
Na společné cestě
od roku 2016

Děláme, co nás baví a co nám dává smysl.



Historie firmy

• Založení společnosti bratry Milanem a Liborem Štoudkovými.

• První realizovaná objednávka pro českého zákazníka. Vstup na německý a belgický trh  
    a první realizované objednávky.

• Vybudování hlavního sídla společnosti v Radiměři. Součástí jsou prostory pro CNC obrábění,  
    svařování nerezových konstrukcí a montáž jednoúčelových strojů.

Důležité milníky

2016

Na jaře v roce 2016 založili bratři Štoudkovi v malé obci Radiměř rodinnou firmu MS ProTech s.r.o. Od této doby, kdy byli zároveň 
jedinými zaměstnanci, se tým rozrostl až na dnešních 35 členů. Hlavní činností společnosti je zakázková produkce strojních 
komponentů vyráběných na CNC strojích, výroba svařovaných konstrukcí z nerezové oceli a finální montáž sestav a podsestav 
strojů.

„Když se ohlédnu zpět, musím se pousmát nad tím, v jakých podmínkách jsme začínali a kolik se od té doby událo. Zároveň však 
vidím, kolik práce nás ještě čeká. Po sedmi letech jsme v bodě, kdy je nutné ještě více zabrat, vypilovat organizaci a procesy, více 
pomáhat lidem v profesním rozvoji a samozřejmě i ukrojit si větší díl z koláče, který trh nabízí“. Milan Štoudek



• Rozšíření týmu o prvního svářeče a kontrolora.

• Pořízení prvního CNC soustruhu Mazak QT 300 ML.

• Založení provozovny v Uherském Ostrohu.

• Významná realizace dodávky kompletní vysoušecí linky do automobilového průmyslu.

• Poprvé jako vystavovatel strojírenského veletrhu Hannover Messe, poté na Elmia Subcontractor ve Švédsku.

• Přestěhování provozovny z Uherského Ostrohu do vhodnějších prostor v Ostrožské Lhotě. 
    Investice do 2 CNC obráběcích strojů.

• Úspěšné zavedení systému managementu kvality v oboru obrábění, zámečnických prací a výroby nástrojů.

• Získání certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

• Vstup na holandský, švédský, finský a dánský trh.

• Účast jako vystavovatel na strojírenském veletrhu Elmia Subcontractor ve švédském Jönköpingu.

• Vytvoření CAM pracoviště pro programování CNC strojů.

2017

2018

2019



• Firma se rozrostla na 25 zaměstnanců.

• Vstup na islandský trh, podílení se na vývoji a výrobě startupu pro monitoring elektrických sítí.

• Vznik kontrolního pracoviště s využitím nejnovějších měřících zařízení na provozovně v Ostrožské Lhotě.

• Zahájení procesu digitalizace společnosti vč. monitoringu strojů a bezpapírové výroby.

• Významná investice do 5osého obráběcího centra Mazak CV5-500.

• Nové výrobní prostory pro provozovnu Morava v Hluku.

• Pořízení 3osého obráběcího centra Kovosvit MAS MCV 1400 Quick.

• Investice do 3D měřícího zařízení a konturoměru od společnosti Mitutoyo.

• Rozšíření kapacit CNC soustružení o stroj DMG CTX 420 a Mazak QT 200 ML.

• Pořízení dalšího 5osého obráběcího centra Mazak Variaxis C-600.

• Zahájení práce v MES a APS systému v rámci celého výrobního procesu.

2020

2021

2022



Firma v číslech
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Firma v číslech
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Technologie
Specializujeme se na dodávky strojních komponentů vyráběných na zakázku, technologií třískového obrábění, tváření plechů  

a svařování. Realizujeme kompletní montáž sestav strojů a jejich částí podle požadavků zákazníka. Náš tým vysoce vyškolených 

pracovníků zajišťuje výrobu dílů podle výkresové dokumentace. Staráme se o špičkovou úroveň kvality přesně podle představ 

zákazníka. Zaměřujeme se na kusovou, malosériovou a středně sériovou výrobu frézovaných, soustružených a broušených součástí.

Vyrábíme svařované konstrukce se specializací na zpracování nerezové oceli. Podle požadavků zákazníka provádíme mechanickou 

montáž strojů včetně hydraulických, pneumatických a lineárních systémů a elektrokomponentů. Neustále rozvíjíme své znalosti, 

zkušenosti i strojní vybavení pro rozšiřování a zdokonalování výroby.

