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IMOPRA  s. r. o.   
U dvora 217, 687 51 Nivnice 

Telefon:  572 636 013,  602 575 126,  Fax :  572 636 020, 
 E-mail: imopra@imopra.cz, jmostek@imopra.cz, smostek@imopra.cz, htpp:// www.imopra.cz  

Od:   Ing. Josef Moštěk, ředitel společnosti   Pro:       
Počet stránek včetně této titulní strany:  4  Firma:     

 
 
 
                

V případě špatného přenosu volejte, prosím, 
tel: 724 137 108 
 
 
 
Datum:   E-mail:    
 
 
Věc: Základní informace o společnosti IMOPRA s.r.o. a nabídka vzájemné spolupráce 
 
 
 
Vážení obchodní přátelé, 
 
Dovolujeme si Vám podat základní informace o společnosti IMOPRA s.r.o. a rádi  bychom Vám nabídli 
spolupráci v některé z oblastí, které jsou předmětem naší výrobní činnosti. 
 
Všeobecně můžeme říci, že společnost IMOPRA s.r.o. se zabývá především výrobou a přesným 
obráběním (zejména frézováním) duralových součástí klimatizace pro automobilový průmysl, 
výrobou prototypových dílů klimatizace pro automobilový průmysl a prototypových dílů pro jiná 
odvětví, přesným obráběním (zejména frézováním) extruzí a odlitků z duralových slitin, litiny        
a různých druhů oceli, obráběním  plastů, výrobou  prototypových  dílů  a  sériovou  výrobou  
dílů  pro  letecký průmysl a dále pak návrhem, konstrukcí a výrobou speciálních upínačů          
pro CNC obráběcí centra.  
Především bychom Vám rádi nabídli spolupráci v oblasti přesného obrábění (zejména frézování) 
na našich CNC obráběcích centrech. 
Jsme si jisti (resp. naše dosavadní zkušenost potvrzuje), že s použitím naší současné technologie jsme  
schopni zajistit požadovanou kvalitu a rozumné (konkurenceschopné) ceny jak pro naše tuzemské, tak  
i zahraniční zákazníky. 
Dále bychom Vám rádi sdělili, že příslušné základní informace o naší společnosti (o jejích 
obchodních aktivitách, výrobních prostorách, spolupráci s tuzemskými resp. zahraničními 
partnery atd.) můžete získat jak z dalšího textu, tak na našich webových stránkách na adrese: 
www.imopra.cz . 
 
 
 
Některá fakta z historie společnosti IMOPRA s.r.o. 
 
Firma IMOPRA byla založena 25. března 1995 a byla registrována na fyzickou osobu. Od samého 
začátku své existence se v pronajatých prostorách zabývala výrobou duralových dílů klimatizace         
pro automobilový průmysl a návrhem, konstrukcí a výrobou speciálních upínačů pro CNC obráběcí 
centra.   
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Dne 9. března 2002 se uskutečnila transformace firmy IMOPRA na společnost s ručením omezeným 
IMOPRA s.r.o., která byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 41459. 
Dosažené ekonomické výsledky společnosti IMOPRA s.r.o. jí umožnily v dubnu  2005  zahájit výstavbu 
svých vlastních výrobních prostor,  které byly dokončeny v listopadu 2005. 
Od té doby společnost IMOPRA s.r.o. pokračuje ve svých podnikatelských aktivitách ve vlastních 
výrobních prostorách. 
 
 
Současné výrobní prostory společnosti IMOPRA s.r.o.  
 
Současné výrobní prostory společnosti IMOPRA s.r.o. jsou situovány v  nově vybudované průmyslové 
zóně obce Nivnice. Byly postaveny na pozemku o celkové rozloze 4 700m² a skládají se 
z administrativní budovy a dvou výrobních hal o celkové výrobní ploše 1 360 m²  ( 960 m² + 400 m²). 
 
Výstavba nových výrobních prostor společnosti IMOPRA s.r.o. představuje důležitý potenciál 
pro další rozvoj společnosti a jejích možností spolupráce s vhodnými jak tuzemskými,               
tak zahraničními partnery. 
 
 
Certifikace společnosti IMOPRA s.r.o. 
 
Společnost IMOPRA s.r.o. je certifikována společností DQS GmbH v oboru strojního obrábění 
kovů  a její systém zajištění jakosti splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008. 
 
Dále je společnost IMOPRA s.r.o. certifikována společností DQS GmbH v oboru strojního 
obrábění kovů pro automobilový průmysl - bez vývoje výrobku - se specifickými požadavky 
zákazníka a její systém zajištění jakosti splňuje požadavky normy ISO/TS 16949:2009. 
 
 
Spolupráce společnosti IMOPRA s.r.o. s tuzemskými a  zahraničními partnery 
 
V současné době společnost IMOPRA s.r.o. spolupracuje s následujícími  tuzemskými   a  zahraničními 
partnery: 
 

  TI Automotive Jablonec nad Nisou (Česká republika) 
  DENSO MANUFACTURING CZECH Liberec  (Česká republika) 
  VISTEON Nový Jičín  (Česká republika) 
  MAHLE Behr Mnichovo Hradiště  (Česká republika) 
  MAHLE Behr Ostrava (Česká republika) 
  HOFMEISTER Plzeň  (Česká republika) 
  ZKL Hanušovice  (Česká republika) 
  MAHLE Behr Stuttgart (Německo) 
  MAHLE Behr Neustadt a. Donau (Německo) 
  MAHLE Behr Mühlacker (Německo) 
  voestalpine Stamptec GmbH (Německo) 
  Halla Visteon Hungary Ltd, Alba Plant  (Maďarsko) 
  DANA Györ (Maďarsko)  

 
Společnost IMOPRA s.r.o. má zájem o navázání spolupráce s dalšími vhodnými jak tuzemskými,         
tak zahraničními partnery v těch oblastech, ve kterých může zajistit pomocí moderních CNC 
obráběcích center  požadovanou kvalitu svých výrobků.   
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Strojní vybavení společnosti IMOPRA s.r.o. 
 
