcem ložisek na dalších dodávkách 
jednoúčelových soustružnických strojů SAL 100/250 a jejich aplikací s využitím robotů pro 
manipulaci s obráběními díly.  
I nadále se řadíme k předním výrobcům vícevřetenových automatů. Pro udržení tohoto stavu 
věnujeme velkou pozornost dokončení pracoviště pro dlouhodobé zkoušky strojů s trvalým cílem 
zvyšování užitných vlastností, spolehlivosti a stability procesu obrábění. 
Byla dokončena rekonstrukce montážní haly vícevřetenových automatů a zdárně pokračuje i 
rekonstrukce zbývající části budovy. Její ukončení plánujeme v polovině roku 2016.               

      
Divize CNC zajišťuje výrobu vysoce robustních, univerzálních a přesných vertikálních i 
horizontálních strojů a multiprofesních strojů typu horní gantry. 
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Zákazníci oceňují hlavně mnohostranné technologické využití, a to jak od 3-osých až po 6-osé 
obrábění s možností soustružení a broušení. Výrobní program vertikálních center se skládá z 
osvědčených strojů MCFV 1060, MCFV 1260, MCFV 1680 a MCFV 2080 k dispozici v několika 
variantách od základních až po složité příslušenství. Dostupné jsou různé typy vřeten s otáčkami 
pohybujícími se do 24,000 ot/min stejně jako vysokorychlostní výměník nástrojů, vynikající 
zrychlení, rychloposuvy a pracovní posuvy. Tyto stroje jsou také vybaveny přímým nebo 
nepřímým odměřováním a využívají digitální pohony a nejmodernější CNC řídicí systémy od 
předních 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, oplachu 
pracovního prostoru a vysokotlakého chlazení středem nástroje. Na stroji je dále dostupný měřící 
systém, interní stejně jako externí systém kalibrace a měřících sond pro přesné měření obrobku a 
nástrojů pro ověření geometrie a rozměrové přesnosti. 
 
Naše řada strojů typu horní gantry je reprezentována  modely MCV 1210, 1220 a MCV 2318, 
které jsou vhodné obzvláště pro výrobu v leteckém a energetickém průmyslu, výrobě ozubení 
stejně jako pro výrobu zápustek a forem o hmotnostech až do 15000 Kg. Základní provedení 
těchto strojů je tříosé s pevným stolem, pětiosé provedení lze volitelně vybavit dvouosým CNC 
naklápěcím/rotačním stolem nebo dvouosou souvisle řízenou hlavou, a to dokonce i dodatečně po 
té, 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 zahrnující dodatečné čtyřosé 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, anebo více 
nástrojů s hrozbou nesouladu dráhy nástrojů. 
 
Nedílnou součástí výrobního programu jsou rovněž 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. TM 
2000 se v současnosti nachází ve fázi prototypování a testování ve výrobním prostředí. 
 
MCV 2318 je soustružnicko-frézovací obráběcí 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 přání zákazníka, čímž je optimálně přizpůsoben takřka pro jakoukoliv 
výrobu, a to od hromadné v linkách až po malosériovou. Toto zařízení je také k dispozici se 
zvýšenou výškou 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. 
 
Kompletní řadu našich obráběcích center, které se odvíjejí od stroje H40A, který byl prvním 
strojem v sérii HxxA, doplňují horizontální centra 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 1300Nm bez jakékoliv úpravy designu stroje, toto je opět důkazem tuhosti výrobků, 
které společnost TAJMAC-ZPS vyrábí. 
Zavedení modelu H800FA (pětiosá varianta) navazuje na modularitu série H1000 a H800 s 
integrací výklopné / otočné hlavy. Vývoj designu pokračoval podle stejných principů, které se 
zaměřovaly na standardizaci produktů a modularity, což vedlo k dalšímu rozvoji těchto strojů 
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v hospodářském roce 2015. Stroje ukazují tzv. "stavebnicový systém" a mohou být vybaveny 
několika typy vřeten, CNC systémů a možnostmi, které zahrnují plnou FMS automatizaci a 
robotizaci. Vysoká tuhost konstrukce těchto robustních strojů a dlouhá životnost je potvrzena 
mnohaletou spolehlivou výrobou. Tyto nové stroje zakončují sérii produktové nabídky 
horizontálních obráběcích center vyráběných společností TAJMAC-ZPS. 
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 
2016. 
Výhodou společnosti oproti konkurenci je dlouhá životnost těchto robustních strojů a péče o 
zákazníka také svědčí po mnoho let o spolehlivém provozu. Tyto stroje pokračují v produktovém 
portfoliu a posílení výrobních řešení firmy TAJMAC-ZPS jako poskytovatele obráběcích strojů. 
 