• CNC 5osé a 3osé frézování

• CNC soustružení a frézování na vícevřetenových strojích

• Dělení materiálů pomocí CNC pil

• Svařování metodou TIG, MIG, MAG

• Laserové popisování

• Montáž a testování funkčnosti

• Měření a zkoušení vč. vytváření měrových protokolů

• Výroba svařovaných konstrukcí se specializací na zpracování nerezové oceli

Možnosti strojní výroby



TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ
Zkušenosti profesionálů v kombinaci s použitím nejmodernějších technologií 

pro třískové obrábění. Toto spojení nám dovoluje přinášet na trh výrobky 

v jedinečné kvalitě. Přebíráme od zákazníka kompletní zodpovědnost za 

dodávky produktů a nabízíme logisticky zajímavé a chytré řešení „vše z jedné 

ruky“. Nabízíme komplexní řešení v oblasti třískového obrábění na konvenčních 

a CNC strojích, ať už se jedná o multifunkční soustružení, pětiosé frézování, 

elektroerozivní obrábění nebo broušení.

Technologie

SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE
Společnost MS ProTech je partnerským dodavatelem široké řady strojírenských 

služeb. Navrhujeme, vyrábíme a instalujeme svařované konstrukce, rámy 

strojů, nádrže, kryty, elektrorozvaděče a jiné. Jsme schopni zpracovávat 

všechny běžné materiály a zajistit různorodé povrchové úpravy konečných 

produktů. Možnost profesionálně provedené konečné montáže zařízení je 

samozřejmostí. Naší specializací je zpracování nerezové oceli především pro 

potravinářský a lékařský průmysl.



Technologie

• Dopravníky

• Jednoúčelové stroje

• Montážní pracoviště

• Testovací zařízení

• Montážní, polohovací a kontrolní přípravky

• Montáže podsestav 

Realizujeme dodávky těchto zařízení

• Elektroerozivní obrábění

• Broušení

• Dělení plechů laserem, vodním paprskem a plazmou

• Ohraňování a stáčení plechů

• Laserové svařování

• Povrchové a tepelné úpravy

V kooperaci zajišťujeme

MONTÁŽ SESTAV
Poskytujeme kompletní projektovou podporu při výrobě jednoúčelových strojů. 

Od zákazníků přebíráme montáž a instalaci podsestav strojů i kompletních 

zařízení. Pracujeme jak s dodanou výrobní dokumentací, tak nabízíme 

možnost vyřešit projekt včetně návrhu a vytvoření kompletních výkresových 

podkladů. Jako hlavní dodavatel se staráme o kompletní zajištění jednotlivých 

komponentů v požadované kvalitě. Provádíme mechanické montáže  

v kombinaci s pneumatickými a hydraulickými prvky, včetně elektroinstalace. 

Testování zařízení a předání zákazníkovi se všemi potřebnými dokumenty je 

samozřejmostí.



Technologie

• Mazak QT 200MSY L

• DMG CTX 420

• Mazak VCN 530C

• Mazak Variaxis C-600

• Kovosvit MAS MCV 1400 Quick 

    a další...

Nejmodernější strojní vybavení



Lidé

René Gruber – CNC soustružník Jiří Krbec – technolog výroby

Pro MS ProTech pracuji dva roky a práce v tomto týmu 

mne velmi oslovila. Jedná se o rodinnou firmu, která 

si udržuje dobré vztahy jak mezi zaměstnanci, tak  

s externími dodavateli a zákazníky. Společnost se velice 

rychle rozvíjí, vstupuje na zahraniční trh a investuje 

do kvalitního vybavení. Pohybuji se v oblasti pětiosého 

CNC frézování. Firma mi během mého působení neustále 

dává možnost se zdokonalovat v oblasti technologie 

obrábění a programování CNC strojů. Zároveň zajišťuje 

odborná školení a umožňuje mi zvyšovat si kvalifikaci. 

Náš kolektiv jde za jasným cílem, dokáže spolupracovat 

a vzájemně se podpořit v každé situaci.

Členem týmu jsem dva a půl roku a na pozici CNC 

soustružník jsem velmi spokojen. Má práce není 

stereotypní a každý den na mě čeká jiné „dobrodružství“ 

v podobě zajímavé zakázky, na které se mohu podílet. 

