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těší mě, že vám mohu představit čtvrté vydání publikace 
Významné firmy Olomouckého kraje. Tento přehled vychází 
od roku 2008, kdy Olomoucký kraj ve spolupráci s Krajskou 
hospodářskou komorou poprvé uceleně prezentoval odbor-
né i široké veřejnosti nejvýznamnější firmy našeho kraje, 
a to ze všech průmyslových odvětví. 

V roce 2010 vyšlo aktualizované vydání publikace, na které 
o čtyři roky později navázalo vydání třetí. Pomyslný „upgra-
de“ obsahu probíhá jako reakce na změny v tržním prostře-
dí, které se v současné dynamické době stále mění. Je proto 
přirozené, že knížka Významné firmy Olomouckého kraje se 
po dalších čtyřech letech dočkala již čtvrtého vydání.

Hlavním důvodem pro aktualizaci publikace je podpora za-
městnanosti a podnikání v Olomouckém kraji. Chceme uká-
zat mladým lidem, jejich rodičům a výchovným poradcům, 
po jakých pracovních oborech je mezi největšími zaměst-
navateli v regionu nejvyšší poptávka. Chceme veřejnost 
upozornit, že jistotou dobrého pracovního uplatnění může 
být sázka na technické obory, ve kterých je dlouhodobý 
nedostatek kvalitních pracovníků. Neméně důležitá je také 
naše snaha představit všem začínajícím podnikatelům a li-
dem, kteří o podnikání zatím jen uvažují, pozitivní příklady 
úspěšných firem, které v našem regionu působí.

Příručka, kterou právě držíte v ruce, vás seznámí se spo-
lečnostmi Olomouckého kraje, které využívají nejnovější 
vědecké poznatky a aplikují je do praxe, čímž rozvíjí své 
vědomosti, dovednosti a znalosti. Seřazení podle oborů po-
může studentům a žákům s výběrem pro ně nejzajímavější-
ho směru možného budoucího povolání. Společnosti, které 
se v publikaci prezentují, mají zase šanci oslovit potenciální 
kvalitní odborníky se zájmem o obor. Informace o podnika-
telském prostředí ocení také zahraniční partneři, kteří chtějí 
navázat výrobní či obchodní spolupráci se zdejšími firmami. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě 
publikace podíleli. Věřím, že bude sloužit jako praktický 
průvodce a rádce v oblasti podnikání. 

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

máte v rukou další vydání publikace Významné firmy Olo-
mouckého kraje. Tento prezentační a informační materiál 
vydává Olomoucký kraj společně s Krajskou hospodářskou 
komorou Olomouckého kraje. První publikace byla vydána 
již před devíti lety.  Publikace je vydávána ve struktuře, 
která se ukázala jako velmi užitečná. Zájem o informace 
uvedené v tomto materiálu evidujeme jak ze strany podni-
katelů, tak i ze strany zahraničních partnerů či návštěvníků 
našeho regionu. V publikaci lze nalézt zevrubnou prezentaci 
podnikatelstva Olomouckého kraje dle okresů (Jeseník, Olo-
mouc, Šumperk, Prostějov a Přerov) a následně i dle oborů 
činnosti. Publikace dlouhodobě slouží nejen podnikatelům 
pro využití při mezistátním setkávání partnerských regionů, 
prezentaci na podnikatelských misích, ale především také 
školám, obcím a rodičům dětí hledající své budoucí profesní 
uplatnění v Olomouckém kraji. Snahou tvůrců bylo vytvo-
řit a aktualizovat strukturu firem v kraji. Také toto vydání 
vzniklo za zásadního finančního přispění Olomouckého 
kraje.

Mezi hlavní podnikatelské aktivity v rámci Olomouckého 
kraje patří strojírenství, elektrotechnický a chemický prů-
mysl, zemědělství, stavebnictví, cestovní ruch a lázeňství. 
Krajská metropole Olomouc je oblíbenou destinací nejen 
pro turisty, ale také pro návštěvy směřující do průmyslových 
podniků. Průmyslová výroba a zemědělství jsou dominantní 
obory v Olomouckém kraji. Zásadní ráz přidává Olomoucké-
mu kraji i ctihodná Univerzita Palackého, která patří mezi 
nejvýznamnější a nejstarší univerzity v České republice. 
I díky této univerzitě je Olomoucký kraj znám v mnoha 
částech světa.  
         
 Podnikatelé věří a doufají, že i tato publikace v rukou rodičů 
a žáků vycházejících ze základních a středních škol přispěje 
ve finále k výběru oborů potřebných pro firmy podnikající 
na území středomoravského regionu. Firmy v Olomouc-
kém kraji patří mezi evropskou i světovou špičku. Produkty 
z Olomouckého kraje jsou vyváženy do mnoha zemí světa. 
Investice do vzdělání a do výchovy pracovníků je velkou 
společnou prioritou krajské podnikatelské reprezentace 
i vedení Olomouckého kraje. Podpora exportu pak je 
prioritou obdobně významnou. Zajištění vzdělaných 
a motivovaných zaměstnanců je rozhodujícím faktorem 
pro budoucnost podnikatelských subjektů i prosperitu Olo-
mouckého kraje. 

Je pro mne velkým potěšením poděkovat takto spolupra-
covníkům z okresních hospodářských komor v kraji a přede-
vším úřadu Krajské hospodářské komory Olomouckého kra-
je za obsahové i organizační zajištění aktualizace informací 
pro nové vydání. Velké poděkování patří i Olomouckému 
kraji za finanční i koordinační zajištění vydání publikace.

Ing. Bořivoj Minář
předseda Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje
viceprezident Hospodářské komory České republiky

I am pleased that I can introduce the fourth issue of the 
publication ‘Important Companies of the Olomouc Region’. 
This overview has been under way since 2008 when the 
Olomouc region comprehensively presented the most sig-
nificant firms of our region in all industrial segments to the 
professional and wider public for the first time in cooperati-
on with the Regional Economic Chamber.

An updated issue of the publication, followed by the third 
issue four years later, came out in 2010. The content is 
‘upgraded’ in response to changes on the market, which 
keeps fluctuating in our current dynamic times. Hence, it 
is natural that the publication ‘Important Companies of the 
Olomouc Region’ lived to see its fourth issue four years later. 

The main reason for updating the publication is the support 
of employment and business in the Olomouc region. We 
want to show young people, their parents and educators 
which jobs are searched for by major employers in the re-
gion the most and want to draw the public’s attention to 
the fact that the certainty of good employment may be 
provided by technical fields suffering from lack of quality 
workers in the long term. We consider as equally important 
our endeavors to introduce positive examples of successful 
companies operating in our region to all starting entrepre-
neurs and people interested in doing business. 

The handbook you are holding will familiarize you with 
the companies of the Olomouc region utilizing the latest 
scientific knowledge and applying it in practice, so unfol-
ding their knowledge and skills. The sorting of information 
within the book according to individual fields will help 
students and pupils choose their possible future professions 
they consider the most interesting. The companies presen-
ted in the publication have a chance to address potential 
quality professionals interested in the field. The informa-
tion on the entrepreneurial environment will be definitely 
appreciated by the foreign partners wishing to establish 
production or business cooperation with local companies.

Lastly, I would like to thank everyone participating in the 
preparation of the publication and believe that it will serve 
as a very practical and apt business guide.

Ladislav Okleštěk
Representative of the Olomouc region

In your hands is another issue of the publication ‘Important Fir-
ms of the Olomouc Region’. The Olomouc region issues this pre-
sentation and information material together with the Regional 
Economic Chamber of the Olomouc region. The first publication 
came out nine years ago. The structure of the publication has 
proven to be very useful, and we have received interest in the 
information provided in this publication on the part of both 
entrepreneurs and foreign partners and visitors to our region. 
The publication offers a general presentation of entrepreneurs 
of the Olomouc region by districts (Jeseník, Olomouc, Šumperk, 
Prostějov and Přerov) and activities. The publication has long 
served the needs of not only entrepreneurs using it at their 
interstate meetings of partner regions and presenting it in their 
business missions but also those of the schools, municipalities 
and children’s parents seeking their future professional applica-
tion in the Olomouc region. The authors have tried to develop 
and update the structure of regional firms in the publication 
with the substantial financial contribution of the Olomouc 
region. 

Among the principal entrepreneurial activities of the Olomouc 
region are the mechanical engineering, the electro technical 
and chemical industries, the agriculture, the construction, 
tourism, and spa industry. The regional metropolis Olomouc is a 
destination popular with tourists as well as visitors of industrial 
plants. The industrial production and agriculture dominate in 
the Olomouc region. An essential landmark is the honorable 
Palacký University, ranking among the most significant and ol-
dest universities in the Czech Republic and making the Olomouc 
region world-famous. 

The entrepreneurs hope and believe that this publication, when 
in the hands of students leaving primary and secondary schools 
and their parents, will contribute to them opting for jobs in the 
firms doing business in the central Moravian region, which rank 
among the top on both European and global scales. Products 
are exported from the Olomouc region to many countries wor-
ldwide. Investing in the education and training of workers is a 
major priority shared by the regional entrepreneurial represen-
tatives and the Olomouc region’s management. Another signi-
ficant priority is the support of export. Educated and motivated 
employees are crucial to the future of the entrepreneurs and the 
prosperity of the Olomouc region.

It is my utmost pleasure to thank my colleagues from the 
district economic chambers in the region and, in particular, 
the Regional Economic Chamber of the Olomouc region for 
the contextual and organizational update of the information 
stated in this publication. I also thank the Olomouc region for 
its financial contribution and its coordination in the issuance of 
this publication.

Ing. Bořivoj Minář
Chairman of the Regional Economic Chamber of the 
Olomouc region
Vice President of the Economic Chamber 
of the Czech Republic

vážení přátelé, vážení přátelé,Dear friends, Dear friends,
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Olomoucký kraj se nachází na severu střední Moravy a má 104 km dlouhou státní hranici 
s Polskem. Svou rozlohou 5 267 km² zaujímá osmé místo mezi 14 kraji České republiky. 
Kraj se skládá z pěti okresů: Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk. Společně se 
Zlínským krajem tvoří správní region NUTS 2 s názvem Střední Morava. Krajským měs-
tem je Olomouc (100 378 obyvatel). Z celkového počtu 402 obcí Olomouckého kraje má 
30 statut města.

Olomoucký kraj je počtem obyvatel 633 925 sedmý nejlidnatější mezi 14 kraji v České 
republice. Průměrnou hustotou zalidnění 120,2 obyvatel na km2 se řadí k průměrně 
lidnatým krajům. Hustota se však v jednotlivých částech kraje výrazně liší. Například 
na Jesenicku je hustota 54,2 obyvatel na km2, oproti tomu na Přerovsku 153,3 obyvatel 
na km2.

Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje dobře koresponduje s věkovou strukturou 
v celé České republice. V posledních letech dochází k postupnému poklesu počtu osob 
v produktivním věku (15 – 64 let), jejichž počet v roce 2016 představoval 65,4 % všech 
obyvatel kraje. Stejně jako v celé České republice naopak neustále stoupá počet osob 
v poproduktivním věku (65 a více let). V roce 2016 jejich počet tvořil 19,3 % všech oby-
vatel kraje. Průměrný věk osob v Olomouckém kraji byl v roce 2016 42,4 let.

Vzdělanost a kvalifikovanost pracovní síly v Olomouckém kraji odpovídá průměru 
v České republice. V Olomouckém kraji má pracovní síla zázemí v dlouholeté tradici 
průmyslové výroby. V  kraji se však v posledních letech projevuje nedostatek technicky 
vzdělaných lidí, zejména ze strany nových pracovních sil. 

Nejvíce osob v Olomouckém kraji má střední vzdělání bez maturity (35 %). Vysokoškol-
sky vzdělaných lidí je v Olomouckém kraji 16 %, což kraj řadí na 5. místo mezi všemi 
kraji ČR.  Nejmenší zastoupení vysokoškolsky vzdělaných lidí je v okrese Jeseník (7,9 %), 
největší naopak v okrese Olomouc (14,5 %).

Olomoucký kraj má dlouhodobě vyšší míru nezaměstnanosti, než vykazuje celorepubli-
kový průměr (k 30. 6. 2017 4,4 %, ČR 4,0 %). Největší podíl nezaměstnaných již tradičně 
tvoří osoby se základním vzděláním bez odborné kvalifikace. Výrazný propad zaměstna-
nosti byl zaregistrován u osob ve věku 60 a více let. Ze strany zaměstnavatelů je naopak 
stále neuspokojena poptávka po technicky vzdělaných pracovnících, kteří by odpovídali 
požadavkům trhu práce. Z prostorového hlediska je míra nezaměstnanosti velmi růz-
norodá, zatímco v jádrové oblasti kraje (město Olomouc, Prostějovsko) dosahuje míra 
nezaměstnanosti nižších hodnot, nejvyšší nezaměstnanost vykazuje region Jesenicka. 

Průměrná mzda v kraji patří již řadu let výrazně pod celorepublikový průměr. 
V 1. čtvrtletí v roce 2017 dosahovala výše 24 501 Kč (11. místo v rámci ČR). 

Olomoucký kraj má příznivé podnikatelské prostředí, které vychází ze silné průmyslové 
tradice, široké odvětvové a oborové základny, kvalitní a dostupné pracovní síly. To vše 
vytváří dobré podmínky pro rozvoj všech druhů podnikatelských aktivit. Olomoucký kraj 
má převážně průmyslový charakter. Nejvyšší zaměstnanost je vykazována v sektoru 
průmyslu a v terciérním sektoru. Zaměstnanost v zemědělství se neustále snižuje. Inten-
zivní zemědělská výroba je situována především do úrodné jižní části kraje. V hornaté 
severní části kraje převládá zemědělství extenzivní.

Z průmyslových odvětví je v kraji nejsilněji zastoupeno strojírenství. Rychle rostou-
cím odvětvím se v posledních letech stává elektrotechnický průmysl a také oblast optiky 
a jemné mechaniky či stavebnictví. Potravinářský průmysl má rovněž významné posta-
vení i s ohledem na vysoký podíl zemědělské výroby v kraji. Svoji tradici se nadále zacho-
vává i textilní a oděvní průmysl. Největší potenciál v oblasti inovací mají v současnosti 
obory nanotechnologií a biotechnologií. 

Rovněž jako řada údajů o Olomouckém kraji, je i ekonomika v jednotlivých regionech 
kraje značně odlišná. Nejsilnější zázemí mají průmyslové obory v tzv. podnikatelském 
trojúhelníku, který je tvořen z přilehlých území měst Olomouc, Prostějov a Přerov, při-
čemž jednotlivá města jsou od sebe vzdálena zhruba 20 km.

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v roce 2015 v Olomouckém kraji vykazoval 339 
556 Kč a řadil se tak až na 9. místo mezi 14. kraji v ČR. 

Ekonomickou základnu kraje tvoří malí a střední podnikatelé. K 31. 3. 2017 bylo v kraji 
evidováno celkem 139 833 malých podniků do 25 zaměstnanců (vč. fyzických osob) 

a 1 205 středních podniků (25 – 249 za-
městnanců). Velkých podniků s 250 a více 
zaměstnanci bylo k tomuto datu v kraji 
evidováno 98.

Rozvoj podnikatelských aktivit je vždy 
ovlivněn také dopravní dostupností. 
Olomoucký kraj má relativně dobře vybu-
dovanou silniční síť. Krajem prochází tři 
dálnice - D1, D46 a D35. Železniční tratě 
jsou krajem vedeny rovnoměrně, v Pře-
rově se nachází důležitý železniční uzel 
a křižovatka dvou mezinárodních vysoko-
rychlostních železničních koridorů (II. a III. 
tranzitní koridor).

nejvýznamnější silniční a železniční tahy procházející 
Olomouckým krajem: 
D1 – Lipník nad Bečvou – Bělotín (dále na Ostravu)
D46 – Olomouc – Vyškov (napojení na D1)
D35 – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou
I/55 – Olomouc – Přerov – Hulín
I/44 – Mohelnice - Šumperk - Jeseník – Mikulovice (dále na Polsko)
II. tranzitní koridor (v ČR v úseku Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav)
III. tranzitní koridor (v ČR v úseku Mosty u Jablunkova – Ostrava – Přerov – Praha – Cheb)

V oblasti školství má Olomoucký kraj handicap v neexistenci vysoké školy s technickým 
zaměřením. Střední technické školy jsou však v kraji rozmístěny rovnoměrně. 

Přehled vysokých škol v Olomouckém kraji
Graf - Zaměstnanost v sektorech (ekonomicky aktivní obyvatelé)

Graf - Počet obyvatel v jednotlivých okresech

Graf - Vzdělání obyvatel Olomouckého kraje (v tis.) 
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ekonomické aspekty Olomouckého kraje

Název školy
Fakulty - obory

Počet 
studentů 
v Ol. kraji

Rok založení / 
fungování v kraji

Město

Univerzita Palackého Olomouc 20 594 1573 / 1946 Olomouc
Teologická fakulta 
Lékařská fakulta 
Filozofická fakulta 
Přírodovědecká fakulta 
Pedagogická fakulta 
Fakulta tělesné kultury 
Právnická fakulta 
Fakulta zdravotnických věd
Moravská vysoká škola Olomouc 500 2005 Olomouc
Podniková ekonomika a management
M.A. Management Information System
M.A. International Marketing Strategy
Vysoká škola logistiky 750 2004 Přerov
Dopravní logistika
Logistika služeb
Informační management
Logistika cestovního ruchu
Navazující magisterský obor Logistika
Postgraduální obor Dopravní logistika
VŠB – TU Ostrava Šumperk
Fakulta strojní (strojírenská technolo-
gie, dopravní technika a technologie)

160 2002 / 2003

Ekonomická fakulta (veřejná ekono-
mika a správa

100 2006 / 2007
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Olomoucký kraj má velmi silnou tradici ve studiu cizích jazyků. Kromě možnosti studia 
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého je to existence tří bilingvních gymnázií v Olo-
mouci (angličtina, francouzština, španělština) a jednoho gymnázia zaměřeného na živé 
jazyky ve Šternberku (němčina).

V Olomouckém kraji v každém okrese funguje okresní hospodářská komora a navíc na 
celokrajské úrovni je zřízena Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje 
(www.khkok.cz). Celkem v kraji je členem hospodářské komory cca 600 podnikatel-
ských subjektů, přičemž tyto subjekty tvoří mezi 55 - 60% HDP kraje. Hospodářská 
komora slouží na podporu podnikatelského prostředí a zastupování zájmů podnikatelů.

V Olomouckém kraji má rovněž sídlo regionální pobočka státní agentury na podporu 
podnikání CzechInvest (www.czechinvest.org). K vytváření příznivého podnikatelského 
klimatu svými aktivitami přispívá i Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu 
Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz, odkaz Podnikání). 

Olomoucký kraj se stejně jako další regiony v České republice snaží rozvíjet znalost-
ní ekonomiku, která vychází z oblasti výzkumných a vývojových aktivit a transferu 
technologií. S tímto cílem vzniká dokument Regionální inovační strategie Olo-
mouckého kraje (dále jen RIS OK), obsahující analýzu současné situace Olomouckého 
kraje v oblasti inovací a Akční plán RIS OK, který představuje několik pilotních projektů. 
Realizace aktivit Akčního plánu přispěje k zvýšení regionální konkurenceschopnosti 
Olomouckého kraje na základě propojování činností akademické a podnikatelské sféry. 

K růstu inovačního potenciálu přispívá i činnost klastrů, oborových seskupení firem 
podobného zaměření. Za podpory Olomouckého kraje působí na území regionu v sou-
časnosti čtyři klastry: Olomoucký klastr inovací, Český nanotechnologický klastr, Morav-
skoslezský dřevařský klastr a od roku 2009 rovněž klastr MedChemBio. 

Úzká spolupráce probíhá rovněž mezi Olomouckým krajem a Univerzitou Palackého 
v Olomouci. Její vědeckotechnický park (VTP UP) je již od roku 2000 mostem mezi 
vědeckým a podnikatelským světem. Prostřednictvím Podnikatelského inkubátoru 
pomáhá rozjet firmu začínajícím podnikatelům s ojedinělým nápadem a zaměřením. 
Poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby a  využití  přístrojů 
a know-how Univerzity Palackého za výhodných podmínek. Zajišťuje také poradenské 
služby spojené se zpracováním podnikatelského záměru, se založením firmy, přípravou 
žádosti o dotaci, dotační management, propagaci a marketing pro začínající firmy, stej-
ně tak jako pomoc při ochraně průmyslového vlastnictví a tvorbě licenčních smluv. VTP 
UP svým klientům zprostředkovává měření, analýzy a výzkum na zakázku s pracovišti 

Univerzity Palackého v Olomouci. Připravuje nabídky, kontrakty a dohled nad jejich 
realizací.

Další jedinečnou aktivitou v oblasti inovací je projekt Biomedicína pro regionál-
ní rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG). Ten si klade za cíl podporu rozvoje Střední 
Moravy pomocí výzkumu a vývoje v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů 
a technologií. Jeho iniciátorem je Univerzita Palackého v Olomouci, která jej připravuje 
ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, Vysokou školou chemicko-technologickou 
v Praze a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a významnými subjekty z apli-
kační sféry. Hlavním cílem je zřízení nového Ústavu molekulární a translační medicíny 
při Lékařské Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tento ústav se stane technolo-
gickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační 
biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových 
a infekčních onemocnění.

Zapojit nanotechnologie do každodenního života v Olomouckém kraji plánuje Regi-
onální centrum pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci. Centrum představuje zdroj nových poznatků 
vhodných k transferu do výrobní praxe v oblasti nanotechnologií, optických technologií, 
nanofotoniky, tenkých vrstev, analytických procesů a instrumentace. Centrum zamě-
řuje své aktivity na výzkum a vývoj moderních nanomateriálů pro čištění podzemních 
a odpadních vod, biologicky aktivních sloučenin, uhlíkových nanostruktur, magnetic-
kých nanomateriálů pro medicínu, optických prvků pro konstrukci detektorů kosmic-
kého záření či technologií antibakteriálních úprav povrchů pomocí nanočástic stříbra. 
Prostory centra nabízí zázemí nových laboratoří s unikátním spektrem syntetických, 
analytických a měřících technik umožňujících inovaci stávajících nebo zavádění zcela 
nových technologií.

Inovace a vědecké poznatky se promítají i do oblasti potravinářského průmyslu. Tradici 
šlechtitelství a zemědělství na Hané obnoví Centrum regionu Haná pro biotechno-
logický a zemědělský výzkum. Vznik centra přinese do tohoto odvětví zcela nové 
metody, zejména v oblasti molekulární genetiky a biotechnologie. Výsledky plánova-
ného výzkumu jsou aplikovatelné například při vývoji moderních metodik šlechtění 
a nových odrůd plodin, získávání nových zdrojů surovin pro potravinářský a farmaceu-
tický průmysl, zlepšení kvality potravin a její kontroly apod. Aktivity centra připravované 
Přírodovědeckou fakultou UP a jejími partnery – olomouckými pracovišti ÚEB AV ČR, 
v. v. i. a VÚRV, v. v. i. přinesou do Olomouce špičkové technologie, desítky vysoce kvalifi-
kovaných míst a úzké propojení vědy a výzkumu s praxí.

economic aspects of the Olomouc region
The Olomouc Region is located in the north of Central Moravia and has a 104 km long 
state border with Poland. With its area of 5,267 km², it occupies the 8th place among 
the 14 regions of the Czech Republic. The region consists of five districts: Jeseník, Olo-
mouc, Prostějov, Přerov, Šumperk. Together with the Zlín Region, it forms the NUTS 2 
Administrative Region called Central Moravia. The regional city is Olomouc (100,378 
inhabitants). Of the total number of 402 municipalities in the Olomouc Region, 30 have 
the “city” status.

With its population of 633,925 inhabitants, the Olomouc Region is the 7th most po-
pulous region from 14 regions in the Czech Republic. Its average population density 
of 120.2 inhabitants per km2 ranks it among the average-populated regions. However, 
population density in different parts of the region varies considerably. For example, the 
population density is 54.2 inhabitants per km2 in the area of Jeseník but 153.3 inhabi-
tants per km2 in the area of Přerov.

The age structure of the inhabitants of the Olomouc Region corresponds well with the 
age structure throughout the Czech Republic. In recent years, it is possible to observe a 
gradual decline in the number of persons at the working age (15 – 64 years), whose num-
ber in 2016 represented 65.4% of all the inhabitants of the region. As in the whole Czech 
Republic, on the contrary, the number of people at the post-productive age (over 65 years) 
is steadily rising.  In 2016, their number accounted for 19.3% of all the inhabitants of the 
region. The average age of persons in the Olomouc Region was 42.4 years in 2016. 

In the Olomouc Region, the education and qualification of the workforce corresponds 
to the average in the Czech Republic. The workforce in the Olomouc Region has a bac-
kground in the long tradition of industrial production. In recent years, however, there 
has been a lack of technically educated people in the region, especially on the part of 
new workforce. 

Most people in the Olomouc Region have a secondary education without any school
-leaving certificate (35%). Graduated people in the Olomouc Region represent 16%, 
which shifts the region to the 5th place among all regions in the Czech Republic. Re-
garding university-educated people, the lowest and highest representations are in the 
districts of Jeseník (7.9%) and Olomouc (14.5%), respectively. 

Graph - Population by districts

Graph - Education inhabitants of Olomouc region (in thous.)
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In the long term, the Olomouc Region has a higher unemployment rate compared to the 
national average (4.4% as per 30 June 2017, Czech Republic 4.0%). The largest share of 
the unemployed is traditionally made up of people with basic education without a pro-
fessional qualification. A significant drop in employment has been registered for people 
aged 60 and over. On the contrary, the demand on the part of employers for technically 
educated workers – who would meet the requirements of the labor market – is still not 
satisfied. From the spatial point of view, the unemployment rate is very heterogeneous; 
the unemployment rate is lower in the core area of the region (city of Olomouc, area of 
Prostějov) while the highest unemployment is recorded for the area of Jeseník.

The average wage in the region has been well-below the national average for many 
years. In the first quarter of 2017, it reached CZK 24,501 (11th place within the Czech 
Republic).
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The Olomouc Region has a favorable business environment based on a strong industrial 
tradition, wide sectoral and professional base, high quality and available workforce. All 
of this creates good conditions for the development of all kinds of business activities. 
The Olomouc Region is predominantly industrial in nature. Highest employment is re-
ported in the industrial and tertiary sectors. Employment in agriculture is constantly 
decreasing. Intensive agricultural production is situated mainly in the fertile southern 
part of the region. In the mountainous northern part of the region, agriculture is pre-
dominantly extensive.

Graph - Employment in sectors (economically active population)
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In the region, engineering is the most represented sector among industrial sectors. 
During recent years, a rapidly growing sector is electrical industry as well as the field 
of optics and fine mechanics or construction. The food industry also has a significant 
position, also due to the high share of agricultural production in the region. The textile 
and clothing industry continues to maintain their tradition. Nanotechnologies and bio-
technology currently have the greatest potential for innovation.

As well as many other data about the Olomouc Region, the economy is also quite dif-
ferent in each area of the region. The strongest background falls on industries in the so
-called business triangle which is made up of adjacent territories of Olomouc, Prostějov 
and Přerov, whereas these cities lie about 20 km from each other.

In 2015, the gross domestic product per capita in the Olomouc Region was CZK 339,556 
and represented the 9th place among the 14 regions of the Czech Republic.  

The economic base of the region is made up of small and medium-sized entrepreneurs. 
As per 31 March 2017, a total of 139,833 small enterprises up to 25 employees (inclu-
ding natural persons) and 1,205 medium-sized enterprises (25 to 249 employees) were 

registered in the region. In the region, 98 large 
enterprises with 250 or more employees were 
registered on this date. 

Development of business activities is also al-
ways influenced by transport accessibility. The 
Olomouc Region has a relatively well-built road 
network. There are three motorways passing 
across the region – D1, D46 and D35. Railway 
lines are led evenly through the region; in Pře-
rov, there is an important railway node and the 
junction of two international high-speed rail 
corridors (transit corridor II and III).

the most significant road and rail routes passing through 
the Olomouc region: 
D1 – Lipník nad Bečvou – Bělotín (farther to Ostravu)
D46 – Olomouc – Vyškov (connection to D1)
D35 – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou
I/55 – Olomouc – Přerov – Hulín
I/44 – Mohelnice - Šumperk - Jeseník – Mikulovice (farther to Poland)
Transit corridor II (section in the Czech Republic: Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav)
Transit corridor III (section in the Czech Republic: Mosty u Jablunkova – Ostrava – Přerov 
– Praha – Cheb)

In the area of  education, the Olomouc Region has a handicap in the absence of a technica-
lly- focused university. However, secondary technical schools are spread evenly in the region. 

Overview of universities in the Olomouc Region

Scholl name
Faculties – fields of study

Number of 
students in 
the Olomouc 
Region       

Year of 
establishment / 
operation in the 
region

City

Palacký University in Olomouc 20 594 1573 / 1946 Olomouc
Faculty of Theology
Faculty of Medicine
Faculty of Arts
Faculty of Natural Sciences 
Faculty of Education
Faculty of Physical Culture
Faculty of Law 
Faculty of Health Sciences
Moravian University in Olomouc 500 2005 Olomouc
Business Economics and Management
M.A. Management Information System
M.A. International Marketing Strategy
Logistics University 750 2004 Přerov
Transportation Logistics
Logistics of Services
Information Management
Logistics of Tourism
Consequential Master Study Logistics
Postgraduate Study Transportation Logistics
VŠB – Technical University Ostrava Šumperk
Faculty of Mechanical Engineering 
(Engineering Technology, Transporta-
tion Engineering and Technology)

160 2002 / 2003

Faculty of Economics (Public Econo-
mics and Administration)

100 2006 / 2007

The Olomouc Region has a very strong tradition in the study of foreign languages. Ex-
cept for the studies at the Faculty of Art, Palacký University, there are three bilingual 
grammar schools in Olomouc (English, French and Spanish) and one grammar school 
focusing on living languages in Šternberk (German).

In the Olomouc Region, in each district, there is a district economic chamber; in addi-
tion, the Regional Economic Chamber of the Olomouc Region (www.khkok.cz) 
has been established at the regional level. In the region, about 600 business entities 
are members of the economic chamber, whereas these entities create 55 - 60% of the 
regional GDP. The economic chamber serves to support the business environment and 
represents the interests of entrepreneurs.

In the Olomouc Region, there is also the registered office of the regional branch of Cze-
chInvest (www.czechinvest.org), the state agency for supporting business. Activities 
of the Strategic Development Department of the Regional Authority of the 
Olomouc Region (www.kr-olomoucky.cz, Podnikání) also contribute to the creation 
of a favorable business climate. 

Like other regions in the Czech Republic, the Olomouc Region is also trying to develop 
a knowledge-based economy arising from research and development activities and 
technology transfer. With this aim, a document called Regional Innovation Strate-
gy of the Olomouc Region (hereinafter referred to as RIS OR) is now being created; 
it contains an analysis of the current situation of the Olomouc Region in the field of 
innovation and RIS OR Action Plan which represents several pilot projects. The imple-
mentation of the Action Plan activities will contribute to increasing the regional com-
petitiveness of the Olomouc Region by linking the activities of academic and business 
spheres. 

The growth of innovation potential is also supported by activities of clusters of similarly 
oriented companies. With the support of the Olomouc Region, four clusters currently 
operate in the region: Olomouc Cluster of Innovations, Czech Nanotechnology Cluster, 
Moravian-Silesian Wood Cluster and, since 2009, also MedChemBio Cluster. 

Close cooperation is also taking place between the Olomouc Region and Palacký Uni-
versity in Olomouc. Its Science and Technology Park (STP PU) is a bridge between 
the scientific and business world already since 2000. Through the Business Incubator, it 
helps start a business for entrepreneurs with a unique idea and focus. It provides rental 
of offices and production facilities, advisory services as well as the utilization of devi-
ces and know-how of the Palacký University under favorable conditions. It also offers 
advisory services related to preparing business plans, establishment of a company and 
preparation of grant applications, subsidy management, promotion and marketing for 
start-ups, as well as assistance in the protection of industrial property and creation of 
license agreements. For its clients, the STP PU mediates measurements, analyses and 

custom research in the facilities of the Palacký University in Olomouc. It prepares offers 
and contracts, and provides supervision over their implementation.

Another unique activity in the field of innovation is the project called Biomedicine for 
Regional Development and Human Resources (BIOMEDREG). It aims to support 
the development of Central Moravia through research and development in the fields 
of biotechnology and advanced materials and technologies. Its initiator is the Palacký 
University in Olomouc, which prepares it in cooperation with the Olomouc University 
Hospital, University of Chemistry and Technology in Prague and the Institute of Organic 
Chemistry and Biochemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, and im-
portant entities from the application sphere. The main objective is the establishment of 
a new Institute of Molecular and Translation Medicine at the Faculty of Medicine of the 
Palacký University in Olomouc. This institute will become a technology infrastructure 
and platform for molecularly oriented basic and translational biomedical research, ai-
ming to better understand the molecular basis of cancer and infectious diseases.

Integration of nanotechnology into everyday life in the Olomouc Region is planned by 
the Regional Centre of Advanced Technologies and Materials at the Faculty of 
Science, Palacký University in Olomouc. The center is a source of new knowledge 
suitable for transfer to manufacturing practice in the areas of nanotechnologies, op-
tical technologies, nanofotonics, thin films, analytical processes and instrumentation. 
The center focuses its activities on the research and development of modern nanoma-
terials for underground and sewage water treatment, biologically active compounds, 
carbon nanostructures, magnetic nanomaterials for medicine, optical elements for the 
construction of cosmic radiation detectors, and the technology of antibacterial surface 
treatments using silver nanoparticles. The premises of the center offer the background 
of new laboratories with a unique range of synthetic, analytical and measuring tech-
niques that enable the innovation of existing technologies or introduction of completely 
new technologies.

Innovations and scientific knowledge are also reflected in the food industry. The tradi-
tion of breeding and agriculture in Haná will be restored by the Centre of the Haná 
Region for Biotechnology and Agricultural Research. The establishment of this 
center will bring quite new methods to the industry, especially in the area of molecu-
lar genetics and biotechnology. For example, the results of the planned research are 
applicable in the development of modern methods of breeding and new varieties of 
crops, the acquisition of new sources of raw materials for the food and pharmaceutical 
industry, improvement in the quality of food and its control, etc. Activities of the centre 
prepared by the Faculty of Science of the Palacký University and its partners – facilities 
of the Institute of Experimental Botany of the Academy of Sciences of the Czech Repub-
lic (IEB AS CR), v. v. i. and Crop Research Institute (CRI), v. v. i. in Olomouc – will bring 
state-of-the-art technologies and dozens of highly qualified jobs to Olomouc, as well as 
a close connection of science and research with practice.
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Inovativní firmy v Olomouckém kraji Innovative companies in the Olomouc region
V Olomouckém kraji jsou příznivé podmínky pro vznik a působení firem s vysokou přida-
nou hodnotou, například firmy vyvíjející a vyrábějící inovační produkty. Mnohé z těchto 
společností jsou nejen spolehlivými dodavateli kvalitních výrobků a služeb, ale mohou 
být i vhodnými partnery pro zapojení do společných výzkumných, vývojových a inovač-
ních projektů. Některé také představují příležitost k výhodným kapitálovým investicím.

Najdete zde inovační firmy působící ve znalostně velmi náročných oborech, jako jsou 
např. nanotechnologie a pokročilé materiály, biomedicína a life sciences či 
vyspělé zemědělství a biotechnologie, dále např. v oborech jako strojírenství, 
elektrotechnický průmysl, prášková metalurgie, optika a jemná mechanika, optoelek-
tronika, průmyslová chemie, čerpací technika a zařízení, systémy pro transport tekutin, 
vodohospodářská zařízení, membránové technologie, potravinářství, a v dalších.

Mnohé inovační firmy úzce spolupracují s  regionálními centry excelence Univerzi-
ty Palackého v Olomouci, jako je Centrum regionu Haná pro biotechnologický 
a zemědělský výzkum, Regionální centrum pokročilých technologií a mate-
riálů (RCPTM), Ústav molekulární a translační medicíny (UMTM) nebo některými 
katedrami univerzity, ale i s dalšími výzkumnými organizacemi v regionu i mimo něj.

Olomoucký kraj pomáhá různými iniciativami ke vzniku a rozvoji inovativních firem, 
prostřednictvím projektů, jako jsou např. Soutěž Podnikavá hlava, Soutěž Podni-
katel roku aj.

Další nástroje podpory inovačního podnikání a spolupráce mezi firmami a výzkumnými 
institucemi vychází z regionálních inovačních strategií, připravovaných a realizovaných 
v Olomouckém kraji. Jednak je to Regionální inovační strategie Olomouckého kra-
je (RIS OK), již realizuje zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace – členy tohoto 
sdružení jsou Olomoucký kraj, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, statu-
tární město Olomouc, statutární město Přerov, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká 
škola logistiky, Agrární komora Olomouckého kraje, Nadační ústav regionální spoluprá-
ce a klastr MedChemBio. Firmám mimo jiné poskytuje finanční podporu dotační titul 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) nebo 
programy Technologické agentury České republiky (TAČR EPSILON a další). Dále Olomo-
ucký kraj připravuje realizaci regionálního anexu tzv. Národní strategie inteligent-

ní specializace ČR (RIS 3, z anglického Research and Innovation Strategy for Smart 
Specialisation). Cílem RIS 3 (i podle Evropské komise) je podpořit vznik a růst nových, 
konkurenceschopných hospodářských aktivit s velkým potenciálem pro inovace. V rámci 
cíle RIS 3 byl vyhlášen dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor 
Olomouckého kraje, který je zaměřen na podporu tzv. strategických intervencí, které 
jsou v souladu s RIS 3 strategií Olomouckého kraje a přispívají k naplňování cílů této stra-
tegie. Projekt je realizován Olomouckým krajem v partnerství se sdružením OK4Inovace 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Inovativní firmy jsou takové, jež vyvíjí a úspěšně uplatňují na trhu velmi kon-
kurenceschopné produkty a technologie s vysokou přidanou hodnotou pro 
zákazníky. Často spolupracují na vzniku inovačních produktů s jinými organizacemi, 
zejména univerzitami a dalšími výzkumnými institucemi. Některé inovační firmy si 
chrání průmyslové vlastnictví vzniklé při vývoji produktů formou patentu či užitného 
vzoru. Vzhledem ke zvýšenému podnikatelskému riziku spojenému s inovačními pro-
cesy se velká část těchto firem vyznačuje úsilím o získání dotačního spolufinancování 
inovačních projektů, prostřednictvím evropských, národních i regionálních programů 
finanční podpory.

In the Olomouc region there are favorable conditions for the emergence and operation 
of companies with high added value, such as companies developing and producing 
innovative products. Many of these companies are not only reliable suppliers of high
-quality products and services but can also be suitable partners for engaging in joint 
research, development and innovation projects. Some of them also provide an opportu-
nity for profitable capital investment.

You will find here innovative companies operating in knowledge-intensive fields, such 
as nanotechnology and advanced materials, biomedicine and life sciences, 
advanced agriculture and biotechnology, in fields such as engineering, electro-
technics, powder metallurgy, optics and fine mechanics, optoelectronics, industrial 
chemistry, pumping technology and equipment, fluid transport systems, water man-
agement facilities, membrane technology, food industry, and others.

Many innovative companies closely cooperate with regional centers of excellence at 
the Palacký University in Olomouc, such as the Haná Centre for Biotechnology and 
Agricultural Research, Regional Centre for Advanced Technologies and Mate-
rials (RCATM), Institute of Molecular and Translation Medicine (IMTM) or some 
university departments, but also with other research organizations in the region and 
beyond it.

With various initiatives, the Olomouc Region helps to create and develop innovative 
companies through projects such as the competitions Entrepreneurial Head, Ent-
repreneur of the Year, etc. 

Other tools to support innovative entrepreneurship and cooperation between com-
panies and research institutions are based on regional innovation strategies prepared 
and implemented in the Olomouc Region. These include the Regional Innovation 
Strategy of the Olomouc Region (RIS OR) which is implemented by the interest 
association of legal entities OK4Inovace – members of this association are the Olomouc 
Region, Regional Chamber of Commerce of the Olomouc Region, City of Olomouc, City 
of Přerov, Palacký University in Olomouc, Logistics University, Agrarian Chamber of the 
Olomouc Region, Endowment Institute for Regional Cooperation and MedChemBio 
cluster. Among other things, companies are financially supported from the subsidy 
title Operational Program Enterprise and Innovation for Competitiveness (OP 
EIC) or programs of the Technology Agency of the Czech Republic (TACR EPSILON and 
others). Furthermore, the Olomouc Region prepares the implementation of the regional 
annex to the so-called National Strategy of Smart Specialization of the Czech 
Republic (RIS 3, according to the English title “Research and Innovation Strategy for 
Smart Specialization”). The objective of RIS 3 (also pursuant to the European Commi-
ssion) is to support the emergence and growth of new competitive economic activities 
with great potential for innovation. Under this RIS 3 objective, the Assistance Program 
within the framework of the Smart Accelerator of the Olomouc Region has been 
launched. This program is aimed at supporting the so-called strategic interventions that 
are in line with the RIS 3 strategy of the Olomouc Region and contribute to achieving 
the objectives of this strategy. The project is implemented by the Olomouc Region in 
partnership with the OK4Inovace association within the Operational Program Research, 
Development and Education.

Innovative companies are those that develop and successfully market very 
competitive products and technologies with high added value for customers. 
In order to create innovative products, they often cooperate with other organizations, 
particularly universities and other research institutions. Some innovative companies 
use patents or utility models to protect their industrial property arising from product 
development. Due to the increased business risk associated with innovation processes, 
a large part of these companies is characterized by efforts to obtain subsidy co-finan-
cing of innovative projects through European, national and regional financial support 
programs

Autor fotografie: Karel Lemr
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Wtc - písečná AmI morava s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: WTC - Písečná
Adresa: Lázeňská 540, 789 61 Bludov
Provozovna: Písečná 147, 790 82 Písečná
Okres: Jeseník
www.wtc-pisecna.eu
Počet zaměstnanců celkem: 40
Z toho dělníci: 30
Odvětví: Automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Francie, Německo
Předmět importu: Hutní materiál, kola, komponenty, nápravy
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Maďarsko, Německo, Francie
Předmět exportu: Dopravní technika pro zemědělství a komu-
nální služby

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Svářeč, obsluha CNC strojů, montážní pracovník, lakýrník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba dopravní techniky pro zemědělství 
a komunální služby
Hlavní produkty: Návěsy, přívěsy, nosiče kontejnerů, kontejnery
Stručný popis firmy: Firma Ing. Josef Ťulpík – WTC patří k před-
ním českým výrobcům v oblasti výroby návěsů, přívěsů a nosičů 
kontejnerů pro zemědělství a komunální služby. Více na www.
wtc-pisecna.eu.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: AMI Morava s.r.o.
Adresa: Lazecká 344/4a, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.autoservisnitechnika.cz
Počet zaměstnanců celkem: 8
Z toho dělníci: -
Odvětví: Automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Dánsko, Čína
Předmět importu: Zdvih, měnič pneumatik, vyvažovač kol, za-
rovnání kol, nářadí, kompresory, diagnostika vozidel
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Dodavatel strojního vybavení pro auto-
servisy, pneuservisy a automotive
Hlavní produkty: Zdvih, měnič pneumatik, vyvažovač kol, za-
rovnání kol, nářadí, kompresory, diagnostika vozidel
Stručný popis firmy: Výrobce, dovozce a servisní organizace pro 
technologické vybavení autoservisů, pneuservisů a výrobců 
automobilů. Dodáváme především automobilové zvedáky, 
vyvažovačky, zouvačky, kompresory, diagnostické přístroje pro 
vozidla, speciální nářadí a mnoho dalšího.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: WTC - Písečná
Address: Lázeňská 540, 789 61 Bludov
Branch: Písečná 147, 790 82 Písečná
District: Jeseník
www.wtc-pisecna.eu
Total Number of Employees: 40
Blue-collar workers: 30
Segment: Automotive Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Italy, France, Germany
Subject of Import: Metallurgical material, wheels, components, 
axles
EXPORT: YES
Countries of Export: Slovakia, Hungary, Germany, France
Subject of Export: Transport technology for agriculture and 
communal services

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Welder, operator of CNC machines, assembler, painter

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture of transport technology for 
agriculture and communal services
Main Products: Semi-trailers and trailers, container carriers and 
containers
Brief Description of the Company: The company Ing. Josef 
Ťulpík – WTC is one of the leading Czech manufacturers of 
semi-trailers, trailers and container carriers for agriculture and 
communal services. More at www.wtc-pisecna.eu.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: AMI Morava s.r.o.
Address: Lazecká 344/4a, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.autoservisnitechnika.cz
Total Number of Employees: 8
Blue-collar workers: -
Segment: Automotive Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Italy, Denmark, China
Subject of Import: Lift, wheel balancer, tyre changer
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Supplier of machinery for car service, tire 
service and automotive
Main Products: Lift, tire changer, wheel balancer, wheel 
alignment, tools, compressors, diagnostics for cars
Brief Description of the Company: Manufacturer, importer 
and servicing organization for technological equipment 
related to car service, tire service and car manufacturers. We 
mainly supply automotive lifts, wheel balancers, tire changers, 
compressors, diagnostic devices for cars, specialized tools and 
much more.

CZ CZENG ENG
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koyo Bearings Česká republika s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
Adresa: Pavelkova 5, Bystrovany, 779 00 Olomouc 
Okres: Olomouc
www.koyobearings.cz
Počet zaměstnanců celkem: 520
Z toho dělníci: 410
Odvětví: Automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Francie, Itálie, Japonsko
Předmět importu: Ložiskové klece, ložiskové válečky a jehličky, 
kovové trubky a výkovky, obráběcí stroje a roboty
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Slovensko, Francie, USA, Itálie, Velká 
Británie, Belgie, Jižní Korea, Nizozemsko, Dánsko, Španělsko
Předmět exportu: Ložiska, kladky a hladké kroužky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obráběč kovů, zámečník - svářeč

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Strojírenská výroba 
Hlavní produkty: Válečková a jehličková ložiska, kladky, hladké 
kroužky
Stručný popis firmy: Společnost Koyo Bearings Česká republika 
s.r.o. se řadí mezi světové špičky ve výrobě ložisek. Nabízí inova-
tivní řešení výrobcům zařízení i koncovým uživatelům náhrad-
ních dílů. Hlavním předmětem výroby jsou jehličková a váleč-
ková ložiska a kladky pro automobilový průmysl, strojírenství 
a poprodejní sektor. Produkty jsou aplikovány do převodovek, 
motorů, systémů řízení, kol, brzd, startérů, do vysokozdvižných 
vozíků, kompresorů a dalších zařízení. Díky důrazu na kvalitní 
provedení a zvyšování výkonu svých výrobků se společnost 
prosadila mezi světovými výrobci automobilů i dalšími průmy-
slovými výrobci. Koyo Bearings jednoduše představuje splynutí 
nejvyšší kvality, spolehlivosti a servisu. 