Výrobní a prodejní program v divizi MANURHIN v roce 2015 zahrnoval stroje 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 a nově 
první 3 prototypy stroje K´MX 816 CLEVER.  
 
V roce 2015 se z TAJMAC-ZPS zákazníkům prodalo 64 strojů Manurhin (v roce 2014 to bylo 52 
strojů, v roce 2013 to bylo 56 strojů), z toho 27 (ve 2014 - 17, ve 2013 - 24) strojů (42,2 %) bylo 
prodáno do dceřiné společnosti Manurhin K’MX ve Francii 37 (ve 2014 -35, ve 2013 - 32) strojů 
(57,8 %) přímo konečným zákazníkům nebo distributorům TAJMAC-ZPS.  
 
Při hodnocení tržní úspěšnosti jednotlivých modelů sledujeme prodej do francouzského Manurhin 
K’MX a prodej z TAJMAC-ZPS přímo konečným zákazníkům nebo distributorům: 
 
  2015 2014 2013 

  
TAJMAC-

ZPS MANURHIN
TAJMAC-

ZPS MANURHIN 
TAJMAC-

ZPS MANURHIN
K´MX 413 10 7 6 6 3 3 
K´MX 432 6 2 7  7  
K´MX 532       1  
K´MX 532 
TREND 9   4  5  
K´MX 632 3 2   1  
K´MX 632 
DUO 1   1 10 2  
K´MX 732 
EVO 7 11   1 17 
K´MX 816 
CLEVER 1 2     
K´MX 
SWING   3 2 1 4 4 

CELKEM 37 27 20 17 24 24 

CELKEM  64 37 48 
 
 
Již tradičně převažuje prodej z TAJMAC-ZPS nad prodejem z MANURHIN K´MX. Pro obě 
prodejní místa byl rok 2015 rokem rekordním. Tržby z prodeje z TAJMAC-ZPS poprvé přesáhly 
částky 200 milionů korun. Byl vyprodán sklad strojů, takže pro rok 2016 nezůstala žádná rezerva.  
 
Finanční rok 2015 v oblasti lidských zdrojů znamenal i díky mzdovým opatřením stabilizaci. 
Nicméně vysoký podíl nových zaměstnanců na montáži znamená přímý dopad na produktivitu, 
pokud chceme dodržet stejnou úroveň kvality. Předpokládáme proto, že i v roce 2016 budeme 
muset mít nadstav, pokud chceme dodržet výrobní plán. Úskalím pro plnění plánu se jeví i vysoká 
pracnost při montáži strojů K´MX 816 Clever. V roce 2016 má naběhnout sériová výroba těchto 
modelů a právě vysoká pracnost bude zřejmě znamenat nutnost zvýšit počet zaměstnanců na 
montáži nejen kvůli navýšení plánu výroby. 
 