Máme skvělý pracovní kolektiv, kde si všichni dokáží 

pomoci, poradit a chovají se k sobě ohleduplně. Líbí 

se mi směr, kam se firma ubírá a je znát její rozvoj, 

důkazem tomu je i pestrost a významnost našich 

zákazníků. Určitě hodlám ve firmě zůstat a posouvat 

své dovednosti dál.



Ve společnosti MS ProTech působím šest let na pozici 

specialisty pro obchod a zákaznický servis. Díky 

mezinárodnímu růstu společnosti mám ze své pozice 

možnost setkávat se s mnoha zajímavými lidmi po celé 

Evropě. To mě na mé práci naplňuje a baví nejvíce. Jsem 

rád, že i díky mému přičinění společnost rychle roste, 

zanechává velkou stopu ve světě průmyslu a buduje si 

vedoucí postavení v oboru. Celý náš tým žene kupředu 

fakt, že uplatnění technologie CNC na trhu meziročně 

stoupá, a je tedy vize, že i pozice společnosti MS 

ProTech bude v dohledné budoucnosti stále silnější.

Na pozici asistentky pracuji pátým rokem a jsem 

ráda, že mohu být součástí společnosti, která se tak 

dynamicky rozvíjí, a přitom je stále kladen velký 

důraz na udržování pořádku a rozvíjení organizace. 

Po mateřské dovolené je pro mě taková pozice velkou 

příležitostí a motivací, jak na sobě profesně pracovat, 

zároveň přispět svou troškou do mlýna a být tak oporou 

celému týmu. Baví mě práce v našem kolektivu a jsem 

ráda, že jsme schopni spolu úspěšně komunikovat, 

respektovat se a navzájem podporovat.

Petra Šplíchalová – asistentkaMatthew Gardner (USA) – obchod

Lidé



Na společnosti si vážím silného postavení, jež dokázala 

získat za velmi krátké působení na trhu. Řekl bych, že 

je to díky rychle se rozvíjejícímu mladému kolektivu, 

který se nebojí výzev a moderních technologií. Jsem 

rád, že mohu předat své letité zkušenosti, z praxe na 

pozici svářeče, profesně mladším kolegům. Právě mladý 

a přátelský tým je i pro mě hnacím motorem v práci, 

která mě baví. Sílu naší společnosti vidím i v tom, že 

jakýkoliv problém není jen problémem jednotlivce, ale 

k jeho řešení přispíváme všichni.

Aleš Dušek – svářeč

Lidé



Vize do budoucnosti

Libor Štoudek – vedoucí obchodního oddělení Milan Štoudek – ředitel společnosti

Naše vize je správně zvolenou automatizací snížit na 

minimum potřebu přítomnosti obsluhy u jednotlivých 

strojů a naplno využít lidský potenciál. Díky průběžným 

investicím jsme schopni držet krok s konkurencí  

a realizovat stále sofistikovanější produkty. Diverzifikací 

trhu a rozumnými investicemi, ať už to je do našich 

zaměstnanců, nebo do technologií, se postavíme čelem 

budoucnosti a věříme, že bude úspěšná.

Tak, jak byl pro nás klíčový okamžik nástupu prvního 

zaměstnance, nákup prvního stroje, nebo první veletrh, 

tak i v příštích pěti letech plánujeme několik takto 

zásadních kroků udělat. Prvním z nich bude výstavba 

nové výrobní haly, která nabídne podstatně větší 

potenciál pro růst naší firmy. Vyšší podíl automatizace 

a použití robotů tam, kde je to možné, bude další krok, 

jak být na trhu zajímavějším partnerem pro zákazníky  

i zaměstnance. Věřím, že až se budeme za pět let znovu 

ohlížet za tím, co jsme zvládli, budeme se neméně 

divit, jaký kus cesty jsme ušli.



Pokud hledáte stabilního partnera, který je schopen nabídnout dlouhodobou a přínosnou spolupráci, neváhejte nás 

kontaktovat. Náš tým profesionálů je tu pro vás, aby vám pomohl s řešením zakázkové výroby v excelentní kvalitě.

Vedení společnosti MS ProTech



www.ms-protech.cz

MS ProTech s.r.o. 

Radiměř 469

CZ - 569 07 Radiměř

+420 513 036 341

info@ms-protech.cz