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
Address: Pavelkova 5, Bystrovany, 779 00 Olomouc 
District: Olomouc
www.koyobearings.cz
Total Number of Employees: 520
Blue-collar workers: 410
Segment: Automotive Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Germany, France, Italy, Japan
Subject of Import: Bearing cages, bearing rollers and needles, 
metal tubes and forged pieces, machine tools and robots
EXPORT: YES
Countries of Export: Germany, Slovakia, France, USA, Italy, Great 
Britain, Belgium, South Korea, The Netherlands, Denmark, 
Spain
Subject of Export: Bearings, pulleys and plain rings

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Metal tooler, locksmith - welder

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Engineering production 
Main Products: Roller and needle bearings, pulleys and plain rings
Brief Description of the Company: The company KoyoBearings 
Česká republika s.r.o. is one of the world‘s leading manufacturers 
of bearings. It offers innovative solutions to both device 
manufacturers and end-users of spare parts. The main subject 
of production is needle and roller bearings and pulleys for the 
automotive, engineering and after-sales sector. The products 
are applied to transmissions, motors, control systems, wheels, 
brakes, starters, forklifts, compressors and other equipment. With 
an emphasis on quality design and performance enhancement, 
the company has established itself among the world‘s car 
manufacturers as well as other industrial manufacturers. 
KoyoBearings simply represents a blend of the highest quality, 
reliability and service. 
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senior Flexonics czech s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Senior Flexonics Czech s.r.o.
Adresa: Průmyslová 733/9, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.seniorflexonics.cz
Počet zaměstnanců celkem: 317
Z toho dělníci: 224
Odvětví: Automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU, Indie, Čína
Předmět importu: Komponenty
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU
Předmět exportu: Hotové výrobky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Operátor, skladník, technolog, inženýr kvality, konstruktér

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba dílů (trubek) pro automobilový 
průmysl
Hlavní produkty: Naší hlavní specializací jsou flexibilní trubky 
z nerezové oceli pro olejové mazací systémy turbodmychadel 
naftových a benzínových motorů. Další důležitou část portfolia 
našich výrobků tvoří ocelové trubky a systémy pro energetický 
průmysl
Stručný popis firmy: Jsme dynamicky rozvíjející se firma 
s mnohaletými zkušenostmi a zázemím významné nadnárodní 
skupiny Senior plc, která má v současné době 33 poboček ve 
14 zemích světa a zaměstnává přes 7 400 zaměstnanců. Hlavní 
sídlo společnosti Senior plc je ve Velké Británii. Naše olomoucká 
pobočka byla založena v roce 2001 a její procesní a výrobní ak-
tivity jsou převážně zaměřeny na automobilový průmysl. Jedná 
se o konstrukci, výrobu a prodej trubek.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Senior Flexonics Czech s.r.o.
Address: Průmyslová 733/9, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.seniorflexonics.cz
Total Number of Employees: 317
Blue-collar workers: 224
Segment: Automotive Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: EU countries, India, China
Subject of Import: Components
EXPORT: YES
Countries of Export: EU countries
Subject of Export: Finished products

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Operator, storekeeper, technologist, quality engineer, designer

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture of parts for the automotive 
industry
Main Products: Our main specialization includes flexible 
stainless steel tubes for oil lubrication systems of turbochargers 
of diesel and petrol engines. Another important part of our 
product portfolio is represented by steel tubes and systems for 
the energy industry
Brief Description of the Company: We are a dynamically 
developing company with many years of experience and 
background of the significant multinational group Senior plc 
which currently has 33 branches in 14 countries and employs 
over 7 400 employees. The head office of Senior plc is in the 
UK. Our Olomouc branch was founded in 2001 and its process 
and manufacturing activities are predominantly focused on the 
automotive industry. This includes design, production and sale 
of tubes.  
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Automechanika, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Automechanika, a.s.
Adresa: Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.automechanika.cz
Počet zaměstnanců celkem: 35
Z toho dělníci: 15
Odvětví: Automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo
Předmět exportu: Nové vozy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Prodejce nových vozů, servisní poradce, servisní technik, asis-
tent infopultu

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Autorizovaný prodejce nových a ojetých 
vozů ŠKODA a autorizovaný servis vozů ŠKODA
Hlavní produkty: Nové vozy, ojeté vozy, servisní služby, náhrad-
ní díly, originální příslušenství
Stručný popis firmy: Automechanika je firma působící na trhu 
několik desítek let. Za tuto dobu se stala jedním z nejvýznam-
nějších autorizovaných  prodejců a servisů vozů ŠKODA v regi-
onu. Automechanika vyniká svým individuálním přístupem 
k zákazníkům a komplexní nabídkou služeb v jednom areálu. 
Pod jednou střechou si může zákazník pořídit nový či ojetý 
vůz, zajistit si servisní prohlídku či opravu vozu nebo nakoupit 
náhradní díly či originální příslušenství ke svému automobilu. 
Vyškolený tým profesionálních prodejců a servisních poradců je 
připraven probrat se zákazníkem jeho přání a přizpůsobit mu 
nabízené služby na míru.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Automechanika, a.s.
Address: Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.automechanika.cz
Total Number of Employees: 35
Blue-collar workers: 15
Segment: Automotive Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of Export: Germany
Subject of Export: New cars

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
New car dealer, service adviser, service technician, information 
desk assistant

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Authorized dealer of new and used ŠKODA 
cars and authorized servicing of ŠKODA cars
Main products: New cars, used cars, service, spare parts, 
original accessories
Brief Description of the Company: Automechanika is a company 
operating on the market for several decades. During this period, 
it became one of the most important authorized dealers and 
servicers of ŠKODA cars in the region. Automechanika excels 
with its individual approach to customers and a comprehensive 
range of services all in one place. Under one roof, customers 
can buy new or used cars, arrange for service inspection or 
repair, and buy spare parts or original accessories for their cars. 
A trained team of professional dealers and service advisors is 
ready to discuss with the customers their requirements and 
tailor the offered services according to their demands. 
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kendrion (prostějov) s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Kendrion (Prostějov) s.r.o.
Adresa: Průmyslová 45, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.kendrion.com
Počet zaměstnanců celkem: 220
Z toho dělníci: 180
Odvětví: Automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU
Předmět importu: Komponenty pro výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU
Předmět exportu: Elektromagnety

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Pracovník montáže, konstruktér, seřizovač, procesní inženýr, 
projektový inženýr

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj a výroba elektromagnetických komponent
Hlavní produkty: Elektromagnety pro hydraulické aplikace, ventily 
pro automobilový průmysl 
Stručný popis firmy: Společnost je součástí mezinárodní korporátní 
organizace se sídlem v Nizozemsku. Závod v Prostějově byl založen 
v roce 1999. Od doby založení se společnost vypracovala z čistě 
výrobního podniku na společnost, která svým zákazníkům nejen 
spolehlivě dodává výrobky konstantně vysoké kvality,  ale je 
zároveň i schopna spolupracovat na vývoji zcela nových produktů 
a zavádět potřebné inovace.  Společnost pravidelně investuje do 
moderních výrobních technologií.  Vývoj je zaměřen na inteligentní 
elektromagnetické systémy a jejich integraci do daných aplikací. 
Výrobky jsou určeny pro použití v osobních automobilech, nákladních 
vozidlech, stavebních a zemědělských strojích. Společnost nabízí 
svým zaměstnancům stabilní, nadstandardní podmínky a pravidelně 
podporuje různé aktivity se sociálním významem ve svém regionu.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Kendrion (Prostějov) s.r.o.
Address: Průmyslová 45, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.kendrion.com
Total Number of Employees: 220
Blue-collar workers: 180
Segment: Automotive Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: EU countries
Subject of Import: Components for manufacturing
EXPORT: YES
Countries of Export: EU countries
Subject of Export: Electromagnets

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Assembler, designer, fitter, process engineer, project engineer

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Development and production of electromagnetic 
components
Main products: Solenoids for hydraulic applications, valves for the 
automotive industry
Brief description of the company: The company is a part of an 
international corporate organization based in the Netherlands
The plant in Prostějov was established in 1999. Since its foundation, 
the company has developed from a manufacturing company to 
a company that not only supplies high-quality products to its 
customers, but it is also able to cooperate on the development of 
completely new products and to introduce product innovations. 
The company regularly invests in modern production technologies. 
The development is focused on intelligent electromagnetic systems 
and their integration into applications. Products are intended to 
be used in passenger cars, commercial vehicles, construction and 
agricultural machinery. The company offers its employees stable, 
above-standard working conditions and regularly supports various 
social-responsibility activities in its region.
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kp – kOprO s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: KP – KOPRO s.r.o.
Adresa: Průmyslová 3143/5, 796 01  Prostějov 
Okres: Prostějov
www.kp-kopro.cz
Počet zaměstnanců celkem: 51
Z toho dělníci: 35
Odvětví: Automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Rakousko, Slovensko
Předmět importu: Granulát, materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rakousko, Slovensko, Itálie, Čína, Bra-
zílie, Malajsie, Jižní Afrika
Předmět exportu: Plastové výlisky, formy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Seřizovač vstřikolisu, obsluha CNC, nástrojař, montážní dělník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vstřikování - lisování plastů, vývoj a výroba 
forem a nástrojů
Hlavní produkty: Vstřikovaní, svařování ultrazvukem a montáže 
plastových výlisků. Vývoj, konstrukce a výroba forem, nástrojů, 
přípravků a dílců
Stručný popis firmy: Společnost KP-KOPRO s.r.o. má velké zku-
šenosti s vývojem, konstrukcí, samotnou výrobou vstřikovacích 
forem a následném vstřikování plastových dílců z termoplas-
tických materiálů, které probíhá na moderních vstřikovacích 
strojích. Výroba je zajištěna dle vlastní či dodané dokumentace. 
S výrobky tohoto českého výrobce se setkáte u řady domácích 
i zahraničních odběratelů, zvláště z oblasti elektrotechnického, 
automobilového, spotřebního a potravinářského průmyslu.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: KP – KOPRO s.r.o.
Address: Průmyslová 3143/5, 796 01 Prostějov 
District: Prostějov
www.kp-kopro.cz
Total Number of Employees: 51
Blue-collar workers: 35
Segment: Automotive Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Germany, Austria, Slovakia
Subject of Import: Granulate, material
EXPORT: YES
Countries of Export: Germany, Austria, Slovakia, Italy, China, 
Brazil, Malaysia, South Africa
Subject of Export: Plastic molded pieces, molds 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Fitter for injection presses, CNC operator, toolmaker, assembler

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Injection-pressing of plastics, development 
and production of molds and tools
Main Products: Injection, ultrasonic welding and assembly of 
plastic molded pieces. Development, design and production of 
molds, tools, jigs and parts
Brief Description of the Company: The company KP-KOPRO 
s.r.o. has extensive experience in the development, design and 
production of injection molds, and in subsequent injection of 
plastic parts from thermoplastic materials, which is carried 
out on modern injection molding machines. The production is 
ensured according to in-house or provided documentation. You 
can find the products of this Czech manufacturer in the use of 
many domestic and foreign customers, especially in the field of 
electrical, automotive, consumer and food industries.
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lInAplAst, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: LINAPLAST, s.r.o.
Adresa: Sportovní č.p. 313, 798 12 Kralice na Hané
Okres: Prostějov
www.linaplast.cz
Počet zaměstnanců celkem: 247
Z toho dělníci: 157
Odvětví: Automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Španělsko, Slovensko, Polsko, Maďar-
sko
Předmět importu: Granuláty, kovové zálisky, obalový materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Maďarsko, Slovensko, Německo, Španělsko, 
Francie, Mexiko
Předmět exportu: Plastové díly, sestavy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Nástrojař, seřizovač, operátor výroby, logistik výroby

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj dílů a sestav, výroba forem, výlisky z plas-
tů, montážní práce, jednoúčelové stroje a zařízení, montážní a měřící 
přípravky 
Hlavní produkty: Díly pro automobilový průmysl jako např: řadicí páky, 
ruční brzdy, zámkové systémy, interiérové díly a sestavy
Stručný popis firmy: Firma LINAPLAST s.r.o. je ryze česká firma, která 
se zabývá zpracováním plastů. Mezi naše zákazníky patří významné 
automobilové společnosti, především z koncernu Volswagen Group.  
V současnosti v moderním výrobním závodě v Kralicích (7 km od Pros-
tějova) zpracováváme na 30 milionů výrobků ročně. Specializujeme se 
na dodávky převážně pro automobilový průmysl. Svým širokým zábě-
rem jsme schopni pokrýt celý proces od vývoje výrobku, výrobu forem, 
lisování a následnou montáž sestav. Nově máme také oddělení auto-
matizace a robotizace. Začátkem roku 2017 byla uvedena do provozu 
nová pobočka na Skřípově, kde probíhá lisování a také montáž dílů pro 
automobilový průmysl. Výroba podléhá řízení jakosti dle ISO/9001.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: LINAPLAST, s.r.o.
Address: Sportovní č.p. 313, 798 12 Kralice na Hané
District: Prostějov
www.linaplast.cz
Total Number of Employees: 247
Blue-collar workers: 157
Segment: Automotive Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Germany, Spain, Slovakia, Poland, Hungary
Subject of Import: Granulates, metal pressed-in pieces, 
packaging material
EXPORT: YES
Countries of Export: Hungary, Slovakia, Germany, Spain, 
France, Mexico
Subject of Export: Plastic parts, assemblies

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Toolmaker, fitter, production operator, production logistician

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Development of parts and assemblies, production of 
molds, plastic molded pieces, assembly work, single-purpose machines 
and equipment, assembly and measuring jigs 
Main Products: Parts for the automotive industry, such as gear levers, 
hand brakes, locking systems, interior parts and assemblies
Brief Description of the Company: The company LINAPLAST s.r.o. 
is a purely Czech company that deals with plastics processing. Our 
customers include major automotive companies, especially from the 
Volswagen Group.  Currently, at a modern production plant in Kralice 
(7 km from Prostějov), we process about 30 million products per year. 
We specialize in deliveries mainly for the automotive industry. With our 
wide range, we are able to cover the whole process, from the product 
development, production of molds, pressing and subsequent assembly 
operations. Since recently, we also have a department of automation 
and robotics. At the beginning of 2017, a new branch was put into 
operation in Skřípov where the pressing and also assembly of parts 
for the automotive industry is carried out. Manufacturing is subject to 
quality management in line with ISO/9001.
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mAIer cZ, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: MAIER CZ, s.r.o.
Adresa: Průmyslová 14, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.maier.cz
Počet zaměstnanců celkem: 402
Z toho dělníci: 266
Odvětví: Automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Operátor výroby, skladník, seřizovač vstřikolisů, procesní inže-
nýr, lean inženýr

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba interiérových a exteriérových plas-
tových komponentů, lakování a chromování
Hlavní produkty: Poklice na auta, mřížky, sloupky atd.
Stručný popis firmy: Prostějovská společnost Maier CZ je sou-
částí španělské Maier Group, předního výrobce plastových 
komponentů pro automobilový průmysl. Česká pobočka této 
společnosti byla založena v roce 2006 a Prostějov byl vybrán 
jako strategická lokalita pro centrální Evropu. Maier Group pů-
sobí po celém světě – Španělsko, Velká Británie, Itálie, Mexiko, 
Čína a Indie. Mezi hlavní zákazníky patří např. Peugeot, Citroen, 
Renault-Nissan, BMW atd. Výrobní činnost se zaměřuje na liso-
vání exteriérových i interiérových komponentů, nicméně důle-
žitou devízou výroby je zaměření na povrchové dekorace, které 
spočívají v lakování a chromování. Díky neustálému rozšiřování 
výroby a naplňování vize a strategických plánů společnosti 
Maier CZ přináší neustále nové pracovní příležitosti.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: MAIER CZ, s.r.o.
Address: Průmyslová 14, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.maier.cz
Total Number of Employees: 402
Blue-collar workers: 266
Segment: Automotive Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Production operator, storekeeper, fitter for injection presses, 
process engineer, lean engineer

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of interior and exterior plastic 
components, painting and chromium-plating
Main Products: Car axle caps, grilles, columns etc.
Brief Description of the Company: The company Maier CZ in 
Prostějov is a part of the Spanish Maier Group, the leading 
manufacturer of plastic components for the automotive 
industry. The Czech branch of this company was founded in 
2006 and Prostějov was chosen as a strategic location for 
Central Europe. Maier Group operates across the world – 
Spain, Great Britain, Italy, Mexico, China and India. Major 
customers include Peugeot, Citroen, Renault-Nissan, BMW, etc. 
Production activity focuses on pressing of exterior and interior 
components; however, an important feature of the production 
is the focus on surface decorations which consist of painting 
and chromium-plating. Thanks to the continuous expansion of 
production and fulfilment of the vision and strategic plans of 
Maier CZ, it constantly offers new job opportunities.
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muBeA-HZp s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti:  MUBEA-HZP s.r.o.
       Mubea IT Spring Wire s.r.o.
       Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o.
Adresa: Dolní 100, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.mubea.com
Počet zaměstnanců celkem: 1140
Z toho dělníci: 952
Odvětví: Kovodělný průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Francie, UK, (RU), Švýcarsko,
Předmět importu: Tyčovina, drát, trubky
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Slovensko, Německo, Belgie, Francie, Itá-
lie, Španělsko, Rumunsko, Turecko, Rusko, USA, Brazílie, Čína, 
Korea, Japonsko, UK
Předmět exportu: Stabilizátory, pružiny

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělník ve strojírenské výrobě, elektronik, technolog, procesní 
inženýr, projektový inženýr

POPIS FIRMY 
Hlavní produkty: Nápravové pružiny, stabilizátory, polotovary
Stručný popis firmy: Společnost Mubea patří v Prostějově 
mezi největší a nejvýznamnější zaměstnavatele. Jméno je 
synonymem pro  špičkovou kvalitu  a  mezi  zákazníky patří 
nejvýznamnější světoví výrobci automobilů například VW, 
Škoda Auto, Porsche, Audi, Renault, Ford, BMW, Mercedes, 
Toyota, Aston Martin, Lamborghini a další. Za použití nových 
konstrukčních technologií, nových materiálů a výrobních 
metod vytváříme inovativní řešení pro konstrukci lehčích 
automobilů. Naše úsilí o zvýšenou realizaci potenciálu lehké 
konstrukce podporuje myšlenku ochrany životního prostředí. 
V současnosti zaměstnává Mubea v Prostějově více než 1100 
zaměstnanců a očekává další růst.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name:  MUBEA-HZP s.r.o.
       Mubea IT Spring Wire s.r.o.
       Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o.
Address: Dolní 100, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.mubea.com
Total Number of Employees: 1140
Blue-collar workers: 952
Segment: Metalworking Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Germany, France, UK, (RU), Switzerland
Subject of Import: Bars, wire, pipes
EXPORT: YES
Countries of Export: Poland, Slovakia, Germany, Belgium, 
France, Italy, Spain, Romania, Turkey, Russia, USA, Brazil, China, 
Korea, Japan, UK
Subject of Export: Stabilizers, springs

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Worker in mechanical engineering, electronics specialist, 
technologist, process engineer, project engineer

COMPANY DESCRIPTION 
Main Products: Axle springs, stabilizers, semi-finished products
Brief Description of the Company: Mubea is one of the largest 
and most significant employers in Prostějov. The name is a 
synonym for top quality. Customers of the company include the 
world‘s most important car manufacturers such as VW, Škoda 
Auto, Porsche, Audi, Renault, Ford, BMW, Mercedes, Toyota, 
Aston Martin, Lamborghini and others. Using new design 
technologies, new materials and production methods, we are 
creating innovative solutions for the design of lightweight 
cars. Our efforts to increase the realization of the potential 
of lightweight design support the idea of  environment 
protection. At present, Mubea employs more than 1,100 
employees in Prostějov and expects further growth.
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elsOn auto s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ELSON auto s.r.o.
Adresa: Kojetínská 2862/58, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.stresninosice.eu
Počet zaměstnanců celkem: -
Z toho dělníci: -
Odvětví: Automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Rumunsko
Předmět exportu: Střešní nosiče

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba ostatních dílů a příslušenství pro 
motorová vozidla
Hlavní produkty: Střešní nosiče, zadní nosiče kol, střešní nosiče 
kol, střešní nosiče lyží, autoboxy
Stručný popis firmy: Společnost vznikla pod názvem Picco-
la-M s.r.o. v roce 1992. Činnost společnosti je orientována do 
tří oblastí. Do oblasti výroby automobilových střešních a zad-
ních nosičů a příslušenství, do které patří i prodej široké škály 
těchto produktů výrobců z celého světa včetně autoboxů, do 
oblasti zakázkové kovovýroby a zámečnické výroby a do ob-
lasti zabezpečovacích systémů mechanických, zvláště bezpeč-
nostních mříží a oplocení. Společnost je členem Hospodářské 
komory ČR. Cílem společnosti je zastávat významné místo mezi 
seriózními výrobci v oblasti strojírenské výroby a obchodníky v 
ČR. Tomuto cíli je přizpůsobena i strategie firmy, která se opírá 
o solidní jednání v partnerských i obchodních vztazích a budo-
vání dobré pověsti firmy na českých i zahraničních trzích.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: ELSON auto s.r.o.
Address: Kojetínská 2862/58, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.stresninosice.eu
Total Number of Employees: -
Blue-collar workers: -
Segment: Automotive Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of Export: Slovakia, Poland, Romania
Subject of Export: Roof racks

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture of other parts and accessories 
for motor vehicles
Main Products: Roof racks, rear wheel racks, roof wheel racks, 
roof ski racks, roof boxes
Brief Description of the Company: The company was founded 
under the name Piccola-M s.r.o. in 1992. The company‘s activities 
fall into the following three areas: the area of manufacture of 
automotive roof and rear carriers and accessories, covering the 
sale of a wide range of these products from manufacturers 
worldwide including roof boxes, the area of custom metal-
working and locksmithing , and the area of mechanical safety 
systems, especially safety grilles and fencing. The company is a 
member of the Chamber of Commerce of the Czech Republic. 
The aim of the company is to hold a significant position among 
serious manufacturers in the field of engineering production 
and traders in the Czech Republic. This goal is also reflected in 
the company‘s strategy which is based on sound negotiations 
in partnership and business relations and on building a good 
reputation of the company in both Czech and foreign markets.

CZ ENG

28

A
utom

obilový prům
yslAutom

otive Industry

Přerov Šumperk

29

A
utom

otive Industry
Autom

obilový prům
ysl

kleIn automotive s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: KLEIN automotive s.r.o.
Adresa: Nádražní 100, 789 91 Štíty
Okres: Šumperk
www.klein-automotive.cz
Počet zaměstnanců celkem: 800
Z toho dělníci: 600
Odvětví: Automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: EU
Předmět importu: Materiál, komponenty
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, Rusko, Indie, USA
Předmět exportu: Auto komponenty

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obecně technické profese, CNC obráběč, nástrojař

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Lisování, svařování a obrábění kovových dílů 
pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Díly karosérií, pohonných jednotek, klimatizač-
ních a ventilačních systémů, aktivních tlumičů, zadních světel
Stručný popis firmy: KLEIN automotive je českou rodinnou firmou 
s dlouholetou tradicí dodávek do automotive. Je významným za-
městnavatelem ve svém regionu vybavená moderními technolo-
giemi pro lisování kovů za studena (lisovací automaty s tonáží do 
1000kN), svařování (bodovací lisy a robotizovaná svařovací pra-
coviště pro výrobu montážních celků karosérií), obrábění (jedno 
a vícevřetenové CNC soustruhy a obráběcí centra). Mezi hlavní 
zákazníky patří automobilky koncernu VW (ŠKODA, AUDI, SEAT) 
a mnoho jejich subdodavatelů (EDSCHA, BENTELER, BILSTEIN, VA-
RROC, a další). Nabízí vysokou kvalitu svých produktů, flexibilitu 
dodávek a realizace nových projektů, reinvestice zisku a stabilní 
pracovní příležitosti.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: KLEIN automotive s.r.o.
Address: Nádražní 100, 789 91 Štíty
District: Šumperk
www.klein-automotive.cz
Total Number of Employees: 800
Blue-collar workers: 600
Segment: Automotive Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: EU
Subject of Import: Material, components
EXPORT: YES
Countries of Export: EU, Russia, India, USA
Subject of Export: Car components

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
General technical professions, CNC tooler, tool-maker 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Pressing, welding and machining of metal 
parts for the automotive industry
Main Products: Parts for car bodies, drive units, air conditioning 
and ventilation systems, active dampers, rear lights
Brief Description of the Company: KLEIN automotive is a 
Czech family business with a long tradition in supplies for 
the automotive industry. It is a major employer in its region, 
equipped with modern technologies for cold metal pressing 
(pressing automatic machines with a tonnage up to 1000kN), 
welding (point-presses and robotic welding workplaces for 
the production of body assemblies), machining (single- and 
multi-spindle CNC lathes and machining centers). Major 
customers include the VW (ŠKODA, AUDI, SEAT) and many of 
their subcontractors (EDSCHA, BENTELER, BILSTEIN, VARROC, 
and others). It offers high quality of its products, flexibility 
of deliveries and realization of new projects, reinvestment of 
profits and stable employment opportunities.
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ArrIvA mOrAvA a.s. FlY unIteD s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ARRIVA MORAVA a.s.
Sídlo: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Pobočka: Sladkovského 142/37, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.arriva-morava.cz
Počet zaměstnanců celkem: 1200
Z toho dělníci (řidiči): 1100
Odvětví: Dopravní služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Řidič autobusu

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Přeprava osob
Hlavní produkty: Městská doprava, příměstská doprava, zájez-
dová doprava 
Stručný popis firmy: Zajišťování přepravy v Olomouckém 
a Moravskoslezském kraji, zájezdová doprava vnitrostátní i za-
hraniční.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: FLY UNITED s.r.o.
Adresa: Ostružnická 327/10, 772 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.flyunited.cz
Počet zaměstnanců celkem: 24
Z toho dělníci: - 
Odvětví: Dopravní služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Cestovní konzultant

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Cestovní služby
Hlavní produkty: Letenky, ubytování, cestovní pojištění, vízový 
servis, jízdenky, komplexní zajišťování služebních cest, travel 
management
Stručný popis firmy: Cestovní agentura a kancelář FLY UNITED 
s. r. o. působí na trhu cestovních služeb od roku 1993 a v součas-
nosti patří mezi nejvýznamnější prodejce letenek a dodavatele 
služebních cest. Zajišťuje letenky, ubytování, víza, pronájem au-
tomobilů, transfery, cestovní pojištění, trajekty, skupinové akce, 
zájezdy a další služby. Specializuje se především na poskytování 
cestovních služeb pro firmy. V rámci služebních cest pro firmy 
zajišťuje komplexní travel management včetně 24/7 asistenční 
služby. FLY UNITED s.r.o. je držitelem všech potřebných opráv-
nění, licencí a akreditací potřebných pro profesionální zajištění 
cestovních služeb.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: ARRIVA MORAVA a.s.
Main office address: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – 
Moravská Ostrava
Branch: Sladkovského 142/37, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.arriva-morava.cz
Total Number of Employees: 1200
Blue-collar workers (drivers): 1100
Segment: Transport services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Bus driver

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Transport of persons
Main Products: Urban transport, suburban transport, tour 
transport
Brief Description of the Company: Transport services in 
the Olomouc and Moravian-Silesian regions, national and 
international tour transport.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: FLY UNITED s.r.o.
Address: Ostružnická 327/10, 772 00 Olomouc
District: Olomouc
www.flyunited.cz
Total Number of Employees: 24
Blue-collar workers: - 
Segment: Transport services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Travel consultant

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Travel services
Main Products: Air tickets, accommodation, travel insurance, 
visa service, tickets, comprehensive ensurance of business 
trips, travel management
Brief Description of the Company: The travel agency and 
office FLY UNITED s. r. o. has been operating in the travel 
services market since 1993; currently, it is one of the most 
important vendors of air tickets and providers of business 
trips. It ensures air tickets, accommodation, visas, car rental, 
transfers, travel insurance, ferries, group events, tours and 
other services. It particularly specializes in providing travel 
services for companies. Within the provision of business trips 
for companies, it ensures comprehensive travel management 
including 24/7 assistance services. FLY UNITED s.r.o. holds 
all the necessary authorizations, licenses and accreditations 
necessary for the professional provision of travel services.
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přeprava na letiště s.r.o. Ftl - First transport lines, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Přeprava na letiště s.r.o.
Adresa: Dvořákova 94/3, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.prepravanaletiste.cz, www.airporttransportservices.cz
Počet zaměstnanců celkem: 10
Z toho dělníci: -
Odvětví: Dopravní služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Řidič

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Přeprava osob
Hlavní produkty: Přeprava na letiště, Osobní přeprava, Přeprava 
osob, Airport Transport Services
Stručný popis firmy: Společnost Přeprava na letiště s.r.o. se 
specializuje na individuální přepravu osob na a z letiště v rámci 
celé Evropy. Samozřejmostí je nabídka přepravy i do jiných de-
stinací, nejenom na a z letiště. Nabízíme i zajištění autobusové 
dopravy a přepravu kusových zásilek. Přepravu zajišťujeme no-
vými vozy Škoda Superb a Volkwagen Caravelle, s maximální 
kapacitou 8 + 1. Všechny vozy jsou vybaveny Wi-Fi připojením k 
internetu, tabletem a základním občerstvením. Samozřejmostí 
je přeprava zahraničních hostů – máme mnohaleté zkušenosti 
se zahraniční klientelou a naši řidiči jsou jazykově vybaveni. Od 
roku 2002 jsme přepravili více než 36.000 klientů. Naše služby 
je možné platit hotově, fakturou a platebními kartami.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: FTL - First Transport Lines, a.s.
Adresa: Letecká 3647/8, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.ftl.cz
Počet zaměstnanců celkem: 264
Z toho dělníci: 193
Odvětví: Dopravní služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU
Předmět importu: Dopravní služby
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU
Předmět exportu: Dopravní služby 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Řidič/ka MKD, řidič/ka autobusu, automechanik/automecha-
nička, autoelektrikář/ka

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Silniční motorová doprava, opravy silničních 
vozidel, provozování cestovní kanceláře
Hlavní produkty: Silniční motorová doprava – osobní i nákladní, 
opravy vozidel
Stručný popis firmy: Poskytujeme autobusovou vnitrostátní 
i mezinárodní dopravu, kamionovou dopravu, servis užitkových 
a nákladních vozidel i autobusů. V našem areálu naleznete 
čerpací stanici pro prodej motorové nafty a CNG. Dále pro naše 
zákazníky máme k dispozici mycí linku a nabízíme komplexní 
celní služby, s nimiž máme bohaté zkušenosti. Provádíme pro-
dej kamiónů, autobusů a jiných užitkových vozidel. Stejně tak je 
u nás možno nakoupit náhradní díly na tyto vozy. V neposlední 
řadě pak stojí služby naší cestovní kanceláře CK FTL, která každým 
rokem připravuje nové a zajímavé nabídky svým klientům a to 
včetně různých bonusů a slev.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Přeprava na letiště s.r.o.
Address: Dvořákova 94/3, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.prepravanaletiste.cz, www.airporttransportservices.cz
Total Number of Employees: 10
Blue-collar workers: -
Segment: Transport services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Driver

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Transport of persons
Main Products: Transport to/from airports, passenger transport, 
transport of persons, airport transport services
Brief Description of the Company: The company Přeprava 
na letiště s.r.o. specializes in individual transport to/from 
airports throughout Europe. Of course, we also offer transport 
to other destinations, not only to/from airports. We also 
offer the provision of bus transport and transport of piece 
consignments. The transport is provided by new cars Škoda 
Superb and Volkwagen Caravelle, with a maximum capacity 
of 8 + 1 persons. All cars are equipped with Wi-Fi internet 
access, tablet and basic refreshments. Transport of foreign 
guests is commonplace – we have many years of experience 
with foreign clients and our drivers speak foreign languages. 
Since 2002, we have transported more than 36 000 clients. Our 
services can be paid in cash, by invoices and payment cards.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: FTL - First Transport Lines, a.s.
Address: Letecká 3647/8, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.ftl.cz
Total Number of Employees: 264
Blue-collar workers: 193
Segment: Transport services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: EU countries
Subject of Import: Transport services
EXPORT: YES
Countries of Export: EU countries
Subject of Export: Transport services

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
MKD driver, bus driver, car mechanic, car electrician (men and 
women in all cases)

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Road motor transport, repair of road 
vehicles, operation of a travel agency
Main Products: Road motor transport – passenger and cargo, 
vehicle repairs
Brief Description of the Company: We provide buses for 
domestic and international transport, truck transport, service 
of utility and goods related to vehicles and buses. In our 
premises, you can find a pump station for sale of diesel and 
CNG. Furthermore, we also have a car wash for our customers. 
We offer comprehensive customs services with which we 
have extensive experience. We sell trucks, buses and other 
commercial vehicles. It is also possible to buy spare parts for 
these cars. Last but not least, the services of our travel agency 
CK FTL are worth mentioning , which every year prepare new 
and interesting offers to its clients, including various bonuses 
and discounts.
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Geis cZ s.r.o. piešťanský X- Force a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Geis CZ s.r.o.
Sídlo: Zemská 211/1, 331 01 Ejpovice
Pobočka: Za Olomouckou 393/4, 796 07 Prostějov - Držovice
Okres: Prostějov
www.geis-group.cz
Počet zaměstnanců celkem: 1270
Z toho dělníci: -
Odvětví: Dopravní služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Pozemní přeprava – Evropa, letecká a námořní 
přeprava – celý svět
Předmět importu: Dopravní služby
EXPORT: ANO
Země exportu: Pozemní přeprava – Evropa, letecká a námořní 
přeprava – celý svět
Předmět exportu: Dopravní služby

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dopravce, řidič, skladník, dispečer, obchodní zástupce

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Přepravní a logistické služby
Hlavní produkty: Balíková přeprava, kusová a paletová přepra-
va, celovozová přeprava, letecká a námořní přeprava, skladová-
ní, kontraktní logistika
Stručný popis firmy: Geis v České republice je součástí nadná-
rodní německé logistické skupiny Geis. Na český trh vstoupila 
skupina v roce 1991. Nabízí komplexní služby v oblasti logis-
tiky: systém vnitrostátní a mezinárodní přepravy balíkových 
zásilek (včetně sítě výdejních míst pro balíky z e-shopů Geis 
Point), systém vnitrostátní a mezinárodní přepravy kusových 
a paletových zásilek, celovozovou přepravu, leteckou a námořní 
přepravu  a kontraktní logistiku. Služby je možno využívat jed-
notlivě nebo v kombinacích, a to přesně podle potřeb zákazníka 
– od jednoduchých přepravních řešení nebo skladování až po 
speciální logistické projekty.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Piešťanský X- Force a.s.
Adresa: Družstevní 442, 753 01 Hranice
Okres: Přerov
www.x-force.cz
Počet zaměstnanců celkem: 80
Z toho dělníci: 60
Odvětví: Dopravní služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: EU
Předmět importu: Dopravní služby
EXPORT: ANO
Země exportu: EU
Předmět exportu: Dopravní služby

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Řidič MKD, automechanik

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Nákladní autodoprava, prodej sypkých ma-
teriálů, autoservis, čerpací stanice
Hlavní produkty: Opravy a servis vozidel
Stručný popis firmy: Hlavní činností společnosti Piešťanský 
X-Force a.s., je provozování vnitrostátní a mezinárodní nákladní 
autodopravy. Vedle toho nabízíme široký sortiment stavebních 
materiálů - štěrky, písky, kamenivo, antuku a pevná paliva. Dále 
se zabýváme zajištěním spediční činnosti po území celé Evropy, 
prodejem pohonných hmot a rekultivační činností. V současné 
době provozujeme nákladní autodopravu specializovanou na 
přepravu sypkých materiálů se sklápěcími soupravami a návěsy, 
včetně prodeje těchto komodit. V roce 2010 jsme započali rekon-
strukci bývalého areálu ČSAD v Odrách, kde plánujeme vytvořit 
profesionální TIR centrum s velkým rozsahem služeb, vztahující 
se především k nákladní přepravě.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Geis CZ s.r.o.
Main office address: Zemská 211/1, 331 01 Ejpovice
Branch: Za Olomouckou 393/4, 796 07 Prostějov - Držovice
District: Prostějov
www.geis-group.cz
Total Number of Employees: 1270
Blue-collar workers: -
Segment: Transport services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Land transport – Europe, air and sea 
transport – worldwide
Subject of Import: Transport services
EXPORT: YES
Countries of Export: Land transport – Europe, air and sea 
transport – worldwide
Subject of Export: Transport services

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Carrier, driver, storekeeper, dispatcher, commercial 
representative

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Transport and logistics services
Main Products: Package transport, piece and pallet transport, 
full-load transport, air and sea transport, warehousing, contract 
logistics
Brief Description of the Company: Geis in the Czech Republic is part 
of the multinational German logistics group Geis. It joined the Czech 
market in 1991. It offers comprehensive logistics services: system 
of national and international transport of package consignments 
(including the network of dispensing sites for packages from the 
Geis Point e-shops), system of national and international transport 
of piece and pallet consignments, full-load transport, air and sea 
transport, and contract logistics. Services can be used individually 
or in combinations, precisely according to customer needs – from 
simple transport solutions or storage to special logistics projects.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Piešťanský X- Force a.s.
Address: Družstevní 442, 753 01 Hranice
District: Přerov
www.x-force.cz
Total Number of Employees: 80
Blue-collar workers: 60
Segment: Transport services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: EU
Subject of Import: Transport services
EXPORT: YES
Countries of export: EU
Subject of export: Transport services

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
MKD driver, car mechanic

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Freight road transport, sale of bulk materials, 
car service, pump station
Main Products: Vehicle repair and service
Brief Description of the Company: The main activity of the 
company Piešťanský X-Force a.s. is the operation of national 
and international freight road transport. In addition, we offer 
a wide range of building materials - gravel, sand, aggregate, 
clay and solid fuels. We also deal with the provision of freight 
forwarding throughout Europe, the sale of fuel and reclamation 
activities. Currently, we operate freight road transport 
specialized in the transport of bulk materials using tipping 
sets and semi-trailers, including the sale of these commodities. 
In 2010, we started the reconstruction of the former ČSAD 
complex in Odry where we plan to create a professional TIR 
centre with a large range of services relating mainly to freight 
transport.
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FInGer-prO, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: FINGER-PRO, s.r.o.
Adresa: Mlýnská 260, 790 65 Žulová
Okres: Jeseník
www.fingerpro.cz
Počet zaměstnanců celkem: 4
Z toho dělníci: -
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: USA, Čína, Hongkong, Jižní Korea
Předmět importu: Biometrie
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Biometrické a přístupové docházkové sys-
témy na otisk prstu
Hlavní produkty: Terminál FPA 85, KZC 100, FPL 700
Stručný popis firmy: FINGER – PRO, s.r.o. se zabývá dovozem 
a distribucí biometrických přístupových a docházkových systé-
mů. S našimi docházkovými a přístupovými systémy, na otisk 
prstu, získáte stoprocentní kontrolu nad evidencí docházky. 
Otisk prstu je nezaměnitelný, (jako například u čipových karet). 
Naše biometrické terminály pracují na principu nejmoderněj-
ší technologie, protože spolupracujeme s předními světovými 
výrobci na vývoji těchto terminálu již několik let. Díky této 
spolupráci můžeme navštěvovat mezinárodní veletrhy biomet-
rických technologií, jako například největší světovou výstavu 
v Las Vegas, USA a nabízet Vám to nejnovější, co momentální 
trh ve světě nabízí. Můžeme si dovolit nabízet Vám naše pro-
dukty, které komunikují např. s českým docházkovým systé-
mem DOCHAZKA 3000. Rovněž LCD display a hlasový mód pří-
stroje má českou verzi a to vše za příjemnou, dostupnou cenu. 
Naše výrobky jsou certifikovány pro český a tím i evropský trh 
a jsou velice oblíbeny u našich stávajících zákazníků.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: FINGER-PRO, s.r.o.
Address: Mlýnská 260, 790 65 Žulová
District: Jeseník
www.fingerpro.cz
Total Number of Employees: 4
Blue-collar workers: -
Segment: Electrotechnical Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: USA, China, Hong Kong, South Korea
Subject of Import: Biometrics
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Biometric fingerprint access and attendance 
systems 
Main Products: Terminal FPA 85, KZC 100, FPL 700
Brief Description of the Company: FINGER – PRO, s.r.o. deals with 
the import and distribution of biometric access and attendance 
systems. With our fingerprint attendance and access systems, 
you will achieve 100% control over attendance records. The 
fingerprint is unmistakable (as in smart cards). Our biometric 
terminals work on the principle of state-of-the-art technology 
because we have been cooperating with leading world 
manufacturers in developing these terminals for several years. 
Thanks to this collaboration, we can visit international biometric 
technology fairs, such as the world‘s largest exhibition in Las 
Vegas, USA, and offer you the latest products of the current world 
market. For instance, we are able to offer you our products that 
communicate with the Czech attendance system DOCHAZKA 
3000. The LCD display and voice mode of the device also has 
a Czech version, all for a convenient and affordable price. Our 
products are certified for Czech and thus also for the European 
market, and are very popular with our existing customers.

CZ ENG

miele technika s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Miele technika s.r.o.
Adresa: Šumperská 1348, 783 91 Uničov
Okres: Olomouc
www.miele.cz
Počet zaměstnanců celkem: 1614
Z toho dělníci: 1332
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Nizo-
zemí, Itálie, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Španělsko, Velká Bri-
tánie, Spojené arabské emiráty, Indie, Čína, Taiwan
Předmět importu: Díly pro montáž výrobků, plechy, plasty, 
elektronika, spojovací materiál 
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Belgie, Francie, Itálie, Nizozemí
Předmět exportu: Hotové výrobky, náhradní díly

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Konstruktér, technik kvality, technik údržby, IT specialista, 
montážní dělník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba myček a přístrojů pro praní a sušení prádla
Hlavní produkty: Sušičky, pračky a myčky pro domácí využití
Stručný popis firmy: Německá společnost Miele patří od roku 1899 mezi nej-
významnější výrobce špičkových spotřebičů pro domácnost i profesionální 
využití. Již více než 110 let se řídí mottem „vždy lepší“, které se odráží v kvalitě 
vyrobených produktů, firemní politice i běžném pracovním dni. Miele techni-
ka s.r.o. byla v Uničově založena v roce 2002. Prvotní montáž přístrojů byla 
postupně doplněna i výrobou  jednotlivých komponentů. V současnosti se fir-
ma orientuje na produkci sušiček, myček nádobí a praček s horním plněním. 
Neustále investuje do přístavby nových prostor, moderního technologického 
vybavení a nadstandardních pracovních podmínek pro své zaměstnance. Je 
hrdým držitelem Národní ceny kvality a několika dalších ocenění v oblasti 
personalistiky.  

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Miele technika s.r.o.
Address: Šumperská 1348, 783 91 Uničov
District: Olomouc
www.miele.cz
Total Number of Employees: 1614
Blue-collar workers: 1332
Segment: Electrotechnical Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Germany, Slovakia, Slovenia, Turkey, 
Netherlands, Italy, Poland, Austria, Hungary, Spain, United 
Kingdom, United Arab Emirates, India, China, Taiwan
Subject of Import: Parts for assembly of products, sheets, 
plastics, electronics, fasteners
EXPORT: YES
Countries of Export: Germany, Belgium, France, Italy, 
Netherlands
Subject of Export: Finished products, spare parts

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Designer, quality technician, maintenance technician, IT 
specialist, assembler

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture of dishwashers and washing and drying 
equipment
Main Products: Dryers, washing machines and dishwashers for domestic use
Brief Description of the Company: Since 1899, the German company Miele 
has been one of the leading manufacturers of top-of-the-range appliances 
for households and professional applications. For more than 110 years, 
it has been guided by the „always better“ motto, which is reflected in the 
quality of the products manufactured, the company policy as well as normal 
business days. In Uničov, Miele technika s.r.o. was founded in 2002. The initial 
assembly of the devices was gradually supplemented by the production of 
individual components. Currently, the company focuses on the production 
of dryers, dishwashers and top-load washing machines. It is constantly 
investing in the addition of new premises, modern technological equipment 
and above-standard working conditions for its employees. The company is a 
proud holder of the National Quality Award and several other awards in the 
area of human resources.  
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tOnersYp s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: TONERSYP s.r.o.
Adresa: Lafayettova 42/14, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.tonery-olomouc.cz, www.tonerysyp.cz
Počet zaměstnanců celkem: 6
Z toho dělníci: 1
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Velká Británie, Německo, Čína, USA, Nizozemsko
Předmět importu: Stroje, hotové výrobky a materiál pro výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Hotové výrobky, Materiál pro výrobu

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodní zástupce, technický pracovník, skladník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj, výroba a prodej spotřebního materi-
álu pro tiskárny, prodej a pronájem kancelářské techniky
Hlavní produkty: Tonery, inkoustové náplně, tiskárny, kopírky
Stručný popis firmy: TONERSYP s.r.o. se zabývá vývojem, výro-
bou a prodejem spotřebního materiálu pro kancelářské tiskár-
ny a prodejem a pronájmem kancelářské techniky. Provozuje 
internetové obchody www.tonersyp.cz a www.tonersyp.sk 
a lokálně zaměřený B2B portál www.tonery-olomouc.cz, který 
slouží firmám v Olomouckém kraji.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: TONERSYP s.r.o.
Address: Lafayettova 42/14, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.tonery-olomouc.cz, www.tonerysyp.cz
Total Number of Employees: 6
Blue-collar workers: 1
Segment: Electrotechnical Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Great Britain, Germany, China, USA, 
Netherlands
Subject of Import: Machines, finished products and materials 
for production
EXPORT: YES
Countries of Export: Slovakia
Subject of Export: Finished products, material for production

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Sales agent, technician, warehouse, storekeeper

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Development, production and sale of 
consumables for printers, sale and rental of office equipment
Main Products: Toners, ink cartridges, printers, copiers
Brief Description of the Company: TONERSYP s.r.o. is engaged 
in the development, production and sale of consumables for 
office printers and the sale and rental of office equipment. It 
runs e-shops www.tonersyp.cz and www.tonersyp.sk, and 
locally focused B2B portal www.tonery-olomouc.cz, which 
serves companies in the Olomouc Region.
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cutter systems spol. s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: CUTTER Systems spol. s.r.o.
Adresa: Milíčova 2530/26, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.cutter.cz
Počet zaměstnanců celkem: 63
Z toho dělníci: 25
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: USA, Čína
Předmět importu: Součástky, DPS
EXPORT: ANO
Země exportu: Turecko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko
Předmět exportu: Hardware, Software

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Vývojový pracovník software, vývojový pracovník hardware, IT 
technik, technický pracovník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj a výroba hardware a software
Hlavní produkty: Lokalizační systémy, monitoring důlního 
prostřední a horníků (norma ATEX), monitoring vozů a nákladu 
(vlastní grafické rozhraní), monitoring osob, zboží a materiálu 
(ve 3D), přístupové systémy, měřící zařízení, monitoring strojů 
Stručný popis firmy: Specializujeme se především na aplikace 
jednočipových mikrořadičů, hlavně v oblasti měřicí a regulační 
techniky. Navrhujeme a vytváříme nejen potřebný hardware, 
ale také řídicí software. Vyvíjíme speciální software pro mobilní 
a desktopové systémy. Disponujeme vlastním softwarovým 
oddělením. Naše softwarové aplikace jsou vytvářeny především 
v jazycích C, C++, C#, Java, Swift a JavaScript. Pro databázové 
aplikace využíváme databáze PostgreSQL, MS SQL, MySQL 
a MariaDB. 