V roce 2015 pokračovaly vývojové a konstrukční práce na prototypech stroje, víceosém 
dlouhotočném automatu pro tyče do průměru 16 respektive 20mm s pracovním názvem K’MX 
816. 
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Výrobní program projektu Negri Bossi se skládá z již osvědčených typů vstřikolisů V650, V800, 
EOS65 a EOS120. Řada V160, V210, V300, V400 a V500 získala nové označení EVOLUTION a 
to díky změně softwarového parametru, díky kterému se zvýšila uzavírací síla lisu u typů s novým 
názvem eV180, eV250 a eV330. 
Na konci roku jsme u typů eV250, eV500 a EOS120 sestavili jednu prototypovou verzi, na které 
byl systém CAN-BUS nahrazen řízením POWER LINK. Tato konfigurace spolu s novou 
servopumpou a dotykovým ovládacím panelem postupně v následujícím roce nahradí stávající 
podobu vstřikolisů Negri Bossi. 
Nově byl rozšířen program o výrobu podavačů tyčí pro firmu CUCCHI – BLT s.r.I.  Podavače jsou 
určeny jak pro jednovřetenové CNC soustruhy, tak i pro vícevřetenové soustruhy, u kterých tak 
zvyšují výrobní produktivitu a rychlost podávání materiálu. Prozatím byla zhotovena série 6ks 
modelu ONE-65 a 5ks ONE-92 včetně zásobníků. 
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TECHNICKÝ ROZVOJ 
 
Pozitivní vývoj hospodaření společnosti v roce 2015 byl také podpořen aplikací výsledků vlastní 
výzkumně vývojové základny do hodnoty produktů z klíčových projektů tj. obráběcích center, 
vícevřetenových automatů a dlouhotočných automatů. 
Zúročily se tak nemalé prostředky, které TAJMAC – ZPS, a.s. investoval do oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací v posledním období, jak dokládá následující tabulka 
                                                                                                                              v tis. Kč 
 Náklady na TR 

k 30.9.2011 
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 

Celkem 57 645 59 293 70 916 50 262 63 298 
 
TAJMAC – ZPS, a.s. má vlastní silnou výzkumně vývojovou základnu, kterou tvoří 10 oddělení s 91 
pracovníky. 
 
Disponuje tak vysoce kvalifikovanými týmy výzkumně vývojových pracovníků, konstruktérů, 
technologů schopných zvládnout složité problémy v procesu výzkumu a vývoje obráběcích strojů. 
 
Jejich HW a SW podpora je na vysoké úrovni. Společnost má mimo jiné k dispozici 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, 4x Eplan, 5x AutoVue SolidModel Desktop, 5x Sinumerik 
HMI, 9x Sikativ Step7v5, 4x AutoCAD LT, 4x AutoCAD Mechanical, 12x Edge CAM, 2x Kovoprog, 2x 
NX CAM, 2x Creo Complete Machining option, 2x Vericut, 1x Vericut Verification. 
V digitálním archívu výrobní dokumentace je cca 260.000 živých výkresů. Velikost databáze PDM 
WIndchill je 710 GB, obsahuje cca 9 mil. položek. 
 
Obor obráběcích strojů je spojen s nejvyšším stupněm technického poznání. 
V současné době je silně zasažen nastupující 4. průmyslovou revolucí. Její atributy jsou obsaženy ve 
výzvách, pro které se vžilo označení „Průmysl 4.0“. 
 
TAJMAC – ZPS, a.s. ve svém plánu výzkumu a vývoje se snaží tento nástup zachytit a vyvíjí i značné 
úsilí v prohloubení spolupráce s externí inovativní platformou, kterou tvoří 

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

 
TAJMAC-ZPS, a.s. je společností otevřenou, vedenou neustálou snahou aplikovat nejnovější 
teoretické poznatky do konstrukce obráběcích strojů. 
 
Společnost spolupracuje s nejvýznamnějšími dodavateli komponentů v oblasti výroby obráběcích 
strojů, jako např. firmami Siemens, Fanuc, Heidenhain, Kessler, INA, FAG, SKF, NSK. 
 
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 
uchování a zvýšení hodnoty našich produktů a vzájemné vazby vyplývající z kompetencí jednotlivých 
subjektů, které se na této činnosti podílejí. 
 
Jejich realizace u hlavních vývojových úkolů v roce 2015 měla tuto konkrétní podobu: 
 
 

A) OBRÁBĚCÍ  CENTRA 
Projekty: 
TM – TEPLO 
Prediktivní systém tepelné regulace pro obráběcí stroje 
 
TM – ESOS 
Využití progresivních technologií pro efektivní stavbu obráběcích strojů 
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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. 
Jejich ukončení se předpokládá v roce 2017. Dílčí cíle pro etapy plánované pro HR 2015 byly splněny. 
 