V současné době je společnost IMOPRA s.r.o. vybavena následujícím strojním vybavením: 
 
  CNC obráběcí centra CHIRON (Výrobce: Německo) – 24 ks 
  CNC obráběcí centra BROTHER (Výrobce: Japonsko) – 6 ks 
  CNC obráběcí centra HYUNDAI VX380 TD  (Výrobce: Jižní Korea) – 4 ks 
  CNC obráběcí centrum STAMA (Výrobce: Německo) 
  CNC obráběcí centra DOOSAN VC 400 (Výrobce: Jižní Korea)  
  CNC soustruh HWACHEON CUTEX  (Výrobce: Jižní Korea)  
  CNC soustruh SCHERER-FEINBAU VDZ 120 (Výrobce: Německo) 
  automatický třísouřadnicový měřicí stroj IMPACT II (Výrobce: Velká Británie) 
  seřizovací přístoj PWB Swiss vybavený kamerovým systémem (Výrobce: Švýcarsko)  
  CNC dělicí stroj  ADIGE (Výrobce: Itálie) 
  CNC dělicí stroj PRESSTA EISELE (Výrobce: Německo) 
  CNC dělicí stroj ELUMATEC (Výrobce: Německo) 
  vibrační omílací stroj RÖSLER (Výrobce: Německo) 
  CNC automatická odmašťovací pračka PERO  (Výrobce: Německo) 
  CNC automatická ultrazvuková odmašťovací pračka KRAINTEK  (Výrobce: Slovensko) 
  programovatelná průmyslová pračka SUMMA (Výrobce: Česká republika) 
  hydraulické lisy SOMA (Výrobce: Česká republika)  
 
 
 
Hlavní strojní vybavení společnosti IMOPRA s.r.o. se skládá z přesných CNC obráběcích center 
renomovaných výrobců z Německa. 
 
 
 
Společnost IMOPRA s.r.o. nabízí svým potenciálním partnerům následující služby: 
 
 přesné obrábění (zejména frézování) součástí do klimatizačních jednotek 

pro automobilový průmysl (jak z duralových extruzí, tak odlitků) 
 výrobu prototypových dílů do klimatizačních jednotek pro automobilový průmysl 

a prototypových dílů pro jiná průmyslová odvětví 
 přesné obrábění (zejména frézování) extruzí a odlitků z duralových slitin, litiny  

a různých druhů oceli  
 přesné obrábění (zejména frézování) výkovků z různých druhů oceli  
 obrábění částí z plastů 
 výrobu prototypových dílů a sériovou výrobu dílů pro letecký průmysl 
 pevnostní výpočty pomocí MKP zejména pro letecký průmysl a všeobecné strojírenství 
 návrh, konstrukci a výrobu speciálních upínačů a svěráků pro CNC obráběcí centra 
 
 
Management společnosti IMOPRA s.r.o.  
 
Vlastníky společnosti IMOPRA s.r.o. jsou Ing. Josef Moštěk a jeho syn Dalibor Moštěk. Většina členů 
managementu společnosti získala své zkušenosti ve strojírenském průmyslu ve světoznámém podniku 
Česká zbrojovka v Uherském Brodě.  
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Současný management společnosti IMOPRA s.r.o.: 
 
Ředitel společnosti:                    Ing. Josef Moštěk  
Výrobní ředitel:                            Dalibor Moštěk 
Technický ředitel:                        Ing. et Ing. Dušan Moštěk 
Obchodní ředitel:                         Ing. Stanislav Moštěk 
Manažer kvality:                           Ing. Petr Hýbl 
Vedoucí účetní:                            Bc. Jana Černušková 
Vedoucí provozu:                         Libor Botek 
Vedoucí výroby:                           Radek Jurásek 
 
 
Kvalifikace výrobních pracovníků společnosti IMOPRA s.r.o. 
 
Výrobní areál společnosti IMOPRA s.r.o. je situován v regionu s tradiční strojírenskou výrobou (výroba 
loveckých a sportovních zbraní, výroba mostových jeřábů ). Většina z jejích pracovníků získala profesní 
vzdělání v oboru strojírenství ve Středním odborném učilišti České zbrojovky Uherský Brod resp.         
ve Středním odborném učilišti Slováckých strojíren Uherský Brod.  
 
Vážení obchodní přátelé, chtěli bychom věřit, že jsme Vám poskytli ty nejdůležitější informace o naší 
společnosti  a o možných oblastech nabízené spolupráce. V případě, že Vás naše nabídka oslovila, 
jsme kdykoli ochotni s Vámi jednat o podmínkách navázání vzájemné spolupráce. 
 
S úctou  
  
Ing. Josef Moštěk 
ředitel společnosti 
 
 
 