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: CUTTER Systems spol. s.r.o.
Address: Milíčova 2530/26, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.cutter.cz
Total Number of Employees: 63
Blue-collar workers: 25
Segment: Electrotechnical Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: USA, China
Subject of Import: Components, DPS
EXPORT: YES
Countries of Export: Turkey, Italy, Hungary, Germany, Poland
Subject of Export: Hardware, Software

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Software developer, hardware developer, IT technician, 
technical worker

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Development and production of hardware 
and software
Main products: Real time localization systems, monitoring of 
mining environment and mineworkers (ATEX), vehicle and 
cargo monitoring (own app), persons, goods and material 
tracking (in 3D), access systems, measuring systems, machinery 
monitoring systems
Brief Description of the Company: We specialize in the 
application of single-chip microcontrollers, mainly in the field 
of measuring and control technology. We design and create 
not only hardware but also controlling software. We develop 
special software for mobile and desktop systems. We have 
our own software department. Our software applications are 
primarily written in C, C ++, C #, Java, Swift and JavaScript. We 
use the PostgreSQL, MS SQL, MySQL, and MariaDB databases 
for database applications.
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cZeIkA, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: CZEIKA, s.r.o.
Adresa: Průmyslová 3143/5, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.eika.es
Počet zaměstnanců celkem: 90
Z toho dělníci: 70
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU i mimo EU
Předmět importu: Komponenty pro výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU i mimo EU, Mexiko
Předmět exportu: Termostaty

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Operátor ve výrobě, technik/inženýr kvality, soustružník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba komponentů do kuchyňských spo-
třebičů a boilerů
Hlavní produkty: Termostaty
Stručný popis firmy: Společnost CZEIKA, s.r.o. je dceřinou spo-
lečností EIKA Coop, španělské korporace, která dodává své 
produkty do segmentu bílé techniky. Byla založena v roce 2001 
a v současnosti vyrábí kapilární termostaty do elektrických trub 
a ohřívačů vody a bimetalické termostaty pro sklokeramické 
desky.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: CZEIKA, s.r.o.
Address: Průmyslová 3143/5, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.eika.es
Total Number of Employees: 90
Blue-collar workers: 70
Segment: Electrotechnical Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: EU as well as non-EU countries
Subject of Import: Components for manufacturing
EXPORT: YES
Countries of Export: EU as well as non-EU countries, Mexico
Subject of Export: Thermostats

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Manufacturing operator, quality technician / engineer, lathe 
operator

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture of components for kitchen 
appliances and boilers
Main Products: Thermostats
Brief Description of the Company: Company CZEIKA, s.r.o. is 
a subsidiary of EIKA Coop, a Spanish corporation that supplies 
its products to the white technology segment. Founded in 
2001, it currently manufactures capillary thermostats for 
electric ovens and water heaters, and bimetallic thermostats 
for glass ceramic plates.

CZ ENGElektrotechnický prům
yslElectrotechnical Industry

Electrotechnical Industry
Elektrotechnický prům

ysl
mIcOs spol. s r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: MICOS spol. s r.o.
Adresa: Vápenice 17, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.micos.cz
Počet zaměstnanců celkem: 125
Z toho dělníci: 32
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: EU
Předmět importu: Kancelářská technika, výstroj optických roz-
vaděčů
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, Saúdská Arábie, JAR, Ukrajina 
Předmět exportu: Rozvaděče pro optické a metalické teleko-
munikační sítě, včetně výstroje

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Vývojový konstruktér, montážní dělník, obchodník, pracovník 
logistiky

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Obchodní, výrobní a zprostředkovatelská činnost 
Hlavní produkty: Rozvaděče pro metalické a optické telekomunikační 
sítě, datové skříně, kolokační skříně, zodolněné transportní skříně, 
stíněné datové skříně (EMC), stíněné komory, doplňkové produkty 
pro optické sítě, testovací přístroje, venkovní multifunkční sloupky 
a osvětlení, nabíjecí sloupky pro elektromobilitu
Stručný popis firmy: MICOS spol. s r.o. působí na českém trhu od roku 
1990. Společnost je rozdělena na samostatné divize. Divize TELCOM 
je zaměřena na výrobu kovových a plastových produktů zejména 
v oblasti telekomunikací. OBCHODNÍ divize (Office System) zajišťuje 
import a distribuci telekomunikační a kancelářské techniky a potřeb.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: MICOS spol. s.r.o.
Address: Vápenice 17, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.micos.cz
Total Number of Employees: 125
Blue-collar workers: 32
Segment: Electrotechnical Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: EU
Subject of Import: Office equipment, equipment for optical 
switchboards
EXPORT: YES
Countries of Export: EU, Saudi Arabia, South Africa, Ukraine
Subject of Export: Switchboards for optical and metallic 
telecommunication networks, including equipment

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Developer, assembler, dealer, logistics worker

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Business, production and intermediary 
activities
Main Products: Switchboards for optical and metallic 
telecommunication networks, data cabinets, collocation 
cabinets, heavy-duty transport cabinets, shielded data 
cabinets (EMC), shielded chambers, additional products for 
optical networks, test devices, outdoor multifunctional posts 
and lighting, charging posts for electromobility
Brief Description of the Company: MICOS spol. s r.o. has been 
operating in the Czech market since 1990. The company is 
divided into separate divisions. TELCOM division focuses on 
the manufacture of metal and plastic products, especially in 
the field of telecommunications. COMMERCIAL division (Office 
System) provides import and distribution of telecommunication 
and office equipment and supplies.
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nOrmA rZ s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: NORMA RZ s.r.o.
Adresa: Lidická 5, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.normarz.cz
Počet zaměstnanců celkem: 33
Z toho dělníci: 24
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Elektromontér pro silnoproud, jeřábník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba, revize a projekto-
vání vyhrazených elektrických zařízení do 52 kV
Hlavní produkty: Rozvodné energetické sítě a zařízení, řízené 
protlaky
Stručný popis firmy: Historie firmy se píše od roku 1991. 
V roce 1998  se stala smluvním partnerem tehdejší Jihomorav-
ské energetiky a.s.., smluvní partnerství si udržela i po změně 
majitele na E.ON Česká republika, s.r.o. v roce 2005. Společnost 
je držitelem certifikátů dle norem ČSN EN ISO 9001, 14001 
a 18001 (OHSAS). Kromě elektromontáží  provádí řízené pro-
tlaky pro inženýrské sítě do délky 60 m o průměru do 160 mm 
strojem GRUNDODRILL. Pro zjištění existence inženýrských sítí 
provádí georadarový průzkum bez nutnosti výkopů.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: NORMA RZ s.r.o.
Address: Lidická 5, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.normarz.cz
Total Number of Employees: 33
Blue-collar workers: 24
Segment: Electrotechnical Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Heavy-duty electrician, crane operator

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Installation, repair, maintenance, revision 
and design of dedicated electrical equipment up to 52 kV
Main Products: Power distribution networks and devices, 
controlled trenchless installations
Brief Description of the Company: The history of the company 
is written since 1991. In 1998, it became a contractual partner 
of the former Jihomoravská energetiká a.s.; this contractual 
partnership has been maintained up to now, even after the 
change of ownership and name of this partner to E.ON Česká 
republika, s.r.o. in 2005. The company holds certificates 
according to the standards ČSN EN ISO 9001, 14001 and 18001 
(OHSAS). ). In addition to electrical installations and using 
GRUNDODRILL machines, it executes controlled trenchless 
installations for utility networks up to length of 60 m with 
a diameter of up to 160 mm. To investigate the existence of 
utility networks, the company conducts geo-radar surveys 
without any need for excavations.

CZ ENGElektrotechnický prům
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Electrotechnical Industry
Elektrotechnický prům

ysl
ApAtOr metrA s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: APATOR METRA s.r.o.
Adresa: Havlíčkova 919/24, 787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www.metra-su.cz
Počet zaměstnanců celkem: 162
Z toho dělníci: 114
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Čína, USA, EU: Německo, Maďarsko, Itálie, Velká 
Británie, Bulharsko
Předmět importu: Kapilární systémy, antény, komp. na ter-
mostaty, spínače, mini počítače
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Turecko, EU: Polsko, Španělsko, Sloven-
sko, Litva, Estonsko, atd. 
Předmět exportu: Veškerý sortiment

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělník v elektrotechnice, strojírenský dělník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba měřící a regulační techniky 
Hlavní produkty: Teploměry, termostaty, elektronické 
indikátory topných nákladů, vodoměry s rádiovým odečtem
Stručný popis firmy: Jsme jedním z největších výrobců měřící 
a regulační techniky v České republice. V současné době 
zahrnuje portfolio našich výrobků jak klasický sortiment 
teploměrů a termostatů, tak i moderní elektronické indikátory 
topných nákladů a vodoměry s rádiovým odečtem. Silnou 
stránkou společnosti je vysoká úroveň kvality. Náš sortiment 
vyniká širokou škálou nabízených produktů a je schopen 
uspokojit většinu požadavků zákazníků.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: APATOR METRA s.r.o.
Address: Havlíčkova 919/24, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.metra-su.cz
Total Number of Employees: 162
Blue-collar workers: 114
Segment: Electrotechnical Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: China, USA, EU: Germany, Hungary, Italy, 
Great Britain, Bulgaria
Subject of Import: Capillary systems, antennas, components for 
thermostats, switches, mini computers
EXPORT: YES
Countries of Export: Russia, Turkey, EU: Poland, Spain, Slovakia, 
Lithuania, Estonia, etc. 
Subject of Export: Complete assortment

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Electrical Engineer, worker of electrical engineering

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture of measuring and control 
technology
Main Products: Thermometers, thermostats, electronic 
indicators of heating costs, water meters with radio readings
Brief Description of the Company: We are one of the largest 
manufacturers of measuring and control technology in the 
Czech Republic. At present, the portfolio of our products 
includes the classic range of thermometers and thermostats as 
well as modern electronic indicators of heating costs and water 
meters with radio readings. The strength of the company is a 
high level of quality. Our assortment excels with a wide range 
of products and is able to satisfy most customer requirements.
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elZAcO spol. s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ELZACO spol. s r.o.
Adresa: B. Němcové 727/10, 787 01  Šumperk
Okres: Šumperk
www.elzaco.cz
Počet zaměstnanců celkem: 19
Z toho dělníci: -
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Konstruktér a technik strojní, konstruktér a technik elektro

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a opravy elektrických zařízení, jed-
noúčelových strojů
Hlavní produkty: Rozvaděče na zakázku, dodávky zařízení pro 
malé vodní elektrárny do 1 MW, jednoúčelové stroje, průmyslo-
vá elektroinstalace včetně automatizace průmyslových procesů
Stručný popis firmy: Společnost byla založena v polovině roku 
1991 se zaměřením na elektroslužby. Za dobu působení na trhu 
se naše činnost rozšířila o služby v oblasti konstrukce strojů, ří-
zení technologických procesů a malých vodních elektráren. 

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: ELZACO spol. s.r.o.
Address: B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.elzaco.cz
Total Number of Employees: 19
Blue-collar workers: -
Segment: Electrotechnical Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Mechanical designer and technician, electrical designer and 
technician

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture and repair of electrical 
equipment, single-purpose machines
Main Products: Custom-made switchboards, supplies of 
equipment for small hydropower plants up to 1 MW, single-
purpose machines, industrial wiring including automation of 
industrial processes
Brief Description of the Company: The company was founded 
in the middle of 1991, with a focus on electrical services. 
During the period of our operation in the market, our activities 
expanded through services in the field of machine design, 
process control and small hydropower plants. 

CZ ENGElektrotechnický prům
yslElectrotechnical Industry

Electrotechnical Industry
Elektrotechnický prům

ysl
epcOs s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: EPCOS s.r.o.
Adresa: Feritová 1, 787 15 Šumperk
Okres: Šumperk
www.epcos.com
Počet zaměstnanců celkem: 1042
Z toho dělníci: 882
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Asie, Evropa
Předmět importu: Suroviny granulát, pasty, stroje a zařízení 
EXPORT: ANO 
Země exportu: Evropa, Asie, Amerika
Předmět exportu: Elektrotechnické součástky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Operátor, seřizovač NC strojů, výrobní technik, procesní technik, 
mistr výroby

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 
3 živnostenského zákona, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 
vedení daňové evidence
Hlavní produkty: Feritová jádra, keramické pozistory  
Stručný popis firmy: EPCOS s.r.o., člen skupiny TDK,  je předním výrobcem 
elektronických součástek a komponentů – feritových jader a pozistorů.  
Své uplatnění nachází téměř ve všech elektrických a elektronických 
zařízeních. Mají zásadní vliv na zajištění spolehlivého napájení, zpracování 
elektrických signálů a chrání obvody před selháním a poruchou. Najdete 
je jako součástky transformátorů, solárních měničů, v telekomunikačním 
průmyslu, v zařízeních k měření spotřeby proudu, slouží jako teplotní 
senzory, přepěťová ochrana, v parkovacích senzorech, k vyhřívání 
autosedaček. Výrobky procházejí těmito výrobními procesy: lisování – 
výpal – řezání – broušení – povlakování – naprašování – optická kontrola 
– balení. Společnost dodává především do automobilového průmyslu 
a je držitelem certifikátu EN ISO 14001:1996 a ISO/TS 16942:2002. Celkový 
obrat v obchodním roce 2014-15 dosáhl 1 606 mil. CZK. 

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: EPCOS s.r.o.
Address: Feritová 1, 787 15 Šumperk
District: Šumperk
www.epcos.com
Total Number of Employees: 1042
Blue-collar workers: 882
Segment: Electrotechnical Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Asia, Europe
Subject of Import: Raw materials, granulate, pastes, machinery 
and equipment 
EXPORT: YES 
Countries of Export: Europe, Asia, America
Subject of Export: Electrotechnical components

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Operator, NC machine-setter, production technician, process 
engineer, production foreman

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacturing, trade and services not listed in 
appendices 1 to 3 of the Trade Licensing Act, activity of accounting 
advisers, accounting management, tax records management
Main Products: Ferrite cores, ceramic posistors
Brief Description of the Company: EPCOS s.r.o., a member of the 
TDK Group, is a leading manufacturer of electronic components and 
components such as ferrite cores and posistors.  These components 
are present in almost all electrical and electronic devices. They have 
a major impact on ensuring reliable power supply, processing of 
electrical signals, and protect circuits from failures and malfunctions. 
You can find them as components of transformers, solar inverters, in 
the telecommunication industry, in power consumption measuring 
devices; they serve as temperature sensors, overvoltage protection, in 
parking sensors, for heating car seats. The products are manufactured 
by the following manufacturing processes: pressing – firing – cutting 
– grinding – coating – sputtering – optical inspection – packing. 
The company supplies mainly to the automotive industry and holds 
the certificates EN ISO 14001:1996 and ISO/TS 16942:2002. In the 
business year 2014-15, its total turnover reached CZK 1,606 million. 
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GenerI, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: GENERI, s.r.o.
Adresa: Uničovská 50, 787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www.generi.cz
Počet zaměstnanců celkem: 42
Z toho dělníci: 9
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Velká Británie, Německo, Nizozemsko, Francie, 
Itálie
Předmět importu: Osvětlovací technika, ochranné skříně, do-
provodné ohřevy
EXPORT: ANO
Země exportu: Velká Británie, Jižní Korea, Alžírsko, Lucembur-
sko, Slovensko, Bělorusko, Srbsko, Rusko, Kazachstán, střední 
východ
Předmět exportu: Elektrická zařízení do prostředí s nebezpečím 
výbuchu

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Konstruktér elektro, elektrotechnik, projektant elektro

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, instalace a prodej elektrických strojů 
a přístrojů
Hlavní produkty: Elektrická zařízení do prostředí s nebezpečím 
výbuchu
Stručný popis firmy: GENERI, s.r.o. je český specialista na elek-
trická zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu, průmyslová 
elektrická zařízení, doprovodné topné systémy, ohřívače, ochran-
né skříně, nevýbušná i průmyslová svítidla, opravy a poradenství 
v oblasti nevýbušných zařízení.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: GENERI, s.r.o.
Address: Uničovská 50, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.generi.cz
Total Number of Employees: 42
Blue-collar workers: 9
Segment: Electrotechnical Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Great Britain, Germany, Netherlands, 
France, Italy
Subject of Import: Lighting equipment, protective cabinets, 
auxiliary heaters
EXPORT: YES
Countries of Export: Great Britain, South Korea, Algeria, 
Luxembourg, Slovakia, Belarus, Serbia, Russia, Kazakhstan, 
Middle East
Subject of Export: Electrical equipment for potentially explosive 
atmospheres

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Electrical designer, electrical engineer, electrical planner

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture, installation and sale of 
electrical machinery and equipment
Main Products: Electrical equipment for potentially explosive 
atmospheres
Brief Description of the Company: GENERI, s.r.o. is a Czech 
specialist in electrical equipment for potentially explosive 
atmospheres, industrial electrical equipment, auxiliary heating 
systems, heaters, protective cabinets, explosion-proof and 
industrial luminaires, repairs and consultancy in the field of 
explosion-proof devices.

CZ ENGElektrotechnický prům
yslElectrotechnical Industry

Electrotechnical Industry
Elektrotechnický prům

ysl
kvelB s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: KVELB s.r.o.
Adresa: Družstevní 1200/20, 789 85 Mohelnice
Okres: Šumperk
www.elektromotory.cz, www.k-drives.eu
Počet zaměstnanců celkem: 10
Z toho dělníci: 3
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: Komponenty pohonů
EXPORT: ANO
Země exportu: Turecko, Rusko, Rakousko, Německo, Slovensko, 
Ukrajina, USA, Kanada, Egypt 
Předmět exportu: Elektrické průmyslové pohony

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodník + technická podpora

POPIS FIRMY 
Hlavní produkty: Elektromotory, kompaktní a průmyslové pře-
vodovky, softstartéry, frekvenční měniče, komponenty pro au-
tomatizaci, procesní instrumentace a další
Stručný popis firmy: KVELB s.r.o. (obchodní značka K-DRIVES) 
je TOP autorizovaný distributor a certifikovaný Solution Part-
ner Siemens, zaměřený na dodávky a kustomizaci produktů 
v oblasti průmyslových pohonů a automatizace. Na trhu od 
roku 1991, certifikace ISO9001, rating AA v rámci Czech Top 100 
firem dle Bisnode. 

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: KVELB s.r.o.
Address: Družstevní 1200/20, 789 85 Mohelnice
District: Šumperk
www.elektromotory.cz, www.k-drives.eu
Total Number of Employees: 10
Blue-collar workers: 3
Segment: Electrotechnical Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Germany
Subject of Import: Drive components
EXPORT: YES
Countries of Export: Turkey, Russia, Austria, Germany, Slovakia, 
Ukraine, USA, Canada, Egypt
Subject of Export: Electric Industrial Drives

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Dealer + technical support

COMPANY DESCRIPTION 
Main Products: Electric motors, compact and industrial gear-
boxes, soft starters, frequency converters, automation compo-
nents, process instrumentation and more
Brief Description of the Company: KVELB s.r.o. (trademark 
K-DRIVES) is a Siemens TOP authorized distributor and certified 
solution partner, focused on the supply and customization of 
products in the field of industrial drives and automation. In the 
market since 1991, ISO9001 certification, AA rating within the 
Czech Top 100 companies according to Bisnode. 
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siemens, s.r.o., odštěpný závod elektromotory mohelnice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromo-
tory Mohelnice
Adresa: Nádražní 395/25, 789 85 Mohelnice
Okres: Šumperk
www.siemens.cz/emm
Počet zaměstnanců celkem: 2198
Z toho dělníci: 1797
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Celý svět
Předmět exportu: Nízkonapěťové asynchronní elektromotory

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Elektroinženýr, strojní inženýr, kvalifikovaní dělníci pro elektro-
technické obory, CNC obráběč kovů, seřizovač CNC strojů

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů 
a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. Montáž, opravy, 
revize a zkoušky elektrických zařízení. Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona. Zámečnictví, nástrojařství, 
obráběčství, slévárenství a modelářství
Hlavní produkty: Nízkonapěťové asynchronní elektromotory s vysokou 
účinností osové výšky 63 až 200 mm a výkonem 0,3 – 37kW
Stručný popis firmy: Výroba elektromotorů je specifická - jde o spojení 
poctivé lidské práce s nejmodernějšími technologiemi. Na výrobě 
elektromotorů se aktuálně podílí téměř 2 200 zaměstnanců a více než 
2 300 nejrůznějších strojů a zařízení. Ročně vyrobíme kolem milionu kusů 
motorů. Zatímco před rokem 2012 jsme vyráběli především základní 
provedení elektromotorů, dnes tvoří převážnou část naší produkce 
speciální provedení, tedy motory vyráběné přesně podle individuálních 
požadavků našich zákazníků. Našim zákazníkům dnes nabízíme více 
než 65 tisíc aktivních variant elektromotorů s extrémně krátkými 
dodacími lhůtami. Tyto elektromotory jsou určeny především k pohonu 
průmyslových zařízení, jako jsou ventilátory, čerpadla, kompresory apod. 
Elektrotechnická výroba v areálu závodu funguje od roku 1904. Mohelnický 
Siemens je držitelem titulů Bezpečný podnik, Podnik podporující zdraví a 
ceny Mosty za zaměstnávání zdravotně postižených.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name:Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice
Address: Nádražní 395/25, 789 85 Mohelnice
District: Šumperk
www.siemens.cz/emm
Total Number of Employees: 2198
Blue-collar workers: 1797
Segment: Electrotechnical Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of Export: Worldwide
Subject of Export: Low-voltage asynchronous electric motors

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Electrical engineer, mechanical engineer, qualified workers for 
electrotechnical specializations, CNC tooler, and setter for CNC 
machines

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacturing, installation and repairs of electric machines 
and devices, electronic and telecommunication equipment. Also the 
installation, repair, inspection and testing of electrical equipment. Production, 
trade and services not listed in appendices 1 to 3 of the Trade Licensing Act. 
Locksmithery, tooling, machining, foundry and modelling
Main Products: Low-voltage asynchronous electric motors with high efficiency 
of axle height of 63 up to 200 mm and output of 0.3 – 37kW
Brief Description of the Company: The production of electric motors is specific - 
it is a combination of honest human work with state-of-the-art technologies. 
Currently, almost 2 200 employees and more than 2 300 different machines and 
devices are involved in the production of electric motors. We annually produce 
around one million motors. While basic models of electric motors were mainly 
produced before 2012, our current production is dominated by special motors, 
i.e. motors manufactured exactly according to the individual requirements of 
our customers. Today, we offer our customers more than 65 thousand active 
variants of electric motors with extremely short delivery times. These electric 
motors are primarily designed to drive industrial equipment such as fans, 
pumps, compressors, etc. Electrotechnical production in the premises of the 
plant has been in operation since 1904. Siemens in Mohlenice holds the titles 
of Secure Enterprise and Health Promoting Enterprise, and the Bridges Award 
for employing disabled persons.
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everstar s.r.o. FArmAk, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Everstar s.r.o.
Adresa: Bludovská 18, 787 01  Šumperk
Okres: Šumperk
www.everstar.cz
Počet zaměstnanců celkem: 28
Z toho dělníci: 15
Odvětví: Chemický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: EU
Předmět importu: Čistící a odmašťovací výrobky
EXPORT: ANO
Země exportu: EU
Předmět exportu: Čistící a odmašťovací výrobky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Produktový specialista na průmyslové čištění, odmašťování 
a technologie a povrchové odmašťování

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba čistících a odmašťovacích 
prostředků
Hlavní produkty: Čistící a odmašťovací prostředky značky STAR
Stručný popis firmy: Everstar, český výrobce prostředků Star, 
s tradicí od roku 1991. Působíme v oblasti průmyslového 
čištění a odmašťování, profesionální úklidové a gastro chemii, 
malospotřebitelském sortimentu pro domácnost  a zakázkové 
výrobě. Nabízíme širokou paletu výrobků - odmašťovací a čisticí 
prostředky pro povrchovou úpravu kovů, profesionální čištění 
a úklid, domácí chemii, autokosmetiku a cyklokosmetiku.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: FARMAK, a.s.
Adresa: Na vlčinci 16/3, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.farmak.cz
Počet zaměstnanců celkem: 239
Z toho dělníci: 146
Odvětví: Chemický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: 3. země
Předmět importu: Chemické látky (suroviny)
EXPORT: ANO
Země exportu: Globálně
Předmět exportu: Léčivé látky, chemické speciality

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Chemik-operátor, chemický technolog, výzkumný pracovník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj, výroba a prodej léčivých látek a che-
mických specialit
Hlavní produkty: Brimonidin, moxonidin, tizanidin, zolpidem, 
alfuzosin, chlorprothixen, butamirát citrát
Stručný popis firmy: FARMAK, a. s., je ryze česká chemicko-far-
maceutická společnost zaměřená na vývoj, výrobu a marketing 
léčivých látek a chemických specialit. Společnost je významně 
exportně zaměřená. Součástí strategie společnosti je Integrova-
ná politika kvality, environmentu a prevence závažných havárií 
(ISO 9001 a 14001). Systém jištění jakosti vyhovuje požadav-
kům cGMP – správná výrobní praxe. Výroba podléhá pravidel-
né inspekci  Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), inspekci 
americké Food and Drug Administration (FDA) a zákaznickým 
auditům. FARMAK, a.s., věnuje velkou pozornost problematice 
životního prostředí a bezpečnosti práce a provozu a společnost 
je tak již několikanásobným držitelem certifikátu RESPONSIBLE 
CARE (odpovědné podnikání v chemii). 

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Everstar s.r.o.
Address: Bludovská 18, 787 01  Šumperk
District: Šumperk
www.everstar.cz
Total Number of Employees: 28
Blue-collar workers: 15
Segment: Chemical Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: EU
Subject of Import: Cleaning and degreasing products
EXPORT: YES
Countries of Export: EU
Subject of Export: Cleaning and degreasing products

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Product specialist for industrial cleaning, degreasing, 
technology and surface degreasing

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture of cleaning and degreasing 
agents
Main Products: STAR cleaning and degreasing agents
Brief Description of the Company: Everstar is a Czech producer 
of Star products, with a tradition since 1991. We are active in 
the field of industrial cleaning and degreasing, professional 
cleaning and gastro chemistry, small consumer goods for 
households and custom production. We offer a wide range 
of products - degreasing and cleaning agents for surface 
treatment of metals, professional cleaning and clean-up, home 
chemistry, car cosmetics and bike cosmetics.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: FARMAK, a.s.
Address: Na vlčinci 16/3, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.farmak.cz
Total Number of Employees: 239
Blue-collar workers: 146
Segment: Chemical Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Third countries
Subject of Import: Chemicals (raw materials)
EXPORT: YES
Countries of Export: Globally
Subject of Export: Medicinal substances, chemical specialties

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Chemist-operator, chemical technologist, researcher

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Development, production and sale of 
medicinal substances and chemical specialties
Main Products: Brimonidine, moxonidine, tizanidine, zolpidem, 
alfuzosin, chlorprothixene, butamirate citrate 
Brief Description of the Company: FARMAK, a. s., is a purely Czech 
chemical-pharmaceutical company focused on the development, 
production and marketing of medicinal substances and chemical 
specialties. The company is significantly export-oriented. Part of 
the company‘s strategy is the Integrated Quality, Environmental 
and Major Accident Prevention Policy (ISO 9001 and 14001). 
The quality assurance system complies with the requirements 
of GMP – Good Manufacturing Practice. Production is subject to 
regular inspections by the State Institute for Drug Control (SÚKL), 
inspections by the American Food and Drug Administration (FDA) 
and customer audits. FARMAK, a.s. pays great attention to the 
issues of environment as well as safety of work and operation; 
therefore, the company is a multiple holder of the RESPONSIBLE 
CARE certificate (responsible business in chemistry).
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GrAnItOl akciová společnost
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: GRANITOL akciová společnost
Adresa: Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun
Okres: Olomouc
www.granitol.cz
Počet zaměstnanců celkem: 320
Z toho dělníci: 235
Odvětví: Chemický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko, Nizozemsko, Belgie
Předmět importu: PE granulát
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Německo, Polsko, Dánsko, Švýcarsko, 
Rusko, Rumunsko, Rakousko, Nizozemsko, Ukrajina, Tádžikis-
tán, Maďarsko
Předmět exportu: PE fólie, sáčky, pytle, PP vázací pásky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obsluha výrobní linky, tiskař

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba vyfukovaných polyetylenových fólií 
a polypropylenových pásek
Hlavní produkty: Fólie pro skupinové balení, HDPE fólie Mikroten®, 
fólie pro výrobu varných sáčků, obalové fólie, fólie pro osobní 
hygienu, fólie pro paletizaci, technické fólie, odnosné tašky, sáčky, 
biodegradabilní tašky, plachty, zemědělské strečové fólie, ochranné 
lepivé fólie, laminované fólie, PP vázací pásky, potisk až 10 barev
Stručný popis firmy: Společnost GRANITOL se sídlem v Moravském 
Berouně je největším výrobcem vyfukovaných polyetylenových fólií 
a vázacích polypropylenových pásek v České republice s tradicí 
více než 120 let. GRANITOL je významným zaměstnavatelem 
v Olomouckém kraji s 320 zaměstnanci a obratem 1,19 mld. korun. 
Významná část produkce je exportována do 27 evropských zemí. 
Mezi dlouholeté zákazníky patří řada významných národních 
a nadnárodních firem. Firma vlastní certifikát Managementu hygieny 
pro výrobu fólií pro potraviny a certifikát kvality ISO 9001:2015 a je 
čtyřnásobným držitelem prestižního ocenění Obal roku, který uděluje 
Obalový institut SYBA.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: GRANITOL akciová společnost
Address: Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun
District: Olomouc
www.granitol.cz
Total Number of Employees: 320
Blue-collar workers: 235
Segment: Chemical Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Slovakia, Netherlands, Belgium
Subject of Import: PE granulate
EXPORT: YES
Countries of Export: Slovakia, Germany, Poland, Denmark, 
Switzerland, Russia, Romania, Austria, Netherlands, Ukraine, 
Tajikistan, Hungary
Subject of Export: PE films, bags, PP strapping bands

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Production line operator, printer

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of blown polyethylene foils and 
polypropylene tapes
Main Products: Group packaging films, HDPE films Mikroten®, Boil-
in bags films, Packaging films, Hygienic disposables films, Palletising 
films, Technical films, Carrier bags, Bags, Biodegradable bags, Cover 
films, Agricultural stretch films, Protective adhesive films, Laminated 
films, PP strapping bands, Printing up to 10 colours
Brief Description of the Company: Company GRANITOL, based in 
Moravský Beroun, is the largest producer of blown polyethylene films 
and PP strapping bands in the Czech Republic, with a tradition of 
more than 120 years. GRANITOL is a major employer in the Olomouc 
Region with 320 employees and turnover of 1,19 billion crowns. 
A significant part of the production is exported to 27 European 
countries. Longstanding customers include a number of major 
national and multinational companies. The company owns the 
Hygiene Management Certificate for the production of food films 
and ISO 9001:2015 Quality Certificate, and is a four-time holder of 
the prestigious „Package of the Year“ award bestowed by the SYBA 
Packaging Institute.
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consulting 4u, s.r.o
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Consulting 4U, s.r.o
Adresa: Wellnerova 134/7, 779 00 Olomouc 9 – Nová Ulice
Okres: Olomouc
www.c4u.cz
Počet zaměstnanců celkem: 16
Z toho dělníci: -
Odvětví: Informační technologie

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rakousko, Slovensko
Předmět exportu: Služby, projekty

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Konzultant SAP, vývojář SAP, projekt manažer, vývojář mobilní 
aplikace

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Implementace podnikových informačních systémů, podpora  
a rozvoj informačního systému u zákazníků, vývoj a výroba softwarových řešení
Hlavní produkty: Podnikový informační systém SAP ECC, SAP S/4HANA, ERP systém, 
datový sklad, CRM, mobilní aplikace. Služby: vedení projektů, zavádění, údržba, pod-
pora provozu a rozvoj informačního systému SAP, vývoj mobilních aplikací, systémo-
vá integrace, helpdesk a podpora produktivního provozu 
Stručný popis firmy: Posláním společnosti je dodávat vysokou přidanou hodnotu 
zákazníkům, a to prostřednictvím komplexních řešení podnikového informačního 
systému. Realizační jádro společnosti tvoří týmy poradců, kteří disponují rozsáhlými 
znalostmi obchodních procesů společností v prostředí různých branží a technickými 
znalostmi dodávaných produktů a řešení SAP. Postupy a činnosti při implementaci 
jsou odvozeny z celosvětové metodiky, umožňující působit efektivně v zavedeném 
prostředí velkých společností i v segmentu malých zákazníků. Consulting 4U je 
partnerem společnosti SAP, která je celosvětově vedoucím dodavatelem aplikačního 
softwaru organizacím všech velikostí. Z partnerství vyplývá zejména vysoká profesi-
onalita na projektech, průběžné zlepšování odborných znalostí současných i nových 
řešení SAP, potřebné technické i personální zázemí. Společnost je certifikovaná pro 
služby podpory produktů SAP jako Partner Center of Expertise (PCoE). Od roku 2004 
je naše společnost certifikována v oblasti ISO 9001:2000 renomovanou auditorskou 
firmou Moody International. Víme, že měřítkem úspěchu je kvalitně odvedená práce 
stejně tak jako kvalitní vztah s našimi zákazníky. Vážíme si svých zákazníků a svým 
přístupem k řešení jejich úkolů tento fakt dokazujeme.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Consulting 4U, s.r.o
Address: Wellnerova 134/7, 779 00 Olomouc 9 – Nová Ulice
District: Olomouc
www.c4u.cz
Total Number of Employees: 16
Blue-collar workers: -
Segment: Information Technology

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of Export: Germany, Austria, Slovakia
Subject of Export: Services, projects

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
SAP consultant, SAP developer, project manager, mobile 
application developer

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Implementation of enterprise information systems, support 
and development of customer information system, development and production 
of software solutions
Main Products: SAP ECC enterprise information system, SAP S/4HANA, ERP system, 
data warehouse, CRM, mobile applications. Services: project management, 
deployment, maintenance, operation support and development of the SAP 
information system, development of mobile applications, system integration, 
helpdesk and support for productive operation
Brief Description of the Company: The company‘s mission is to deliver high added 
value to customers through complex business information system solutions. The 
realization core of the company is made up of teams of consultants who have 
extensive knowledge of business processes in different business environments and 
technical knowledge of delivered SAP products and solutions. Implementation 
procedures and activities are derived from a worldwide methodology enabling to 
operate efficiently in the established environment of large companies as well as in 
the segment of small customers. Consulting 4U is a partner of the SAP Company, 
the world‘s leading provider of application software to organizations of all sizes. 
This partnership is a basis for high professionalism regarding projects, continuous 
improvement of the expertise of current and new SAP solutions, the necessary 
technical and personnel background. The company has been certificated for 
providing support services to SAP products as the Partner Center of Expertise 
(PCoE). In 2004, our company was certified by the reputable auditing company 
Moody International and holds the ISO 9001:2000 certificate. We know that 
the criterion of success is a quality work as well as a quality relationship with 
our customers. We appreciate our customers and demonstrate this fact by our 
approach to solving their problems.

CZ ENG

m.O.s., spol. s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: M.O.S., spol. s r.o.
Adresa: Vlkova 154/21, 790 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.mos.cz
Počet zaměstnanců celkem: 3
Z toho dělníci: -
Odvětví: Informační technologie

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Švýcarsko, Rumunsko, Velká Británie, Rakousko
Předmět importu: Software, digitální tachografy
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektronických 
zařízení, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona
Hlavní produkty: TachoPlus - Software a zařízení pro 
stahování a archivaci dat z digitálních tachografů. Služby 
v oblasti informačních technologií. Servery, PC, tisková řešení, 
počítačové sítě – správa, servis
Stručný popis firmy: M.O.S. spol. s r.o. je společnost působící 
v oboru Informačních technologií už od roku 1991. Jako 
systémový integrátor se zabývá dodávkami PC, hardware, 
software, počítačových sítí, včetně komplexního zajištění 
služeb a servisu. Dále vyvíjíme ve spolupráci se Švýcarskou 
firmou Softroject software TachoPlus pro zpracování a archivaci 
dat z digitálních tachografů. Strategií a krédem společnosti 
je dodávat svým zákazníkům produkty a poskytovat služby 
v co nejvyšší kvalitě. Dokladem toho je i skutečnost, že se firma 
od počátku činnosti orientovala na firmy, které představovaly 
špičky ve svém oboru. Máme k dispozici nejmodernější 
komunikační technologie pro tvorbu rozsáhlých sítí s podporou 
moderních, mobilních a cloudových řešení. Našim cílem je 
spokojený zákazník.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: M.O.S., spol. s r.o.
Address: Vlkova 154/21, 790 00 Olomouc
District: Olomouc
www.mos.cz
Total Number of Employees: 3
Blue-collar workers: -
Segment: Information Technology

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Switzerland, Romania, Great Britain, 
Austria
Subject of Import: Software, digital tachographs
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture, installation and repairs of 
electronic equipment, production, trade and services not listed 
in appendices 1 to 3 of the Trade Licensing Act
Main Products: TachoPlus - software and equipment for 
downloading and archiving data from digital tachographs. IT 
services. Servers, PC, printing solutions, computer networks - 
administration, service
Brief Description of the Company: M.O.S. spol. s r.o. is a company 
operating in the field of Information Technology already since 
1991. As a system integrator, it has been involved in the supply 
of PCs, hardware, software and computer networks, including 
comprehensive provision of service and services. In cooperation 
with the Swiss company Softroject, we develop the TachoPlus 
software for processing and archiving digital tachograph data. 
Strategy and creed of the company is to deliver products and 
services to its customers in the highest possible quality. This is 
also evidenced by the fact that the company has always been 
focused on companies that are leaders in their fields. We are 
able to employ state-of-the-art communications technologies 
for large-scale networking with support for modern, mobile 
and cloud solutions. Our goal is a satisfied customer.
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OltIs Group a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: OLTIS Group a.s.
Adresa: Dr. Milady Horákové 1200/27A, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.oltisgroup.cz
Počet zaměstnanců celkem: 99
Z toho dělníci: -
Odvětví: Informační technologie

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo
Předmět exportu: Informační systémy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Programátor, analytik, projektový manažer

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj informačních systémů pro dopravu 
a logistiku
Hlavní produkty: Řídicí systémy dopravy, informační systémy 
(IS) pro manažera železniční infrastruktury, IS pro logistiku 
a spedice
Stručný popis firmy: Společnost OLTIS Group působí na trhu 
informačních a komunikačních technologií jako integrátor 
informačních systémů podporujících všechny procesy 
a segmenty železniční dopravy, od datové základny a číselníků 
přes softwarovou podporu řízení provozu, nákladní dopravy, 
osobní dopravy, až po informační systémy podporující 
management železniční dopravy. Zaměřuje se rovněž na vývoj, 
provoz a údržbu informačních systémů pro všechny obory 
dopravy a zabývá se také tvorbou technologických studií, 
analýz a poradenstvím.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: OLTIS Group a.s.
Address: Dr. Milady Horákové 1200/27A, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.oltisgroup.cz
Total Number of Employees: 99
Blue-collar workers: -
Segment: Information Technology

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of Export: Slovakia, Poland, Hungary, Austria, 
Germany
Subject of Export: Information systems

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Programmer, analyst, project manager

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Development of information systems for 
transport and logistics
Main Products: Traffic control systems, information systems 
(IS) for railway infrastructure managers, IS for logistics and 
forwarding
Brief Description of the Company: In the information and 
communication technology market, the OLTIS Group operates 
as an integrator of information systems supporting all railway 
transport processes and segments, from data bases and code 
lists, through software support for traffic management, 
freight transport and passenger transport, up to information 
systems supporting railway transport management. It also 
focuses on the development, operation and maintenance of 
information systems for all transport sectors, and also deals 
with the development of technological studies, analyses and 
consultancy.
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Bürokomplet, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: BüroKomplet, s.r.o.
Adresa: Šárka 1907/21, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.burokomplet.cz, www.ikomplet.cz
Počet zaměstnanců celkem: 20
Z toho dělníci: -
Odvětví: Informační technologie

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Konzultant, programátor, IT technik

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba elektronických součástek a desek, 
opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení, maloobchod 
v nespecializovaných prodejnách, činnosti v oblasti informačních 
technologií, poradenství v oblasti řízení, reklamní činnosti, ostatní 
profesní, vědecké a technické činnosti
Hlavní produkty: HW – kopírky, tiskárny, PC, servery, notebooky, 
čtečky čár. kódu, docházkové systémy, odváděcí terminály, GPS 
monitor. Jednotky, SW – MS Office, MS SQL, OS Win, Eset, IS Helios 
Orange a Helios Easy
Stručný popis firmy: Firma BüroKomplet působí na trhu již 19 let. 
Hlavními obory činností jsou prodej, pronájem a servis kancelářské 
techniky, strategické služby v oblasti řízení firmy, dodávka 
informačních systémů a HW, tj. kompletní IT infrastruktury. 
V posledních letech se firma stále více zaměřuje na komplexní řešení 
a strategické služby z oblasti vybavení a řízení firmy. Z historických 
milníků: V roce 1999 se společnost stala zástupcem značky LANIER 
- kopírovacích strojů a IT technologií pro oblast České republiky 
a v roce 2005 autorizovaným partnerem značky RICOH. Díky nárůstu 
prodeje řešení pod značkou LANIER a RICOH se firma stala v roce 2007 
součástí holdingové struktury firmy AD Marketing, a.s., která sdružuje 
obchodně zaměřené firmy. V roce 2010 jsme se stali certifikovaným 
partnerem značky ONI, tj. partnerem pro GPS monitoring vozidel. 
Dalším důležitým momentem je rok 2011 a zisk certifikátu GOLD 
partnera společnosti Asseco Solutions, a.s., dle kterého můžeme 
poskytovat kompletní support k informačnímu systému HELIOS. Je to 
nejvyšší ocenění výrobce systému HELIOS, jelikož Gold partnerů pro 
informační systém HELIOS je pouze 5 v celé republice.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: BüroKomplet, s.r.o.
Address: Šárka 1907/21, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.burokomplet.cz, www.ikomplet.cz
Total Number of Employees: 20
Blue-collar workers: -
Segment: Information Technology

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Consultant, programmer, IT technician

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture of electronic components and boards, 
repair of electronic and optical devices and appliances, retail in non-
specialized stores, IT activities, management consultancy, advertising 
activities, other professional, scientific and technical activities
Main Products: HW – copiers, printers, PC, servers, notebooks, bar 
code readers, attendance systems, exit terminals, GPS monitoring 
units, SW – MS Office, MS SQL, OS Win, Eset, IS Helios Orange and 
Helios Easy
Brief Description of the Company: Company BüroKomplet has been 
in the market already for 19 years. The main areas of activity include 
sales, rental and servicing of office equipment, strategic services in 
the field of company management, delivery of information systems 
and HW, i.e. complete IT infrastructure. In recent years, the company 
has increasingly focused on complex solutions and strategic services 
in the area of  company equipment and management. Historical 
milestones: The company became a representative of the LANIER 
brand - copying machines and IT technology for the Czech Republic 
in 1999, and authorized partner of the RICOH brand in 2005. In 2007, 
due to the increase in the sale of solutions under LANIER and RICOH 
brands, the company became part of the holding structure of AD 
Marketing, a.s., which brings together business-oriented companies. 
In 2010, we became a certified partner of the ONI brand, i.e. a partner 
for GPS monitoring of vehicles. Another important moment is the 
year 2011 and the award of GOLD Partner certificate by the company 
AssecoSolutions, a.s., according to which we can provide complete 
support of the HELIOS information system. This is the highest award 
of the HELIOS system producer because there are only 5 Gold Partners 
for the HELIOS information system in the whole republic.
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melzer, spol. s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Melzer, spol. s r.o.
Adresa: Kojetínská 4445/1a, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.melzer.cz
Počet zaměstnanců celkem: 48
Z toho dělníci: -
Odvětví: Informační technologie

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Konzultant informačních systémů, projektový manager, ob-
chodní manager

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Poskytování komplexních služeb v oblasti 
podnikových informačních systémů
Hlavní produkty: Informační systém QI
Stručný popis firmy: Společnost MELZER vznikla v roce 1992 
jako ryze česká firma. Hlavní činností firmy je implementace 
informačního systému QI u zákazníků a poskytování následného 
servisu. Díky bohatým zkušenostem a množství realizovaných 
projektů se řadí mezi úspěšné a významné dodavatele v oboru 
informačních technologií. Soustředí se nejen na výrobní 
a obchodní firmy, ale i na další oborové segmenty, jakými jsou 
například projektové firmy nebo segment vodárenství. Působí 
na českém trhu z Prahy, Brna a Prostějova, své zákazníky má 
také na Slovensku.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Melzer, spol. s r.o.
Address: Kojetínská 4445/1a, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.melzer.cz
Total Number of Employees: 48
Blue-collar workers: -
Segment: Information Technology

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Information systems consultant, project manager, business 
manager

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Provision of comprehensive services in the 
field of enterprise information systems
Main Products: QI information system
Brief Description of the Company: Company MELZER was 
established in 1992 as a purely Czech company. The main 
activity of the company is the implementation of QI information 
system in our customers and the provision of after-sales service. 
Thanks to our rich experience and the number of projects 
implemented, the company ranks among successful and 
important IT suppliers. It focuses not only on manufacturing 
and commercial firms but also on other industry segments, 
such as project companies or the water-supply sector. It 
operates in the Czech market from Prague, Brno and Prostějov 
and also has its customers in Slovakia.
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vAHAl s.r.o
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: VAHAL s.r.o
Adresa: Vrahovická 56c, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.vahal.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 14
Z toho dělníci: -
Odvětví: Informační technologie

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: USA, Německo
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Instalace LAN, servis IT, správa IT, dodávky IT, analýza IT

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Informační technologie, infrastruktura IT 
Hlavní produkty: LAN, WAN, virtualizace, servery, datové 
úložiště, zálohování, hardware, software, bezpečnost sítí, 
bezpečnostní systémy
Stručný popis firmy: Společnost VAHAL s.r.o je tradičním 
dodavatelem IT řešení. Od roku 1993 zajišťuje komplexní 
dodávky hardware a software pro menší i větší podniky, 
implementuje firemní infrastrukturu IT od počítačových sítí 
po servery a stanice a zajišťuje servis na všech úrovních. 
Virtualizace, návrhy a správa virtuální infrastruktury tvoří 
v posledních letech hlavní složku naší činnosti. Vysoká 
odbornost společnosti VAHAL je charakterizována řadou 
certifikací.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: VAHAL s.r.o
Address: Vrahovická 56c, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.vahal.cz 
Total Number of Employees: 14
Blue-collar workers: -
Segment: Information Technology

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: USA, Germany
EXPORT: YES
Countries of Export: Slovakia

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
LAN installation, IT service, IT administration, IT delivery, IT 
analysis

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Information Technology, IT infrastructure 
Main Products: LAN, WAN, virtualization, servers, data storage, 
backup, hardware, software, network security, security systems
Brief Description of the Company: VAHAL s.r.o. is a traditional 
supplier of IT solutions. Since 1993, it has been providing 
complex hardware and software for small and large businesses, 
implementing enterprise IT infrastructure from computer 
networks to servers and stations, and providing service at 
all levels. Virtualization, design and management of virtual 
infrastructure have been a major component of our business 
activities in recent years. VAHAL‘s high expertise is characterized 
by a number of certifications.
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sensio.cz s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Sensio.cz s.r.o.
Adresa: Interbrigadistů 590/6, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.sensio.cz
Počet zaměstnanců celkem: 4
Z toho dělníci: -
Odvětví: Informační technologie 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Informační systémy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Programátor, školitel, obchodní zástupce, marketingový speci-
alista

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj a provoz informačních systémů
Hlavní produkty: iZUŠ – informační systém základních 
uměleckých škol, EOS ZUŠ – elektronická organizace soutěží 
ZUŠ 
Stručný popis firmy: Firma Sensio.cz s.r.o. se zabývá vývojem 
cloudových informačních systémů pro specifické segmenty 
trhu. Oficiálně vznikla v roce 2015 a zaštítila tak dva doposud 
samostatně provozované projekty - iZUŠ (informační systém 
pro základní umělecké školy v ČR a SR) a specializovaný 
objednávkový systém pro největšího výrobce stínící techniky 
ve střední Evropě. Základním pilířem je snaha přicházet 
s inovativními a revolučními řešeními v dané oblasti 
postavené na kvalitních a schopných lidech (zaměstnanci i 
další spolupracovníci), díky kterým se firma neustále posouvá 
kupředu.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Sensio.cz s.r.o.
Address: Interbrigadistů 590/6, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.sensio.cz
Total Number of Employees: 4
Blue-collar workers: -
Segment: Information Technology 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of Export: Slovakia
Subject of Export: Information Systems

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Programmer, trainer, sales representative, marketing specialist

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Development and operation of information 
systems
Main Products: iZUŠ – information system for basic art schools, 
EOS ZUŠ – electronic organization of competitions of basic art 
schools (ZUŠ) 
Brief Description of the Company: Sensio.cz s.r.o. deals with 
the development of cloud information systems for specific 
market segments. It was officially founded in 2015 to cover 
two previously independently run projects - iZUŠ (information 
system for basic art schools in the Czech Republic and Slovakia) 
and a specialized ordering system for the largest manufacturer 
of shielding technology in Central Europe. The basic pillar 
is the effort to come up with innovative and revolutionary 
solutions in the given area, based on high-quality and capable 
people (employees and other co-workers) thanks to whom the 
company is constantly moving forward.