Projekt TM – KU: Projekt byl ukončen závěrečným oponentním řízením v rámci TAČR – TA 
02010863. Spoluřešitel: ČVUT Praha – Centrum kompetence strojírenská výrobní technika. 
Výzkum a vývoj v některých oblastech kompenzace dynamických účinků pokračuje v rámci projektu 
TAČR – TE 01020075 na ČVUT Praha. 
 
Projekt MCFV – Friction Stir Welding  
Vývoj dokončen. Aplikace na strojích řady MCFV 2080 a 1680 pro rakouskou firmu STIRTEC 
 
Projekt TM – PTO – Progresivní technologie obrábění. 
Vývoj byl zaměřen především do oblasti trochoidního frézování a obrábění s vysokým úběrem 
materiálu při vysokých řezných rychlostech. Výsledky promítnuty u technologií spojených se strojem 
TM 2000. 
 
Projekt MCV 1210/1220 
Zahájen vývoj nové verze této typové velikosti multifunkčního obráběcího centra 
 
 
B) VÍCEVŘETENOVÉ AUTOMATY 
 
Projekt Penta 18 – Zásadní inovace s cílem vyvinout nový stroj, který představuje 7. řád inovací dle 
prof. Valenty. Jde o nový druh v segmentu vícevřetenových automatů.   
 
Projekt TM – CK: Vývoj prvků ecodesignu, teplotních dilatací a kompenzací pro stroje řady 
TMZXXXCNC v rámci balíčků WP5, WP6 a CK ČVUT Praha. 
 
Projekt TM – CK: Výzkum nových struktur strojů pro vícevřetenové automaty v rámci balíčku WP8 u 
CK ČVUT Praha 
 
 
C)  DLOUHOTOČNÉ AUTOMATY  
 
Projekt K’MX 716, 816, 916 – vývoj této nové produktové řady dokončen. Vyrobeny prototypy a 
zahájeny zkoušky. 
 
Projekt TM – CK:  Vývoj kolizního SW pro dlouhotočné automaty v rámci balíčku WP1 u CK ČVUT 
Praha 

14



 

 

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 na 
místě vzniku s cílem zajistit maximální využití jednotlivých odpadů oprávněnými osobami. Pro odstra-
ňování spalitelných nebezpečných odpadů efektivně využíváme spalovnu společnosti SITA CZ a.s. 
umístěnou v areálu 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 eviden-
ce 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. Výsledky autorizovaného měření emisí prokazují, že 
všechny zdroje znečišťování ovzduší provozované společností TAJMAC-ZPS, a.s. splňují emisní limity 
stanovené právními předpisy. V roce 2014 byla předána lakovna jako vyjmenovaný stacionární zdroj 
znečišťování ovzduší jinému provozovateli. 

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 sráž-
kové 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. Bylo zpracováno základní hodnocení rizika ekologické újmy. 

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky je ve společnosti upraveno organizační 
směrnicí a je pravidelně kontrolováno. Jsou zpracována a Krajskou hygienickou stanicí schválena 
Pravidla pro práci s žíravými chemickými přípravky. Zaměstnanci nakládající s těmito látkami byli pro-
školeni 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 vzrostly požadavky na nové zaměstnance, převážně 
na dělnické pozice. Koncem fiskálního roku jsme zajistili práci pro 677 kmenových zaměstnanců. V 
HR 2015 jsme se podíleli na vzdělávání 43 studentů, zaměstnávali 2 agenturní zaměstnance. Zajistili 
jsme 14 exkurzí pro více než 415 studentů středních i vysokých škol technického směru a 31 
externích pedagogů ze středních odborných škol Moravskoslezského kraje. Pokračovala také 
spolupráce a podpora Střední průmyslové školy polytechnické ve Zlíně, která velmi úspěšně 
připravuje do profesního života naše potencionální zaměstnance. V roce 2015 bylo z této školy 
vybráno 19 studentů do „Stipendijního programu TAJMAC-ZPS, a.s.“ 
 