CZ ENGInform
ační technologie

Inform
ation Technology

Inform
ation Technology

Inform
ační technologie

sivera electronic s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Sivera electronic s.r.o.
Adresa: Svépomoc III 2204/1, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.sivera.cz
Počet zaměstnanců celkem: -
Z toho dělníci: -
Odvětví: Informační technologie

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických 
strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, 
instalace průmyslových strojů a zařízení, telekomunikační 
činnosti
Hlavní produkty: Poradenství v oblasti energetiky, poradenství 
v oblasti pokladních systémů, LED osvětlení
Stručný popis firmy: Společnost má velmi široké reference 
z celého spektra uživatelů telekomunikačních a energetických 
služeb, protože její péčí, ve více než 20leté historii, prošlo 
více než 7 000 firem z oblasti Moravskoslezského, Zlínského 
a Olomouckého kraje i několik tisíc rezidentních zákazníků. 
Majitel a jednatel společnosti je dlouholetým členem 
a místopředsedou Hospodářské komory v Přerově a současně 
i členem energetické sekce HK ČR, která je poradním orgánem 
HK ČR ve vztahu k vládě a parlamentu v oblasti energetiky. 
Společnost byla prověřena i NBÚ.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Sivera electronic s.r.o.
Address: Svépomoc III 2204/1, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.sivera.cz
Total Number of Employees: -
Blue-collar workers: -
Segment: Information Technology

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture, installation and repair 
of electrical machinery and devices, electronic and 
telecommunication equipment, installation of industrial 
machinery and equipment, telecommunications activities
Main Products: Energy consulting, consulting in the field of 
cash register systems, LED lighting
Brief Description of the Company: The company has very broad 
references from the whole range of users of telecommunication 
and energy services; this is due to the fact that more than 7 
000 companies from the Moravian-Silesian, Zlín and Olomouc 
regions as well as several thousand resident customers have 
gone through its care during its 20-year history. The owner 
and Managing Director of the company is a long-time member 
and Vice-Chairman of the Chamber of Commerce in Přerov 
and also a member of the Energy Section of the Chamber of 
Commerce of the Czech Republic, which is an advisory body 
of the Chamber of Commerce of the Czech Republic in relation 
to the government and parliament in the field of energy.  The 
company was also inspected by the National Security Authority.
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kOvOtOplAst s.r.o. Ocelit s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: KOVOTOPLAST s.r.o.
Adresa: Domašov č. p. 425, 790 01 Bělá pod Pradědem
Okres: Jeseník
www.kovoplast.cz
Počet zaměstnanců celkem: 10
Z toho dělníci: 6
Odvětví: Kovodělný průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Svářeč, zámečník, montér ocelových konstrukcí

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Kovovýroba,  prodej stavebního materiálu
Hlavní produkty: Ocelové konstrukce, brány, branky, ploty, 
požární žebříky, bezpečnostní mříže, zábradlí, stojany na kola, 
ocelová vrata
Stručný popis firmy: Hlavní činností  firmy je zakázková 
kovovýroba, ocelové konstrukce - výroba i montáž 
a stavebně-montážní práce. Výrobní prostory najdete v areálu 
Zemědělského družstva (2 km od Jeseníku) a tvoří je dílna 
s kompletním technickým vybavením. Většinou zpracováváme 
ocel, zpracování dalších materiálů zajišťujeme dodavatelsky. 
V roce 2011 firma rozšířila činnost ještě o prodej stavebního 
materiálu.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Ocelit s.r.o.
Adresa: Velké Kunětice 145, 790 52 Velké Kunětice
Okres: Jeseník
www.ocelit.cz
Počet zaměstnanců celkem: 47
Z toho dělníci: 40
Odvětví: Kovodělný průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko
Předmět importu: Al suroviny
EXPORT: ANO
Země exportu: Francie, Rakousko, Německo, Slovensko, Nizo-
zemsko, Alžírsko
Předmět exportu: Výrobky kovovýroby, odlitky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Slévač, brusič, svářeč CO2, obráběč

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba odlitků, kovovýroba, obrábění 
Hlavní produkty: Hliníkové odlitky, speciální kontejnery, 
svařence, stroje
Stručný popis firmy: Firma vznikla v 1996. Současné době 
podniká ve dvou provozovnách ve slévárně Svatobořicích – 
Mistříně a v provozu kovovýroby v Kelčanech.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: KOVOTOPLAST s.r.o.
Address: Domašov č. p. 425, 790 01 Bělá pod Pradědem
District: Jeseník
www.kovoplast.cz
Total Number of Employees: 10
Blue-collar workers: 6
Segment: Metalworking Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Welder, locksmith, assembler of steel structures

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Metal production, sales of building materials
Main Products: Steel structures, gates, wickets, fences, fire 
ladders, safety grilles, railings, bicycle stands, steel gate doors
Brief Description of the Company: The main activity of 
the company is custom metal production, steel structures 
(production and assembly) and construction-assembly work. 
The production facility is located in the area of the Agricultural 
Cooperative (2 km from Jeseník), consisting of a workshop 
with complete technical equipment. We mostly process steel; 
processing of other materials is ensured through our sub-
suppliers. In 2011, the company expanded its activity by sales 
of building materials.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Ocelit s.r.o.
Address:Velké Kunětice 145, 790 52 Velké Kunětice
District: Jeseník
www.ocelit.cz
Total Number of Employees: 47
Blue-collar workers: 40
Segment: Metalworking Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Austria
Subject of Import: Al raw materials
EXPORT: YES
Countries of Export: France, Austria, Germany, Slovakia, 
Netherlands, Algeria
Subject of Export: Metal products, castings

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Metal founder, grinder, CO2 welder, tooler

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of castings, metal production, 
machining
Main Products: Aluminium castings, special containers, 
weldments, machines
Brief Description of the Company: The company was established 
in 1996. Currently, its operations consist of two plants – the 
foundry in Svatobořice-Mistřín and metal-working plant in 
Kelčany.
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Galva s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Galva s.r.o.
Adresa: Na Trávníku 414, 796 07 Prostějov - Držovice
Okres: Prostějov
www.galva.cz
Počet zaměstnanců celkem: 49
Z toho dělníci: 39
Odvětví: Kovodělný průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obsluha technologických linek, elektroúdržba

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Povrchové úpravy kovů
Hlavní produkty: Galvanické zinkování, fosfátování 
Stručný popis firmy: Společnost  Galva  s.r.o.  je specializovaná 
na dodavatele do automobilového průmyslu a dalších 
strojírenských firem. Lesklé zinkové povrchy s pasivacemi, které 
zvyšují korozní odolnost  dílů jsou argumentem podporujícím 
prodejnost výrobků.  Společnost má pobočku v Olomouci.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name Galva s.r.o.
Address: Na Trávníku 414, 796 07 Prostějov - Držovice
District: Prostějov
www.galva.cz
Total Number of Employees: 49
Blue-collar workers: 39
Segment: Metalworking Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Operator of technological lines, electrical maintenance

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Surface treatment of metals
Main Products: Zinc plating, phosphating
Brief Description of the Company:  Company Galva  s.r.o. is 
specialized in dealing with suppliers to the automotive industry 
and other engineering companies. Glossy zinc surfaces with 
passivation, increasing the corrosion resistance of parts, are an 
argument that promotes sales of products.  The company has 
a branch in Olomouc.
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Železárny-Annahütte, spol. s r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Železárny-Annahütte, spol. s r.o.
Adresa: Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.annahutte.cz
Počet zaměstnanců celkem: 166
Z toho dělníci: 135
Odvětví: Kovodělný průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Česká republika
Předmět importu: Válcovaný drát
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Slovensko, Rakousko, Polsko
Předmět exportu: Svařované sítě, žebírkový drát v kruzích a 
tyčích

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Páskovač, rovnač, tažec, svářeč

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba svařovaných sítí a žebírkového 
drátu v kruzích a tyčích
Hlavní produkty: Svařované výztužné sítě do betonu, žebírkový 
drát v kruzích a tyčích
Stručný popis firmy: Významný člen skupiny Max Aicher 
z Německa, zabývající se výrobou svařovaných výztužných 
sítí do betonu a žebírkového a hladkého výztužného drátu 
v kruzích a tyčích. Dodavatel pro stavební průmysl jak 
v Čechách, tak v zahraničí.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Železárny-Annahütte, spol. s r.o.
Address: Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.annahutte.cz
Total Number of Employees: 166
Blue-collar workers: 135
Segment: Metalworking Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import:  Czech Republic
Subject of Import: Rolled wire
EXPORT: YES
Countries of Export: Germany, Slovakia, Austria, Poland
Subject of Export: Welded mesh wiring, ribbed wire in rolls and 
rods

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Strapper, straightener, wire drawing operator, welder

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of welded mesh wiring and 
ribbed wire in rolls and rods
Main Products: Welded reinforcement mesh wiring for 
concrete, ribbed wire in rolls and rods
Brief Description of the Company: A prominent member of 
the Max Aicher Group from Germany, which is engaged in the 
production of welded reinforcing mesh wiring for concrete, 
ribbed and smooth reinforcement wire in rolls and rods. The 
company is a supplier for construction industry both in the 
Czech Republic and abroad.
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vIsImpeX a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: VISIMPEX a.s.
Adresa: Seifertova 33, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.visimpex.cz
Počet zaměstnanců celkem: 80
Z toho dělníci: 36
Odvětví: Kovodělný průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Taiwan, Čína, Vietnam
Předmět importu: Spojovací materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Eston-
sko
Předmět exportu: Spojovací materiál

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Produkt manažer, obchodní zástupce, konstruktér, operátor 
skladu,  referent obchodu

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Nákup a prodej spojovacího materiálu, 
výroba systémů z hliníkových profilů,
Hlavní produkty: Konstrukční hliníkové systémy
Stručný popis firmy: Společnost s 20letou historií a působností 
v oblasti spojovacího materiálu a hliníkových konstrukčních 
systémů. Zavedené systémy řízení jakosti ISO 9001 a 14001 
a procesy dle ISO16949, dodávky do všech odvětví průmyslu, 
včetně automobilového. Vybudované vlastní profesionální 
zázemí pro skladování, výrobu a kontrolu kvality.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: VISIMPEX a.s.
Address: Seifertova 33, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.visimpex.cz
Total Number of Employees: 80
Blue-collar workers: 36
Segment: Metalworking Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Taiwan, China, Vietnam
Subject of Import: Connection accessories
EXPORT: YES
Countries of Export: Hungary, Romania, Bulgaria, Lithuania, 
Estonia
Subject of Export: Connection accessories

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Product manager, sales representative, designer, warehouse 
operator, sales officer

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Purchase and sale of connection accessories, 
production of systems made of aluminum profiles
Main Products: Construction Aluminum Systems
Brief Description of the Company: A company with 20 years of 
history and competence in the field of connection accessories 
and aluminum construction systems. Established quality 
management systems ISO 9001 and 14001, and processes 
according to ISO16949; deliveries to all branches of industry, 
including automotive. The company has developed its own 
professional facilities for storage, production and quality 
control.

CZ ENGKovodělný prům
yslM

etalw
orking Industry

M
etalw

orking Industry
Kovodělný prům

ysl
FOrteX-AGs, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: FORTEX-AGS, a.s.
Adresa: Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk
Okres: Šumperk
www.fortex.cz
Počet zaměstnanců celkem: 295
Z toho dělníci: 197
Odvětví: Kovodělný průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: Hutní materiál, plasty
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo
Předmět exportu: Palety, kontejnery 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Montážní dělník, svářeč, lakýrník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba plastových a pryžových výrobků, 
výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, 
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, 
vývoj transportních palet, vývoj transportních palet pro 
automotive, poradenství, vývoj a výroba robotických palet, 
výroba sekvenčních přepravních vozíků a klecí, tvorba 2D 
a 3D výkresové dokumentace, velkoobchodní prodej hutního 
materiálu, výroba z nerezu
Hlavní produkty: Kontejnerové vozíky, ocelové nástavbové 
rámy, přepravní kovové palety
Stručný popis firmy: Společnost FORTEX-AGS, a.s. je obchodní 
a výrobní společnost, která realizuje svou činnost v několika 
divizích. Společnost byla založena v roce 1968. Je zaměřena 
na stavební výrobu, vývoj a dodávky technologií čistíren 
odpadních vod, výrobu speciálních palet a přepravních 
vozíků pro skladování a manipulaci, prodej a servis osobních 
a užitkových automobilů VW a Škoda.  

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: FORTEX-AGS, a.s.
Address: Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk
District: Šumperk
www.fortex.cz
Total Number of Employees: 295
Blue-collar workers: 197
Segment:  Metalworking Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Germany
Subject of Import: Metallurgical material, plastics
EXPORT: YES
Countries of Export: Germany
Subject of Export: Pallets, containers

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Assembly worker, welder, varnisher

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacturing of plastic and rubber 
products, production of metal structures and metal products, 
surface treatment and welding of metals and other materials, 
development of transport pallets, development of transport 
pallets for automotive, consultancy, development and 
production of robotic pallets, production of sequential 
transport trolleys and cages, creation of 2D and 3D drawing 
documentation, wholesale of metallurgical material, 
manufacturing of stainless steel products
Main Products: Container trolleys, steel super-structure frames, 
transport metal pallets
Brief Description of the Company: FORTEX-AGS, a.s. is a trading 
and manufacturing company that operates in several divisions. 
The company was founded in 1968. It focuses on building 
production, development and supply of technologies for 
sewage treatment plants, production of special pallets and 
transport trolleys for storage and handling, sales and servicing 
of VW and Škoda passenger cars and commercial vehicles.  
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Birki spol. s.r.o. FenIX GrOup a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Birki spol. s.r.o.
Adresa: U Bělidla 926/3, 790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www.birki.cz
Počet zaměstnanců celkem: 10
Z toho dělníci: 7
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Čína
Předmět importu: Komponenty
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Rusko
Předmět exportu: Lyžařské hole

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba sportovních potřeb
Hlavní produkty: Výroba lyžařských holí
Stručný popis firmy: Výroba lyžařských holí od počátku až do 
konce. Firma byla založena před 15 lety a má už tradici i na 
světovém trhu. Sponzorujeme  české sjezdové reprezentace 
(Ondřej Bank, Kryštof  Krýzl, Filip Trejbal ...). Sponzorujeme 
další sportovní akce. Pořádáme akce Nordic Walking, máme 
okolo 35 NW center po celé České republice.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: FENIX GROUP a.s.
Adresa: Slezská 535/2, 790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www.fenixgroup.cz
Počet zaměstnanců celkem: 160
Z toho dělníci: 128
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Polsko, Německo, Španělsko, Velká Británie, Francie
Předmět importu: Dovoz topných fólií, konvektorů, ohřívačů vody a materiálu 
do výroby
EXPORT: ANO
Země exportu: Argentina, Austrálie, Rakousko, Bělorusko, Rusko, Ukrajina, 
Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Kanada, USA, Finsko, Francie, Velká 
Británie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kazachstán, 
Malta, Makedonie, Nový Zéland, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Německo, 
Portugalsko, Španělsko
Předmět exportu: Sálavé topné panely Ecosun, Topné rohože a kabely Ecoflo-
or, přímotopné konvektory Ecoflex, topné folie Ecofilm

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Technik výroby, technik prodeje, výrobní dělník, lakýrník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej sálavých panelů Ecosun, Topných rohoží a kabelů 
Ecofloor, výroba topných folií Ecofilm
Hlavní produkty: Ecosun – sálavé panely, Ecofloor – topné rohože a kabely, Ecofilm – 
topné folie pro vytápění podlah, stropů a zrcadel v koupelně
Stručný popis firmy: Firma Fenix byla založena v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých 
společností v České republice. Zakládajícím členem byla výrobní společnost Fenix s.r.o. 
a prvními produkty, které společnost vyráběla, byly úspěšně prodávané elektrické sálavé 
topné panely ECOSUN. S nárůstem poptávky trhu po těchto produktech následovaly 
elektrické konvektory ECOFLEX, topné kabely a rohože ECOFLOOR a topné fólie ECOFILM, 
včetně regulace topných systémů a široké škály doplňkových produktů. S růstem nabídky 
se vyvíjela i struktura společnosti. Postupně tak vznikly: Fenix s.r.o (1990) – výrobní 
společnost, Fenix Trading s.r.o (1993) – obchodní společnost, Fenix Slovensko s.r.o (1993) 
– výrobně obchodní společnost, Fenix Group a.s (1995) – provádějící správu majetku 
a společné služby, Flexel International Ltd. (2004) – výrobně obchodní společnost se 
sídlem ve Velké Británii, Aztec Europe Ltd. (2008) - výrobně obchodní společnost se sídlem 
ve Velké Británii, SAS ACSO (2010) - výrobně obchodní společnost se sídlem ve Francii, 
CEILHIT SLU (2010) - výrobně obchodní společnost se sídlem ve Španělsku, Konsulent 
Team AS (2014) - obchodní společnost se sídlem v Norsku. Výrobky firmy Fenix  jsou 
expedovány do více jak 60 zemí světa na všech kontinentech.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Birki spol. s.r.o.
Address: U Bělidla 926/3, 790 01 Jeseník
District: Jeseník
www.birki.cz
Total Number of Employees: 10
Blue-collar workers: 7
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Austria, China
Subject of Import: Components
EXPORT: YES
Countries of Export: Poland, Russia
Subject of Export: Ski sticks

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Worker

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture of sporting goods
Main Products: Manufacture of ski sticks
Short Description of the Company: Production of ski sticks/
poles from beginning to end. The company was founded 15 
years ago and has already set a tradition in the world market. 
We sponsor Czech Downhill specialists (Ondřej Bank, Kryštof  
Krýzl, Filip Trejbal ...). We also sponsor other sports events. 
We organize Nordic Walking events and have around 35 NW 
centers throughout the Czech Republic.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: FENIX GROUP a.s.
Address: Slezská 535/2, 790 01 Jeseník
District: Jeseník
www.fenixgroup.cz
Total Number of Employees: 160
Blue-collar workers: 128
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Poland, Germany, Spain, United Kingdom, France
Subject of Import: Import of heating foils, convectors, water heaters and ma-
terials for production
EXPORT: YES
Countries of Export: Argentina, Australia, Austria, Belarus, Russia, Ukraine, 
Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, USA, Finland, France, Great 
Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, South Korea, Kazakhstan, Mal-
ta , Macedonia, New Zealand, the Netherlands, Poland, Slovakia, Germany, 
Portugal, Spain
Subject of Export: Ecosun radiant heating panels, Ecofloor heating mats and 
cables, Ecoflex direct heating convectors, Ecofilm heating foils

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Production technician, sales technician, factory worker, 
varnisher

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture and sale of Ecosun radiant panels, Ecofloor heating mats 
and cables, manufacture of Ecofilm heating foils
Main Products: Ecosun – radiant panels, Ecofloor – heating mats and cables, Ecofilm – 
heating foils for heating floors, ceilings and mirrors in the bathrooms
Short Description of the Company: Company Fenix was founded in 1990 as one of the 
first private companies in the Czech Republic. The founding member was the production 
company Fenix s.r.o.; the first products manufactured by the company were successfully 
sold ECOSUN electric radiant heating panels. The growth of market demand for these 
products led to the production of ECOFLEX electric convectors, ECOFLOOR heating cables 
and mats and ECOFILM heating foils, including heating regulation systems and a wide 
range of complementary products. With the growth of the offer, the structure of the 
company developed as well. The following companies gradually emerged: Fenixs.r.o 
(1990) – a production company, FenixTrading s.r.o (1993) – a trading company, Fenix 
Slovensko s.r.o (1993) – a manufacturing and trading company, Fenix Group a.s (1995) 
– ensuring the property administration and common services, Flexel International Ltd.
(2004) – a UK-based manufacturing and trading company, AztecEurope Ltd.(2008) - a 
UK-based manufacturing and trading company, SAS ACSO (2010) - a manufacturing and 
trading company based in France, CEILHIT SLU (2010) - a manufacturing and trading 
company based in Spain, Konsulent Team AS (2014) - a trading company based in Norway. 
Fenix products are shipped to more than 60 countries worldwide on all continents.
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Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. rep tisk spol. s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Jesenická vodohospodářská společnost, 
spol. s r.o.
Adresa: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www.voda-jvs.cz
Počet zaměstnanců celkem: 36
Z toho dělníci: 23
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Instalatér, provozní montér vodovodů a kanalizací, strojník sta-
vební mechanizace 

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací, 
provádění staveb sítí technického vybavení včetně změn
Hlavní produkty: Výroba pitné vody, odvádění a čištění 
odpadních vod, stavby sítí technického vybavení, kamerový 
monitoring. Vyhledávání skrytých poruch na vodovodech 
a kanalizacích různými metodami
Stručný popis firmy: V současné době se z firmy stala ryze 
stavební společnost se zaměřením zejména na výstavbu 
inženýrských sítí, dopravních staveb a vodohospodářských 
děl. Pro investory poskytuje poradenskou činnost v oblasti 
vodohospodářství, kompletní projektovou činnost a zajišťuje 
další služby v oboru (vyhledávání poruch na vodovodech, 
prodej vodárenského a kanalizačního materiálu, prodej 
chlornanu sodného atd.).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: REP Tisk spol. s r.o.
Adresa: Slezská 1304/1, 790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www.reptisk.cz
Počet zaměstnanců celkem: 11
Z toho dělníci: 3
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Loajální, poctivě pracující kvalifikovaný zaměstnanec

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Ofsetová a digitální tiskárna
Hlavní produkty: Vizitky, letáky, brožury, katalogy
Stručný popis firmy: Jsme nejhezčí tiskárna v kraji. Tiskneme 
všechno, co se tisknout dá. Od vizitek, přes letáky až po katalogy 
a fotoknihy. Zaměřujeme se na expresní zakázky. Jsme držiteli 
mezinárodní kvalitativní certifikace PSO, udělený evropskou 
certifikační agenturou. Tiskneme již více než 25 let.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Address: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
District: Jeseník
www.voda-jvs.cz
Total Number of Employees: 36
Blue-collar workers: 23
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Plumber, water and sewerage fitter, driver of construction 
machinery

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Operation of water supply and sewerage, 
construction of networks of technical equipment including 
their changes 
Main Products: Drinking water production, waste-water 
discharge and treatment, construction of networks of technical 
equipment, camera monitoring, detection of hidden faults 
on water supply systems and sewer systems using various 
methods
Brief description of the company: At present, the company has 
become a purely construction company with a special focus on 
the construction of utility networks, transport structures and 
water management works. For municipalities and investors 
It provides consultancy in the area of water management, 
complete project activities and provides other services in the 
field (searching for faults in water supply, sale of water and 
sewerage material, sale of sodium hypochlorite, etc.).

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: REP Tisk spol. s r.o.
Address: Slezská 1304/1, 790 01 Jeseník
District: Jeseník
www.reptisk.cz
Total Number of Employees: 11
Blue-collar workers: 3
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Loyal, honest-working and qualified employee

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Offset and digital printing plant
Main Products: Business cards, leaflets, brochures, catalogs
Short Description of the Company: We are the most beautiful 
printing plant in the region. We print everything that can be 
printed – from business cards through leaflets to catalogs and 
photo books. Our company focuses on express orders. We are 
holders of the Process Standard for Offset (PSO) international 
quality certificate awarded by the European Certification 
Agency. We have been printing for more than 25 years.

CZ CZENG ENGO
statní odvětvíO
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O
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Jeseník Jeseník

8584

tOuAX s.r.o. Zemědělské družstvo Jeseník - družstvo
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: TOUAX s.r.o.
Adresa: Křižíkova 34, 186 00 Praha 8
Pobočka: Supíkovice 236, 790 51 Supíkovice
Okres: Jeseník
www.touax.cz
Počet zaměstnanců celkem: 250
Z toho dělníci: 220
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: EU
Předmět exportu: Obytné moduly, modulové stavby

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Montér, technik, svářeč, projektant, technický rozvoj

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, prodej, pronájem modulů
Hlavní produkty: Obytné, sanitární, technologické, skladové 
a skládací moduly
Stručný popis firmy: Společnost TOUAX s.r.o. je 100% dceřiná 
firma Divize modulových řešení francouzské skupiny TOUAX, 
evropské dvojky na trhu modulových staveb. TOUAX s.r.o. 
se specializuje na výrobu, prodej a pronájem obytných, 
sanitárních, technologických, skladových a skládacích modulů. 
Centrála českého zastoupení je v  Praze, výrobní závod sídlí 
v Supíkovicích (Jeseník). Společnost působí na českém trhu 
již od roku 1991. TOUAX s.r.o. je specialista na stavbu objektů 
technologií stavebnicového systému modulů s více než 
třicetiletou zkušeností z trhů EU. Objekty jsou sestaveny ze 
speciálních obytných modulů, jejichž nosnou část tvoří ocelový 
rám, který je opláštěn vzájemně zaměnitelnými panely nebo 
sendvičovými stěnami. Nabízíme realizaci budov „na klíč“: 
výrobu a montáž objektů včetně architektonických návrhů, 
zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení 
a provedení stavby, inženýring, realizaci případné spodní 
stavby, přívodu a napojení inženýrských sítí, terénních a 
sadových úprav a vybavení zařizovacími předměty a nábytkem.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Zemědělské družstvo Jeseník - družstvo
Adresa: Šumperská 118, 790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www.zdjesenik.cz
Počet zaměstnanců celkem: 53
Z toho dělníci: 43
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko, Polsko
Předmět importu: Krmivo
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Traktorista, ošetřovatel zvířat, dojič, řidič nákladního automo-
bilu

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Zemědělská výroba
Hlavní produkty: Mléko, maso
Stručný popis firmy: Hospodaříme na cca 2000 ha, naší hlavní 
činností je chov mléčných dojnic a rostlinná výroba zaměřená 
na výrobu objemných krmiv. Mezi doplňkové činnosti patří chov 
masného skotu, ovcí a koz, dále okrasné školky, autobusová 
a nákladní doprava.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: TOUAX s.r.o.
Address: Křižíkova 34, 186 00 Praha 8
Branch: Supíkovice 236, 790 51 Supíkovice
District: Jeseník
www.touax.cz
Total Number of Employees: 250
Blue-collar workers: 220
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of Export: EU
Subject of Export: Residential modules, modular constructions

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Assembler, technician, welder, designer, technical development

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacturing, sale and rental of modules
Main Products: Residential, sanitary, technological, storage 
and folding modules
Short Description of the Company: TOUAX s.r.o. is a 100% subsidiary 
of the Modular Solutions Division of the French TOUAX Group, the 
European two on the market of modular constructions. TOUAX s.r.o. 
specializes in the production, sale and rental of residential, sanitary, 
technological, storage and folding modules. Head office of the 
Czech representation is in Prague, the production plant is located in 
Supíkovice (Jeseník). The company has been operating in the Czech 
market already since 1991. TOUAX s.r.o. is a specialist in building 
objects using the technology of modular systems, with more than 
30-year experience in EU markets. The objects are made up of special 
residential modules, the supporting part of which consists of a steel 
frame, covered by mutually interchangeable panels or sandwich 
walls. We offer the implementation of turn-key buildings: production 
and assembly of objects including architectural designs, elaboration 
of project documentation for building permits and execution of 
construction, engineering, realization of potential underground 
construction, supply and connection of utility networks, field and 
landscaping alterations, and delivery of fittings and furniture.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Zemědělské družstvo Jeseník - družstvo
Address: Šumperská 118, 790 01 Jeseník
District: Jeseník
www.zdjesenik.cz
Total Number of Employees: 53
Blue-collar workers: 43
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Slovakia, Poland
Subject of Import: Feedstuffs
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Tractor driver, animal keeper, milker, truck driver

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Agricultural production
Main Products: Milk, meat
Short Description of the Company: We manage about 2000 ha. 
Our main activity is dairy farming and plant production focused 
on the production of bulk feedstuffs. Additional activities include 
rearing of cattle, sheep and goats, ornamental garden nurseries, 
bus and freight transport.

CZ CZENG ENGO
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Olomouc Olomouc

8786

ceDrO sole s.r.o. FAGrOn a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: CEDRO sole s.r.o.
Adresa: Přerovská 20, 783 55 Velký Újezd
Okres: Olomouc
www.cedrosole.cz
Počet zaměstnanců celkem: 4
Z toho dělníci: 2
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Španělsko, Korea
Předmět importu: Kosmetika
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Kosmetika

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, dovoz a prodej nehtové 
a dekorativní kosmetiky
Hlavní produkty: Přípravky k péči o přírodní nehty, vše pro 
modeláž nehtů
Stručný popis firmy: Naše společnost CEDRO sole s.r.o. vznikla 
jako nástupce podnikajících fyzických osob, které zahájily svou 
podnikatelskou činnost v r. 1991. Od počátku se věnujeme 
maloobchodnímu prodeji sortimentu drogerie, kosmetiky, 
barev a papíru. Naší hlavní činností se od konce roku 1994 stává 
dekorativní a nehtová kosmetika značky „FOUR SEASONS“. 
Postupem času jsme zaměřili svou činnost především na nehty  
a zahájili výrobu kvalitních nehtových produktů pod vlastními 
značkami „CEDRO“ a „GABRA“. Provozujeme internetový 
obchod s nehtovou kosmetikou, dodáváme nehtový 
materiál velkoobchodníkům, školícím centrům, e-shopům 
a distributorům. Prodáváme také nehtovým studiím, 
prodejnám a konečným zákazníkům. Jsme malá rodinná firma 
s několika zaměstnanci. Máme ryze vlastní kapitál, rovněž 
investiční záměry jsou realizovány z vlastních zdrojů.  

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: FAGRON a.s.
Adresa: Holická 1098/31m, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.fagron.cz
Počet zaměstnanců celkem: 120
Z toho dělníci: -
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: EU, Indie
Předmět importu: Léčivé a pomocné látky 
EXPORT: ANO
Země exportu: EU
Předmět exportu: Léčivé a pomocné látky  a léčivé přípravky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výrobce a distributor léčivých látek a léčivých přípravků
Hlavní produkty: Léčivé látky a léčivé přípravky
Stručný popis firmy: Firma FAGRON a.s. se sídlem v Olomouci je světová jednička na 
trhu magistraliter. Spolupracuje nejen s farmaceuty, ale také s lékaři a univerzitami. 
V oblasti farmacie je odborníkem především na chemikálie, farmaceutický materiál, 
suroviny a léčivé přípravky, kterými pokrývá celou Českou republiku, Slovenskou 
republiku a také zahraničí. Fagron revitalizuje význam magistraliter přípravy 
léčiv z důvodu možnosti rozšíření stávajících léčebných postupů a tím posiluje 
pozici lékárníka při přípravě magistraliter léčiv v péči o zdraví pacienta. S našimi 
farmaceutickými surovinami, inovativními základy a širokou škálou služeb ručíme 
nejen za kvalitu výrobků, ale i za jednoduchost jejich použití. Firma neustále rozšiřuje 
svoji činnost a sortiment ve výrobě nesterilních léčivých přípravků polotuhých 
a kapalných forem: cremor, unguenta, solutia, emulze, gely, suspenze, vehicula, pasty 
a sirupy. Také provozujeme eshop se širokým sortimentem léčiv a farmaceutického 
materiálu: dezinfekce, IVLP, obalový materiál, čaje, doplňky stravy, želatinové tobolky, 
laboratorní chemikálie, sklo, OPL a prekurzory, zkoumadla.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: CEDRO sole s.r.o.
Address: Přerovská 20, 783 55 Velký Újezd
District: Olomouc
www.cedrosole.cz
Total Number of Employees: 4
Blue-collar workers: 2
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Spain, Korea
Subject of Import: Cosmetics
EXPORT: YES
Countries of Export: Slovakia
Subject of Export: Cosmetics

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture, import and sale of nail and 
decorative cosmetics
Main Products: Nail care products, all related to nail modelling
Short Description of the Company: Our company CEDRO sole 
s.r.o. was established as a successor of business individuals 
who started their business in 1991. From the beginning, we are 
engaged in the retail sale of the range of drugstore products, 
cosmetics, paints and paper. In 1994, our core activity became 
decorative cosmetics and nail cosmetics of the “FOUR SEASONS” 
brand. Over time, we focused our business primarily on nails 
and started the production of high-quality nail products under 
our own brands “CEDRO” and “GABRA”. We run an online store 
with nail cosmetics, we supply nail materials to wholesalers, 
training centers, e-shops and distributors. We also sell to nail 
studies, shops and end customers. We are a small family –
business with several employees. We solely rely on our own 
capital; investment projects are also carried out using our own 
resources.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: FAGRON a.s.
Address: Holická 1098/31m, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.fagron.cz
Total Number of Employees: 120
Blue-collar workers: -
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: EU, India
Subject of Import: Medicinal and auxiliary substances
EXPORT: YES
Countries of Export: EU
Subject of Export: Medicinal and auxiliary substances and 
pharmaceuticals

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Producer and distributor of medicinal substances and 
pharmaceuticals
Main Products: Medicinal substances and pharmaceuticals
Short Description of the Company: Company FAGRON a.s., based in Olomouc, is the 
world leader in the magistraliter market. It cooperates not only with pharmacists but 
also with doctors and universities. In the field of pharmacy, it specializes primarily in 
chemicals, pharmaceutical materials, raw materials and pharmaceuticals, covering 
the whole of the Czech Republic, Slovak Republic and also foreign countries. Fagron 
revitalizes the importance of the magistraliter drug preparation due to the possibility 
of extending the existing treatment procedures and strengthening the position of the 
pharmacist in preparing magistraliter medicines in the care of the patient‘s health. 
With our pharmaceutical raw materials, innovative fundamentals and a wide range 
of services, we guarantee not only the quality of the products but also the simplicity of 
their use. The company is constantly expanding its operations and assortment in the 
production of non-sterile medicinal products of semi-solid and liquid forms: creams, 
ointments, solutions, emulsions, gels, suspensions, vehicles, pastes and syrups. We 
also operate an e-shop with a wide range of pharmaceuticals and pharmaceutical 
materials: disinfection, individually manufactured medicinal products (IMMP), 
packaging material, teas, dietary supplements, gelatine capsules, laboratory 
chemicals, glass, narcotic and psychotropic substances (NPS) and precursors, testing 
agents.
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Olomouc Olomouc
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Florcenter s.r.o. J.A.D. tOOls s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Florcenter s.r.o.
Adresa: Šlechtitelů 802, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.florcenter.cz
Počet zaměstnanců celkem: 54
Z toho dělníci: 11 
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Nizozemsko, Itálie
Předmět importu: Květiny
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zahradník, obchodník, technik provozu, prodavač květin

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Zahradnictví
Hlavní produkty: Balkonové rostliny, dvouletky, chryzantémy, 
Poinsettie a zeleninová sadba
Stručný popis firmy: Jsme jednou z největších zahradnických 
firem na Moravě. Široký sortiment rostlin pěstujeme na 
3 ha. Ve vlastním zahradním centru nabízíme celoroční 
prodej hrnkových květin přímo ze skleníku; bohatá nabídka 
balkonových a záhonových rostlin; okrasné dřeviny; ovocné 
stromky a keře; sazenice zeleniny; substráty, hnojiva, přípravky 
na ochranu rostlin; zahradní keramika; květináče, truhlíky. 
Kromě maloobchodu provozujeme i velkoobchod a dodáváme  
do zahradních center. Zajišťujeme rozvoz květin pro obchodníky.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: J.A.D. TOOLS s.r.o.
Adresa: Uničovská 1324/21, 784 01 Litovel
Okres: Olomouc
www.jad.cz
Počet zaměstnanců celkem: 21
Z toho dělníci: 9
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Polsko, Čína, Ukrajina, Indie, Tchaj-wan, 
Slovensko, Itálie, Belgie
Předmět importu: Hospodářské ruční nářadí
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Slovensko, Německo, Rakousko, Anglie, 
Francie
Předmět exportu: Hospodářské ruční nářadí

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodní zástupce, skladník, účetní

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Velkoobchodní prodej
Hlavní produkty: Ruční nářadí pro zahradu, stavbu, dům a dílnu: 
kolečka, vědra, lopaty, rýče, hrábě, postřikovače, kompostéry, 
popelnice
Stručný popis firmy: Společnost J.A.D. TOOLS s.r.o. se sídlem 
v Litovli působí na trhu s hospodářským nářadím více jak 20 let. 
V současné době máme 21 zaměstnanců. Hlavní činností naší firmy 
je velkoobchodní prodej ručního nářadí pro zahradu, stavbu dům a 
dílnu. Dále se zabýváme výrobou hospodářských a stavebních koleček 
a hliníkových lopat. Zboží dodáváme jak do velkoobchodů, tak do 
hobby řetězců a do e-shopů. 

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Florcenter s.r.o.
Address: Šlechtitelů 802, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.florcenter.cz
Total Number of Employees: 54
Blue-collar workers: 11 
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Netherlands, Italy
Subject of Import: Flowers
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Gardener, businessman, operation technician, flower salesman

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Gardening, horticulture
Main Products: Balcony plants, biennials, chrysanthemums, 
Poinsettia and vegetable seedlings
Short Description of the Company: It is one of the largest 
horticultural enterprises in Moravia. We grow a wide range of 
plants on 3 ha. In our own garden center, we offer year-round 
sale of potted flowers directly from the greenhouse; a rich 
offer of balcony and bed flowers; ornamental trees; fruit trees 
and bushes; vegetable seedlings; substrates, fertilizers, plant 
protection products; garden ceramics; pots, boxes. In addition 
to retailing, we also operate a wholesale and deliver to garden 
centers. We provide distribution of flowers for merchants.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: J.A.D. TOOLS s.r.o.
Address: Uničovská 1324/21, 784 01 Litovel
District: Olomouc
www.jad.cz
Total Number of Employees: 21
Blue-collar workers: 9
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Poland, China, Ukraine, India, Taiwan, 
Slovakia, Italy, Belgium
Subject of Import: Hand tools
EXPORT: YES
Countries of Export: Poland, Slovakia, Germany, Austria, 
England, France
Subject of Export: Hand tools

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Sales representative, storekeeper, accountant

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Wholesale
Main Products: Hand tools for gardens, construction, houses 
and work-shops: wheel-barrows, buckets, shovels, spades, 
rakes, sprinklers, composting equipment, dustbins
Short Description of the Company: Company J.A.D. TOOLS s.r.o., 
based in Litovel, has been operating in the hand-tools market 
for more than 20 years. We currently have 21 employees. The 
main activity of our company is the wholesale of hand tools 
for gardens, construction, houses and work-shops. We also deal 
with the production of wheel-barrows and aluminum shovels 
for farms and construction. We supply goods to wholesalers, 
hobby chains and e-shops. 
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Olomouc Olomouc
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lABIcOm s.r.o. michal Žaroský – mp trading
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: LABICOM s.r.o.
Adresa: VTP UP, Šlechtitelů 19, 783 71 Olomouc
Okres: Olomouc
www.labicom.cz
Počet zaměstnanců celkem: 16
Z toho dělníci: -
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Evropa, USA
Předmět importu: Obchodní zboží
EXPORT: ANO
Země exportu: Evropa 
Předmět exportu: Obchodní zboží

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodní činnost, servisní činnost

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Prodej spotřebního materiálu pro chemické 
laboratoře
Hlavní produkty: Chemický spotřební materiál, laboratorní 
přístroje, chemikálie, standardy
Stručný popis firmy: Naše firma se zabývá prodejem přístrojů, 
spotřebního materiálu, chemikálií a standardů zejména pro 
chemické laboratoře, přičemž největší pozornost věnujeme 
odběru a přípravě vzorků a chromatografickým analýzám.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Michal Žaroský – MP Trading
Adresa: Nádražní I 748, 783 53  Velká Bystřice
Okres: Olomouc
www.Mptrading.cz
Počet zaměstnanců celkem: 1
Z toho dělníci: -
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Velká Británie, Polsko
Předmět importu: Elektrické lapače hmyzu
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Elektrické lapače hmyzu

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických 
strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, 
velkoobchod a maloobchod
Hlavní produkty: Prodej a servis elektrických lapačů létajícího 
hmyzu
Stručný popis firmy: Nabízíme komplexní řešení ochrany 
před létajícím hmyzem a jeho monitoring. Prodej a servis 
elektrických lapačů hmyzu značek Insect-a-Clear a Pestwest 
pro Česko a Slovensko. Poradenstvím v této oblasti, návrh 
rozmístění lapačů v provozu. Monitoring hmyzu včetně 
vypracování protokolů. Výroba lepivých feromonových desek 
pro lapače hmyzu všech značek. 

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: LABICOM s.r.o.
Address: VTP UP, Šlechtitelů 19, 783 71 Olomouc
District: Olomouc
www.labicom.cz
Total Number of Employees: 16
Blue-collar workers: -
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Europe, USA
Subject of Import: Commercial goods
EXPORT: YES
Countries of Export: Europe
Subject of Export: Commercial goods

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Commercial activities, service activities

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Sales of consumables for chemical 
laboratories
Main Products: Chemical consumables, laboratory instruments, 
chemicals, standards
Short Description of the Company: Our company is engaged in 
the sale of instruments, consumables, chemicals and standards 
especially for chemical laboratories, whereas the greatest 
attention is paid to collection and preparation of samples and 
chromatographic analyses.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Michal Žaroský – MP Trading
Address: Nádražní I 748, 783 53  Velká Bystřice
District: Olomouc
www.Mptrading.cz
Total Number of Employees: 1
Blue-collar workers: -
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Great Britain, Poland
Subject of Import: Electric insect traps
EXPORT: YES
Countries of Export: Slovakia
Subject of Export: Electric insect traps

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture, installation, repair of electrical 
machinery and devices, electronic and telecommunication 
equipment, wholesale and retail trade
Main Products: Sales and service of electric traps for flying 
insects 
Short Description of the Company: We offer a comprehensive 
solution to the protection against flying insects and their 
monitoring. Sales and service of electric insect traps of Insect-a-
Clear and Pestwest brands for the Czech Republic and Slovakia. 
Consultancy in this area, proposals for the deployment of traps 
in operation. Insect monitoring, including the elaboration of 
protocols. Production of adhesive pheromone plates for insect 
traps of all brands. 

CZ CZENG ENGO
statní odvětvíO
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Olterm & tD Olomouc, a.s. tempIsH s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Adresa: Jánského 469/8, 779 00 Olomouc - Povel
Okres: Olomouc
www.olterm.cz
Počet zaměstnanců celkem: 75
Z toho dělníci: 37
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Operátor multitechnické služby, operátor bazénových techno-
logií

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a rozvod tepelné energie
Hlavní produkty: Tepelná energie, multitechnické služby, 
provoz bazénových technologií
Stručný popis firmy: Výrobce a dodavatel tepelné energie pro 
byty, školská zařízení, terciální a komerční sféru, provozovatel 
Plaveckého stadionu Olomouc a Aquacentra Delfínek.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: TEMPISH s.r.o.
Adresa: bratří Wolfů 16, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.tempish.cz
Počet zaměstnanců celkem: 25
Z toho dělníci: -
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Čína, Turecko, Pákistán, Vietnam
Předmět importu: Sportovní zboží
EXPORT: ANO
Země exportu: Celá Evropa, Asie, Chile, Rusko
Předmět exportu: Sportovní zboží

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona
Hlavní produkty: Kolečkové brusle, zimní brusle, florbalové vybavení
Stručný popis firmy: Firma TEMPISH s.r.o. vyrábí sportovní potřeby pod značkou 
TEMPISH již od roku 1994, kdy byla založena. Dne 1.1.2005 změnila právní 
formu ze sdružení soukromě podnikajících osob (živnostníků) na společnost 
s ručením omezeným. Založení firmy je spojeno s nástupem nového 
sportovního odvětví a nového fenoménu konce 20. století – bruslení na 
kolečkových bruslích. Tento sport a sportovně rekreační aktivita za poslední 
čtvrt století dosáhla masového rozvoje, kdy kolečkové brusle dnes používá 
snad každé dítě a velká většina dospělých ke svým sportovním, nebo sportovně 
rekreačním aktivitám. Výrobní sortiment se postupně rozšiřoval o další doplňky 
ke kolečkovým bruslím, jako jsou chrániče, přilby, batohy a tašky, sportovní 
textil, brýle... K podstatnému rozšíření nabídky výrobků pod značkou TEMPISH 
došlo na konci 90-tých let minulého století. V té době se pod značkou TEMPISH 
začaly prodávat koloběžky, skateboardy, zimní brusle, florbalové hole a další 
sportovní potřeby. Dnes je značka TEMPISH registrována a chráněna v 36 
zemích na světě a pod touto značkou jsou sportovní potřeby expedovány do 
více jak 45 zemí světa. Hlavním cílem firmy je dodávat na trh sportovní potřeby 
pro masové sportovní využití. Výrobky pod značkou TEMPISH jsou určeny pro 
rekreační, amatérský, výkonnostní a v některých případech i pro vrcholový 
sport. Především v posledních letech se naše pozornost stále více zaměřuje na 
vyšší kvalitu a komfortnější využití výrobků při sportovní zátěži.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Address: Jánského 469/8, 779 00 Olomouc - Povel
District: Olomouc
www.olterm.cz
Total Number of Employees: 75
Blue-collar workers: 37
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Operator of multi-technology service, pool technology operator

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production and distribution of heat energy
Main Products: Thermal energy, multi-technology services, 
pool technology operation
Short Description of the Company: Manufacturer and supplier 
of thermal energy for flats, school facilities, tertiary and 
commercial sphere, operator of Olomouc Swimming Stadium 
and Delfínek Aquacentre.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: TEMPISH s.r.o.
Address: bratří Wolfů 16, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.tempish.cz
Total Number of Employees: 25
Blue-collar workers: -
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: China, Turkey, Pakistan, Vietnam
Subject of Import: Sports goods
EXPORT: YES
Countries of Export: Whole Europe, Asia, Chile, Russia
Subject of Export: Sports goods

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacturing, trade and services not listed in appendices 1 
to 3 of the Trade Licensing Act
Main Products: Roller skates, winter skates, floorball equipment
Short Description of the Company: TEMPISH s.r.o. has been producing sporting 
goods under the TEMPISH brand, already since its founding in 1994. On January 
1, 2005, it changed the legal form from the association of private entrepreneurs 
(tradesmen) to a limited liability company. The founding of the company is 
connected with the emergence of a new sports sector and a new phenomenon 
at the end of the 20th century - skating on roller skates. During the last 25 
years, this sport and sporting-recreational activity has grown massively. Roller 
skates are nowadays used by every child and the vast majority of adults for their 
sporting or sporting-recreational activities. The product range was gradually 
completed with other accessories for roller skates, such as protectors, helmets, 
backpacks and bags, sports textiles, glasses.... The offer of products under the 
TEMPISH brand was expanding significantly in the late 1990s. At that time, 
scooters, skateboards, winter skates, floorball sticks and other sporting goods 
began to be sold under the TEMPISH brand. Today, the TEMPISH brand is 
registered and protected in 36 countries worldwide; under that brand, sporting 
goods are shipped to more than 45 countries around the globe. The main goal of 
the company is to supply sports equipment for mass sports use. Products under 
the TEMPISH brand are designed for recreational, amateur, performance and, in 
some cases, also for top sport. Especially in recent years, our attention has been 
increasingly focused on higher quality and more comfortable use of products 
in sporting load.

CZ CZENG ENGO
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výstaviště Flora Olomouc, a.s. Český výrobek s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Adresa: Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
Okres: Olomouc
www.flora-ol.cz
Počet zaměstnanců celkem: 78
Z toho dělníci: 44
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Rakousko
Předmět exportu: Realizace výstav

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Zednictví, výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Silniční motorová doprava 
(nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvyšší povolené hmotnosti 
do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvyšší 
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, nákladní mezinárodní provozovaná 
vozidly o nejvyšší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně). Montáž, opravy, 
revize a zkoušky elektrických zařízení. Truhlářství, podlahářství, zámečnictví, 
nástrojářství, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních 
zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, 
prodejních a obdobných akcí provozování tělovýchovných a sportovních 
zařízení a organizování sportovních činností návrhářská, designérská, 
aranžérská činnost a modeling. Poskytování technických služeb, reklamní 
činnost, marketing, mediální zastoupení. Poskytování služeb pro zemědělství, 
zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, projektování pozemkových 
úprav a hostinská činnost
Hlavní produkty: Výstavnické a veletržní akce, především květinové 
a zahradnické výstavy Flora Olomouc
Stručný popis firmy: Společnost Výstaviště Flora Olomouc (VFO) vznikla 
v lednu 1966, od roku 2000 je akciovou společností se stoprocentní 
majetkovou účastí města. Areál VFO představuje unikátní spojení historických 
parků a moderního výstavnického centra se zázemím odpovídajícím 
standardu 21. století. Stejnojmenná společnost, která areál spravuje, patří 
k předním českým výstavnickým organizacím. Ročně připravuje na dvě desítky 
vlastních výstav, veletrhů a dalších akcí včetně nejstarší a největší české 
květinové akce - mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu Flora Olomouc. 
V loňském roce navštívilo všechny výstavy, veletrhy a další akce pořádané 
v areálu VFO celkem 430 120 osob.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Český výrobek s.r.o.
Adresa: Tichá 259/6, 796 07 Držovice
Okres: Prostějov
www.czvyrobek.cz
Počet zaměstnanců celkem: 0
Z toho dělníci: -
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Podpora českých výrobků
Hlavní produkty: Český výrobek ochranná známka
Stručný popis firmy: Podporujeme české výrobky. Udělujeme 
licenci a Certifikát k užívání loga Český výrobek na 
potravinářských a nepotravinářských výrobcích. Umístěním 
loga na výrobcích vzrostl prodej až o 30%. Podporujeme české 
výrobky na akcích, v tisku, internetu i televizi, pořádáme 
soutěže pro zákazníky i výrobce, vydáváme Kalendář českých 
výrobků a slavíme významný den -  Den českých výrobků 27.10.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Address: Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
District: Olomouc
www.flora-ol.cz
Total Number of Employees: 78
Blue-collar workers: 44
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of Export: Austria
Subject of Export: Realization of exhibitions

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Masonry, production, trade and services not listed 
in appendices 1 to 3 of the Trade Licensing Act. Road motor transport 
(freight, national, using vehicles with a maximum permissible weight up 
to (inclusive) 3.5 tons; freight, national, using vehicles with a maximum 
permissible weight over 3.5 tons; freight, international, using vehicles with 
a maximum permissible weight up to (inclusive) 3.5 tons). Installation, 
repair, inspection and testing of electrical equipment. Joinery, flooring, 
locksmithing, tool making, operation of cultural, cultural-educational and 
entertainment facilities, organization of cultural productions, entertainment 
events, exhibitions, trade fairs, shows, sales and similar events, operation 
of physical-education and sports facilities and organization of sporting 
activities, design and arranging activities and modelling. Provision of 
technical services, advertising, marketing, media representation. Provision of 
services for agriculture, horticulture, fish farming, forestry and hunting, land 
planning and catering activities
Main Products: Exhibition and fair events, especially the floral and gardening 
exhibition “Flora Olomouc”
Short Description of the Company: Company Výstaviště Flora Olomouc 
(VFO) was founded in January 1966; in 2000, it became a joint-stock 
company with 100% ownership of the city. The site of the exhibition area is 
a unique combination of historic parks and a modern exhibition center with 
a background corresponding to the standard of the 21st century. The company, 
managing the site, is one of the leading Czech exhibition organizations. Every 
year, it prepares about twenty exhibitions, fairs and other events including 
the oldest and largest Czech flower event - the International gardening 
exhibition and trade fair “Flora Olomouc”. Last year, all exhibitions, fairs and 
other events held in the VFO premises were visited by a total of 430,120 
people.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Český výrobek s.r.o.
Address: Tichá 259/6, 796 07 Držovice
District: Prostějov
www.czvyrobek.cz
Total Number of Employees: -
Blue-collar workers: -
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Support of Czech products
Main Products: Czech Product trademark
Short Description of the Company: We support Czech products. 
We grant license and certificate to use the Czech Product 
logo for food and non-food products. By placing the logo on 
products, their sales increased by almost 30%. We support 
Czech products at events, in the press, online and on TV, and 
organize competitions for customers and producers. We 
also publish the Calendar of Czech Products and celebrate 
a significant day - Czech Products Day on 27 October.
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plAstImeX prostějov, spol. s r.o. ps plAstY cZ s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: PLASTIMEX Prostějov, spol. s r.o.
Adresa: Sladkovského 3065/14, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.plastimexpv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 40
Z toho dělníci: 22
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Turecko, Nizozemsko, Německo, Itálie, Polsko, 
Maďarsko, Slovensko
Předmět importu: Zboží
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Zboží

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Pracovník prodeje a marketingu, skladník prodejce

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Velkoobchod domácích a zahrádkářských 
potřeb
Hlavní produkty: Plastové zboží, smaltované nádobí, nerezové 
nádobí, příbory, žehlící prkna, sudy, konve, přepravky, 
keramika, sklo a porcelán
Stručný popis firmy: Firma působí v ČR od roku 1992. Patří 
k nejvýznamnějším velkoobchodům s domácími potřebami. 
S více než 10 000 druhy zboží nabízí nejširší sortiment 
zejména domácích potřeb v České republice. Zastupuje na 
trhu všechny domácí výrobce a sortiment vhodně doplňuje 
importem významných zahraničních výrobců. Zboží dodává 
maloobchodům, výrobním firmám i do státních institucí jako 
jsou školy, nemocnice a úřady státní správy. Výrobky dopravuje 
odběratelům vlastní dopravou nebo sjednanými dopravci. 
Firma působí na území České republiky i Slovenska. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: PS PLASTY CZ s.r.o.
Adresa: Kostelecká 4570/57b, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.psplasty.cz
Počet zaměstnanců celkem: -
Z toho dělníci: -
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko
Předmět  exportu: Obaly pro potravinářský průmysl, nápojové 
kelímky s potiskem

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodní zástupce

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod, služby
Hlavní produkty: Plastové obaly pro potravinářský průmysl, 
nápojové kelímky s potiskem
Stručný popis firmy: Firma vznikla v roce 2006 s cílem 
poskytnout širokou nabídku plastových obalů pro potravinářský 
průmysl. Naše společnost je zaměřena na výrobu vstřikovacích 
a termoformovaných obalů. Nabízíme nejmodernější technologie 
– sleeve, IML a offsetový osmibarevný tisk. Díky bohatým 
zkušenostem jsme schopni reagovat na všechny potřeby našich 
zákazníků.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: PLASTIMEX Prostějov, spol. s r.o.
Address: Sladkovského 3065/14, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.plastimexpv.cz
Total Number of Employees: 40
Blue-collar workers: 22
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Turkey, Netherlands, Germany, Italy, 
Poland, Hungary, Slovakia
Subject of Import: Goods
EXPORT: YES
Countries of Export: Slovakia
Subject of Export: Goods

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Sales and marketing worker, vendor‘s storekeeper

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Wholesale of household and gardening 
articles
Main Products: Plastic goods, enamel dishes, stainless steel 
dishes, cutlery, ironing boards, barrels, cans, crates, ceramics, 
glass and porcelain
Short Description of the Company: The company has been 
operating in the Czech Republic since 1992. It belongs to 
the most important wholesalers of household articles. 
With more than 10,000 kinds of goods, it offers the widest 
range of mainly household articles in the Czech Republic. 
It represents all domestic manufacturers in the market and 
suitably complements the assortment by imports from major 
foreign manufacturers. The goods are supplied to retailers, 
manufacturing companies as well as to state institutions such 
as schools, hospitals and state administration offices. The 
company delivers the products to customers using its own 
transport or agreed carriers. It operates both in the Czech 
Republic and Slovakia. 

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: PS PLASTY CZ s.r.o.
Address: Kostelecká 4570/57b, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.psplasty.cz
Total Number of Employees: -
Blue-collar workers: -
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
EXPORT: YES
Countries of Export: Slovakia, Croatia, Hungary
Subject of Export: Packaging for the food industry, beverage 
cups with printing

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Sales representative

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacturing, trade, services
Main Products: Plastic packaging for the food industry, beverage 
cups with printing
Short Description of the Company: The company was established 
in 2006 with the aim of providing a wide range of plastic 
packaging for the food industry. Our company focuses on the 
production of injection and thermoformed packaging. We offer 
state-of-the-art technologies – sleeve, In-mold label and offset 
eight-color printing. Thanks to our rich experience, we are able to 
respond to all needs of our customers.
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semO a.s. ŽAluZIe nevA s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SEMO a.s.
Adresa: Smržice 414, 798 17 Smržice
Okres: Prostějov
www.semo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 84
Z toho dělníci: 37
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Maďarsko, Francie, Itálie, Holandsko, Indie, 
Thajsko, USA, Chile, Dánsko
Předmět importu: Osivo, smluvní výroba osiva
EXPORT: ANO
Země exportu: Celkem 33 zemí, nejvýznamnější země exportu: 
Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Italie, Bulharsko, Lotyš-
sko, Rumunsko, Bělorusko,  Rusko, Libanon, Kosovo
Předmět exportu: Osivo zelenin, léčivých a  aromatických rostlin

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Pracovník ve šlechtění, zahradník, traktorista

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Šlechtění odrůd zeleniny, výroba a zpracování osiva 
zelenin a léčivých a aromatických rostlin, obchod s osivem zelenin a léčivých 
a aromatických rostlin a květin
Hlavní produkty: Osivo zelenin a léčivých a aromatických rostlin
Stručný popis firmy: Společnost SEMO a.s. je významná česká společnost 
zabývající se šlechtěním, produkcí a prodejem osiv zeleniny, květin, léčivých 
a aromatických rostlin. Navázala na více než 50letou tradici místního 
šlechtění, která je spojena s bývalou Šlechtitelskou stanicí zeleniny. 
Šlechtitelský program se zaměřuje především na plodovou zeleninu (papriky, 
rajčata, okurky), kořenovou zeleninu (mrkev, petržel), salát, cibuli a zahradní 
hrášek. Zakládáme si na vysoké kvalitě našich osiv. Našimi zákazníky jsou 
profesionální pěstitelé, zahradníci (osivo kategorie PROFI a STANDARD) 
i drobní zahrádkáři (program HOBBY). Při výrobě i v obchodní činnosti 
spolupracujeme s mnoha významnými světovými firmami v oboru.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Adresa: Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
Okres: Prostějov
www.nevapv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 126
Z toho dělníci: 100
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Švýcarsko, Rakousko
Předmět importu: Komponenty pro venkovní žaluzie
EXPORT: ANO
Země exportu: Švýcarsko, Rakousko, Německo, Slovensko, 
Norsko, Francie, Slovinsko, Izrael, Itálie, Maďarsko, Polsko, 
Kypr, Řecko, Španělsko, Chorvatsko, Bulharsko, Irsko, Austrálie, 
Japonsko
Předmět exportu: Venkovní žaluzie, fasádní žaluzie, samonosné 
systémy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Montážní dělník ve výrobě, lakýrník práškové lakovny, nákupčí, 
obchodník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej venkovních žaluzií
Hlavní produkty: Venkovní žaluzie, fasádní žaluzie, samonosné 
systémy, kryty pro venkovní žaluzie 
Stručný popis firmy: Společnost ŽALUZIE NEVA s.r.o., založená 
roku 2002, je předním českým výrobcem venkovní protisluneční 
ochrany. Specializujeme se na výrobu venkovních žaluzií různých 
typů, včetně hliníkových fasádních žaluzií a samonosných 
systémů a doplňků pro montáž žaluzií - podomítkových krytů 
a sendvičových desek. V roce 2016 jsme dodali naše výrobky do 
26 zemí s celkovým obratem cca 14 mil €. Materiál nakupujeme 
převážně od evropských dodavatelů, kteří nám mohou zaručit 
jeho vysokou kvalitu. Od roku 2014 máme vlastní práškovou 
lakovnu, která nám umožňuje flexibilně a ve vysoké kvalitě 
lakovat profily pro venkovní žaluzie.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: SEMO a.s.
Address: Smržice 414, 798 17 Smržice
District: Prostějov
www.semo.cz
Total Number of Employees: 84
Blue-collar workers: 37
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Hungary, France, Italy, Holland, India, 
Thailand, USA, Chile, Denmark
Subject of Import: Seeds for sowing, contractual seed 
production
EXPORT: YES
Countries of Export: 33 countries in total, the most important 
countries are as follows: Slovakia, Poland, Hungary, Germany, 
Italy, Bulgaria, Latvia, Romania, Belarus, Russia, Lebanon, 
Kosovo
Subject of Export: Seeds of vegetables, medicinal and aromatic 
plants

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Worker in breeding, gardener, traktorist

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Breeding of vegetable varieties, production and processing 
of vegetable seeds and medicinal and aromatic plants, trade in vegetable 
seeds, and medicinal and aromatic plants and flowers
Main Products: Seeds of vegetables and medicinal and aromatic plants
Short Description of the Company: SEMO a.s. is a significant Czech company 
engaged in the breeding, production and sale of seeds of vegetables, 
flowers, medicinal and aromatic plants. The company continues in the 
50-year tradition of local breeding, which is associated with the former 
Vegetables Breeding Station. The breeding program focuses mainly on fruit 
vegetables (peppers, tomatoes and cucumbers), root vegetables (carrot, 
parsley), lettuce, onion and garden peas. We rely on the high quality of our 
seeds. Our customers are professional growers, horticulturists (PROFI and 
STANDARD seed categories) as well as small gardeners (HOBBY program). In 
manufacturing and trade activities, we cooperate with many of the world‘s 
leading companies in the field.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Address: Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
District: Prostějov
www.nevapv.cz
Total Number of Employees: 126
Blue-collar workers: 100
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Germany, Switzerland, Austria
Subject of Import: Components for external blinds
EXPORT: YES
Countries of Export: Switzerland, Austria, Germany, Slovakia, 
Norway, France, Slovenia, Israel, Italy, Hungary, Poland, Cyprus, 
Greece, Spain, Croatia, Bulgaria, Ireland, Australia, Japan
Subject of Export: External blinds, facade blinds, self-bearing 
systems

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Production assembler, varnisher int the powder coating plant, 
purchaser, trader

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production and sale of external blinds
Main Products: External blinds, facade blinds, self-bearing 
systems, cover sheets for external blinds
Short Description of the Company: Company ŽALUZIE NEVA s.r.o., 
founded in 2002, is a leading Czech manufacturer of external 
sun protection. We specialize in the production of outdoor blinds 
of various types, including aluminum facade blinds and self-
bearing systems and accessories for the installation of blinds – 
underfacade cases and sandwich plates. In 2016, we delivered 
our products to 26 countries with a total turnover of app. € 
14 million. The material is mainly purchased from European 
suppliers who can guarantee its high quality. Since 2014 we have 
been operating our own powder coating plant which allows us 
to flexibly paint profiles for outdoor blinds in a very high quality.
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Dagmar poláková DAreX
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Dagmar Poláková DAREX
Adresa: Gen. Štefánika 2128/35, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.darexshop.cz
Počet zaměstnanců celkem: -
Z toho dělníci: -
Odvětví: Ostatní odvětví

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba potravinářských výrobků, 
stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních, 
destilace, rektifikace a míchání lihovin
Hlavní produkty: Dárkové koše, kytice, rolády, figurky, lahve na 
slivovici, dárkové čokolády, dorty, lahůdky
Stručný popis firmy: Výroba dárkového zboží a lahůdek, dárkový 
servis, ozdobné balení dárků. Klobásové kytice, dárkové balíčky 
a dárkové koše, vtipné dárky, čokoládová erotika, čokoládové 
figurky a pralinky, dárky s dovozem. E-shop. Dárkový servis pro 
české krajany, objednávky zboží přes internet a doručováním 
po celé ČR a SR.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Dagmar Poláková DAREX
Address: Gen. Štefánika 2128/35, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.darexshop.cz
Total Number of Employees: - 
Blue-collar workers: -
Segment: Other sectors

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture of food products, catering 
in restaurants, stands and mobile facilities, distillation, 
rectification and mixing of spirits
Main Products: Gift baskets, bouquets, rolls, figurines, plum 
brandy bottles, gift chocolates, cakes, delicacies
Short Description of the Company: Production of giftware and 
delicatessen, gift service, decorative gift wrapping. Sausage 
bouquets, gift packs and gift baskets, funny gifts, chocolate 
erotic, chocolate figurines and pralines, gifts with delivery. 
E-shop. Gift shop for Czech compatriots, orders of goods online 
and delivery throughout the Czech Republic and Slovakia.

CZ ENG
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JuBO okna s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: JUBO okna s.r.o.
Adresa: Polská 4, 790 81 Česká Ves
Okres: Jeseník
www.jubookna.cz
Počet zaměstnanců celkem: 30
Z toho dělníci: 11
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Polsko
Předmět importu: Plastové profily VEKA, předokenní rolety
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělník ve výrobě plastových oken a dveří, technik-příprava vý-
roby, obchodní zástupce

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a montáž plastových oken a dveří
Hlavní produkty: Plastová okna a dveře
Stručný popis firmy: Společnost JUBO OKNA s.r.o. vyrábí plastová okna a dveře 
z velmi kvalitního a variabilního profilového systému třídy „A“ německé firmy 
VEKA AG (největší výrobce plastových okenních profilů na světě) v různých 
druzích barevného provedení profilů. Dostatečně velká výrobní kapacita, 
komplexní výrobní technologie, odborné znalosti a schopnosti zaměstnanců 
umožňují realizovat i objemově velké zakázky v zákazníkem požadovaných 
termínech dodání a hlavně v potřebné kvalitě. Montáž výrobků do stavebních 
otvorů je zajišťována montážními skupinami, které splňují náročné požadavky 
jak výrobce plastových profilů, tak výrobce plastových oken a dveří. Okna, 
balkónové dveře a vnější dveře vyrábíme z pětikomorového profilového 
systému třídy „A“ VEKA TOPLINE AD s dorazovým vnitřním a vnějším těsněním, 
Uf=1,2 W/m2K, nebo ze sedmikomorového inovativního profilového systému 
VEKA SOFTLINE 82 MD se stavební hloubkou 82 mm, se třemi těsnícími 
rovinami a s tepelnou prostupností Uf=1,0 W/m2K. Společnost JUBO okna, 
s.r.o. je držitelem certifikátu systému managementu jakosti podle ČSN EN 
ISO 9001:2008, certifikátu systému environmentálního managementu podle 
ČSN EN ISO14001:2004 a ČSN EN OHSAS 18001:2007 na prodej, dodávky, 
výrobu a montáž plastových oken a dveří a na provádění staveb, jejich změn 
a odstraňování. Hlavním cílem společnosti JUBO okna s.r.o. je komplexní splnění 
požadavků zákazníků a proto je informujeme prostřednictvím obchodních 
zástupců a nových optimálních technických řešení v úzkém souladu s jejich 
ekonomickými možnostmi. Proto nejcennější hodnotou naší společnosti je 
spokojený zákazník.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: JUBO okna s.r.o.
Address: Polská 4, 790 81 Česká Ves
District: Jeseník
www.jubookna.cz
Total Number of Employees: 30
Blue-collar Workers: 11
Segment: Other processing industries

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Germany, Poland
Subject of Import: Plastic profiles VEKA, roller shutters
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Plastic windows & doors production worker, production 
preparation technician, sales representative 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production and installation of plastic windows and doors
Main products: Plastic windows and doors
Brief Description of the Company: JUBO OKNA s.r.o. produces plastic windows 
and doors of the A-class high-quality and variable profile system of the German 
company VEKA AG (the biggest producer of plastic window profiles in the world) 
with a wide range of colors of the profiles. The sufficient production capacity, 
complex production technologies and employees’ professional knowledge 
and skills enable the implementation of extensive contracts on the delivery 
dates as required by customers and at the desired quality. The installation of 
products into construction holes is carried out by installation groups, which 
meet high requirements of both the producer of plastic profiles and the 
producer of plastic windows and doors. We produce windows, balcony doors 
and external doors from the A-class five-chamber profile system VEKA TOPLINE 
AD with internal and external sealing, Uf=1.2 W/m2K, or from the innovative 
seven-chamber profile system VEKA SOFTLINE 82 MD with construction depth 
82 mm, three sealing levels and thermal conductivity Uf=1.0 W/m2K. JUBO 
okna, s.r.o. is a holder of the Quality Management System Certificate as per CSN 
EN ISO 9001:2008 and the Environmental Management System Certificate as 
per CSN EN ISO 14001:2004 and CSN EN OHSAS 18001:2007 in respect of the 
sale, delivery, production and installation of plastic windows and doors and 
the implementation, change and elimination of constructions. The principal 
objective of JUBO okna s.r.o. is the absolute fulfilment of the requirements of our 
customers whom we inform through sales representatives about new optimum 
technical solutions in close compliance with their economic options. Hence, 
a satisfied customer is our company’s most valuable asset.

CZENG ENG

D&r plast, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: D&R Plast, s.r.o.
Adresa: Domašov 129, 790 85 Bělá pod Pradědem
Okres: Jeseník
www.drplast.cz
Počet zaměstnanců celkem: 7
Z toho dělníci: 5
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko, Německo
Předmět importu: Materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo
Předmět exportu: Plastové výrobky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Lisařka plastických hmot, seřizovač lisů

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba výrobků z plastických hmot a pryže
Hlavní produkty: Technické výlisky
Stručný popis firmy: Společnost vyrábí plastové výrobky for-
mou vstřikování plastů. Specializuje se na technické výrobky 
pro elektrotechnický a strojní průmysl, vyrábí ale i vlastní pro-
dukci výrobků pro stavebnictví apod. Provádí drobnou komple-
taci dílů. Výrobu forem zajišťuje formou kooperací.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: D&R Plast, s.r.o.
Address: Domašov 129, 790 85 Bělá pod Pradědem
District: Jeseník
www.drplast.cz
Total Number of Employees: 7
Blue-collar Workers: 5
Segment: Other processing industries

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Slovakia, Germany
Subject of Import: Material
EXPORT: YES
Country of Export: Germany
Subject of Export: Plastic products

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Plastic material press operator, press adjuster 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture of plastic and rubber products 
Main Products: Technical pressed parts 
Brief Description of the Company: The Company manufactures 
plastic products through plastic injection molding. It specia-
lizes in technical products for the electro-technical and engi-
neering industries, manufactures products for the construction 
industry, carries out small-scale completion of components, 
produces molds by means of cooperation, etc.

CZ
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plAstkOn prODuct s.r.O.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: PLASTKON PRODUCT S.R.O.
Adresa: Hlavní 147, 790 84 Mikulovice
Okres: Jeseník
www.plastkon.cz
Počet zaměstnanců celkem: 140
Z toho dělníci: 100
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko, Polsko, Německo
Předmět importu: Plastové drtě
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rusko, Rakousko, Francie
Předmět exportu: Plastové boby a sáně pro děti. Zahradní 
sortiment (truhlíky a květináče)

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchod a marketing, nástrojaři a seřizovači

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba plastových výrobků 
Hlavní produkty: Truhlíky a květináče, boby a sáně pro děti 
Stručný popis firmy: Společnost Plastkon product s.r.o. založená v roce 
1998, si dala za cíl být spolehlivým kooperačním partnerem pří výrobě 
jak složitých technických celků, tak různých spotřebních komponentů 
pro sekačky, transportní zařízení, obaly atd. Mimo to však naše firma 
využila a využívá svého potenciálu pro vývoj a prodej vlastních výrob-
ků. Sortiment zahrada - ucelený soubor produktů pro pěstování květin, 
jako jsou standardní truhlíky, největší výběr samozavlažovacích truhlíků 
a květináče. Zimní sortiment sportovních potřeb pro děti - boby, kluzáky, 
řiditelné boby. Pro plnění těchto cílů disponujeme cca 30 vstřikovacími lisy 
ne staršími než 6 let, 14 roboty, se kterými dosahujeme vysokých eko-
nomických parametrů, takže jsme schopni čelit ostré cenové konkurenci. 
Máme vlastní vývojová a konstrukční oddělení, sami si navrhujeme design 
výrobků. Díky našim nástrojařským kapacitám vytvoříme ročně v průměru 
cca 20 - 30 nových výrobků. Abychom mohli lépe a komplexněji pokrýt 
portfolia potřeb těchto oblastí, zavedli jsme v minulých létech technologii 
rotačního tváření a technologii vyfukování. Naše výrobky prezentujeme 
na světových výstavách ISPO Mnichov a GAFA SPOGA - Kolín nad Rýnem.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: PLASTKON PRODUCT S.R.O.
Address: Hlavní 147, 790 84 Mikulovice
District: Jeseník
www.plastkon.cz 
Total Number of Employees: 140
Blue-collar Workers: 100
Segment: Other processing industries 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Slovakia, Poland, Germany 
Subject of Import: Plastic grit 
EXPORT: YES
Country of Export: Germany, Russia, Austria, France
Subject of Export: Plastic bobsleds and sledges for children; 
garden assortment (flower boxes and pots)

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Sales & marketing positions, toolmakers and adjusters 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of plastic products 
Main Products: Flower boxes and pots, bobsleds and sledges for chil-
dren
Brief Description of the Company: The objective of Plastkon product 
s.r.o., established in 1998, is to be a reliable cooperating partner in the 
production of complex technical units and various consumer compo-
nents for cutters, transport equipment, packaging, etc. Besides this, 
the Company utilizes its potential for developing and selling its own 
products. Garden assortment – comprehensive sets of products for 
flower planting, such as standard flower boxes, various self-watering 
flower boxes, and flower pots. Winter sports assortment for children 
– bobsleds, gliders, steerable bobsleds. To meet these objectives, 
we operate approximately 30 injection presses, which are less than 
6 years old, and 14 robots through which we achieve high economic 
parameters and are able to face the tough price competition. We have 
our own Development & Design departments and produce our own 
designs. To cover the portfolio of needs of these domains better and 
more comprehensively, we introduced rotational molding technology 
and exhaust technology in the past years. We present our products at 
the world exhibitions ISPO Munich and GAFA SPOGA – Cologne.

CZENG ENG

Omya cZ s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Omya CZ s.r.o.
Adresa: Lipová-lázně 765, 790 61 Lipová-lázně
Okres: Jeseník
www.omya.com
Počet zaměstnanců celkem: 80
Z toho dělníci: 46
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU
Předmět importu: Minerály, chemické látky
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, Rusko, Ukrajina, Pobaltské země
Předmět exportu: Výrobky na bázi CaCO3

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej drcených, mletých a mi-
kromletých výrobků z vysoce kvalitního mramoru, nákup a 
prodej zboží
Hlavní produkty: Omyacarb a Carolith
Stručný popis firmy: Koncern Omya je největší světový výrobce 
průmyslových minerálů, minerálních plniv a pigmentů na bázi 
uhličitanu vápenatého a dolomitů a celosvětový distributor 
chemických látek. V České republice je zastoupen firmou Omya 
CZ s.r.o. se sídlem v Lipové-lázních. Hlavními odbytovými seg-
menty jsou výroba papíru, plastů, barev, stavebnictví, země-
dělství a životní prostředí.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Omya CZ s.r.o.
Address: Lipová-lázně 765, 790 61 Lipová-lázně
District: Jeseník
www.omya.com 
Total Number of Employees: 80
Blue-collar Workers: 46
Segment: Other processing industries 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Minerals, chemicals
EXPORT: YES
Country of Export: EU, Russia, Ukraine, Baltic states 
Subject of Export: CaCO3-based products 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production and sale of crushed, ground and 
micro-ground products of high-quality marble; purchase and 
sale of goods
Main Products: Omyacarb and Carolith 
Brief Description of the Company: The Omya concern is the 
biggest global producer of industrial minerals, calcium carbo-
nate-based mineral fillings and pigments and dolomites and 
a global distributor of chemicals. In the Czech Republic, it is 
represented by Omya CZ s.r.o., with its registered address in 
Lipová-lázně. The main sales segments are the production of 
paper, plastic and paints, the construction, the agriculture and 
the environment. 
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FestA servIs, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: FESTA SERVIS, s.r.o.
Adresa: Železniční 586/5B, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.festa.cz
Počet zaměstnanců celkem: 60
Z toho dělníci: 50 
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: EU 
Předmět exportu: Povrchová úprava, galvanický zinek, 
práškový lak

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Operátor linky, údržbář, mistr

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Galvanické zinkování, práškové lakování
Hlavní produkty: Povrchová úprava, montáž
Stručný popis firmy: FESTA SERVIS, s. r. o., jako ryze česká střed-
ně velká firma rodinného typu s působností v Olomouci buduje 
své renomé na poli průmyslových povrchových úprav více než 
25 let. Mezi naše hlavní přednosti patří vysoká produktivita, 
kvalita a flexibilita, kterou uplatňujeme vůči našim evropským 
zákazníkům v oblasti velkoobchodní logistiky, logistiky materi-
álů a strojírenství. Disponujeme 3 galvanickými a 2 práškovými 
linkami. Čtvrtá hala galvanické zinkovny bude zprovozněna na 
počátku roku 2018.  

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: FESTA SERVIS, s.r.o.
Address: Železniční 586/5B, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.festa.cz 
Total Number of Employees: 60
Blue-collar Workers: 50
Segment: Other processing industries 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Country of Export: EU
Subject of Export: Surface adjustment, galvanic zinc, powdered 
varnish 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Line operator, maintenance worker, foreman 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Galvanic zincing, powder varnishing 
Main Products: Surface modification, installation
Brief Description of the Company: FESTA SERVIS, s.r.o., is a pu-
rely Czech medium-sized company of the family-business type 
operating in Olomouc, and has been building a reputation in 
the sphere of industrial surface modifications for more than 25 
years. Among its main strengths are high productivity, quality 
and flexibility applied towards our European customers in the 
sphere of wholesale logistics, material logistics and mechanical 
engineering. We have 3 galvanic and 2 powder lines. The fourth 
hall of the galvanization room will be put into operation at the 
beginning of 2018. 

CZENG ENG

BIOmAc s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: BIOMAC s.r.o.
Adresa: Brníčko 1009, 783 91 Uničov
Okres: Olomouc
www.biomac.cz
Počet zaměstnanců celkem: 73
Z toho dělníci: 47
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rakousko, Itálie, Irsko
Předmět exportu: Prodej ekopaliv – briket a pelet

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej dřevěných briket a pelet
Hlavní produkty: Dřevěné brikety, dřevěné pelety
Stručný popis firmy: Firma má dva programy. Tím prvním je projektování, 
dodávky a servis briketovacích a peletovacích technologií na výrobu 
normovaných ekologických paliv z jakékoliv biomasy. Jedná se o technologie, 
které mokrou a velmi objemnou dřevní biomasu na drtící lince rozdrtí, 
následně vysuší na požadovanou výhřevnost a poté slisují do malého objemu 
a ještě zabalí do prodejního balení. Od roku 1992 do současnosti kolektiv 
z BIOMACU postavil 32 výrobních zařízení, z nichž každé zaměstnává podle 
směnnosti 6-12 lidí a denně každý závod vyrobí až jeden kamion ekopaliva 
(cca. 24 tun). Výrobní kapacita všech strojů zn. BIOMAC pak přesahuje 130 
000 tun slisované biomasy za rok. Druhý program je vlastní výroba, nákup 
a následný prodej ekopaliv z biomasy vyráběných na technologii BIOMAC. 
Jsou to především dřevěné brikety a pelety, kůrové brikety, energetická 
štěpka, palivové krbové dříví a podpalovací třísky a nově i grilovací brikety 
a grilovací dřevěné uhlí. Původně měla všechna ekopaliva zůstat doma 
a nahradit sirnaté uhlí na českém venkově. Neekologická politika předchozích 
vlád podporující fosilní paliva donutila velmi brzy firmu exportovat 95 % 
české produkce do sousedních pro-ekologicky laděných zemí, kde mají paliva 
z biomasy letitou tradici. Normovanou kvalitou paliv, cílenou obchodní 
strategií se BIOMAC stává přímým dodavatelem rakouských, italských, 
německých, dánských a belgických obchodních marketů. Za tuto exportní 
činnost získává firma v roce 2006 třetí místo v „Exportní ceně DHL“ a stává 
se také „Nejúspěšnějším klientem Czech Trade 2006“. Kromě vlastní produkce 
vykupuje a prodává  BIOMAC do zahraničí také výrobky dalších českých 
a slovenských výrobců paliv z biomasy.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: BIOMAC s.r.o.
Address: Brníčko 1009, 783 91 Uničov
District: Olomouc 
www.biomac.cz 
Total Number of Employees: 73
Blue-collar Workers: 47
Segment: Other processing industries

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export Country: Germany, Austria, Italy, Ireland
Subject of Export: Sale of eco fuels – briquettes and pellets 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production and sale of wooden briquettes and pellets 
Main Products: wooden briquettes, wooden pellets 
Brief Description of the Company: The Company has two programs. One 
involves the design, delivery and repair of briquette and pellet technologies 
for producing standardized ecological fuels made of biomass. These 
technologies crush wet and voluminous wood biomass on the crushing 
line, dry it out to achieve the required calorific value, compress it to make 
it small, and wrap it into sales packaging. Since 1992, the BIOMAC team has 
built 32 production facilities, of which each employs 6-12 people based on 
shifts and produces up to one truck of eco fuel (approximately 24 tons). The 
production capacity of all BIOMAC-branded machines exceeds 130,000 tons 
of compressed biomass per year. The other program involves the production, 
purchase and sale of ecological fuels produced from biomass with the use 
of BIOMAC technology, such as, in particular, wooden briquettes and pellets, 
bark briquettes, energy chips, hearth fuel wood, kindling, and, as new 
products, grill briquettes and grill charcoal. Originally, all eco fuels should 
have stayed at home and replaced sulphurous coal in the Czech countryside. 
The previous governments’ non-ecological policy supporting fossil fuels 
made the company export 95 % of the Czech production to the neighboring 
pro-ecological countries where biomass fuels have had a long tradition. 
Thanks to its standardized quality of fuels and targeted business strategy, 
BIOMAC became a direct supplier to Austrian, Italian, German, Danish and 
Belgian business markets. For this export activity, it ended up in third place 
in the ‘DHL Export Award’ in 2006 and became the ‘2006 Czech Trade Most 
Successful Client’. Besides its own production, BIOMAC buys products of other 
Czech and Slovak biomass fuel producers and sells them abroad. 
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lAcHmAn InterIer DesIGn s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: LACHMAN INTERIER DESIGN s.r.o.
Adresa: Plumlovská 44, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.lachman-interier.cz
Počet zaměstnanců celkem: 103
Z toho dělníci: 74
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: EU
Předmět importu: Materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, USA, Kanada, Afrika
Předmět exportu: Nábytek

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Stolař, lakýrník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba atypického nábytku
Hlavní produkty: Vybavení hotelů, rodinných domů, bank, kan-
celářských prostor, kasin a pod.
Stručný popis firmy: Společnost působí na trhu již 24 let. Její zá-
kladní náplní je výroba a montáž nábytku a kompletní realizace 
interiérů. Klademe velký důraz na dokonalou přípravu zakázky 
a kvalitu výroby a montáže. Zajistíme architektonický návrh in-
teriéru a přípravu konstrukčních výkresů pro výrobu nábytku. 
Disponujeme kompletním vybavením pro výrobu atypického 
i typového nábytku včetně montážní kapacity.
 

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: LACHMAN INTERIER DESIGN s.r.o.
Address: Plumlovská 44, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.lachman-interier.cz
Total Number of Employees: 103
Blue-collar Workers: 74
Segment: Other processing industries 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: EU
Subject of Import: Material
EXPORT: YES
Country of Export: EU, USA, Canada, Africa
Subject of Export: Furniture 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Table-maker, painter 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of atypical furniture
Main products: Equipment for hotels, houses, banks, office pre-
mises, casinos, etc.
Brief Description of the Company: The Company has been ope-
rating on the market for 24 years. Its basic activities involve 
the production and installation of furniture and the complete 
implementation of interiors. We place large emphasis on the 
perfect preparation of contracts and on the quality of products 
and the installation. We prepare architectonic designs of inte-
riors, as well as drawings for the production of furniture. We 
have complete equipment for producing atypical and standard 
furniture, including installation capacity. 

CZENG ENG

profi-tisk group s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Profi-tisk group s.r.o.
Adresa: Kyselovská 559/125, 783 01 Olomouc - Slavonín
Okres: Olomouc
www.profitisk.cz
Počet zaměstnanců celkem: 150
Z toho dělníci: 110
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Polygrafické výrobky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Grafik, tiskař, dělník na knihárně

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Polygrafická výroba
Hlavní produkty: Knihy a učebnice, katalogy, časopisy, kalendá-
ře, prezentační materiály, plakáty, letáky, složky, obálky, vizit-
ky, obalový materiál (příbalové letáky, etikety, krabičky)
Stručný popis firmy: Společnost se zabývá zhotovováním po-
lygrafických výrobků tiskovou metodou rotačního a archového 
ofsetového tisku a metodou digitálního tisku. Typickými výrob-
ky jsou knihy a učebnice, katalogy, časopisy, kalendáře, prezen-
tační materiály, plakáty, letáky, složky, obálky, vizitky, obalový 
materiál (příbalové letáky, etikety, krabičky) apod.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Profi-tisk group s.r.o.
Address: Kyselovská 559/125, 783 01 Olomouc - Slavonín
District: Olomouc
www.profitisk.cz 
Total Number of Employees: 150
Blue-collar Workers: 110
Segment: Other processing industries

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia 
Subject of Export: Printing products

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Graphic artist, printer, edition bindery worker

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Printing production
Main Products: Books and textbooks, catalogs, magazines and 
journals, calendars, presentation material, posters, leaflets, 
files, envelopes, business cards, packing material (information 
leaflet, labels, boxes)
Brief Description of the Company: The Company is devoted 
to manufacturing printing products through the rotary prin-
ting and arch offset printing method and the digital printing 
method. Typical products are books and textbooks, catalogs, 
magazines and journals, calendars, presentation material, po-
sters, files, envelopes, business cards, packing material (infor-
mation leaflets, labels or boxes), etc.
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vpO protivanov, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: VPO Protivanov, a.s.
Adresa: Boskovická 250, 798 48 Protivanov
Okres: Prostějov
www.vpo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 79
Z toho dělníci: 38
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: Profilové systémy, okenní kování
EXPORT: ANO
Země exportu: Velká Británie
Předmět exportu: Plastová okna

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělník, obchodní zástupce

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v pří-
lohách 1 a 3 živn. rejstříku
Hlavní produkty: Plastová, hliníková okna a dveře, dřevěná 
okna, garážová vrata, okenní příslušenství
Stručný popis firmy: Společnost působí na českém trhu již od 
roku 1993 a řadí se mezi první české výrobce plastových oken 
a dveří. Společnost patří mezi největší výrobce oken a dveří 
v České republice. Plastová a hliníková okna a dveře vyrábí z 
nejkvalitnějšího materiálu německého a českého původu.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: VPO Protivanov, a.s.
Address: Boskovická 250, 798 48 Protivanov
District: Prostějov
www.vpo.cz 
Total Number of Employees: 79
Blue-collar Workers: 38
Segment: Other processing industries 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Germany
Subject of Import: Profile systems, window fittings 
EXPORT: YES
Country of Export: Great Britain
Subject of Export: Plastic windows

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Blue-collar worker, sales representative

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production, trade and services not stated in 
Annexes 1 to 3 to the Trade Licensing Act
Main Products: Plastic and aluminum windows and doors, 
wooden windows, garage gates, window accessories 
Brief Description of the Company: The Company has been acti-
ve on the Czech market since 1993 and belongs among the first 
Czech producers of plastic windows and doors. The Company is 
the biggest producer of windows and doors in the Czech Re-
public and produces plastic and aluminum windows and do-
ors from the most quality material of the German and Czech 
origins.

CZENG ENG

mAnus prostějov, spol. s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: MANUS Prostějov, spol. s.r.o.
Adresa: Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov
Okres: Prostějov
www.manuspv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 60
Z toho dělníci: 34
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie
Předmět importu: Mobilní schodolezy
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Rakousko, Německo, Rusko, Itálie, 
Kazachstán, Rumunsko
Předmět exportu: Šikmé schodišťové a svislé zvedací plošiny 
pro imobilní osoby

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodní manažer, projektant, konstruktér, zámečník, svářeč, 
montážní pracovník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, dodávka, montáž a servis šikmých schodišťových 
a svislých zvedacích plošin a nájezdových ramp pro imobilní osoby, dodávka 
mobilních schodolezů
Hlavní produkty: Šikmé schodišťové plošiny s přímou dráhou nebo jízdou do zatáč-
ky. Vertikální zvedací plošiny ve zděných nebo montovaných šachtách, nebo pouze 
s brankami a bočním ohrazením. Nájezdové rampy – odnímatelné, zásuvné, hliní-
kové nebo pevné roštové. Mobilní schodolezy – pásové nebo kolečkové
Stručný popis firmy: Firma MANUS Prostějov, spol. s r.o. je českým výrobcem 
šikmých schodišťových a svislých zvedacích plošin pro imobilní osoby. Vyrábíme 
a montujeme šikmé schodišťové plošiny typu IPM 300 s přímou dráhou (náhra-
da za starší typ IP 200, který již není v nabídce) a šikmé schodišťové plošiny typu 
CPM 300 s přímou nebo lomenou dráhou nebo jízdou do zatáčky. Dále vyrábíme 
vertikální zvedací plošiny s elektromechanickým pohonem (domácí výtah) typu 
VPM 250 (náhrada za starší typ VP 100, který již není v nabídce) a typu VPM 400 
s nosností až 400 kg, a nůžkové elektrohydraulické zdvihací plošiny typu NPM 
400 s brankami, i ve zděných a montovaných šachtách. Dále dodáváme našim 
zákazníkům schodišťové sedačky, stropní zvedací systémy, mobilní schodolezy 
a různé druhy nájezdových ramp pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: MANUS Prostějov, spol. s.r.o.
Address: Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov
District: Prostějov
www.manuspv.cz 
Total Number of Employees: 60
Blue-collar Workers: 34
Segment: Other processing industries 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Italy
Subject of Import: Stair climbers  
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia, Austria, Germany, Russia, Italy, 
Kazakhstan, Romania
Subject of Export: Skew stair-based and vertical lifting 
platforms for immobile persons

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Sales manager, project engineer, designer, welder, installation 
worker

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production, delivery, installation and repair of askew stair
-based and vertical lifting platforms and access ramps for immobile persons; 
delivery of mobile stair climbers  
Main Products: Askew stair-based platforms with direct or turned trajectory; 
vertical lifting platforms for brick or mounted shafts or with only small gates 
and side fencing; access ramps – detachable, slide-in, aluminum, or fixed 
grate; mobile stair climbers – belt or wheels 
Brief Description of the Company: MANUS Prostějov, spol. s r.o. is a Czech pro-
ducer of askew stair-based and vertical lifting platforms for immobile per-
sons. It produces and installs IPM 300-type askew stair platforms with direct 
trajectory (replacing the old type IP 200 which is no longer offered) and CPM 
300-type askew stair platforms with direct, broken or turned trajectory. It 
also produces vertical VPM 250-type lifting platforms (replacing the old type 
VP 100 which is no longer offered) with an electromechanical drive (home 
lift) and VPM 400-type lifting platforms with loading capacity up to 400 kg 
and NPM 400-type scissor electrohydraulic lifting platforms with small gates 
for brick and mounted shafts. Moreover, the Company supplies its customers 
with stair seats, ceiling lifting systems, mobile stair climbers and various ty-
pes of access ramps for people with compromised mobility and orientation.
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smiths medical czech republic, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Smiths Medical Czech Republic, a. s.
Adresa: Olomoucká 306, 753 01 Hranice
Okres: Přerov
www.smiths-medical.com
Počet zaměstnanců celkem: víc jak 300
Z toho dělníci: víc jak 220
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
EXPORT: ANO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Procesní inženýr, operátor ve výrobě, seřizovač, inženýr kvality, 
skladníky

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba produktů pro medicínské účely. 
Díky širokému portfoliu jsou nabízeny produkty, které pomá-
hají při poskytování léků, chrání zdravotníky a pacienty před 
přenášením infekcí, zajišťují ventilaci
Hlavní produkty: Endotracheální trubičky, epidurální hadičky, 
infúzní software, pulsní oxymetry, implantabilní porty, Cardio 
produkty, apod.
Stručný popis firmy: Společnost Smiths Medical Czech Re-
public, a. s. působí v České republice od roku 2013 a je jednou 
z pěti divizí Smiths Group plc, která je kótovaná na londýnské 
burze cenných papírů. Smiths Medical Czech Republic, a. s. sídlí 
v Hranicích na Moravě od roku 2013. Spolu s divizí John Crane 
Sigma, a. s. je jediným zástupcem Smiths Group plc v České re-
publice. Zaměstnáváme okolo 300 zaměstnanců na dílenských 
i kancelářských pozicích. Zaměřujeme se na poskytování inova-
tivních řešení, na podporu profesionálů v oblasti medicíny a na 
zlepšení celkových nákladů na léčbu a péči o zdraví. Rozvoj je 
pro nás velice důležitý, získávání nových znalostí nám umožňu-
je inovovat a vyrábět produkty, které zachraňují lidské životy. 
Naše práce má smysl!