Pozornost byla věnována také stmelování kolektivu v rámci mimopracovních akcí. V termínech 7.12. a 
21.12.2014, 18.1. a 25.1.2015 byl pro zaměstnance zajištěný pronájem ledové plochy Zimního 
stadionu ve Zlíně. Na akci „Bruslení s TAJMAC-ZPS“ zavítalo na každý termín 100 – 150 účastníků. I 
když hlavním cílem TAJMAC-ZPS jako každé firmy je především vlastní zisk a prosperita, zajímá se 
naše společnost o dění v regionu a chce k němu také přispívat. Proto se rozhodla podpořit tým 
zádveřického pilota Antonína Tlusťáka A.T. Motosport na Barum Czech Rally Zlín 28. až 30.8.2015. 
 
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 
roku byly poskytnuty i některé benefity nad rámec platné Kolektivní smlouvy, např. příspěvek na 
dětskou letní rekreaci ve výši až 1.500,- Kč / 1 dítě. Firma vyplatila zaměstnancům 13. plat v plném 
rozsahu, a to ve dvou termínech. První část na letní dovolenou, druhou část před vánočními svátky. 
 
Spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací je korektní. Odborová organizace 
přistupuje ke všem jednáním se zaměstnavatelem velmi konstruktivně a navozuje tak předpoklady i 
pro další stabilitu tohoto vztahu.  
 
Důraz byl kladen také na neustálé zlepšování kvality stravovacích služeb. Několikrát do roka probíhají 
tzv. stravovací komise. Zde se kontroluje a posuzuje jak spokojenost zaměstnanců se stravovacími 
službami, tak kvalita poskytovaných jídel. Výsledky se poté sepisují do zprávy, která je následně 
zveřejňována. V průběhu srpna 2014 byla celkově zrekonstruována hlavní jídelna, což strávníkům jistě 
přineslo příjemnější požitek z využívání stravovacích služeb. 
 
V oblasti vzdělávání byly v uplynulém roce zabezpečovány zejména odborné kurzy stanovené pro 
konkrétní funkce zákonnými předpisy a dále vzdělávací akce zaměřené na změny v legislativě 
v různých oblastech činnosti. Od února 2014 pokračují pravidelné kurzy anglického jazyka, pro 
všechny úrovně jazykové pokročilosti. Celkem zhruba 70 zaměstnanců dochází do 8 kurzů, které se 
uskutečňují přímo v areálu společnosti. 
 
Důkladná kontrola na všech úrovních řízení přispěla k tomu, že v průběhu roku nedošlo k žádnému 
smrtelnému ani příliš těžkému pracovnímu úrazu. Došlo k poklesu pracovních úrazů s pracovní 
neschopností, kdy v roce 2014 bylo sedm pracovních úrazů, v roce 2015 pět pracovních úrazů.   
 

 
ZAMĚSTNANCI A MZDY 

 

 
Vývoj zaměstnanosti do 30. 9. 2015 

 

OBDOBÍ 
POČET ZAMĚSTNANCŮ 

CELKEM 
THP ND D 

9/2007 435 210 478 1 123 

9/2008 444 199 478 1 121 

9/2009 330 115 301 746 
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9/2010 279 95          226 600 

9/2011 281 95 246 622 

9/2012 292 91 276 659 

9/2013 291 95 276 662 

9/2014 297 105 272 674 

9/2015 311 103 263 677 

 
Věková struktura zaměstnanců k 30. 9. 2015 

 

  VĚK 
POČET ZAMĚSTNANCŮ 

CELKEM 
%  % 

THP ND VD 9/2015 9/2014 9/2013 

 do   35 let 80 10 57 147 21,71% 20,18%  18,4% 

 do   50 let 107 45 105 257 37,96% 42,14% 46,1% 

 do   60 let  109 37 77 223 32,93% 31,75% 29,8% 

 nad 60 let 15 11 24 50 7,38% 5,93% 5,7% 

CELKEM 311 103 263 677 100,0% 100,0% 100,0% 

PRŮMĚRNÝ  
VĚK 

44 48 44 x x x x 

 
 