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Smiths Medical Czech Republic, a. s.
Address: Olomoucká 306, 753 01 Hranice
District: Přerov
www.smiths-medical.com 
Total Number of Employees: more than 300
Blue-collar Workers: more than 220
Segment: Other processing industries

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
EXPORT: YES

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Process engineer, production operator, adjuster, quality 
engineer, stock managers

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture of products for medicinal pur-
poses. The wide portfolio of products includes products helping 
in the provision of drugs, protecting healthcare workers and 
patients from infections, and ensuring the ventilation. 
Main Products: Endotracheal tubes, epidural tubes, infusion 
software, pulse oximeters, implantable ports, cardio products, 
etc. 
Brief Description of the Company: Smiths Medical Czech Re-
public, a.s. has been operating in the Czech Republic since 
2013 and is one of the five divisions of Smiths Group plc, which 
is listed in the London Stock Exchange. Smiths Medical Czech 
Republic, a.s. has had its registered address in Hranice na Mo-
ravě since 2013. Along with the division John Crane Sigma, a.s., 
it is the sole representative of Smiths Group plc in the Czech 
Republic. It employs about 300 workshop and office workers 
and focuses on providing innovative solutions, supporting me-
dical professionals and improving the effectiveness of costs of 
treatment and healthcare. The development is crucial for us 
and the obtaining of new knowledge enables us to innovate 
and manufacture products which save human lives. Our work 
is meaningful!

CZENG ENG

precHeZA a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: PRECHEZA a.s.
Adresa: Nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.precheza.cz
Počet zaměstnanců celkem: -
Z toho dělníci: -
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Státy Evropy, Severní a Střední Ameriky, země z 
asijsko-pacifické oblasti, Afrika, země Středního východu
Předmět exportu: Titanová běloba, železité pigmenty, nátěry, 
beton

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Projektant elektro, provozní elektrikář, operátor chemické vý-
roby

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba nebezpečných chemických látek 
a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek 
a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Hlavní produkty: PRETIOX titanová běloba, FEPREN železité 
pigmenty, MONOSAL síran železnatý, PREGIPS síran vápenatý, 
PRESTAB síran vápenatý, kyselina sírová technická 
Stručný popis firmy: PRECHEZA a.s. má více než stoletou tradici, 
zejména ve výrobě anorganických chemických produktů. Je vý-
znamným výrobcem a dodavatelem anorganických pigmentů 
v ČR, jedním ze tří výrobců titanové běloby v rámci zemí CEFTA 
a vývozcem technologického know how. PRECHEZA a.s. aktivně 
působí ve Svazu chemického průmyslu ČR, Hospodářské komo-
ře, Asociaci výrobců nátěrových hmot ČR. V roce 1994 se stala 
přidruženým členem Asociace výrobců titanové běloby (Titani-
um Dioxide Manufacturers Association - TDMA) a od roku 2000 
je jejím řádným členem.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: PRECHEZA a.s.
Address: Nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.precheza.cz 
Total Number of Employees: -
Blue-collar Workers: -
Segment: Other processing industries 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Country of Export: Europe, North and Central America, Asian 
Pacific countries, Africa, Central East countries 
Subject of Export: Titanium white, ferrous pigments, paints, 
concrete 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Electro project engineer, operations electrician, chemical 
production operator

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of hazardous chemicals and ha-
zardous chemical mixtures; sale of chemicals and chemical mixtu-
res classified as highly toxic and toxic 
Main Products: PRETIOX titanium white, FEPREN ferrous pigments, 
MONOSAL ferrous sulphate, PREGIPS calcium sulphate, PRESTAB 
calcium sulphate, technical sulphuric acid 
Brief Description of the Company: PRECHEZA a.s. has more than 
a hundred years of tradition, in particular, when it comes to the pro-
duction of inorganic chemical products. It is a significant producer 
and supplier of inorganic pigments in the Czech Republic, one of 
the three titanium white producers within the CEFTA countries, and 
an exporter of technological know-how. PRECHEZA a.s. is active in 
the Chemical Industry Union of the Czech Republic, the Economic 
Chamber of the Czech Republic, and the Paint Material Manufactu-
rers Association of the Czech Republic. In 1994, it also became an 
affiliated member of the Titanium Dioxide Manufacturers Associa-
tion – TDMA – and has been its regular member since 2000.

CZ
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ZOmAplast s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ZOMAplast s.r.o.
Adresa: Nábřeží Dr. E. Beneše 3126/26, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.zomaplast.cz
Počet zaměstnanců celkem: -
Z toho dělníci: -
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba plastových výrobků a pryžových 
výrobků
Hlavní produkty: Plastové nádrže, absorbéry, mořící vany, 
míchadla, reaktory, odlučovače kapek, výstelky z plastů, 
plastové výrobky na přání zákazníka 
Stručný popis firmy: ZOMAplast s.r.o., Přerov je jednou 
z nejvýznamnějších společností na českém a slovenském trhu 
zabývající se ekologickým nakládáním s chemickými látkami, 
výrobou plastových technologických celků a atypických 
zakázkových zařízení pro průmyslové účely. Nosným prvkem 
našeho výrobního programu jsou zásobní plastové nádrže 
vyráběné unikátní technologií spirálního vinutí – což z nich činí 
nejbezpečnější nádrže na trhu! Další specialitou naší výroby 
jsou míchadla pro těžká korozní prostředí, jež jsou vhodná i pro 
extrémní teplotní zatížení.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: ZOMAplast s.r.o.
Address: Nábřeží Dr. E. Beneše 3126/26, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.zomaplast.cz 
Total Number of Employees: -
Blue-collar Workers: -
Segment: Other processing industries 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of plastic and rubber products 
Main products: Plastic tanks, absorbers, pickling tubs, mixers, 
reactors, separator of drops, plastic lining, tailored plastic 
products
Brief Description of the Company: ZOMAplast s.r.o. Přerov 
is one of the most significant companies on the Czech and 
Slovak markets devoted to the ecological disposal of chemicals 
and the production of plastic technological units and atypical 
tailored equipment for industrial purposes. The supporting 
elements of our production program are the plastic store 
tanks manufactured with the use of unique spiral winding 
technology, which makes them the safest tanks on the 
market. Among other specialties of our production include 
mixers for heavy corrosion environments suitable at extreme 
temperatures. 

CZENG ENG

tOpOs preFA tovačov s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: TOPOS PREFA Tovačov s.r.o.
Adresa: Tovačov II – Annín 53, 751 01 Tovačov
Okres: Přerov
www.toposprefa.cz
Počet zaměstnanců celkem: -
Z toho dělníci: -
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Formíř, betonář, svářeč, železář, vazač - jeřábník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství, obráběčství, 
projektová činnost ve výstavbě, tesařství
Hlavní produkty: Skeletsystem, Stropsystem, Skelet Pro, opěrné 
zdi
Stručný popis firmy: Naše společnost TOPOS PREFA Tovačov 
s.r.o. je významným středoevropským zhotovitelem železobe-
tonových konstrukcí od projektu, přes výrobu, založení, montáž 
včetně opláštění a zastřešení až po výplně otvorů. Nabízíme 
zpracování montážní a výrobní dokumentace, kladečských 
plánů stropních konstrukcí, výrobu armatur, dopravu staveb-
ních dílců na staveniště a pronájem autojeřábu. Vyrábíme 
a dodáváme železobetonové a ocelové nosné konstrukční prvky 
a systémy na klíč. Zákazníkům nabízíme kompletní servis, který 
začíná vypracováním projektové dokumentace, pokračuje vý-
robou dílů na míru a končí montáží přímo na stavbě. Základní 
myšlenka, kterou se jako společnost řídíme, je poskytnout zá-
kazníkovi jistotu na celý život. Od roku 2011 jsme součástí sku-
piny Goldbeck a spolu s naším mateřským závodem v Dolních 
Bučicích u Čáslavi realizujeme za použití nejmodernější techni-
ky podstatnou část našich stavebních výkonů – průmyslovou 
prefabrikaci stavebních prvků.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: TOPOS PREFA Tovačov s.r.o.
Address: Tovačov II – Annín 53, 751 01 Tovačov
District: Přerov
www.toposprefa.cz 
Total Number of Employees: -
Blue-collar Workers: -
Segment: Other processing industries 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Mold shaper, concrete worker, welder, ironworker, slinger – 
crane operator

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Locksmith’s shop, tool making, tooling, de-
sign activity in construction, carpentry 
Main Products: Skeletsystem, Stropsystem, Skelet Pro, suppor-
ting walls
Brief Description of the Company: TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. 
is a significant central European manufacturer of reinforced 
concrete structures from the project through the production, 
founding, installation, incl. sheathing and roofing, up to the 
filling of holes. It offers the preparation of installation and pro-
duction documentation and layout plans of ceiling structures, 
the production of armatures, the transportation of constructi-
on components to the building site, and the rental of a mobile 
crane. The Company also manufactures and supplies reinforced 
concrete and steel turnkey construction elements and systems. 
It offers its customers complete service from the preparation of 
design documentation, the tailored production of components 
up to the on-site installation. The basic idea our Company fo-
llows is to provide customers with lifelong certainty. Since 
2011, we have been part of the Goldbeck Group and, together 
with our mother company in Dolní Bučice by Čáslav, we have 
been implementing a substantial part of our construction 
projects – industrial prefabrication of construction elements – 
with the use of state-of-the-art technology.  

CZ
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minipivovar kosíř s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Minipivovar Kosíř s.r.o.
Adresa: Lhota pod Kosířem 10, 783 44 Drahanovice
Okres: Olomouc
www.pivovarkosir.cz
Počet zaměstnanců celkem: 2
Z toho dělníci: -
Odvětví: Potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Sládek, skladník, obchodní zástupce

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Pivovarnictví, sladovnictví
Hlavní produkty: Tradičně vařené české ležáky a pivní speciály 
Stručný popis firmy: Minipivovar Kosíř leží nedaleko 
Olomouce - pivo vaří u nejvyššího hanáckého vrcholu Kosíř. 
Nabízí tradičně vařené české ležáky, které jsou nefiltrované 
a nepasterizované s jemným zákalem vytvořeným pivovarskými 
kvasnicemi. Minipivovar ve Lhotě pod Kosířem nabízí možnost 
komentované exkurze s degustací piva. Spolu s pivovarskou 
hospůdkou je oblíbenou zastávkou cyklistů a cílem výletních 
skupin nejen z České republiky.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Minipivovar Kosíř s.r.o.
Address: Lhota pod Kosířem 10, 783 44 Drahanovice
District: Olomouc
Website: www.pivovarkosir.cz 
Total Number of Employees: 2
Blue-collar Workers: -
Segment: Food industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Head brewer, stock manager, sales representative

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Brewing industry, malting industry 
Main Products: Traditionally brewed Czech lagers and beer spe-
cials 
Brief Description of the Company: The mini-brewery Kosíř is 
situated close to Olomouc, producing beer by the highest peak 
in Haná called Kosíř. It offers traditionally brewed non-filtered 
and non-pasteurized Czech lagers with slight turbidity created 
through the brewer’s yeast. The mini-brewery in Lhota pod 
Kosířem provides an option of commented excursions with the 
tasting of beer. Together with the brewery pub, it is a popular 
stop for cyclists and a destination for trip groups not only from 
the Czech Republic.

CZENG ENG

unita, spol. s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Unita, spol. s r.o.
Adresa: Městys Bílá Voda 79, 790 69 Bílá Voda
Okres: Jeseník
www.unita.charita.cz
Počet zaměstnanců celkem: 22
Z toho dělníci: 18
Odvětví: Potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Polsko, Německo, Slovensko
Předmět importu: Hostie, obalový materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Německo, Slovensko, Rakousko
Předmět exportu: Oplatky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Cukrář

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba potravinářských výrobků
Hlavní produkty: Hostie, oplatky
Stručný popis firmy: Společnost Unita vyrábí hostie pro církev-
ní farnosti v celé České republice a od roku 2004 také lázeňské 
oplatky pro lázně, města i obce, poutní místa, firmy a sdružení 
v České republice, v Polsku, Rakousku, Německu a na Sloven-
sku. Výroba je realizována v areálu společnosti Unita v Bílé Vodě 
u Javorníka. Hlavním úkolem společnosti Unita je však propa-
gace a podpora charitativní činnosti. Jediným společníkem této 
společnosti je Diecézní charita ostravsko – opavská.

CZ COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Unita, spol. s r.o.
Address: Městys Bílá Voda 79, 790 69 Bílá Voda
District: Jeseník
www.unita.charita.cz 
Total Number of Employees: 22
Blue-collar Workers: 18
Segment: Food industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Poland, Germany, Slovakia
Subject of Import: Wafers, wrapping material
EXPORT: YES
Country of Export: Poland, Germany, Slovakia, Austria 
Subject of Export: Wafers 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Confectioner 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture of food products 
Main Products: Wafers
Brief Description of the Company: UNITA produces wafers for 
parishes in the whole Czech Republic and, since 2004, also spa 
wafers for spas, towns, municipalities, pilgrimage places, firms 
and associations in the Czech Republic, Poland, Austria, Germa-
ny and Slovakia. The production takes place at UNITA’s premises 
in Bílá Voda u Javorníka. UNITA’s main task is, however, the pro-
motion and support of charity. The company’s sole member is 
the Diocesan Charity Ostrava-Opava. 
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AGrO Haná a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: AGRO Haná a.s.
Adresa: U hřiště 320, 798 17 Smržice
Okres: Prostějov
www.agrohana.cz
Počet zaměstnanců celkem: 70
Z toho dělníci: -
Odvětví: Potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
EXPORT: ANO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Agronom

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Zemědělská 
výroba: rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, 
vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, 
léčivých a aromatických rostlin pro technické a energetické 
užití na pozemních vlastních, pronajatých nebo užívaných 
na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná 
bez pozemků, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce 
zemědělské výroby
Hlavní produkty: Zemědělské plodiny, od prosince 2017 rajčata
Stručný popis firmy: Společnost AGRO Haná a.s. je mladá, 
dynamická společnost, která se neustále vyvíjí. Naším hlavním 
cílem je hospodařit na vlastní půdě. Z toho důvodu neúnavně 
investujeme do nákupu polí v naší úrodné Hané. Momentálně 
naším největším projektem je výstavba skleníku na pěstování 
rajčat. Již jsme součástí odbytového družstva Čerstvě utrženo 
a koncem roku 2017 bude zahájena produkce rajčat. Ve skleníku 
bude zaměstnáno 30-40 nových zaměstnanců, což je velký 
přínos pro region v oblastmi zaměstnanosti.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: AGRO Haná a.s.
Address: U hřiště 320, 798 17 Smržice
District: Prostějov
www.agrohana.cz 
Total Number of Employees: 70
Blue-collar Workers: -
Segment: Food industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
EXPORT: YES

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Agronomist 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production, trade and services not stated in 
Annexes 1 to 3 to the Trade Licensing Act
Agricultural Production: vegetable production, including hop 
growing, fruit growing, viniculture, the growing of vegetables, 
mushrooms, decorative plants and medicinal and aromatic 
plants for technical and energy use on the company’s own or 
rented land or land used on other legal grounds or, possibly, 
without land, and the modification, processing and sale of the 
Company’s own agricultural products
Main Products: Agricultural crops; tomatoes from 2017
Brief Description of the Company: AGRO Haná a.s. is a young, 
dynamic company pursuing constant development. Its princi-
pal objective is to use its own land for growing and planting. 
For this reason, the Company tirelessly invests in the purchase 
of fields in the fertile district of Haná. Its biggest project at the 
moment is the construction of a greenhouse for growing to-
matoes. The company is already part of the sales cooperative 
‘Picked Fresh’ and, at the end of 2017, will commence tomato 
production. About 30-40 employees will work in the green-
house, which is a great contribution for the region in terms of 
employment. 

CZENG ENG

OlmA, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: OLMA, a.s.
Adresa: Pavelkova 597/18, 779 00 Olomouc - Holice
Okres: Olomouc
www.olma.cz
Počet zaměstnanců celkem: 470
Z toho dělníci: 362
Odvětví: Potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Švédsko
Předmět importu: Pouze komponenty pro výrobu, nikoliv vý-
robky
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Maďarsko
Předmět exportu: Mléčné výrobky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Biochemik, skladník, expedient, operátor výroby, dělník údržby

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Zpracování syrového kravského mléka a výroba mléč-
ných produktů
Hlavní produkty: Čerstvé mléko a smetana, kysané mléčné výrobky a 
jogurty, dezerty, tvaroh, tuky a másla, pomazánkové máslo, sýry, sušené  
mléko
Stručný popis firmy: Velká moderní mlékárna vznikla v Olomouci 
v roce 1967, s denní kapacitou 400 tisíc litrů mléka. Název OLMA vznikl ze 
dvou počátečních písmen měst Olomouc a Martinov, protože podnikové 
ředitelství národního podniku Severomoravské mlékárny, se nacházelo 
právě v Martinově. Privatizací v roce 1994 vznikla akciová společnost 
OLMA, a.s., jejímž majoritním vlastníkem je od roku 2008 společnost 
AGROFERT, a.s. OLMA patří mezi největší mlékárenské výrobce v České re-
publice a je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14001, IFS a dále je držite-
lem systému HACCP. V současné době má dva výrobní závody v Olomouci 
a Zábřehu na Moravě. Své výrobky prodává pod značkami Cavalier, Florian, 
Grande, Klasik, Kristian, Olbrie, Olmíci, Olmín, Pierot, Revital, Zlatá Haná.

CZ COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: OLMA, a.s.
Address: Pavelkova 597/18, 779 00 Olomouc - Holice
District: Olomouc
www.olma.cz 
Total Number of Employees: 470
Blue-collar Workers: 362
Segment: Food industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Austria, Sweden
Subject of Import: Components for production only, rather than 
products 
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia, Poland, Hungary 
Subject of Export: Dairy products 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Biochemist, stock manager, dispatch worker, production 
operator, maintenance worker 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Processing of raw cow milk and production of dairy pro-
ducts 
Main Products: Fresh milk and cream, sour milk products and yoghurts, de-
sserts, curd cheese, fats and butters, butter spreads, cheeses, dried milk
Brief Description of the Company: The large modern dairy was established 
in 1967 in Olomouc, with a daily capacity of 400 thousand liters of milk. The 
name OLMA arose from the two initial letters of the towns Olomouc and 
Martinov since the company directorate of the national enterprise North Mo-
ravian Diaries was situated in Martinov. During the 1994 privatization, OLMA, 
a.s., whose majority owner has been AGROFERT, a.s. since 2008, was set up. 
OLMA belongs among the biggest dairy producers in the Czech Republic and 
holds the ISO 9001, ISO 14001 and IFS certificates and the HACCP system. It 
currently has two production plants in Olomouc and Zábřeh na Moravě and 
sells its products under the Cavalier, Florian, Grande, Klasik, Kristian, Olbrie, 
Olmíci, Olmín, Pierot, Revital and Zlatá Haná brands.

Potravinářský prům
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mlékárna Otinoves s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Mlékárna Otinoves s.r.o.
Adresa: Otinoves 201, 798 61 Prostějov
Okres: Prostějov
www.mot.cz
Počet zaměstnanců celkem: 35
Z toho dělníci: 30
Odvětví: Potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Plísňový sýr NIVA

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Sýrař – sýrařka, řidič, pracovník údržby

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Mlékárenství
Hlavní produkty: Plísňový sýr Niva, tvaroh
Stručný popis firmy: Mlékárna Otinoves je pokračovatelem 
80-leté tradice mlékárenství na Drahanské vrchovině. Mléko 
pochází z veterinárně kontrolovaných zdrojů, z chráněné 
přírodní oblasti Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. 
Hlavním produktem Mlékárny Otinoves je přírodní plísňový 
sýr NIVA. Mlékárna ročně zpracuje 10 milionů litrů mléka 
a vyrobí cca 1 200 tun plísňového sýru Niva. Plísňový sýr Niva 
získal řadu ocenění, např. značku kvality KLASA, Český výrobek 
- garantováno Potravinářskou komorou, Regionální potravina 
OL kraje (2010), Výrobek OL kraje (2009), Mlékárenský výrobek 
roku 2016 v kategorii Sýry zrající aromatické, Česká chuťovka 
(2016) aj. Mlékárna je certifikována dle standardů ISO 22 000 
a mezinárodního potravinářského standardu IFS – verze 6.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Mlékárna Otinoves s.r.o.
Address: Otinoves 201, 798 61 Prostějov
District: Prostějov
www.mot.cz 
Total Number of Employees: 35
Blue-collar Workers: 30
Segment: Food industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia 
Subject of Export: Blue cheese NIVA

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Cheese maker, driver and maintenance worker 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Dairy farming
Main Products: Blue cheese NIVA, curd cheese 
Brief Description of the Company: The Otinoves dairy is the 
continuator in the 80-year-old tradition of dairy farming in 
Drahanská vrchovina. Milk comes from veterinary controlled 
sources from the protected natural areas of the Moravian Karst 
and Drahanská vrchovina. The Otinoves dairy’s main product is 
the natural blue cheese NIVA. The dairy processes 10 million li-
ters of milk and produces approximately 1200 tons of the blue 
cheese NIVA a year. The blue cheese NIVA won several awards, 
such as ‘KLASA Quality’, ‘Czech Product – Guaranteed by the Fe-
deration of the Drink and Food Industries’, ‘A Regional Food of 
the Olomouc Region’ (2010), ‘Product of the Olomouc Region’ 
(2009), and ‘Dairy Product of 2016’ in the Aromatic Ripened 
Cheeses category and the International Food Standard IFS – 
version 6. 

CZENG ENG

AlIkA a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ALIKA a.s.
Adresa: Čelčice 164, 798 23 Čelčice
Okres: Prostějov
www.alika.cz, www.arrashid.cz, www.arasidykk.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 100
Z toho dělníci: 55
Odvětví: Potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: USA, Indie, Vietnam, Nizozemsko, Čína
Předmět importu: Ořechy, sušené ovoce
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Německo, Švédsko, Nizozemsko, Pol-
sko
Předmět exportu: Zpracované ořechy, semínka, sušené ovoce

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
- 

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Pražírna a balírna ořechů, sušeného ovce 
a semen
Hlavní produkty: Arašídy, kešu, mandle, pistácie, mák modrý, 
slunečnice, třtinový cukr
Stručný popis firmy: Firma ALIKA je rodinnou firmou, která 
byla založena v roce 1992. V současné době patří k největším 
zpracovatelům svého zaměření ve střední Evropě. Specializuje 
se na zpracování ořechů pražením jak v olejové lázni, tak hor-
kým vzduchem. Následné balení sáčků, plechovek či dóz. Oříšky 
také připravuje sekáním a mletím pro další výrobce např. müsli 
tyčinek, čokolád, mastného průmyslu či zmrzlináře a cukráře. 

CZ COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: ALIKA a.s.
Address: Čelčice 164, 798 23 Čelčice
District: Prostějov
www.alika.cz, www.arrashid.cz, www.arasidykk.cz 
Total Number of Employees: 100
Blue-collar Workers: 55
Segment: Food industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: USA, India, Vietnam, Netherlands, China
Subject of Import: Nuts, dried fruit 
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia, Germany, Sweden, Netherlands, 
Poland 
Subject of Export: Processed nuts, seeds, dried fruit

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Roasting and packing of nuts, dried fruit and 
seeds
Main Products: Peanuts, cashew, almonds, pistachios, blue 
poppy, sunflower, cane sugar
Brief Description of the Company: ALIKA is a family company 
established in 1992. It currently belongs among the biggest 
processors in Central Europe. The Company specializes in the 
processing of nuts by roasting both in an oil bath and with hot 
air and the packing of bags, cans or boxes. It also prepares nuts 
by cutting and grinding for further producers, for example, of 
cereal sticks, chocolate, meat, ice cream or confection. 
 

Potravinářský prům
yslFood Industry

Food Industry
Potravinářský prům

ysl



Prostějov Prostějov

127126

slADOvnY sOuFFlet Čr, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
Adresa: Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.slad.cz
Počet zaměstnanců celkem: -
Z toho dělníci: -
Odvětví: Potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Předmět importu: Ječmen, technologie
EXPORT: ANO
Předmět exportu: Slad

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej sladu
Hlavní produkty: Slad plzeňský, speciální slady, výrobní zařízení 
a konstrukce pro sladovny
Stručný popis firmy: SLADOVNY SOUFFLET ČR vyrobí ročně 
kolem 350 000 t sladu, a to ve sladovnách Nymburk, Kroměříž, 
Hodonice, Prostějov a Litovel. Vyrobíme cca 65 % produkce 
České republiky.  K odběratelům SLADOVEN SOUFFLET ČR 
patří většina domácích pivovarů a 70 % produkce směřuje na 
zahraniční trhy. Od roku 2001 jsou SLADOVNY SOUFFLET ČR 
součástí GROUPE SOUFFLET, jednoho z největších světových 
výrobců sladu.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
Address: Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.slad.cz 
Total Number of Employees: -
Blue-collar Workers: -
Segment: Food industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Subject of Import: Barley, technologies 
EXPORT: YES
Subject of Export: Malt 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production and sale of malt
Main Products: Pilsner Malt, special malts, production 
equipment and structures for malting plants
Brief Description of the Company: SLADOVNY SOUFFLET CR 
produces approximately 350,000 tons of malt a year in malting 
plants in Nymburk, Kroměříž, Hodonice, Prostějov and Litovel 
and its production forms approximately 65 % of the production 
of the Czech Republic. The company’s customers include most 
domestic breweries and 70 % of the production goes to foreign 
markets. Since 2001, SLADOVNY SOUFFLET CR has been part of 
the GROUPE SOUFFLET, one of the biggest malt producers in the 
world.

CZENG ENG

palírna u Zeleného stromu, a.s
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Palírna U Zeleného stromu, a.s
Adresa: Drážďanská 80/82, 400 07 Ústí nad Labem
Pobočka: Dykova 8, 796 97 Prostějov
Okres: Prostějov
www.palirna.cz
Počet zaměstnanců celkem: 102
Z toho dělníci: 60
Odvětví: Potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Německo, Irsko, Mexiko
Předmět importu: GARRONE, Old Smuggler, Whisky, Berentzen, 
Buschmills, Jose Cuervo
EXPORT: ANO
Země exportu: SR, Austrálie, Izrael, Kanada, Finsko, Nový Zé-
land, Mexiko, Maďarsko, Srbsko, Rusko, atd.
Předmět exportu: Absinth a ostatní lihoviny vyráběné v PUZS

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Technolog, dělník potravinářské výroby, obchodní zástupce

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej lihovin
Hlavní produkty: Stará myslivecká, Blend 42 Vodka, Hanácká řada, Starorež-
ná, Režná, Squash, Missis, Absinth, Vaječný sen, Royal, atd.
Stručný popis firmy: Palírna U Zeleného stromu je největší výrobce lihovin 
s českým kapitálem. Historie nejstarší palírny Evropy se zrodila 4. července 
roku 1518, kdy Vilém z Pernštejna a na Helfštejně udělil právo várečné je-
denatřiceti majitelům domů města Prostějov. Mezi vybranými byl i majitel 
domu U Zeleného stromu Hajný Jež ze Seloutek. Spojením dvou tradičních 
předních českých nápojových společností GRANETTE a Palírna u Zeleného 
stromu – STAROREŽNÁ PROSTĚJOV a. s. vznikla vzájemnou fúzí 1. 1. 2011 
nová firma GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries. 1.1.2017 se firma vrací ke 
svému původnímu názvu “Palírna U Zeleného stromu a.s.” z roku 1518 a na-
vazuje tak na tradici a historii palírnictví v Prostějově, která trvá již téměř 500 
let. Společnost dbá na kvalitu surovin, používá tradiční receptury, používá 
klasické staření v dubových sudech. Do výrobního portfolia firmy patří více 
než stovka produktů. Vyváží do více než 20 zemí 5 kontinentů.

CZ COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Palírna U Zeleného stromu, a.s.
Address: Drážďanská 80/82, 400 07 Ústí nad Labem
Branch: Dykova 8, 796 97 Prostějov
District: Prostějov
www.palirna.cz 
Total Number of Employees: 102
Blue-collar Workers: 60
Segment: Food industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Italy, Germany, Ireland, Mexico 
Subject of Import, GARRONE, Old Smuggler, Whiskey, 
Berentzen, Buschmills, Jose Cuervo
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia, Australia, Israel, Canada, Finland, 
New Zealand, Mexico, Hungary, Serbia, Russia, etc.
Subject of Export: Absinth and other spirits produced by the 
company

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Technologist, food production worker, sales representative

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production and sale of spirits 
Main Products: Stará myslivecká Blend 42 Vodka, Hanácká řada, Starorežná, 
Režná, Squash, Missis, Absinth, Vaječný sen, Royal, etc.
Brief Description of the Company: Palírna U Zeleného stromu is the biggest 
producer of spirits with Czech capital. The history of the oldest distillery in Eu-
rope was born on 4 July 1518 when William of Pernštejna a Helfštejn granted 
thirty-one house owners in Prostějov the right to brew, among whom was the 
owner of the house U Zeleného stromu Hajný Jež from Seloutky. The new firm 
GRANETTE & STAROREZNA Distilleries was established on 1 January 2011 as a 
consequence of merger of two traditional Czech leading beverage companies 
GRANETTE and Palírna u Zeleného stromu – STAROREŽNÁ PROSTĚJOV a. s. On 
1 January 2017, the firm returned to its original name ‘Palírna U Zeleného stro-
mu a.s.’ of 1518 to follow the almost 500 years’ old tradition and history of the 
distillery industry in Prostějově. The company cares about quality raw materials 
and uses traditional recipes and classical oak-barrel aging procedures. The com-
pany’s production portfolio includes more than one hundred products and the 
company exports to more than 20 countries in 5 continents. 
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trumF International s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: TRUMF International s.r.o.
Adresa: Dolní Újezd 157, 751 23 Dolní Újezd
Okres: Přerov
www.trumf.cz
Počet zaměstnanců celkem: 134
Z toho dělníci: 62
Odvětví: Potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Čína
Předmět importu: Koření
EXPORT: ANO
Země exportu: Bělorusko, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, 
Slovensko, Ukrajina, Kazachstán, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, 
Moldávie, Ázerbájdžán, Uzbekistán, Srbsko, Finsko, Chorvatsko, USA
Předmět exportu: Koření, kořenicí směsi a přípravky pro 
potravinářství

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Produktový technolog, produktový manažer, obchodní manažer

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj, výroba a prodej koření, směsí koření, 
kořenících přípravků a ingrediencí pro potravinářství
Hlavní produkty: Koření a kořenící směsi pro masný průmysl, 
koření a kořenící směsi pro výrobu konzerv, výrobky pro 
gastronomii, zušlechťování koření, extrakce koření
Stručný popis firmy: TRUMF International s.r.o. je česká 
společnost založená v roce 1992. Hlavní zlom v historii 
společnosti nastal v roce 1995, kdy byla na trh uvedena vlastní 
řada koření a směsí koření pro potravinářský průmysl pod 
značkou TRUMF. V současnosti se společnost zaměřuje na vývoj, 
výrobu a prodej koření, směsí koření, kořenicích přípravků 
a ingrediencí pro mnoho odvětví potravinářského průmyslu. 
Od července 1999 jsou produkty TRUMF vyráběny v novém 
technologickém a výrobním centru situovaném v Dolním 
Újezdě. Společnost splňuje nejnáročnější kvalitativní kritéria 
kladená na potravinářskou výrobu.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: TRUMF International s.r.o.
Address: Dolní Újezd 157, 751 23 Dolní Újezd
District: Přerov
www.trumf.cz 
Total Number of Employees: 134
Blue-collar Workers: 62
Segment: Food industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: China
Subject of Import: Spice 
EXPORT: YES
Country of Export: Belarus, Hungary, Romania, Russia, Slovakia, 
Ukraine, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lithuania, Latvia, Moldavia, 
Azerbaijan, Uzbekistan, Serbia, Finland, Croatia, USA
Subject of Export: Spice, spice mixtures and spice products for 
food industry 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Product technologist, product manager, sales manager

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production, development and sale of spice, spice 
mixtures and spice products and ingredients for the food industry 
Main Products: Spice and spice mixtures for the meat industry, spice 
and spice mixtures for canned food, gastronomic products, spice refi-
ning, spice extraction
Brief Description of the Company: TRUMF International s.r.o. is a Czech 
company established in 1992. The main breakthrough in the compa-
ny’s history took place in 1995 when the company’s own line of spices 
and spice mixtures for the food industry was launched to the market 
under the TRUMF brand. At present, the company focuses on develo-
ping, producing and selling spices, spice mixtures and spice products 
and ingredients for many food industry segments. Since July 1999, 
the TRUMF products have been produced in a new technological and 
production center in Dolní Újezd. The company meets the strictest qu-
ality criteria imposed on the production of food.

CZENG ENG

Hanácká kyselka a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Hanácká kyselka a.s.
Adresa: Horní Moštěnice č. p. 547, 751 17 Horní Moštěnice
Okres: Přerov
www.hanackakyselka.cz
Počet zaměstnanců celkem: 45
Z toho dělníci: 33
Odvětví: Potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Strojní údržbář, elektro-údržbář, obsluha kotelny, operátor vý-
roby

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba nealkoholických nápojů
Hlavní produkty: Minerální voda Hanácká kyselka přírodní 
a ochucená
Stručný popis firmy: Společnost je významným producentem 
minerálních vod v České republice a její portfolio tvoří přírodní 
i ochucené minerální vody. Hanácká kyselka a.s. má certifikova-
ný systém kvality FSSC 22 000.

CZ COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Hanácká kyselka a.s.
Address: Horní Moštěnice 547, 751 17 Horní Moštěnice
District: Přerov
www.hanackakyselka.cz 
Total Number of Employees: 45
Blue-collar Workers: 33
Segment: Food industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Machine maintenance worker, electro maintenance worker, 
boiler room operator, production operator

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of non-alcoholic beverages 
Main Products: Hanácká kyselka mineral water – natural and 
flavor 
Brief Description of the Company: The company is a significant 
producer of mineral water in the Czech Republic and its portfolio 
comprises natural and flavored mineral water. Hanácká kyselka 
a.s. has the certified quality system FSSC 22 000. 

Potravinářský prům
yslFood Industry

Food Industry
Potravinářský prům

ysl



Přerov Šumperk

131130

Ing. Zbyněk poštulka - tvarůžková cukrárna
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Ing. Zbyněk Poštulka - Tvarůžková cukrárna
Adresa: Komenského 325, 789 83 Loštice
Okres: Šumperk
www.tvaruzkovacukrarna.cz
Počet zaměstnanců celkem: 5
Z toho dělníci: -
Odvětví: Potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Cukrář/ka, prodavač/ka

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Pekařství, cukrářství, hostinská činnost
Hlavní produkty: Tvarůžkové moučníky a pekařské výrobky 
z Olomouckých tvarůžků
Stručný popis firmy: Rodinná cukrárna, kterou navazujeme na 
tradiční výrobu Olomouckých tvarůžků na Hané. Podle vlastních 
receptů peče tvarůžkové moučníky, dorty a štrůdly. Nabízí také 
pekařské výrobky z Olomouckých tvarůžků, jako jsou tyčinky či 
sušenky  a regionální produkty nejen z našeho kraje. Výrobky 
nesou označení Haná regionální produkt a ocenění Regionální 
potravina Olomouckého kraje. Podnik je vyhledávám turisty 
z celé republiky a má významné postavení v gastroturistice 
v našem regionu.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Ing. Zbyněk Poštulka - Tvarůžková cukrárna
Address: Komenského 325, 789 83 Loštice
District: Šumperk
www.tvaruzkovacukrarna.cz 
Total Number of Employees: 5
Blue-collar Workers: -
Segment: Food industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Confectioner, shop assistant 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Baker’s, confectioner’s, innkeeper activity 
Main Products: Ripened soft cheese pastries and baked 
Olomouc ripened soft cheese products 
Brief Description of the Company: The family cake shop follows 
the traditional production of Olomouc ripened soft cheese 
(Olomoucké tvarůžky) in Haná and bakes ripened soft cheese 
pastries, cakes and strudels. It offers baked Olomouc ripened 
soft cheese products, such as sticks and biscuits, and products 
not only from our region. The products bear the designations 
‘Regional Product Haná’ and ‘A Regional Food of the Olomouc 
Region’. The company is sought-after among tourists from 
the whole republic and holds a significant position in the 
gastronomic tourism in our region. 

CZENG ENG

vÁHAlA a spol. s r.o., výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: VÁHALA a spol. s r.o., výroba a prodej mas-
ných a lahůdkářských výrobků
Adresa: Náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Okres: Přerov
www.vahala.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 202
Z toho dělníci: 170
Odvětví: Potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Německo, Rakousko, Maďarsko
Předmět exportu: Masné a lahůdkářské výrobky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Prodavač/ka, pracovník potravinářské a lahůdkářské výroby

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej masných a lahůdkářských 
výrobků, maloobchodní a velkoobchodní činnost ve vztahu 
k občanům a organizacím, výroba potravinářských výrobků, 
hostinská činnost
Hlavní produkty: Šunky, klobásy, paštiky, párky  
Stručný popis firmy: Firma byla založena roku 1933, v roce 
1946 se postavil nový závod na výrobu konzerv a hotových 
jídel. Firma byla poté znárodněna a původnímu majiteli Ro-
bertu Váhalovi byla navrácena až v roce 1991. Poté byla zalo-
žena společnost v Hustopečích nad Bečvou, kde začala výroba 
a prodej masných a lahůdkářských výrobků. V roce 1998 byla 
výroba spuštěná v moderně vybudovaném závodě tak, aby spl-
ňoval normy EU. Za dlouhou dobu svého působení získala firma 
VÁHALA a spol. s r.o. na trhu své pevné místo. Denní produkce 
masných výrobků je dvacet pět tun a více, v obdobích, jako jsou 
Velikonoce či Vánoce, dosahuje denní produkce padesáti tun.

CZ COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: VÁHALA a spol. s r.o., production and sale of meat and 
delicatessen products 
Address: Náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
District: Přerov
www.vahala.cz 
Total Number of Employees: 202
Blue-collar Workers: 170
Segment: Food industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia, Germany, Austria, Hungary 
Subject of Export: Meat and delicatessen products 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Shop assistant, food and delicatessen production worker

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production and sale of meat and delicatessen 
products, retail and wholesale activity in relation to citizens 
and organizations, food production, innkeeper’s activity
Main Products: Hams, Sausages, Patés, Frankfurters
Brief Description of the Company: The company was established 
in 1933. In 1946, a new plant for the production of cans and 
finished meals was built. The company was then nationalized 
and was returned to the original owner Robert Váhala only in 
1991. Subsequently, the company moved to Hustopeče nad 
Bečvou where the production and sale of meat and delicatessen 
products began. In 1998, the production relocated to the new 
modern plant constructed in compliance with EU standards. 
Over the period of its operation the company has gained 
a strong position on the market. The meat production equals 
twenty-five and, in the periods such as Easter or Christmas, fifty 
tons a day. 
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ÚsOvskO FOOD a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ÚSOVSKO FOOD a.s.
Adresa: Klopina 33, 789 73 Úsov
Okres: Šumperk
www.bersi.cz, www.tycinkafit.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 170
Z toho dělníci: 130
Odvětví: Potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Fit: Rakousko, Německo, Itálie, Nizozemí, Švédsko, Polsko, Slovensko; 
Bersi: Nizozemsko, Španělsko, Itálie, Německo, Peru, Argentina, Čína, Francie, Rakous-
ko, Indonésie, Malajsie, Polsko, Slovensko
Předmět importu: Fit: Suroviny: aromata, sušené ovoce i v kvalitě Bio, sójový crispies, lís-
kové oříšky Bio, kešu Bio, Bio madle drť, pšeničný extrudát s kakaem, mléčná bílkovina, 
oplatky, kartony; Bersi: Suroviny: pelety, barviva, arašídová pasta vč. varianty Bio, aroma-
ta, kukuřičná krupice vč. varianty Bio, palmolein, slunečnicový olej vč. varianty Bio
EXPORT: ANO
Země exportu: Fit: Rakousko, Belgie, Německo, Estonsko, Francie, Maďarsko, Itálie, 
Litva, Lotyšsko, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Rusko; Bersi: Rakous-
ko, Německo, Francie, Nizozemsko, Maďarsko, Rumunsko, Litva, Irsko, Severní Irsko, 
Belgie, Řecko, Slovinsko, Bulharsko, Slovensko
Předmět exportu: Fit: Müsli tyčinky Fit + privátní značky; Bersi: Snacky a cereálie Bersi 
+ privátní značky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělník manipulant na potravinářské lince, dělník skladník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, prodej a distribuce potravinářského zboží
Hlavní produkty: Müsli tyčinky Fit, Fit Nature, Fit Bio, Fit fruit, Fit fruitík, Fit Challenger, Fit 
go, bezlepkové tyčinky, fit protein. Fritované snacky Bersi a Bersi cereal, bezlepkové snacky
Stručný popis firmy: FIT: Výroba müsli tyčinek je soustředěna do výrobní haly, v místě 
v obci Klopina, vybudované v roce 2004. Potravinářská výroba zde probíhá na dvou plně 
automatizovaných linkách. Tyčinky jsou vyráběny  bez polevy, v kakaové nebo jogur-
tové polevě -pod vlastními a privátními značkami. Pod vlastní značkou Fit je uvedeno 
mnoho druhů cereálních výrobků v různých ovocných příchutích: Fit müsli: základní 
ovocná řada příchutí tyčinek müsli - Fit müsli Bio: bio kvalita - Fit Fruit: více jak 40 
% ovoce v müsli tyčince - Fit Fruitík: dětské ovocné tyčinky - Fit Challenger – cereální 
müsli tyčinky - Fit go: bezlepkové cereální ovocné tyčinky - Fit Nature: ovocné müsli 
tyčinky bez konzervantů, bez umělých aromat a barviv, s vysokým obsahem vlákniny 
a s velmi nízkým obsahem transmastných kyselin. Při výrobě jsou dodržovány přísné 
hygienické normy, výroba splňuje veškeré požadavky světových hygienických standar-
dů pro potraviny jako je BRC, IFS včetně Bio certifikátu. BERSI: Moderní závod Oneš 
v Šumvaldě zaměřuje svou výrobu na extrudované a fritované snacky pod značkou 
Bersi snack a Bersi cereal.  Závod je nositelem certifikátu Produkt ekologického země-
dělství a řady ocenění. Výrobu a distribuci vlastních výrobků značek Fit a Bersi zajišťuje 
v České republice firma ÚSOVKO FOOD a.s. Distribuční služby v zahraničí zajišťují na 
Slovensku ÚSOVSKO SK, s.r.o. a v Maďarsku ÚSOVSKO Hungary, Kft. Víc informací o vý-
robcích naleznete na www.tycinkafit.cz a www.bersi.cz

CZ COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: ÚSOVSKO FOOD a.s.
Address: Klopina 33, 789 73 Úsov
District: Šumperk
www.bersi.cz, www.tycinkafit.cz 
Total Number of Employees: 170
Blue-collar Workers: 130
Segment: Food industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: FIT: Austria, Germany, Italy, Netherlands, Sweden, Poland, Slovakia; 
BERSI: Netherlands, Spain, Italy, Germany, Peru, Argentina, China, France, Austria, 
Indonesia, Malaysia, Poland, Slovakia
Subject of Import: FIT: Raw material: aromas, (Bio quality) dried fruit, soya crisps, Bio 
hazel nuts, Bio cashew, Bio almond pulp, wheat extrudate with cocoa, milk protein, 
biscuits, cartons; BERSI: Raw material: pellets, colors, (Bio) peanut paste, aromas, (Bio) 
grits, palm olein, (Bio) sunflower oil
EXPORT: YES
Country of Export: FIT: Austria, Belgium, Germany, Estonia, France, Hungary, Italy, 
Lithuania, Latvia, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Sweden, Russia; BERSI: 
Austria, Germany, France, Netherlands, Hungary, Romania, Lithuania, Ireland, 
Northern Ireland, Belgium, Greece, Slovenia, Bulgaria, Slovakia
Subject of Export: FIT: Fit cereal sticks + private brands; BERSI: Bersi snacks and cereals 
+ private brands

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Food-line handling worker, stock manager

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production, sale and distribution of food
Main Products: Cereal sticks Fit, Fit Nature, Fit Bio, Fit fruit, Fit fruitik, Fit Challenger, Fit go, 
gluten-free sticks; fit protein, Deep-fried snacks Bersi and Bersi cereal, gluten-free snacks 
Brief Description of the Company: FIT: The production of cereal sticks is concentrated in the 
production hall in Klopina, built in 2004. The food production takes place on two fully auto-
mated lines. The sticks are produced without frosting or with cocoa or yoghurt frosting under 
the company’s own and private brands. The Fit brand includes many types of cereal products 
of various fruit flavors. Fit müsli: basic fruit line of flavors of cereal sticks – Fit müsli Bio: bio 
quality – Fit Fruit: more than 40 % of fruit - Fit Fruitík: fruit sticks for children – Fit Challenger 
– cereal sticks – Fit go: gluten-free fruit cereal sticks – Fit Nature: fruit cereal sticks without 
preservatives, without artificial aromas and colors and with high content of proteins and very 
low contents of trans fatty acids. The production follows strict hygienic standards, including 
all global hygienic standards for food such as the BRC, IFS and Bio certificate. BERSI: The mo-
dern plant Oneš in Šumvald concentrates the production on extruded and deep-fried snacks 
under the Bersi snack and Bersi cereal brands. The plant holds the Ecological Agriculture Pro-
duct certificate and several awards. The production and distribution of Fit- and Bersi-branded 
products is ensured in the Czech Republic by ÚSOVKO FOOD a.s. The distribution services are 
ensured in Slovakia by ÚSOVSKO SK, s.r.o. and in Hungary by ÚSOVSKO Hungary, Kft. More 
information on the products can be found at www.tycinkafit.cz and www.bersi.cz. 

Potravinářský prům
yslFood Industry
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Jeseník Jeseník

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: MORONG – SLUKO, s.r.o.
Address: Mlýnská 260, 790 65 Žulová
District: Jeseník
www.sluko.cz
Total Number of Employees total: 25
Blue-collar workers: -
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
PCO dispatcher, rapid response unit, guard, technician 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Guarding of property and people, 
installation, repair and testing of reserved electrical equipment 
and installation, maintenance and repair of telecommunication 
equipment
Main Products: Electronic and physical security of premises  
Brief Description of the Company: Since 1991, the company has 
undergone numerous changes, innovations and specializations. 
However, the core of its business has been, since the very 
beginning, the security and protection of property ensured 
by the company’s private security agency. We will make your 
sleep peaceful and will protect your property. The company 
efficiently secures buildings and other property and combines 
various ways to achieve this.  
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Oldřich psotka
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Oldřich Psotka
Sportovně-rekreační  areál u hranic v Mikulovicích
Adresa: Hlucholazská 157, 790 84 Jeseník
Okres: Jeseník
www.psotka.info
Počet zaměstnanců celkem: -
Z toho dělníci: -
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Hlavní produkty: Ubytování, rekreace, sport, rybaření
Stručný popis firmy: Sportovně-rekreační  areál u hranic 
v Mikulovicích nabízí ubytování, tenis, minigolf, beach 
volleyball, bowling, bazén, minikopanou,  nohejbal, šatny se 
sprchou, dětské hřiště. Restauraci, kde se provádějí různé akce 
(školení, oslavy, rauty), dále je zde krásný rybník, kde si můžete 
odpočinout při rybaření.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Oldřich Psotka 
Sport Recreational Premises close to frontiers in Mikulovice
Address: Hlucholazská 157, 790 84 Jeseník
District: Jeseník
www.psotka.info
Total Number of Employees total: -
Blue-collar workers: -
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Main Products: Accommodation, leisure, sport, fishing  
Brief Description of the Company: The sport recreational 
premises close to frontiers in Mikulovice offer accommodation, 
tennis, mini golf, beach volleyball, bowling, a swimming 
pool, mini soccer, foot tennis, dressing rooms with a shower, 
a children’s playground, a restaurant where various events 
(training, celebrations, receptions) are held, and a beautiful 
pond where you can relax through fishing. 

CZENG ENG

mOrOnG – slukO, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: MORONG – SLUKO, s.r.o.
Adresa: Mlýnská 260, 790 65 Žulová
Okres: Jeseník
www.sluko.cz
Počet zaměstnanců celkem: 25
Z toho dělníci: -
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dispečer PCO, zásahová jednotka, strážný, technik

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Ostraha majetku a osob, montáž, opravy 
a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, montáž, údržba 
a servis telekomunikačních zařízení
Hlavní produkty: Mezi naše hlavní produkty patří elektronická 
ostraha objektů, fyzická ostraha objektů
Stručný popis firmy: Společnost Morong – SLUKO s.r.o. během 
svého vývoje od roku 1991 prošla řadou změn, inovací a speci-
alizací. Jasným jádrem podnikání je však již od počátku ostraha 
o ochrana majetku, kterou zabezpečuje naše soukromá bezpeč-
nostní agentura. Zajistíme Vám klidný spánek, ohlídáme vaše 
objekty. Zajišťujeme účinnou ostrahu objektů a majetku různý-
mi způsoby, které je ideální vhodně kombinovat.

CZSlužby
Services

Services
Služby



Jeseník Olomouc

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.
Address: Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník
District: Jeseník
www.priessnitz.cz
Total Number of Employees total: 320
Blue-collar workers: 160
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Physicians, nurses, masseurs, cooks  

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Provision of spa services 
Main Products: Medical spa stays, relaxation stays, 
accommodation, catering and medical procedures   
Brief Description of the Company: Priessnitzovy léčebné lázně 
became famous as the oldest hydrotherapeutic institute in the 
world, established in 1822 by Vincenzo Priessnitz. Nowadays, 
it offers treatment of, predominantly, neural and psychiatric 
diseases (sleeping disorders, chronic fatigue syndrome, etc.), 
respiratory diseases, dermatological and internal diseases 
– for children and adults. The spa also offers a wide range of 
relaxation and spa stays. A new spa operation was opened in 
the Priessnitz hotel in 2010. There is also a unique natural spa 
park with a water flow system where outdoor baths are located. 
These climatic spas are situated in a picturesque environment 
of the Rychleby Mountains. 
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2k cOnsultInG s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: 2K CONSULTING s.r.o.
Adresa: Tovární 915/40, 77900 Olomouc
Okres: Olomouc
www.czechrepublicproduct.com
Počet zaměstnanců celkem: 10
Z toho dělníci: -
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Asie, Evropa, Amerika, Austrálie, Afrika
EXPORT: ANO
Země exportu: Asie, Evropa, Amerika, Austrálie, Afrika

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Propagace českých výrobků a služeb 
v tuzemsku a zahraničí
Hlavní produkty: Služby v rámci projektu CZECH REPUBLIC 
PRODUCT pro propagaci českých firem, výrobků a služeb 
v tuzemsku a zahraničí
Stručný popis firmy: Firma se zaměřuje na podporu a propagaci 
českých výrobků a služeb v tuzemsku a zahraničí. Firmám 
pomáhá najít nové distribuční kanály a nové kontakty na 
zahraničních trzích ve více než 100 zemích světa. Zastupuje 
české firmy na zahraničních veletrzích a prezentuje české 
výrobky v zahraničních médiích.  Uděluje licenci k využívání 
ochranné známky CZECH REPUBLIC PRODUCT na svých 
výrobcích. 

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: 2K CONSULTING s.r.o.
Address: Tovární 915/40, 77900 Olomouc
District: Olomouc
www.czechrepublicproduct.com 
Total Number of Employees: 10
Blue-collar workers: -
Segment: Services 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Asia, Europe, America, Australia, Africa
EXPORT: YES
Country of Export: Asia, Europe, America, Australia, Africa 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Promotion of Czech products and services in 
the Czech Republic and abroad
Main Products: Services within the CZECH REPUBLIC PRODUCT 
project to promote Czech companies, products and services in 
the Czech Republic and abroad
Brief Description of the Company: The company focuses on 
furthering and promoting Czech products and services in the 
Czech Republic and abroad. It assists companies in finding new 
distribution channels and new contacts on foreign markets 
in more than 100 countries worldwide, represents Czech 
companies at foreign trade fairs and presents Czech products 
in foreign media. It also grants licences for using the CZECH 
REPUBLIC PRODUCT trademark on products.

CZENG ENG

priessnitzovy léčebné lázně, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.
Adresa: Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník
Okres: Jeseník
www.priessnitz.cz
Počet zaměstnanců celkem: 320
Z toho dělníci: 160
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Lékaři, sestry, maséři, kuchaři

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Poskytování lázeňských služeb
Hlavní produkty: Léčebné lázeňské pobyty, relaxační pobyty, 
poskytování ubytování, stravování a léčebných procedur
Stručný popis firmy: Priessnitzovy léčebné lázně se proslavily 
jako nejstarší vodoléčebný ústav na světě, byly založeny r.1822 
Vincenzem Priessnitzem. V dnešní době Priessnitzovy lázně 
nabízí léčbu převážně nervových a psychiatrických onemocnění 
(poruchy spánku, únavový syndrom apod.), nemocí dýchacího 
ústrojí, kožních a interních onemocnění – pro děti i dospělé. 
Dále lázně nabízí širokou škálu relaxačních a wellness pobytů. 
V roce 2010 byl otevřen nově zrekonstruovaný balneoprovoz 
v hotelu Priessnitz. V areálu lázní se také nachází unikátní pří-
rodní Balneopark se systémem vodního toku, na kterém jsou 
umístěny venkovní koupele. Tyto klimatické lázně se nachází 
v nádherném prostředí Rychlebských hor.

CZSlužby
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Služby



Olomouc Olomouc

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Address: Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
alfaprojekt@alfaprojekt.com
Total Number of Employees total: 32
Blue-collar workers: -
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Architect, ground and traffic builders 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Project Design/Implementation
Main Products: Processing of projects of industrial construction, 
civil and residential development at all levels of zoning plans
Brief Description of the Company: Alfaprojekt Olomouc a.s. is 
an architectonic studio with project engineers of all lines of 
work, ensuring all levels of project documents. The company 
carries out engineering activity associated with the obtaining 
of decisions and building permits, including supervision. At 
present, the company has 32 employees in all professions, of 
whom 18 are authorized in architecture, territorial planning, 
garden architecture, ground architecture, statics and dynamics 
of buildings, technology of building environment, traffic 
construction and water management construction. The projects 
are implemented with the use of state-of-the-art software and 
hardware and the company’s own copy center. 
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Aquatest a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Aquatest a.s.
Adresa: Na Vozovce 36, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.aquatest.cz
Počet zaměstnanců celkem: 210
Z toho dělníci: -
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: V případě likvidace odpadů v rámci holdingu 
dovoz předmětného opadu do ČR
Předmět importu: Dle příslušné zakázky
EXPORT: ANO
Země exportu: Dle příslušné zakázky
Předmět exportu: Služby v oblasti ochrany životního prostředí

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Technolog pro chemické čistírny odpadních vod, stavbyvedou-
cí, stavební a vodohospodářský rozpočtář, projektový manažer 
pro veřejné zakázky, laborant

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Ochrana životního prostředí 
Hlavní produkty: Sanační ekologie, sanační ekologie, úpravny vody, 
vodní hospodářství, úřední měření, ekologické služby, hydrogeologie 
a geologie, odpady a recyklace, karotáž 
Stručný popis firmy: Aquatest je česká firma s dlouhou tradicí již 
od 60. let 20. století. Mezi nejvýznamnější části portfolia služeb 
patří sanace ekologicky postižených lokalit, hydrogeologický 
a hydrologický průzkum, projekce, realizace a provoz čistíren odpadních 
vod, projekce, realizace a úpravy kanalizací, protipovodňová opatření 
a opatření přírodě blízké. Ve svých činnostech se opíráme o vysokou 
kvalifikaci a zkušenosti zaměstnanců, tradice odborných pracovišť 
a o špičkové materiálně-technické zabezpečení. Jsme certifikováni 
ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Našimi hlavními partnery jsou 
Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 
subjekty státní správy a samosprávy. Rostoucí podíl mají také 
soukromé subjekty včetně zahraničních investorů v ČR.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Aquatest a.s.
Address: Na Vozovce 36, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.aquatest.cz
Total Number of Employees total: 210
Blue-collar workers: -
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Import of waste to the Czech Republic in the 
event of waste disposal within the holding
Subject of Import: As per orders
EXPORT: YES
Country of Export: As per orders
Subject of Export: Services in the sphere of environment 
protection 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Chemical water treatment plant technologist, construction 
manager, construction and water management cost estimator, 
procurement project manager, laboratory technician

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Environment protection
Main Products: Rehabilitation ecology, water treatment plants, water 
management, official measurement, ecological services, hydrogeology 
and geology, waste and recycling, borehole
Brief Description of the Company: Aquatest is a Czech company with long 
tradition since the 60s of the 20th century. Among the most significant 
parts of its service portfolio are the rehabilitation of ecologically affected 
localities, hydrogeological and hydrological survey, project design, 
implementation and operation of waste water treatment plants, 
implementation and modification of sewerage systems, anti-flood 
measures and nature-friendly measures. The company’s activities rely 
on the high qualifications and experience of its employees, the tradition 
of its professional workplaces and state-of-the-art technology. We hold 
the ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 certificates. Our principal 
partners are the Ministry of Finance, the Ministry of Environment of 
the Czech Republic, and state administrative and self-administrative 
authorities. The share of private entities, including foreign investors in 
the Czech Republic, is rising. 

CZENG ENG

AlFAprOJekt OlOmOuc a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Adresa: Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
alfaprojekt@alfaprojekt.com
Počet zaměstnanců celkem: 32
Z toho dělníci: -
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Architektura, pozemní a dopravní stavitelství

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Projektová činnost
Hlavní produkty: Zpracovávání projektů průmyslové výstavby, 
občanské a bytové výstavby ve všech stupních a územních plá-
nů
Stručný popis firmy: Alfaprojekt Olomouc a. s. je architektonický 
ateliér s projektanty všech profesí pro zajišťování všech stupňů 
projektových dokumentací. Firma zajišťuje inženýrskou činnost 
spojenou se získáním rozhodnutí a povolení staveb, včetně do-
zorů. V současnosti pracuje ve firmě 32 zaměstnanců ve všech 
profesích. 18 pracovníků má autorizaci v oboru architektura 
a územní plánování, zahradní architektura, pozemní stavi-
telství, statika a dynamika staveb, technika prostředí staveb, 
dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby. Projekty jsou 
zhotovovány nejmodernějším software a hardware s vlastními 
copy centrem.

CZSlužby
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Olomouc Olomouc

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
Address: Palackého 21, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
Website: www.arrows-advisory.cz
Total Number of Employees total: 30
Blue-collar workers: -
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Poland, Slovakia, Ukraine, Hungary, 
Romania, Slovenia, Croatia, Bulgaria, Greece
Subject of Import: Consultancy 
EXPORT: YES
Country of Export: Poland, Slovakia, Ukraine, Hungary, 
Romania, Slovenia, Croatia, Bulgaria, Greece
Subject of Export: Consultancy 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Law, taxes, subsidies 
Main Products: Consultancy in the sphere of law, taxes and 
subsidies 
Brief Description of the Company: A consulting group devoted 
to law, taxes and subsidies, a highly recommended law firm 
between 2015 and 2016 – The Law Firm of the Year; an active 
representation in Poland, Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia, 
Romania, Bulgaria, Greece and Ukraine; the only one of its kind 
in the Olomouc Region.
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DIOl družstvo
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: DIOL družstvo
Adresa: Litovelská 2a, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.diol.cz
Počet zaměstnanců celkem: 190
Z toho dělníci: 180
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Pracovník ostrahy, pracovník úklidu

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Ostraha majetku, úklidové služby 
Hlavní produkty: Profesionální služby v oblasti fyzické ostrahy 
majetku
Stručný popis firmy: DIOL družstvo je nejstarší bezpečnostní 
službou na střední Moravě s tradicí více než 60 let a zároveň 
jedním z největších zaměstnavatelů zdravotně postižených 
osob poskytujících náhradní plnění. Pod značkou DIOL 
SECURITY nabízí profesionální služby fyzické ostrahy majetku s 
nejlepším poměrem kvality a ceny, zajišťované prostřednictvím 
proškolených zaměstnanců s certifikátem „Strážný“. Firma je 
certifikována dle norem ISO a je členem SČMVD, AZZP, HK ČR 
nebo SP ČR.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: DIOL družstvo
Address: Litovelská 2a, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.diol.cz
Total Number of Employees total: 190
Blue-collar workers: 180
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Security person, cleaner 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Guarding of property, cleaning services 
Main Products: Professional services in the sphere of guarding 
of property 
Brief Description of the Company: The company is the oldest 
security service company in central Moravia, with more than 60 
years of tradition and, concurrently, one of the major employers 
of disabled individuals, providing substitute performance. 
Under the DIOL SECURITY brand, it offers professional property 
security services with the best quality-price ratio, provided by 
trained employees holding the ‘Guard’ certificate. The company 
is certified pursuant to the ISO standards and is a member of 
the Union of Czech Production Cooperatives, the Association 
of Employers of Disabled Persons, the Chamber of Commerce 
of the Czech Republic, or the Confederation of Industry of the 
Czech Republic.

CZENG ENG

ArrOWs advokátní kancelář, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
Adresa: Palackého 21, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.arrows-advisory.cz
Počet zaměstnanců celkem: 30
Z toho dělníci: -
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Polsko, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Rumun-
sko, Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko, Řecko
Předmět importu: Poradenství
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Rumun-
sko, Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko, Řecko
Předmět exportu: Poradenství

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Advokacie, daně, dotace
Hlavní produkty: Poradenství v oblasti práva, daní a dotací
Stručný popis firmy: Poradenská skupina zabývající se advoka-
cií, daněmi a dotacemi. V letech 2015 a 2016 Velmi dopor-
učovaná advokátní kancelář – Právnická firma roku. Aktivní 
zastoupení v Polsku, Slovensku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvat-
sku, Rumunsku, Bulharsku, Řecku a na Ukrajině. Jediná svého 
druhu v Olomouckém kraji.

CZSlužby
Services

Services
Služby



Olomouc Olomouc

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Eduard Goričev, BEST Sportcentrum Olomouc, Bowling 
& Squash & Restaurant
Address: Dolní Hejčínská 1194/36, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.best-sportcentrum.cz
Total Number of Employees total: 10
Blue-collar workers: -
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Bowling, squash and restaurant operators, bowler   

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Provision of services in the sphere of leisure 
activities (bowling, squash, billiards, darts), gastronomy, 
catering
Main Products: Bowling, squash, restaurant, catering  
Brief Description of the Company: The sport social premises 
of the BEST Sportcentrum offer you a playing experience, the 
taste of victory, joy of movement and satisfaction of your taste 
receptors unlike anywhere else. You can spend your free time 
actively, celebrate your achievements, hold family or company 
bowling/squash tournaments or just taste Italian coffee in 
a modern non-smoking environment. We have 6 completely 
new bowling lanes, a pleasant café, 2 squash courts, and a 
large restaurant with a big summer terrace. Parking is free in 
front of the building. Polite and helpful staff is our priority, 
as well as the high quality of our services. For companies: 
We focus on implementing tailored social and sport events, 
from luxury company parties for supranational corporations, 
wedding receptions to catering to small family celebrations.
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HOtelpArk stADIOn a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: HOTELPARK STADION a.s.
Adresa: Legionářská 1311/21, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.nh-olomouc.eu
Počet zaměstnanců celkem: 46
Z toho dělníci: -
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Servírka, číšník, recepční, kuchař, kuchařka

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Ubytovací a hostinská činnost
Hlavní produkty: Ubytování, pořádání kongresů a společenských 
akcí, restaurace/bar 
Stručný popis firmy: NH Collection Olomouc Congress hotel 
nabízí ubytování ve 137 pokojích. Kongresové centrum až pro 
1500 osob. Umístění hotelu, moderní design, stylová atmosféra 
a široká nabídka služeb, dělá NH Collection Olomouc Congress 
unikátním projektem na úrovni celé České republiky. 2014, 
2015 a 2016 „TOP 25 Hotels TripAdvisor Traveller´s  Choice 
winner“ Česká republika.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: HOTELPARK STADION a.s.
Address: Legionářská 1311/21, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
Website: www.nh-olomouc.eu
Total Number of Employees total: 46
Blue-collar workers: -
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Waitress, waiter, receptionist, cook 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Accommodation and innkeeper’s activity
Main Products: Accommodation, holding of congresses and 
social events, restaurant/bar  
Brief Description of the Company: The NH Collection Olomouc 
Congress hotel offers accommodation in 137 rooms and 
a congress center for up to 1,500 people. The hotel’s location, 
modern design, stylish atmosphere and wide range of services 
make it a unique project at the level of the whole Czech 
Republic. In 2014, 2015 and 2016, the hotel became the ‘TOP 
25 Hotels TripAdvisor Traveler’s Choice Winner’ of the Czech 
Republic.

CZENG ENG

eduard Goričev, Best sportcentrum Olomouc, Bowling & squash & restaurant
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Eduard Goričev, BEST Sportcentrum Olo-
mouc, Bowling & Squash & Restaurant
Adresa: Dolní Hejčínská 1194/36, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.best-sportcentrum.cz
Počet zaměstnanců celkem: 10
Z toho dělníci: -
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obsluha bowlingu, squashe a restaurace, Bowler

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti volnočaso-
vých aktivit (bowling, squash, kulečník, šipky), gastronomie, 
catering
Hlavní produkty: Bowling, squash, restaurace, catering
Stručný popis firmy: Sportovně-společenský komplex BEST 
Sportcentrum Vám nabízí zážitek ze hry, chuť vítězství, radost 
z pohybu a uspokojení Vašich chuťových buněk! Můžete zde ak-
tivně strávit svůj volný čas, oslavit Vaše životní úspěchy, uspo-
řádat rodinný či firemní bowlingový/squashový turnaj nebo si 
jen vychutnat italskou kávu v moderním nekuřáckém prostředí. 
Disponujeme 6 zbrusu novými bowlingovými drahami, příjem-
nou kavárnou, 2 squashovými kurty, rozlehlou restaurací a vel-
kou letní terasou. Zaparkujete zdarma před budovou. Příjemná 
a vstřícná obsluha je naší prioritou stejně jako vysoká kvalita 
našich služeb. Pro firmy: Zaměřujeme se na realizaci společen-
ských a sportovních akcí na míru, od luxusních firemních večír-
ků nadnárodních korporací, přes svatební hostiny a catering, až 
po malé oslavy v rodinném kruhu.

CZSlužby
Services

Services
Služby



Olomouc Olomouc

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Lázně Slatinice a. s.
Address: Slatinice č. p. 29, 783 42 Slatinice
District: Olomouc
www.lazneslatinice.cz
Total Number of Employees total: 135
Blue-collar workers: -
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Physiotherapists, masseurs, physicians, nurses, waitresses/
waiters 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Provision of healthcare 
Brief Description of the Company: A spa center with history 
dated back to the 16th century and a spring of sulphurous 
mineral water curing various ailments since time immemorial. 
The spa can be visited within stays reimbursed by health 
insurance companies (movement apparatus disorders, 
dermatological, neural and vascular diseases, etc.) or within 
self-paid medical and spa stays. The guests will appreciate 
a nonstop reception, free Internet connection, an indoor 
swimming pool, and a rental of bicycles and Nordic Walking 
sticks. The spa’s family atmosphere and calm environment 
guarantee all visitors physical and mental relaxation delivered 
by helpful personnel, as well as great catering services.
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lOrIkA cZ s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: LORIKA CZ s.r.o.
Adresa: Holická 582/312, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.lorika.cz
Počet zaměstnanců celkem: 50
Z toho dělníci: -
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Malajsie
Předmět importu: Pracovní rukavice
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodní zástupce

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Obchod a služby – průmyslová a personální 
hygiena
Hlavní produkty: Utěrky, pracovní židle a rohože, rukavice
Stručný popis firmy: Česká rodinná firma zajišťující služby 
hygienického servisu od roku 1993. Sídlo společnosti a vlastní 
logistický areál je v Olomouci, pobočky ve městech Teplice 
v Čechách a Náchod. Síť regionálních obchodních zástupců 
pokrývá celou ČR. Společnost dodává produkty renomovaných 
firem a pod vlastní značkou ARIOSO®. Dodavatel produktů pro 
hygienu a ergonomii pracoviště: průmyslové nevláknivé utěrky, 
papírové utěrky,  pracovní otočné židle, protiúnavové rohože, 
zásobníky na papírové ručníky, osvěžovače vzduchu, podlahové 
vyznačovací PVC pásky, pracovní rukavice,  dezinfekce na ruce 
a na plochy; vybavení čistých prostor - tyčinky, utěrky, lepicí 
rohože.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: LORIKA CZ s.r.o.
Address: Holická 582/312, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.lorika.cz
Total Number of Employees total: 50
Blue-collar workers: -
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Malaysia 
Subject of Import: Work gloves
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Sales representative 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Trade and services – industrial and personal 
hygiene
Main Products: Dish towels, work chairs and mats, gloves 
Brief Description of the Company: The company is a Czech 
family firm providing hygiene services since 1993. The 
company’s registered address and own logistic premises are 
located in Olomouc, with branches in Teplice v Čechách and 
Náchod. Its network of regional sales representatives covers 
the whole of Czech Republic. The company supplies products 
to renowned firms under its own brand ARIOSO® and products 
for workplace hygiene and ergonomics: non-fiber industrial 
dish towels, paper towels, swivel chairs, anti-fatigue mats, 
paper towel bins, air fresheners, floor PVC marking tapes, work 
gloves, hand and surface disinfectants, cleanroom equipment 
– sticks, dish towels, adhesive mats.

CZENG ENG

lázně slatinice a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Lázně Slatinice a. s.
Adresa: Slatinice č. p. 29, 783 42 Slatinice
Okres: Olomouc
www.lazneslatinice.cz
Počet zaměstnanců celkem: 135
Z toho dělníci: -
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Fyzioterapeuti, maséři, lékaři, sestry, servírky/číšníci

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Poskytování zdravotní péče
Stručný popis firmy: Lázně s historií sahající až do 16 stol. 
s pramenem sirné minerální vody, který odnepaměti léčí růz-
né neduhy. Lázně lze navštívit v rámci pobytu přes zdravotní 
pojišťovnu (léčí zde onemocnění pohybového aparátu, kožní, 
nervové, onkologické a cévní) nebo můžete využít široké sa-
moplátecké nabídky léčebných i wellness pobytlů. Hostům je 
k dispozici nonstop recepce, připojení k internetu zdarma, 
vnitřní bazén a půjčovna kol a holí Nordic walking. Rodinná at-
mosféra a klidné prostředí lázní zaručí všem návštěvníkům re-
laxaci těla i duše, a to vše je obohaceno ochotným personálem 
a skvělými stravovacími službami.

CZSlužby
Services

Services
Služby



Olomouc Olomouc

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Mgr. Martin Začal, advokát
Address: Třída Svobody 43/39, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.zacal-advokat.cz
Total Number of Employees total: 1
Blue-collar workers: -
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Legal services
Main Products: Legal representation in disputes and other 
proceedings, drafting of legal documents, recovery of claims 
Brief Description of the Company: The law firm provides all kinds 
of legal services, including, in particular: legal consultation, 
legal analyses, drafting of contracts, submissions, filing of 
motions for commencing proceedings (actions) and other 
legal acts, negotiation with counterparty, out-of-court dispute 
resolution – representation in private and administrative 
proceedings and criminal proceedings.
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panfitinka.cz s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: panfitinka.cz s.r.o.
Adresa: Libušina 459/101a, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.panfitinka.cz
Počet zaměstnanců celkem: 6-8
Z toho dělníci: -
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Polsko, Slovensko, Německo, USA
Předmět importu: Nákup zboží
EXPORT: ANO
Země exportu: EU
Předmět exportu: Prodej zboží a služeb

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Instalatér, Topenář; Administrátor/Programátor, Správa obsahu 
webových stránek, nákupčí, technická podpora prodeje

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Vodoinstalatérství, 
topenářství
Hlavní produkty: ZTI, ÚT(TZB), vodoinstalaterství, topenářství, 
eshop
Stručný popis firmy: KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ - Připravíme vždy to 
nejlepší řešení. Navrhneme vhodné produkty, postup prací 
a doporučíme spolehlivou firmu pro realizaci. Spokojenost 
zákazníka je na prvním místě. PORADNA - Jednoduše 
a srozumitelně Vám poradíme. Přinášíme Vám odborné 
poradenství podložené letitými zkušenostmi našich odborníků 
a spolupracujících partnerů pro dlouhodobě úspěšnou realizaci 
Vašich projektů. BLOG - Nabízíme spoustu užitečných informací 
nejen o zboží, ale také o správných pracovních postupech, 
trendech a novinkách v oboru. E-SHOP - Dodáme Vám pouze 
ověřené a kvalitní zboží s ohledem na co nejlepší poměr kvality 
k ceně. Dlouhodobá spolehlivost zaručena.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: panfitinka.cz s.r.o.
Address: Libušina 459/101a, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.panfitinka.cz
Total Number of Employees total: 6-8
Blue-collar workers: -
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Italy, Poland, Slovakia, Germany, USA
Subject of Import: Purchase of goods
EXPORT: YES
Country of Export: EU
Subject of Export: Sale of goods and services

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Plumber, heating technician, administrator/programmer, 
website administrator, purchaser, sales support technician 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production, trade and services not stated 
in Annexes 1 to 3 to the Trade Licensing Act, water plumbing, 
heating pipe fitting 
Main Products: Medical technical installation, central heating 
(technical equipment of buildings), water plumbing, heating 
pipe fitting, e-shop  
Brief Description of the Company: COMPREHENSIVE 
SOLUTIONS – We will always deliver the best solution. We 
will propose the suitable products and will recommend 
a reliable firm for implementation. A customer’s satisfaction 
is our priority. CONSULTING ROOM – we will advise you simply 
and comprehensibly. We deliver professional consultancy 
supported by our professionals’ and cooperating partners’ 
long-term experience for your projects to be implemented 
successfully in the long term. BLOG – We offer a multitude 
of useful information on not only goods but also the correct 
work procedures, trends and industrial novelties. E-SHOP – We 
will deliver you only verified and quality goods with the best 
quality-price ratio. Long-term reliability is guaranteed.

CZENG ENG

mgr. martin Začal, advokát
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Mgr. Martin Začal, advokát
Adresa: Třída Svobody 43/39, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.zacal-advokat.cz
Počet zaměstnanců celkem: 1
Z toho dělníci: -
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Právní služby
Hlavní produkty: Právní zastupování ve sporných i jiných říze-
ních, příprava právních dokumentů, vymáhání pohledávek
Stručný popis firmy: Advokátní kancelář poskytuje právní služ-
by ve všech věcech, mezi něž se řadí zejména: právní konzulta-
ce a zpracování právních rozborů, příprava smluv, podání, návr-
hů na zahájení řízení (žalob) a jiných právních úkonů, jednání 
s protistranou, mimosoudní řešení věci –  zastupování v sou-
kromoprávním a správních řízeních  a obhajoba v trestním ří-
zení.

CZSlužby
Services

Services
Služby



Olomouc Olomouc

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Technické služby města Olomouce, a.s.
Address: Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc
District: Olomouc
www.tsmo.cz
Total Number of Employees total: 298
Blue-collar workers: 229
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Paver, driver – C-group driving license – of collection or 
sweeping vehicle, electrician, green vegetation maintenance 
worker (work with a brush cutter, saw, etc.), workers for 
manual cleaning of the town    

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Services  
Main Products: Comprehensive waste disposal, maintenance 
and repair of local roads, cleaning and winter maintenance 
of roads and car parks, maintenance and planting of green 
vegetation, maintenance, repair and construction public 
lighting and traffic lights, a gas station and car wash in the 
Libušina street in Olomouc   
Brief Description of the Company: The company collects and 
removes waste, including the hazardous kind. It ensures 
the sorted collection, location and clearing of voluminous 
containers and operates collection yards in Olomouc – Neředín 
(behind the cemetery) and in the Chelčického street. It carries 
out the maintenance and repair of roads and traffic signs, the 
cleaning and winter maintenance of roads and car parks, the 
maintenance and planting of green vegetation, and the repair 
and construction of public lighting and traffic lights. In the 
Libušina Street in Olomouc, the company operates a gas station 
(Natural 95, Diesel) and a car wash.
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ZAHrADA Olomouc s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Adresa: Železniční 469/4, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.zahrada-olomouc.cz
Počet zaměstnanců celkem: 59
Z toho dělníci: 38
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Maďarsko, Slovensko, Nizozemsko
Předmět importu: Rostlinný materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko 
Předmět exportu: Rostlinný materiál

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zahradník, zahradní architekt

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Projektování, realizace a údržba objektů 
zahradní architektury, pěstování a prodej školkařských 
výpěstků 
Hlavní produkty: Projekty, realizace a údržba zahrad, parků, 
veřejné zeleně a krajinných úprav; stavby přírodních koupacích 
jezírek a střešních zahrad; pěstování, prodej a dovoz okrasných 
dřevin a alejových stromů
Stručný popis firmy: Od r.1994 poskytuje firma svým 
zákazníkům a obchodním partnerům široký servis komplexních 
služeb v oblasti zahradní a krajinářské tvorby. Vedení firmy 
a projekční kancelář sídlí v Olomouci–Chválkovicích, okrasná 
školka je v Záříčí u Kroměříže, technické zázemí střediska 
realizací se nachází v Přemyslovicích u Prostějova. Firma, 
tvořená stabilním týmem pracovníků a odborníků vzdělaných 
v oboru zahradní architektura a zahradnická výroba, disponuje 
dostatečně kvalitním technickým i finančním zázemím. To jí 
umožňuje poskytovat své služby stále efektivněji a v prvotřídní 
kvalitě i těm nejnáročnějším zákazníkům.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Address: Železniční 469/4, 779 00 Olomouc
District: Olomouc 
www.zahrada-olomouc.cz
Total Number of Employees total: 59
Blue-collar workers: 38
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Germany, Hungary, Slovakia, Netherlands 
Subject of Import: Vegetable material
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia 
Subject of Export: Vegetable material 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Gardener, garden architect      

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Projecting, implementation and maintenance 
of garden architecture, planting and sale of tree nursery grows   
Main Products: Projects, implementation and maintenance 
of gardens, parks, public green vegetation and landscaping; 
construction of natural swimming lakes and roof gardens; 
planting, sale and import of decorative woody plants and alley 
trees   
Brief Description of the Company: The company has been 
providing customers and business partners with a wide range of 
comprehensive services in the sphere of garden and landscape 
development since 1994. The company’s management and 
project office have their registered address in Olomouc-
Chválkovice. The decorative tree nursery is located in Záříčí 
u Kroměříže, while the implementation center’s technological 
facilities is located in Přemyslovice u Prostějova. The company, 
made up of a stable team of workers and professionals educated 
in garden architecture and gardening production, has quality 
technical and financial means, which enables it to impart its 
services more efficiently and at first-rate quality to even the most 
demanding customers.

CZENG ENG

technické služby města Olomouce, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Technické služby města Olomouce, a.s.
Adresa: Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc
Okres: Olomouc
www.tsmo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 298
Z toho dělníci: 229
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dlaždič, řidič sk. C – svozového nebo  zametacího vozidla, elek-
trikář, pracovník údržby veřejné zeleně (práce s křovinořezem, 
pilou aj.), ruční čištění a úklid města

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Služby
Hlavní produkty: Komplexní nakládání s odpady, údržba 
a opravy místních komunikací, čištění a zimní údržba komuni-
kací, parkovišť, údržba a výsadba zeleně, údržba, opravy a vý-
stavba veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení, 
čerpací stanice a mycí linka v areálu Libušina ul. v Olomouci
Stručný popis firmy: Společnost se zajišťuje svoz a odstraňová-
ní odpadů vč. nebezpečných, tříděný sběr, přistavení a vývoz 
velkoobjemových kontejnerů; provozuje sběrné dvory – v Olo-
mouci – Neředíně (za hřbitovem) a v ul. Chelčického. Společ-
nost provádí údržbu a opravy komunikací, dopravního značení, 
čištění a zimní údržbu komunikací a parkovišť. Dále zajišťuje 
údržbu a výsadbu veřejné zeleně a údržbu; opravy a výstav-
bu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení. 
V areálu na ul. Libušina v Olomouci společnost provozuje čerpa-
cí stanici a mycí linku (Natural 95, diesel).

CZSlužby
Services

Services
Služby



Olomouc Prostějov

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: ZdravýPodnik, s.r.o.
Address: U Botanické zahrady 4, 779 00 Olomouc
District: Olomouc 
www.zdravypodnik.cz
Total Number of Employees total: 4-8
Blue-collar workers: -
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Physiotherapist, physician specializing in occupational 
medicine, physician specializing in physiatry and rehabilitation 
medicine, lifestyle manager       

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Provision of preventive medical services in 
companies  
Main Products: Services in the sphere of support of occupational 
health, i.e. proposals for and implementation of long-term 
compensatory projects for blue-collar professions; proposals 
for and implementation of long-term compensatory projects 
for administrative professions; compensatory exercise at work; 
consultancy relating to the ergonomics of workplaces; consulting and 
educational activity relating to support of occupational health; event 
activity 
Brief Description of the Company: We are a non-state healthcare 
facility devoted to supporting health at workplaces in the Czech 
Republic. We change employees’ view on the care for their health 
and so achieve not only health but also economic effect for both 
the employees and, in particular, the employers. As a non-state 
healthcare facility focused on prevention services, we work, together 
with our clients, on:  decreasing the number of diseases and injuries 
of employees, decreasing the fluctuation of employees, increasing 
the efficiency, creativity and cooperation of employees and improving 
the overall attractiveness of you, as an employer. 
“One dollar invested in a quality support of health saves a company 
up to 5 dollars.”
“The need for health has been in first place of the society-wide 
ladders of human needs in the long term.”
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Dtpv – servisní, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: DTPV – Servisní, s.r.o.
Adresa: Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov
Okres: Prostějov
www.dtpv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 92
Z toho dělníci: 68
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zedník, řidič nákladního automobilu, instalatér, elektrikář

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Autodoprava, revizní technici, BOZP, en-
vironment, stavební činnost, údržba zeleně, úklidové služby, 
kolejová doprava, vodo-topo-plyn
Stručný popis firmy: V roce 2009 založila DT – Výhybkárna 
a strojírna, a.s. dceřinou společnost DTPV – Servisní, s.r.o. 
Společnost zahájila svoji činnost k 01.01.2010 a sídlo máme  
 areálu mateřské společnosti. Za dobu svého podnikání jsme se 
stali stabilní a finančně zajištěnou společností. Jsme společnost 
s dlouholetou zkušeností poskytující široké spektrum služeb 
právnickým i fyzickým osobám, neustále se rozvíjející dle po-
žadavků trhu a působící především v mikroregionu Prostějov.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: DTPV – Servisní, s.r.o.
Address: Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov
District: Prostějov
www.dtpv.cz
Total Number of Employees total: 92
Blue-collar workers: 68
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Builder, truck driver, plumber, electrician     

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Automobile transportation, overhaul 
technicians, occupational safety and protection of health, 
environment, construction activity, green vegetation 
maintenance, cleaning services, rail transportation, water, 
heating & gas services  
Brief Description of the Company: In 2009, DT – Výhybkárna a 
strojírna, a.s. established the subsidiary DTPV – Servisní, s.r.o. 
The company commenced its activities on January 1,  2010 and 
it seats itself at the premises of its parent company. Over time, 
it has become a stable and creditworthy company with long-
term experience in providing legal entities and natural persons 
with a wide range of services, constantly developing to meet 
market demands, and operating -in particular- in the Prostějov 
micro-region. 

CZENG ENG

Zdravýpodnik, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ZdravýPodnik, s.r.o.
Adresa: U Botanické zahrady 4, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.zdravypodnik.cz
Počet zaměstnanců celkem: 4-8
Z toho dělníci: -
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Fyzioterapeut, Lékař s odborností pracovní lékařství, Lékař s 
odborností fyziatrie a rehabilitační lékařství, manažer životní-
ho stylu

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Poskytování preventivních zdravotnických služeb 
ve firmách
Hlavní produkty: Služby v oblasti podpory zdraví na pracovišti, tj.: Ná-
vrhy a realizace dlouhodobých kompenzačních projektů pro dělnické 
profese. Návrhy a realizace dlouhodobých kompenzačních projektů 
pro administrativní profese. Kompenzační cvičení při práci. Poraden-
ství v ergonomii pracoviště. Konzultační a vzdělávací činnost v oblasti 
podpory zdraví na pracovišti. Eventová činnost
Stručný popis firmy: Jsme nestátní zdravotnické zařízení zabývající se 
realizací podpory zdraví na pracovištích v České republice. Měníme 
pohled zaměstnanců na jejich péči o zdraví a dosahujeme tak nejen 
zdravotního efektu, nýbrž také ekonomického efektu jak pro zaměst-
nance, tak předně pro zaměstnavatele. Jako nestátní zdravotnické 
zařízení zaměřené na služby v oblasti prevence  pracujeme spolu 
s našimi klienty na: snižování počtu nemocí a zranění u vašich za-
městnanců,  snižování fluktuace zaměstnanců u vašich zaměstnanců, 
zvyšování výkonnosti, kreativity i spolupráce u vašich zaměstnanců, 
zlepšování celkové atraktivity vás jako zaměstnavatele.
„Jeden dolar investovaný do kvalitně provedené podpory zdraví firmě 
až 5 dolarů ušetří.“
„Potřeba zdraví je dlouhodobě na prvním místě celospolečenských 
žebříčků potřeb člověka.“

CZSlužby
Services

Services
Služby



Prostějov Prostějov

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: EHSQ CONSULTING, s.r.o.
Address: Melantrichova 615/44, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.ehsq.cz
Total Number of Employees total: 6
Blue-collar workers: -
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-     

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Consultancy in the sphere of quality, environment, 
occupational safety and protection of health and fire protection, 
calibration of gauges
Main Products: Consultancy and auditing of management systems, 
focused, in particular, on the sphere of quality, environment, 
occupational safety and protection of health and fire protection; 
calibration of gauges in the company’s own accredited calibration 
laboratory in terms of length, plane angle, torque, and vibrations.  
Brief Description of the Company: The company is devoted to 
two basic fields; consulting services and services in the sphere of 
calibration of gauges. Consultations are provided to customers with 
respect to quality management systems – ISO 9001, environment 
- ISO 14001, and safety and fire protection – ISO 18001 and the 
implementation of legislative requirements relating to occupational 
safety and protection of health and fire protection. Consultancy 
and audit services are provided solely by professionals. Calibration 
services are ensured for our customers in the company’s own 
calibration laboratory accredited for length, plane angle, torque, 
and vibrations under registration number K2364. Hence, the 
quality of the calibration process is independently checked by the 
Czech Institute for Accreditation and the laboratory so meets the 
requirements of the international standard ISO 17025:2005. The 
company commonly calibrates length gauges, such as micrometers, 
Johansson gauge, precise cylindrical or threaded gauges based on 
the requirements of various global standards. With the use of our 
own calibration equipment, we also calibrate torque wrench, manual 
or automated wrenches, moment sensors and vibration sensitivity 
sensors, vibrometers and vibration calibrators. 
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sam-úklidové služby s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SaM-úklidové služby s.r.o.
Adresa: Dr. Uhra 1142/30, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.sampv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 14
Z toho dělníci: 12
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Samostatný uklízeč - uklízečka

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Úklidové služby
Hlavní produkty: Kompletní servis v oblasti úklidu
Stručný popis firmy: Faktický počátek vzniku a historie firmy se 
datuje již od roku 1993. Mezníkem se stal rok 1995, kdy se čin-
nost zaměřila mimo domácností také na úklid podniků a insti-
tucí. Během dalších let firma rozšířila spektrum poskytovaných 
služeb pro specifická pracoviště. Firma SaM-úklidové služby 
s.r.o. jako právní subjekt byla založena v listopadu 2005 a od 
ledna 2006 převzala veškeré aktivity fyzických osob – Jiřího 
Svatoše (IČ 10079785) a Jitky Svatošové (IČ 49430505). Firma 
se zaměřuje zejména na služby podnikům a institucím. Má re-
gionální působnost a působí hlavně v okrese Prostějov. V menší 
míře pak v okresech Olomouc, Přerov, Kroměříž a Vyškov. Jsme 
držiteli certifikace „Český systém kvality služeb“.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: SaM-úklidové služby s.r.o.
Address: Dr. Uhra 1142/30, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.sampv.cz
Total Number of Employees total: 14
Blue-collar workers: 12
Segment: Service

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Independent cleaner  

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: cleaning services  
Main Products: Complete cleaning service 
Brief Description of the Company: The factual outset of the 
company’s establishment and history dates back to 1993. The 
milestone year was 1995 when the company’s activity focused, 
alongside households, on providing cleaning services to 
enterprises and institutions. Over the next years, the company 
extended the range of its services for specific workplaces. 
SaM- úklidové služby s.r.o., as a legal entity, was established 
in November 2005 and, in January 2006, took over all activities 
of the natural persons – Jiří Svatoš (ID: 10079785) and Jitka 
Svatošová (ID: 49430505). The company focuses, in particular, 
on imparting services to enterprises and institutions. It 
operates regionally, in particular, in the Prostějov district and, 
to a lesser extent, in Olomouc, Přerov, Kroměříž and Vyškov. It 
holds the ‘Czech System of Quality Services’ certificate.

CZENG ENG

eHsQ cOnsultInG, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: EHSQ CONSULTING, s.r.o.
Adresa: Melantrichova 615/44, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.ehsq.cz
Počet zaměstnanců celkem: 6
Z toho dělníci: -
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Konzultace v oborech kvality, životního prostředí, 
BOZP a PO, kalibrace měřidel
Hlavní produkty: Poradenství, konzultace a auditování systémů ma-
nagementu s primárním zaměřením na obory kvality, životního pro-
středí, BOZP a PO. Kalibrace měřidel ve vlastní akreditované kalibrační 
laboratoři v oborech délky, rovinného úhlu, momentu síly a vibrací.
Stručný popis firmy: Společnost zastřešuje dva základní obory, kte-
rými jsou konzultační služby a služby v oblasti kalibrace měřidel. 
Konzultace jsou poskytovány zákazníkům v oblastech systémů ma-
nagementu kvality – ISO 9001, životního prostředí ISO 14001, bez-
pečnosti a požární ochrany ISO18001 a implementace legislativních 
požadavků v oblasti BOZP a PO. Poradenské či auditní služby jsou za-
jišťovány výhradně oborně způsobilým personálem. Kalibrační služby 
zajišťujeme pro naše zákazníky ve vlastní kalibrační laboratoři, která 
je akreditována pro obory délky, rovinného úhlu, momentu síly a vi-
brací pod evidenčním číslem K2364. Kvalita procesu kalibrace je tak 
nezávisle kontrolována Českým institutem pro akreditaci a laboratoř 
tímto naplňuje požadavky mezinárodní normy ISO 17025:2005. Běž-
ně tak kalibrujeme délková měřidla, jako jsou mikrometry, koncové 
měrky, přesné válcové nebo závitové kalibry dle požadavků různých 
světových norem. Na vlastních kalibračních zařízeních také kalibru-
jeme momentové klíče, ruční nebo automatické utahovačky, snímače 
momentů a také citlivosti snímačů vibrací, vibrometry a kalibrátory 
vibrací.