Kvalifikační struktura k 30. 9. 2015 
 

KÓD 
KKOV 

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 

POČET 
ZAMĚSTNANCŮ CELKEM

% % 

THP ND VD 9/2015 9/2014 9/2013 

A bez vzdělání - 1 - 1 0,15 % - - 

B základní neúplné - 1 - 1 0,15 % 0,15 % 0,2 % 

C základní - 11 4 15 2,22 % 2,37 % 2,6 % 

D nižší střední - - - - - - - 

E nižší střední odborné - - - - - 0,15 % 0,2 % 

H střed. odbor. s výuč. listem 27 53 174 254 37,52 % 39,6 % 40,0 % 

J střed. odbor. bez maturity 3 1 - 4 0,59 % 0,6 % 0,8 % 

K úplné střed. všeob. s matur. 4 - - 4 0,59 % 0,6 % 0,8 % 

L úplné stř. odb. s výuč. listem 64 20 47 131 19,35 % 19,6 % 21,5 % 

M úplné stř. odb. s maturitou 85 17 35 137 20,24 % 18,6 % 16,2 % 

N vyšší odborné vzdělání 3 - - 3 0,44 % 0,45 % 0,5 % 

R bakalářské 12 - 1 13 1,92 % 1,78 % 1,4 % 

T vysokoškolské 114 - - 114 16,84 % 16,17 % 16,2 % 

V doktorské - - - - - - 0,2 % 

   CELKEM 312 104 261 677 100 %  100 % 100 %  
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OBLAST KVALITY 
 
Společnost TAJMAC-ZPS, a.s. v hospodářském  roce 2015 pokračovala v plnění požadavků na 
systém kvality definovaném normou ČSN EN ISO 9001:2009.  
 
Jedním ze základních strategických úkolů společnosti TAJMAC–ZPS, a. s. Zlín je neustálé zvyšování 
kvality produkovaných výrobků a služeb, které jsou poskytovány zákazníkům.   
 
V rámci plnění požadavků na kvalitu, které definuje norma ČSN EN ISO 9001:2009, jsou každoročně 
stanoveny cíle kvality společnosti, tyto cíle jsou pravidelně vyhodnocovány, a na základě výsledků 
vyhodnocení vedení společnosti přijímá opatření ke zlepšování. 
  
Nedílnou součástí kvalitních produktů je i jejich důsledné ověřování a zkoušení s podporou moderní 
měřící techniky. Na základě monitorování výsledků jsou přijímána konkrétní opatření k dosažení 
neustálého zlepšení všech hlavních procesů.  
 
Výsledkem správně orientovaných investic v úzké spolupráci 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.  
 
Příkladem vztahu společnosti ke kvalitě je motto:  

  
 

„Úspěch našich zákazníků je i úspěchem naší společnosti“ 
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k          
30.9.2015

k    
30.9.2014

k    
30.9.2013

P. 76 712 12 398 25 554

Z. 325 722 264 075 152 835

A.1. -25 517 -55 015 -7 553

A.1.1.  44 284 46 830 90 418

-86 586 -115 447 -115 447

A.1.2. -408 1 829 8 759

A.1.3. -704 1 370 -1 007

A.1.4. 6 000 -4 000 -4 000

A.1.5. 12 391 14 456 13 770

-494 -53 -46

A.1.6. Úpravy o nepeněžní operace 0 0 0

A* 300 205 209 060 145 282

A.2. -64 276 -39 802 -100 873

A.2.1. 681 -78 132 -33 078

A.2.2. -42 836 56 602 -23 723

A.2.3. -22 121 -18 272 -44 072

A.2.4. 0 0 0

A** 235 929 169 258 44 409

A.3. -12 391 -14 225 -9 207

A.4. 494 53 46

A.5. -44 982 -32 319 -19 571

A.6. 0 0 0

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 6 000 4 000 6 000

A*** 185 050 126 767 21 677

B.1. -90 364 -59 449 -57 010

B.2. 704 1 929 1 040

B.3. 0 0 0

B*** -89 660 -57 520 -55 970

C.1. -52 458 -4 933 21 137

C.2. 0 0 0

C.2.1. 0 0 0

C.2.2. 0 0 0

C.2.3. 0 0 0

C.2.4. 0 0 0

C.2.5. 0 0 0

C.2.6. 0 0 0

C*** -52 458 -4 933 21 137

F. 42 932 64 314 -13 156

R. 119 644 76 712 12 398

Odpisy stálých aktiv (+)s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv

Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)

Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)

Výkaz cash flow společnosti  TAJMAC-ZPS,a.s.
v tis.Kč

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

Úpravy o nepeněžní operace

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

Změna stavu pohledávek z  provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového 
rozlišení a dohadných účtů aktivních
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů 
časového rozlišení a dohadných účtů pasivních

Změna stavu zásob (+/-)

Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)

Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+)

Vyúčtované výnosové úroky (-)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 
kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.)

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)

Mimořádný výsledek hospodaření

Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.)

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 
ekvivalentů

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
položkami (A*+ A.2.)

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných  úroků (-)

Přijaté úroky (+)

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního 
kapitálu, emisního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto 
zvýšení

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.)

Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)

Půjčky a úvěry spřízněným osobám (+/-)

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)

Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků  (A***+ B***+ C***)

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

Úhrada ztráty společníky (+)

Přímé platby na vrub fondů (+)

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a 
finanční vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s.
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k 1.10.2014 zvýšení snížení k 30.9.2015 k 30.9.2014 k 30.9.2013

347 000 0 0 347 000 347 000 347 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

347 000 0 0 347 000 347 000 347 000

409 940 0 0 409 940 409 940 409 940

0 0 0 0 0 0

173 831 72 502 1 886 244 447 173 831 117 887

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 23 382

0 0 0 0 0 0

377 743 220 604 0 598 347 377 743 228 851

0 0 0 0 0 0

220 604 264 118 220 604 264 118 220 604 125 510

1 182 118 557 224 222 490 1 516 852 1 182 118 905 570

1 529 118 557 224 222 490 1 863 852 1 529 118 1 252 570

Poznámka:

Minulé účetní období: od 1.10.2013 do 30.9.2014
Minulé účetní období: od 1.10.2012 do 30.9.2013

Běžné účetní období Minulá účetní období

Položka vlastního kapitálu
Základní kapitál zapsaný v OR 

(účet 411) 
Základní kapitál nezapsaný v 

OR                       
Vlastní akcie a vlastní 

obchodní podíly             
(účet 252) 

Nerozdělený zisk minulých let  
(účet 428) 

Základní kapitál            
(411 + 419 – 252) 

Ážio                      
(účet 412) 

Ostatní kapitálové fondy      
(účet 413) 

Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků           

(účet 414)

Běžné účetní období: od 1.10.2014 do 30.9.2015

Přehled o změnách vlastního kapitálu společnosti TAJMAC - ZPS, a.s.
k 30.9.2015 ( v tis. CZK)

Neuhrazená ztráta minulých 
let                                    (účet 

429) 
Zisk/ztráta za účetní období po 

zdanění                   
(účet 710) 

Ostatní složky VK          
(412 + 413 + 414 + 418 + 421 
+ 422 + 423 + 427 + 428 + 429 

+ 710)
Vlastní kapitál celkem       

(Základní kapitál + Ostatní 
složky VK)

Oceňovací rozdíly z přecenění 
při přeměnách              

(účet 418) 
Rezervní fond / nedělitelný 

fond                      
(účty 421, 422) 

Statutární fondy a ostatní 
fondy                     

(účty 423, 427)
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 TAJMAC-ZPS, a.s.
 třída 3. května 1180

763 02 Zlín, Malenovice
ČESKÁ REPUBLIKA/CZECH REPUBLIC

    www.tajmac-zps.cz
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