CZSlužby
Services

Services
Služby



Prostějov Prostějov

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: SEZAKO Prostějov s.r.o.
Address: J. B. Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.sezako.cz, www.sezako.sk, www.sezakopolska.pl
Total Number of Employees total: 108
Blue-collar workers: 88
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Italy, Germany
Subject of Import: Suction excavators, cleaning vehicles, 
monitoring vehicles, spare parts
EXPORT: YES
Country of Export: Austria, Poland, Hungary 
Subject of Export: Services – cleaning and monitoring of 
sewers + waste collection 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Machinist, driver – blue-collar worker, special technology 
operator     

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Cleaning and monitoring of sewers  
Main Products: Waste management services – cleaning and 
monitoring of sewers, collection and disposal of liquid waste + ash; 
local repairs of pipelines and pressure tests of pipeline tightness  
Brief Description of the Company: SEZAKO Prostějov s.r.o. is one of the 
most significant companies in the sphere of waste management on 
the territory of the Czech and Slovak Republics. Its principal activity is 
the cleaning and monitoring of sewerage pipelines, from the smallest 
diameters to large-scale sewerage systems. Another significant 
activity is work with suction excavators capable of sucking and 
removing almost any kind of waste loadable by suction. The company 
offers a comprehensive solution proposal for the disposal of waste 
and its storage in the company’s own storage areas. We are the only 
ones to have a special mobile separator of oil substances, fats and 
sediments. Our work is appreciated by municipal authorities, water 
and sewerage system operators, military divisions, power stations, 
heating stations, coal mines, chemical industry companies, as well as 
by small entrepreneurs and households.
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sIDA s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SIDA s.r.o.
Adresa: Krapkova 28, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.sida.cz
Počet zaměstnanců celkem: 190
Z toho dělníci: 180
Odvětví: Služby 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Strážný, úklidový pracovník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Ochrana majetku a osob, úklidové služby
Hlavní produkty: Služby v oblasti ochrany majetku a osob, 
úklidové služby, velkoobchod a maloobchod s kancelářskými 
potřebami
Stručný popis firmy: Firma SIDA s.r.o. byla založena v roce 1994. 
Její hlavní činností je ostraha majetku (fyzická i elektronická 
ostraha) a úklidové služby pro více jak 900 stálých klientů 
v regionu Střední Moravy, převážně podnikatelských subjektů. 
V současné době SIDA s.r.o. zaměstnává 190 zaměstnanců 
s nadpolovičním počtem osob se zdravotním postižením a je 
oprávněna v rámci dodávky svých služeb a zboží poskytovat 
náhradní plnění. SIDA s.r.o. je členem HK ČR.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: SIDA s.r.o.
Address: Krapkova 28, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.sida.cz
Total Number of Employees total: 190
Blue-collar workers: 180
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Security guard, cleaner   

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Protection of property and people, cleaning 
services  
Main Products: Services in the sphere of protection of property 
and people, cleaning services, wholesale and retail of office 
supplies   
Brief Description of the Company: SIDA s.r.o. was established in 
1994. Its principal activity focuses on the protection of property 
(physical and electronic security) and cleaning services for more 
than 900 permanent clients in Central Moravia, predominantly 
enterprises. At present, SIDA s.r.o. employs 190 people, more 
than a half of whom are disabled, and is authorized to provide 
substitute performance within the delivery of its services and 
goods. SIDA s.r.o. is a member of the Chamber of Commerce of 
the Czech Republic. 

CZENG ENG

seZAkO prostějov s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SEZAKO Prostějov s.r.o.
Adresa: J. B. Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.sezako.cz, www.sezako.sk, www.sezakopolska.pl
Počet zaměstnanců celkem: 108
Z toho dělníci: 88
Odvětví: Služby 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Německo
Předmět importu: Sací bagry, čisticí vozy, monitorovací vozy, 
náhradní díly
EXPORT: ANO
Země exportu: Rakousko, Polsko, Maďarsko
Předmět exportu: Služby – čištění a monitorování kanalizací + 
odvoz odpadu

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Strojník, řidič – dělník, obsluha speciální techniky

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Čištění a monitorování kanalizací
Hlavní produkty: Služby na poli odpadového hospodářství – čištění 
a monitoring kanalizací, odvoz a likvidace tekutých odpadů + popela. 
Lokální opravy potrubí a tlakové zkoušky těsnosti potrubí
Stručný popis firmy: Společnost SEZAKO Prostějov s.r.o. je jednou 
z nejvýznamnějších firem v odvětví odpadového hospodářství na 
území České a Slovenské republiky.  Naší hlavní činností je čištění 
a monitorování kanalizačního potrubí od nejmenších průměrů po 
velkoprofilovou kanalizaci maximálních rozměrů. Další významnou 
činností je práce sacími bagry, kterými jsme schopni odsát a převést 
téměř jakýkoliv odpad, který je možné sáním naložit. Nabízíme 
komplexní návrh řešení na likvidaci odpadů i jejich uložení na 
vlastních skladovacích plochách. Jako jediní disponujeme speciálními 
mobilními odlučovači ropných látek, tuků a kalů. Naši práci mj. 
ocenily městské a obecní úřady, vodovody a kanalizace, vojenské 
útvary, elektrárny, teplárny, uhelné doly a firmy v odvětví chemického 
průmyslu, ale také malí živnostníci a domácnosti.

CZSlužby
Services

Services
Služby



Prostějov Přerov

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: VAMÍK s.r.o.
Address: Na hrázi 1018/4, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.uklidvam.cz
Total Number of Employees total: 25
Blue-collar workers: 20
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Cleaner  

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Services  
Main Products: Cleaning works, sale of detergents and cleaning 
technology   
Brief Description of the Company: VAMÍK s.r.o. is a we-
ll-established cleaning company professionally devoted to 
cleaning and cleaning technology since 1990. We are the major 
cleaning company in the Prostějov region, with branches in 
Zlín, Brno and Olomouc. We ensure all cleaning works, inclu-
ding cleaning at heights, and use modern cleaning technology 
and quality medically-attested detergents.
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AtelIer AtArYs, architektura a stavitelství, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ATELIER ATARYS, architektura a stavitelství, 
s.r.o.
Adresa: Křtomil 58, 751 14 Křtomil
Okres: Přerov
atarys@seznam.cz
Počet zaměstnanců celkem: 1300
Z toho dělníci: 1200
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Architektonické služby, projektové práce 
ve stavebnictví
Hlavní produkty: Designerská studia, návrhy interiérů, návrhy 
exteriérů, vizualizace, architektonické návrhy, služby designéra, 
design nábytku, průmyslový design, zpracování projektové 
dokumentace, plány staveb, projekty rodinných domů, projekty 
bytových domů, projekty komerčních a průmyslových objektů
Stručný popis firmy: Společnost se zabývá návrhy interiérů 
i exteriérů, návrhem nábytku. Zpracovává projektové 
dokumentace, plány staveb, projektuje rodinné i bytové domy, 
komerční i průmyslové objekty.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: ATELIER ATARYS, architektura a stavitelství, s.r.o.
Address: Křtomil 58, 751 14 Křtomil
District: Přerov
atarys@seznam.cz
Total Number of Employees total: 1300
Blue-collar workers: 1200
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
- 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Architectonic services, project works in 
construction 
Main Products: Design studios, interior designs, exterior 
designs, visualization, architectonic designs, designer’s 
services, furniture design, industrial design, preparation of 
project documentation, construction plans, house projects, 
residential house projects, projects of commercial and 
industrial buildings 
Brief Description of the Company: The company is devoted 
to designing interiors, exteriors and furniture and preparing 
project documentation, construction plans and projects for 
houses and commercial and industrial buildings. 

CZENG ENG

vAmík s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: VAMÍK s.r.o.
Adresa: Na hrázi 1018/4 ,796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.uklidvam.cz
Počet zaměstnanců celkem: 25
Z toho dělníci: 20
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Úklid

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Služby
Hlavní produkty: Úklidové práce, prodej úklidové chemie 
a techniky
Stručný popis firmy: Firma VAMÍK s.r.o. je zavedenou úklidovou 
firmou, která se úklidovými pracemi a technikou profesio-
nálně zabývá již od roku 1990. Na Prostějovsku jsme největší 
úklidovou firmou s pobočkami ve  Zlíně, v Brně a v Olomouci. 
Zajišťujeme veškeré úklidové práce včetně čištění ve výškách. 
Při servisním úklidu používáme moderní úklidovou techniku 
a kvalitní čisticí prostředky se zdravotním atestem.

CZSlužby
Services

Services
Služby



Šumperk

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: ROSIVA Šumperk s.r.o.
Address: Bludovská 18, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.rosiva.cz
Total Number of Employees total: -
Blue-collar workers: -
Segment: Services

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Consulting and professional activity 
Main Products: Consultancy in energy and heating industry, 
pro-export and marketing services
Brief Description of the Company: The company is a consulting 
firm with more than 20 years of experience in foreign trade and 
investment and focuses on the Balkans. Pro-export and marke-
ting services: search for and addressing of prospective partners, 
search for particular projects, consultancy in the participation 
in tenders and the establishment of companies. Consultancy 
in energy and heating industry: services for classical power 
engineering – thermal plants, surface mines, heating indus-
try, energy from renewable sources (biomass, sun, water and 
wind). Web portal: www.NEWBalkan.com: information on the 
current events in Serbia when it comes to economy, foreign tra-
de and cooperation. 
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rOsIvA Šumperk s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ROSIVA Šumperk s.r.o.
Adresa: Bludovská 18, 787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www.rosiva.cz
Počet zaměstnanců celkem: -
Z toho dělníci: -
Odvětví: Služby

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Poradenská a odborná činnost 
Hlavní produkty: Poradenství v energetice a teplárenství, pro-
exportní a marketingové služby
Stručný popis firmy: Poradenská firma s více jak 20-ti letou 
zkušeností v oblasti zahraničního obchodu a investic se zamě-
řením na Balkán. Proexportní a marketingové služby: vyhle-
dání a oslovení potenciálních partnerů, vyhledání konkrétních 
projektů, poradenství při účasti na tendrech a založení firmy. 
Poradenství pro energetiku a teplárenství: služby jak pro klasic-
kou energetiku - tepelné elektrárny, povrchové doly, tepláren-
ství, tak i pro energie z obnovitelných zdrojů (biomasa, slunce, 
voda a vítr). Provoz portálu www.NEWBalkan.com: informace 
o aktuálním dění v Srbsku v oblasti ekonomiky, zahraničního 
obchodu a spolupráce.

CZSlužby
Services
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stavební průmysl
Construction Industry
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Jeseník Jeseník

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: KLEINEIDAM, s.r.o.
Address: Lidická 94, 790 70 Javorník
District: Jeseník
www.kleinedam.cz
Total Number of Employees: 21
Blue-collar Workers: 15
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Poland
Subject of Import: Panels 
EXPORT: YES
Country of Export: Austria, Switzerland, Germany 
Subject of Export: Steel halls  

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Crane operator     

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Construction  
Main Products: Steel halls
Brief Description of the Company: Installation of steel structu-
res incl. sheathing 
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stOmIX, spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: STOMIX, spol. s r. o.
Adresa: Skorošice 197, 790 65 Skorošice
Okres: Jeseník
www.stomix.cz
Počet zaměstnanců celkem: 80
Z toho dělníci: 30
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Nizozemsko, Švýcarsko, Polsko, 
Maďarsko
Předmět importu: Suroviny pro výrobu produktů, obaly
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Velká Británie, Irsko, Belgie, Rusko, 
Polsko
Předmět exportu: Zateplovací systémy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodně-technický poradce, skladník, referent logistiky

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: vývoj, výroba a prodej zateplovacích systémů (s 
izolantem z polystyrenu či minerální vlny), omítek, barev a dalších 
materiálů pro dokončovací práce ve stavebnictví
Hlavní produkty: Zateplovací systémy, materiály pro fasády a interiéry 
(omítky, barvy, tmely), systémy pro sanaci balkónů 
Stručný popis firmy: Společnost STOMIX působí na trhu od roku 
1993 a řadí se mezi významné výrobce a dodavatele zateplovacích 
systémů, materiálů pro fasády a interiéry (omítky, barvy, tmely,...) 
a systémů pro sanaci balkónů. Za více než 20 let svého působení dodala 
materiály pro zateplení více než 12 mil. m2 fasád, což představuje cca 
5.600 panelových a bytových domů, 16.000 rodinných domů a 600 
objektů občanské vybavenosti (školy, radnice,...). Součástí nabídky 
na zateplení je i řada bezplatných služeb, kterými jsou např. návrh 
zateplení na míru, snímkování termokamerou, dohled v průběhu 
stavebních prací, zaškolení stavební firmy, pomoc s technickými 
detaily.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: STOMIX, spol. s r. o.
Address: Skorošice 197, 790 65 Skorošice 
District: Jeseník
www.stomix.cz
Total Number of Employees: 80
Blue-collar Workers: 30
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Germany, Netherlands, Switzerland, Poland, 
Hungary
Subject of Import: Raw material for manufacturing products, 
packaging 
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia, Great Britain, Ireland, Belgium, 
Russia, Poland
Subject of Export: Thermal insulation systems 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Sales technical consultant, stock manager, logistician          

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Development, production and sale of thermal 
insulation systems (with insulation material made of either 
polystyrene or mineral wool), plasters, paints and other material for 
finishing works in construction  
Main Products: Thermal insulation systems, material for facades and 
interiors (plasters, paints, cements), balcony rehabilitation systems   
Brief Description of the Company: STOMIX has been on the market 
since 1993 and ranks among the significant producers and suppliers 
of thermal insulation systems, materials for facades and interiors 
(plasters, paints, cements, etc.) and balcony rehabilitation systems. 
Over the more than 20 years of operation, it has supplied thermal 
insulation material for more than 12 million square meters of facades, 
i.e. approximately 5.600 panel and residential houses, 16,000 family 
houses and 600 civic amenities (schools, town halls, etc.). A part of 
the thermal insulation offer are a good amount of free services, such 
as a tailored thermal insulation proposal, thermal camera shots, 
supervision of the civil works, training of the construction firm, and 
assistance with technical details.

CZENG ENG

kleIneIDAm, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: KLEINEIDAM, s.r.o.
Adresa: Lidická 94, 790 70 Javorník
Okres: Jeseník
www.kleinedam.cz
Počet zaměstnanců celkem: 21
Z toho dělníci: 15
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Polsko
Předmět importu: Panely
EXPORT: ANO
Země exportu: Rakousko, Švýcarsko, Německo
Předmět exportu: Ocelové haly

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Jeřábník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Provádění staveb
Hlavní produkty: Ocelové haly
Stručný popis firmy: Montáže ocelových konstrukcí včetně 
opláštění

CZStavební prům
yslConstruction Industry

Construction Industry
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Jeseník Jeseník

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: TopTeramo s.r.o.
Address: Vápenná 444, 790 64 Vápenná
District: Jeseník
www.topteramo.cz
Total Number of Employees: 47
Blue-collar Workers: 35
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Austria, Germany, Slovakia, Poland
Subject of Import: Input raw material for production 
EXPORT: YES
Country of Export: Germany, Austria, Slovakia, Lithuania 
Subject of Export: Products (areal flooring, stairs, building 
material, etc.)

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Machinist, electrician           

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of areal flooring and building 
material  
Main Products: Areal and terrace floors, building material (stic-
ky cement, dry concrete mixtures), stair elements, facing tapes, 
swimming pool edges, decorative flowerpots  
Brief Description of the Company: The company ranks among 
the major producers and sellers in the segment of areal and 
terrace flooring in the Czech Republic. It is known for its pro-
ducts registered under the Mramora®, Mramorit®, Granex® 
brands awarded in the Czech Quality – Certified for Constructi-
on program. A unique program is the one-layer tile Granex® the 
development of which has recently been improved to achieve a 
large-format tile (800 x 400 x 30 mm). The production program 
is also formed by products such as stair elements, cladding 
tapes and decorative flowerpots made from floor tiling and so 
forming the compact system TopTeramo. The youngest dyna-
mically developing part of the production is the production of 
dry building material.
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unIstAv spol. s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: UNISTAV spol. s r.o.
Adresa: 28. října 889/5, 790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www.uistavjesenik.cz
Počet zaměstnanců celkem: 25
Z toho dělníci: 17
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Polsko, Slovensko
Předmět importu: Nábytek
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zedník, zámečník, malíř, stolař, prodavač

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Stavebnictví, velkoobchod, specializovaný 
maloobchod s nábytkem, zprostředkování obchodu a služeb, 
realitní činnost
Hlavní produkty: Provádění staveb, jejich změn a odstraňová-
ní, stolařské a zámečnické práce; prodejny s nábytkem, návrhy 
a dodávky kuchyňských linek a interiérových dveří
Stručný popis firmy: Střední firma do 30 zaměstnanců, založena 
r. 1991, zabývající se komplexní dodávkou novostaveb a rekon-
strukcí průmyslových objektů, staveb občanské vybavenosti, 
hotelů, penziónů, rodinných domů a inženýrské infrastruktu-
ry jak pro soukromé tak pro veřejné zadavatele. Samostatnou 
činností je vyhledávání vhodných pozemků a nemovitostí na 
okrese Jeseník, jejich údržba, správa,   zainvestování a následný 
prodej za účelem rekreačních objektů  nebo rodinných domů.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: UNISTAV spol. s r.o.
Address: 28. října 889/5, 790 01 Jeseník
District: Jeseník
www.uistavjesenik.cz
Total Number of Employees: 25
Blue-collar Workers: 17
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Poland, Slovakia
Subject of Import: Furniture 
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Builder, locksmith, painter, table maker, shop assistant                  

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Construction, wholesale, specialized 
furniture retail, mediation of sale and services, real estate 
activity   
Main Products: Implementation, change and removal of 
structures, table maker’s and locksmith’s works, furniture 
shops, designs and deliveries of kitchen units and interior doors
Brief Description of the Company: The company is a medium-
sized firm with 30 employees, established in 1991 and devoted 
to the coverall delivery of new houses and the renovation of 
industrial premises, civil amenities structures, hotels, guest 
houses, family houses and utility networks for both private and 
public contracting authorities. A separate activity is the search 
for suitable land plots and real estate property in the Jeseník 
district and their maintenance, management, investment 
and resale for the purpose of recreational premises or family 
houses. 
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topteramo s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: TopTeramo s.r.o.
Adresa: Vápenná č.p. 444, 790 64 Vápenná
Okres: Jeseník
www.topteramo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 47
Z toho dělníci: 35
Odvětví: Stavební průmysl 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko
Předmět importu: Vstupní suroviny do výroby
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rakousko, Slovensko, Litva
Předmět exportu: Výrobky (plošná dlažba, schody, stavební 
hmoty atd.)

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Strojník, elektrikář

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba plošné dlažby a stavebních hmot
Hlavní produkty: Plošná a teracová dlažba, stavební hmoty (le-
picí tmely, suché betonové směsi), schodové prvky, obkladové 
pásky, bazénové lemy, okrasné květináče
Stručný popis firmy: Společnost patří mezi největší výrobce 
a prodejce v segmentu plošné a teracové dlažby v České repub-
lice. Je známá svými výrobky registrovanými pod obchodními 
názvy Mramora®, Mramorit®, Granex®, které získaly ocenění 
v programu Česká kvalita - Osvědčeno pro stavbu. Unikátním 
výrobkem firmy je pak jednovrstvá dlaždice Granex®, jejíž vývoj 
byl v současné době dotažen až do dlaždice velkého formátu 
800 x 400 x 30 mm. Výrobní program dále tvoří produkty, jako 
schodové prvky, obkladové pásky a okrasné květináče, které 
jsou vyráběny z dlažby a vytváří tak ucelený systém TopTeramo. 
Nejmladší dynamicky se rozvíjející součástí výroby je pak výro-
ba suchých stavebních hmot.

CZStavební prům
yslConstruction Industry

Construction Industry
Stavební prům

ysl



Olomouc Olomouc

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Address: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc - Lazce
District: Olomouc
www.gemo.cz
Total Number of Employees: 427
Blue-collar Workers: 177
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia
Subject of Export: Civil works 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Construction manager, production manager, bricklayer, electro 
assembler, plumber, carpenter           

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Implementation, change and removal of 
constructions 
Main Products: Ground construction 
Brief Description of the Company: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. 
has been active on the market for 27 years and belongs among 
the leading construction companies in the Czech Republic. 
The company’s seat is in Olomouc but the company operates 
on the territory of the whole Czech Republic and Slovakia. 
In 2013, it became a concern and part of the GEMO holding. 
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. carries out complete turnkey 
ground constructions and constructions of new buildings, 
including their renovations. The principal scope of its business 
is the construction of civil, industrial and residential buildings, 
including the infrastructure, and engineering and developer 
activity. The company’s portfolio includes various significant 
contracts. The uniqueness of these constructions and projects 
is evidenced by various professional awards granted to the 
company. 
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InstA cZ s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: INSTA CZ s.r.o.
Adresa: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.insta.cz
Počet zaměstnanců celkem: 125
Z toho dělníci: 80
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Stavbyvedoucí inženýrských staveb, strojník a řidič stavební 
mechanizace, montér vodovodních a kanalizačních potrubí

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Stavebnictví
Hlavní produkty: Výstavba inženýrských sítí, vodovodů, 
kanalizací, čistíren odpadních vod, výstavba komunikací 
a chodníků
Stručný popis firmy: Společnost INSTA CZ s.r.o. působí na 
stavebním trhu v regionu Morava, již více jak 25 let. Společnost 
se zaměřuje na výstavbu inženýrských sítí, komunikací, 
chodníků, čistíren odpadních vod a vodojemů. Zároveň 
společnost INSTA CZ s.r.o., zabezpečuje provozování vodovodů 
a kanalizací v regionu střední Moravy pro více jak 10 000  
zákazníků.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: INSTA CZ s.r.o.
Address: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
District: Olomouc
www.insta.cz
Total Number of Employees: 125
Blue-collar Workers: 80
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Engineering construction manager, machinist and construction 
machinery driver, assembler of water and sewerage pipelines                    

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Construction   
Main Products: Construction of utility networks, water 
pipelines, sewerage systems, waste water treatment plants, 
roads and pavements  
Brief Description of the Company: INSTA CZ s.r.o. has been 
operating on the construction market in the Moravian region 
for more than 25 years. The company focuses on constructing 
utility networks, roads, pavements, waste water treatment 
plants and water towers. It also operates water pipelines and 
sewers in the Central Moravian region for more than 10,000 
customers. 

CZENG ENG

GemO OlOmOuc, spol. s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Adresa: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc - Lazce
Okres: Olomouc
www.gemo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 427
Z toho dělníci: 177
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko 
Předmět exportu: Stavební práce

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Stavbyvedoucí, přípravář výroby, zedník, elektromontér, insta-
latér, tesař

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn 
a odstraňování
Hlavní produkty: Pozemní stavby
Stručný popis firmy: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.  působí na 
trhu již 27 let a řadí se k předním firmám stavebního odvětví 
v ČR. Sídlo společnosti je v Olomouci, její působnost však 
zahrnuje území celé České republiky a Slovensko. V r. 2013 
přešla společnost na koncernové uspořádání a stala se součástí 
holdingové skupiny GEMO. GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. realizuje 
kompletní výstavbu na klíč v oboru pozemního stavitelství, a to 
jak novostavby, tak rekonstrukce. Hlavní předmět její činnosti 
tvoří provádění staveb občanských, průmyslových a bytových, 
včetně zajištění infrastruktury, inženýrská a developerská 
činnost.  Ve svém portfoliu má řadu významných zakázek. 
Výjimečnost těchto staveb a projektů dokazují mnohá získaná 
odborná ocenění.
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Olomouc Olomouc

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: JOKVA OLOMOUC, a.s.
Address: Mezice 81, 783 32 Náklo
District: Olomouc
www.jokva.cz
Total Number of Employees: 57
Blue-collar Workers: 12
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Turkey, Germany
Subject of Import: Pipe systems 
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia 
Subject of Export: Pipe systems 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-        

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production, trade and services not stated in 
Annexes 1 to 3 to the Trade Licensing Act   
Main Products: Materials for utility network distributions – 
water and gas pipelines, sewerage systems; materials for con-
structing ground infrastructure 
Brief Description of the Company: JOKVA OLOMOUC, a.s. is a 
private firm following the ten years’ old tradition of the JOKVA 
brand established in 1990 by Josef Kvapil. On 7 March 2001, 
this private company was transformed into a joint stock com-
pany. Over the period of its more than 20 years of history, it has 
built a stable position on the Czech market in the supplies of 
complete material for utility networks. It provides construction 
companies and private persons with professional and consul-
ting activity. In 2006, the company became the exclusive repre-
sentative of SUPERLIT for the Czech and Slovak fiberglass mar-
kets. JOKVA OLOMOUC, a.s. has its seat in Mezince and branches 
in Prague, Brno, Ostrava, Hradec Kralove and Plzen. 
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lIFtmOnt cZ s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: LIFTMONT CZ s.r.o.
Adresa: Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk
Okres: Olomouc
www.liftmont.cz
Počet zaměstnanců celkem: 44
Z toho dělníci: 25
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: Výtahové stroje a hydraulika
EXPORT: ANO
Země exportu: Ukrajina
Předmět exportu: Výtahy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Servisní technik, montážní technik, výrobní dělník, projektant, 
konstruktér

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, servis a montáže výtahů
Hlavní produkty: Výtahy
Stručný popis firmy: Jsme společnost s dlouholetými 
zkušenostmi v oblasti výroby výtahových dílů a montáží nových 
výtahů, modernizací již provozovaných výtahů a servisních 
služeb v celém spektru. Servisní, montážní a modernizační 
aktivity provádíme z naší hlavní pobočky v Olomouci a ze 
strategických spádových center.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: LIFTMONT CZ s.r.o.
Address: Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk
District: Olomouc
www.liftmont.cz
Total Number of Employees: 44
Blue-collar Workers: 25
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Germany
Subject of Import: Lift machines and hydraulics  
EXPORT: YES
Country of Export: Ukraine  
Subject of Export: Lifts   

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Repair technician, assembler, production worker, project 
engineer, designer                        

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production, repair and installation of lifts  
Main Products: Lifts
Brief Description of the Company: The company has long-term 
experience in the production of lift components, the installation 
of new lifts, the modernization of commissioned lifts and 
the provision of full repair services. It carries out the repair, 
installation and modernization activities from its principal 
branch in Olomouc and from strategic gradient centers. 

CZENG ENG

JOkvA OlOmOuc, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: JOKVA OLOMOUC, a.s.
Adresa: Mezice 81, 783 32 Náklo
Okres: Olomouc
www.jokva.cz
Počet zaměstnanců celkem: 57
Z toho dělníci: 12
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Turecko, Německo
Předmět importu: Potrubní systémy
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Potrubní systémy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v pří-
lohách 1 až 3 živnostenského zákona
Hlavní produkty: Materiály pro rozvody inženýrských sítí – vo-
dovody, plynovody, kanalizace. Materiály pro výstavbu pozem-
ní infrastruktury
Stručný popis firmy: JOKVA OLOMOUC, a.s. je soukromá obchod-
ní firma navazující na desetiletou tradici značky JOKVA, jež byla 
založena v roce 1990 panem Josefem Kvapilem. 7. března 2001 
byla tato soukromá firma transformována v akciovou společ-
nost. Za dobu již více než 20. leté historie si firma vybudovala 
pevné místo na českém trhu v dodávkách kompletního materi-
álové zabezpečení pro inženýrské sítě. Stavebním firmám i sou-
kromým osobám poskytuje odbornou a poradenskou činnost. 
V roce 2006 se stala společnost výhradním zástupcem společ-
nosti SUPERLIT pro český a slovenský trh se sklolaminátovým 
potrubím. Společnost JOKVA OLOMOUC, a.s. má sídlo v Mezicích 
a pobočky v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a Plzni.
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Olomouc Olomouc

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: MAPEI, spol. s r.o..
Address: Smetanova 192/33, 779 00 Olomouc – Hodolany
District: Olomouc
www.mapei.cz, www.makejsmapei.cz, www.mapeisradosti.cz
Total Number of Employees: 75
Blue-collar Workers: -
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Country of Import: Italy, Poland, Hungary
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-        

COMPANY DESCRIPTION 
Main Products: Construction chemistry 
Brief Description of the Company: MAPEI, established in 1937 
in Milan, Italy, is currently one of the world leaders in the pro-
duction of glues and construction chemistry products for the 
construction industry. MAPEI, spol. s r.o., which is a subsidiary 
of the Italian MAPEI SpA, was established in the Czech Repub-
lic in 1991 in Olomouc where it has had its seat since the very 
beginning. In the same year, a branch was established in Pra-
gue. Today, MAPEI products are regularly distributed from the 
Olomouc and Prague warehouses to all corners of the Czech 
Republic. 
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mOrAvIA cOnsult Olomouc a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.moravia.cz
Počet zaměstnanců celkem: 118
Z toho dělníci: -
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Specialista na zabezpečovací zařízení, specialista na sdělovací 
zařízení, specialista na trakční zařízení

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě, výkon 
zeměměřických činností, poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poradenská a konzultační 
činnost, zpracování odborných studií a posudků
Hlavní produkty: Zpracování projektové dokumentace, 
inženýrská činnost, odborné poradenství v oblasti projektování
Stručný popis firmy: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. je jednou 
z největších projektových organizací, komplexně řešících 
problematiku přípravy dopravních (zejména železničních), 
pozemních i inženýrských staveb. V současnosti má sídlo 
v Olomouci a výrobní střediska v Brně, Ostravě a Valašském 
Meziříčí a více než 110 zaměstnanců.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Address: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.moravia.cz
Total Number of Employees: 118
Blue-collar Workers: -
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO 
EXPORT: NO   

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Security equipment specialist, communication equipment 
specialist, traction equipment specialist                      

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Project activity in construction, land 
surveying activity, provision of services in the sphere 
occupational safety and protection of health, consulting 
activity, preparation of professional studies and opinions   
Main Products: Preparation of project documentation, 
engineering activity, professional consultancy in project 
development 
Brief Description of the Company: MORAVIA CONSULT Olomouc 
a.s. is one of the major project organizations comprehensively 
dealing with the preparation of traffic (in particular, railway), 
ground and engineering structures. Its current seat is in 
Olomouc and production centers in Brno, Ostrava and Valašské 
Meziříčí. It has more than 110 employees.

CZENG ENG

mApeI, spol. s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: MAPEI, spol. s r.o.
Adresa: Smetanova 192/33, 779 00 Olomouc – Hodolany
Okres: Olomouc
www.mapei.cz, www.makejsmapei.cz, www.mapeisradosti.cz
Počet zaměstnanců celkem: 75
Z toho dělníci: -
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Polsko, Maďarsko
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Hlavní produkty: Stavební chemie
Stručný popis firmy: Společnost MAPEI, založená v roce 1937 
v italském Milánu, je v současnosti jedním ze světových lídrů 
v produkci lepidel a produktů stavební chemie pro stavební 
průmysl. MAPEI, spol. s r.o., která je dceřinou společností italské 
MAPEI SpA, byla v České republice založena v roce 1991 v Olo-
mouci, kde má dodnes své sídlo. Ve stejném roce byla založena 
také pobočka firmy v Praze. Dnes se sortiment výrobků MAPEI 
pravidelně distribuuje z olomouckého a pražského skladu do 
všech koutů České republiky.
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Olomouc Olomouc

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Skanska a.s.
Address: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín
Branch: Pavelkova 1133/6, 779 00 Olomouc - Hodolany
District: Olomouc
www.skanska.cz
Total Number of Employees: 3802
Blue-collar Workers: 1993
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO  
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Foreman, construction manager, contruction worker, preparer, 
electro assembler               

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Construction and developer group   
Main Products: Ground, traffic and railway constructions, re-
sidential development, production and delivery of concrete, 
production of light peripheral sheathing, etc.
Brief Description of the Company: Skanska is a construction and 
developer group operating in the Czech and Slovak Republic 
and is part of the world concern Skanska situated in Sweden. 
The basic scope of its activity includes all construction fields, 
the development and sale of its own residential and commerci-
al projects and the management of property and related servi-
ces. In the Czech Republic, there are also Skanska Reality a.s. 
and Skanska Property Czech Republic, s.r.o. Skanska Property 
is a subsidiary of Skanska Commercial Development Europe. It 
focuses, in particular, on constructing commercial real estate 
property in Prague and the surroundings and other regional 
towns.
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společnost pro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Společnost pro stavby, obchod, dopravu a 
služby, s.r.o.
Adresa: Dolní Novosadská č. p. 516/84, 779 00 Olomouc-Nové 
Sady
Okres: Olomouc
www.spro-sro.cz
Počet zaměstnanců celkem: 212
Z toho dělníci: 55
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Řidič, strojník, zedník, THP

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Zemní práce, stavebniny, stavební činnost 
– stavby komunikací, RD, inženýrských sítí, silniční doprava, 
mechanizace, služby 
Hlavní produkty: Stavby
Stručný popis firmy: Společnost  Spro stavby, obchod, dopravu a 
služby, s.r.o. byla založena koncem roku 2003, a to s původním 
názvem STAVEBNINY U KOMÍNA, s.r.o. Naše společnost se 
zabývá těmito oblastmi podnikání: stavebniny – nákup 
a prodej stavebního materiálu, stavby – stavební práce v oblasti 
pozemního stavitelství a výstavby komunikací a průmyslových 
objektů, doprava – přeprava sypkých a  paletových materiálů, 
přeprava strojů a speciální přeprava nadměrných nákladů, 
mechanizace – výkopové práce, stabilizace zemin, dovoz 
a čerpání betonu, terénní úpravy, zimní údržba, půjčovna nářadí 
– půjčovna nářadí, stavebních strojů a měřidel, pneuservis 
– pneuservis pro osobní, užitkové, nákladní automobily 
a zemědělskou techniku. Navštívit nás můžete v Olomouci, 
Lutíně a Prostějově, kde každá z provozoven je specializovaná 
na určitý druh činnosti z našeho portfolia. 

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Společnost pro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.
Address: Dolní Novosadská č. p. 516/84, 779 00 Olomouc-Nové 
Sady
District: Olomouc
www.spro-sro.cz
Total Number of Employees: 212
Blue-collar Workers: 55
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO 
EXPORT: NO   

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Driver, machinist, bricklayer, technical economic worker                           

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Ground work, building material, construction 
activity – construction of roads, houses, utility networks, road 
traffic, mechanization, services   
Main Products: Structures 
Brief Description of the Company: Společnost pro stavby, 
obchod, dopravu a služby, s.r.o.  was established at the end 
of 2003 under the original name STAVEBNINY U KOMÍNA, 
s.r.o. The company is devoted to the following spheres of 
business: Building material – purchase and sale of building 
material; Construction – civil work in ground construction and 
construction of roads and industrial premises; Transportation 
– transportation of loose and palette material, transportation 
of machinery and special transportation of excessive cargo; 
Mechanization – excavation work, stabilization of soils, 
import and pumping of concrete, ground modifications, 
winter maintenance; Tool rental – rental of tools, construction 
machinery and gauges; Tire service – tire service for cars, utility 
vehicles, trucks and agricultural technology. The company has 
branches in Olomouc, Lutín and Prostějov where each branch 
specializes in a particular activity from the company’s portfolio. 

CZENG ENG

skanska a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Skanska a.s.
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín
Pobočka: Pavelkova 1133/6, 779 00 Olomouc - Hodolany
Okres: Olomouc
www.skanska.cz
Počet zaměstnanců celkem: 3802
Z toho dělníci: 1993
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Mistr, stavbyvedoucí, stavební dělník, přípravář, elektromontér

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Skanska je stavební a developerská skupina
Hlavní produkty: Stavby pozemní, dopravní, železniční, rezi-
denční development, výroba a dodávka betonu, výroba leh-
kých obvodových plášťů atd.
Stručný popis firmy: Skanska je stavební a developerská skupi-
na působící v České a Slovenské republice, je součástí světového 
koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku. Základním předmě-
tem činnosti jsou všechny obory stavebnictví, vývoj a prodej 
vlastních bytových a komerčních projektů, správa majetku 
a související služby. V České republice dále působí společnosti 
Skanska Reality a.s. a Skanska Property Czech Republic, s.r.o. 
Skanska Property je dceřinou společností Skanska Commer-
cial Development Europe. Zaměřuje se zejména na výstavbu 
komerčních nemovitostí v Praze a okolí a dalších regionálních 
městech.    

CZStavební prům
yslConstruction Industry

Construction Industry
Stavební prům

ysl



Olomouc Olomouc

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: STAVES s.r.o.
Address: Stará Přerovská 765/4, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.staves.cz
Total Number of Employees: 60
Blue-collar Workers: 25
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Subject of Import: Construction machinery 
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Sales technician, rental technician, repair technician                     

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Sale, repair and rental of construction ma-
chinery  
Main Products: Mini excavators and loaders Kubota  
Brief Description of the Company: Staves has been on the 
market since 1990. The company’s activity is predicated on 
three principal activities, being the sale, repair and rental of 
construction machinery and light construction machinery. 
Staves is the exclusive authorized importer of numerous world 
producers of technology, such as Kubota, JLG, Montabert, Allu 
and others. Thanks to the accreditation of the Ministry of La-
bor and Social Affairs, the company offers the public also with 
training for machinists and blue-collar professions. It operates 
in the whole Czech Republic and has its seat in Olomouc and 
branches in Prague, Ostrava and Prostějov. The sales and repair 
network is completed by the team of our sales technicians and 
machinists serving clients across the whole Czech Republic. The 
company employs approximately 60 person.
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teplotechna DIs s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Teplotechna DIS s.r.o.
Adresa: Litovelská 553/26, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.teplotechnadis.cz
Počet zaměstnanců celkem: 16
Z toho dělníci: 6
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko, Rakousko
Předmět importu: Materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko
Předmět exportu: Dodávky materiálu a montáž

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zedník-šamotář, stavební tesař, zámečník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Návrh, dodávky materiálu a instalace žáruvzdorných 
vyzdívek
Hlavní produkty: Žáruvzdorné vyzdívky pro cementářské linky, kotle, 
chemický a petrochemický průmysl atd.
Stručný popis firmy: Společnost Teplotechna DIS, s. r. o., založili v roce 1998 
bývalí pracovníci státního podniku Teplotechna PKZ (prováděl projekty 
pro všechny své závody) a Teplotechna DIZ Olomouc (realizoval dodávky 
v tuzemsku a zahraničí). Vytvořením kolektivu zaměstnanců s dlouholetými 
zkušenostmi s projektováním vyzdívek  (s konkrétními realizacemi i vedením 
lidí) a manuálně zručných a technicky zdatných šamotářů vznikla firma, která 
se dokázala úspěšně prosadit v oblasti žáruvzdorných vyzdívek tepelných 
agregátů. Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s projektováním 
a realizací žáruvzdorných vyzdívek tepelných agregátů. Zkušený pracovní 
tým tvoří: obchodní oddělení, realizační oddělení, oddělení projekce 
vyzdívek, pracovníci kvalifikovaní pro šamotové práce, svářecí práce 
pomocných konstrukcí apod. Pro větší projekty a stavby jsme schopni zajistit 
dle potřeby další zkušené šamotáře, tesaře a zámečníky. Specializujeme se 
na dodávky žáruvzdorných vyzdívek pro tyto oblasti: výroba stavebních 
hmot (cementárny a vápenky), energetika (kotle), chemie a petrochemie 
(rekuperátory, výměníky, spalovací komory apod.), ostatní průmyslové 
pece (tavící, žíhací, ohřívací pece apod.). Služby, které poskytujeme našim 
zákazníkům: technická dokumentace a inženýring, dodávka materiálu včetně 
pomocné kotevní konstrukce, montáže vyzdívek včetně navařování kotevních 
prvků, bourání vyzdívek, vysoušení vyzdívek.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Teplotechna DIS s.r.o.
Address: Litovelská 553/26, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.teplotechnadis.cz
Total Number of Employees: 16
Blue-collar Workers: 6
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Slovakia, Austria 
Subject of Import: Material 
EXPORT: YES
Country of Export: Poland, Austria, Russia, Slovakia 
Subject of Export: Delivery of material and installation 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Bricklayer, construction carpenter, locksmith                               

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Design, delivery of material and installation of heat-
resistant lining  
Main Products: Heat-resistant lining for cement lines, boilers, chemical and 
petrochemical industries, etc.   
Brief Description of the Company: Teplotechna DIS, s. r. o. was established 
in 1998 by former workers of the state enterprise Teplotechna PKZ 
(implementing projects for all its plants) and Teplotechna DIZ Olomouc 
(implementing deliveries in the Czech Republic and abroad). By putting 
together a team of employees with long-term experience in designing the 
lining (with specific implementations and people management) and skillful 
and technically competent builders, the company succeeded in the sphere 
of the heat-resistant lining of thermal aggregates. The company’s workers 
have long-term experience in designing and implementing heat-resistant 
lining of thermal aggregates. The experienced work team is made up of 
the Sales Department, the Implementation Department, the Lining Design 
Department, qualified bricklayers, welders of auxiliary structures, etc. In big 
projects, we are able to ensure other experienced bricklayers, carpenters and 
locksmiths. We specialize in delivering heat-resistant lining for the following 
fields: production of building material (cement plants and lime works), 
energy (boilers), chemistry and petro-chemistry (recuperators, exchangers, 
combustion chambers, etc.), other industrial furnaces (blast, annealing, 
heating furnaces, etc.). Services imparted to our customers: Technical 
documentation and engineering, delivery of material incl. the auxiliary 
anchorage structure, installation of linings incl. fastening of anchorage 
elements by welding, demolishing of linings and drying of linings.

CZENG ENG

stAves s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: STAVES s.r.o.
Adresa: Stará Přerovská 765/4, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.staves.cz
Počet zaměstnanců celkem: 60
Z toho dělníci: 25
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Předmět importu Stavební stroje
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Technik prodeje, technik půjčovny, technik servisu

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Prodej, servis, pronájem stavebních strojů
Hlavní produkty: Minirýpadla a nakladače Kubota
Stručný popis firmy: Staves působí na trhu od roku 1990. Činnost 
společnosti stojí na třech hlavních činnostech, kterými jsou pro-
dej, servis a pronájem stavebních strojů a lehké stavební techni-
ky. Staves je výhradním autorizovaným dovozcem řady světových 
výrobců techniky, např. Kubota, JLG, Montabert, Allu a další. Díky 
akreditaci MPO společnost nabízí veřejnosti také školení stroj-
níků a dělnických profesí. Staves působí po celé České republice 
s hlavním sídlem v Olomouci a pobočkami v Praze, Ostravě a Pro-
stějově. Obchodní a servisní síť pak doplňuje tým našich prodej-
ních techniků a mechaniků, kteří obsluhují klienty po celé České 
republice. Společnost zaměstnává přibližně 60 osob.

CZStavební prům
yslConstruction Industry

Construction Industry
Stavební prům

ysl



Prostějov Prostějov

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: AGROP NOVA a.s.
Address: Ptenský Dvorek 99, 798 43 Ptení
District: Prostějov
www.novatop-system.cz
Total Number of Employees: 220
Blue-collar Workers: 180
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Country of Export: Europe, GB, JAR 
Subject of Export: Multilayer boards, laminated wood-based 
construction system

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Blue-collar production workers                    

COMPANY DESCRIPTION 
Main Products: Multilayer boards, laminated wood-based con-
struction system
Brief Description of the Company: AGROP NOVA a.s. was es-
tablished in 2001 and is currently one of the major and most 
modern producers of large-area multilayer boards in Europe. It 
processes more than 60,000 m3 of cut timber a year and pro-
duces more than 1,300,000 m2 of boards a year. The company’s 
supporting program includes the production of the multilayer 
boards AGROP (SWP) made of coniferous cut timber and the 
comprehensive construction system NOVATOP based on massi-
ve cross laminated wood (CLT). The production process meets 
demanding criteria of numerous certifications – European 
Technical Approval (ETA), CE, PEFC, ISPM, and the prestigious 
certificate Natureplus. The company’s objective is the producti-
on and development of high quality products with maximum 
respect for the nature. 
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AQuA-stYl spol. s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: AQUA-STYL spol. s r.o.
Adresa: U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
Okres: Prostějov
aqua-styl.cz
Počet zaměstnanců celkem: 62
Z toho dělníci: 30
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zámečník, montér

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Zámečnictví, projektová činnost ve výstavbě, provádění 
staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, 
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, montáž 
vyhrazených plynových zařízení, vodoinstalatérství, topenářství, montáž, 
opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, výroba kovových 
konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů, inženýrská činnost v investiční výstavbě, 
obchodní a zprostředkovatelská činnost
Hlavní produkty: Výroba a montáž nerezových zámečnických prvků pro 
vodohospodářství, energetiku a teplárenství
Stručný popis firmy: Společnost AQUA-STYL spol. s r.o. byla založena 
v roce 1991 a od svého vzniku se zaměřila na výstavbu, opravy a revize 
technologických zařízení souvisejících s dopravou, úpravou a čištěním 
odpadních vod. Materiálově zajišťujeme a montážně se podílíme na 
výstavbách, úpravách či opravách vodohospodářských celků (ČOV, VDJ, 
ÚV atd.). Převážnou část technologického zařízení pro vodohospodářské 
stavby vyrábíme z materiálu – nerezová ocel. Samozřejmostí je naše 
účast při zkušebním provozu se záruční dobou v rozmezí 24-60 měsíců. 
Pro investora zajišťujeme práce v celém rozsahu dodávky, od projektu až 
po zkušební provoz. Dále provádíme provozování těchto technologických 
celků. Postupem času a získávanými zkušenostmi jsme se začali věnovat 
kompletním dodávkám, revizím a opravám investičních celků pro energetiku 
a teplárenství, které zahrnují projektovou dokumentaci, dodávku, instalaci, 
uvedení do provozu a zaškolení obsluhy včetně kompletní dodavatelské 
dokumentace. Mezi nejvýznamnější zákazníky v této oblasti jsou energetické 
společnosti ČEZ a.s., ČEZ Energoservis s.r.o., Veolia Energie ČR a.s., teplárny 
a ostatní energetické celky u nás i v zahraničí. Dále naše firma zajišťuje 
opravy čerpadel napájecích, kondenzátních, oběhových, chladících 
a kalových a výrobu vlastních zámečnických prvků, která zahrnuje výrobu pro 
vodní hospodářství (vychlazovací a dosazovací nádrže), ocelové konstrukce 
(potrubní mosty, pochůzné lávky, žebříky atd.) a výrobu dle požadavku 
zákazníka.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: AQUA-STYL spol. s r.o.
Address: U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
District: Prostějov
www.aqua-styl.cz
Total Number of Employees: 62
Blue-collar Workers: 30
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Locksmith, assembler                            

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Locksmith’s shop, project activity in construction, 
implementation of constructions including changes, maintenance works 
and removal, the operation of water pipes and sewers for public needs, 
the installation of reserved gas equipment, plumbing, heating pipe fitting, 
installation, repair and testing of reserved electric equipment, the production 
of metal structures, boilers, bodies and containers, engineering activity in 
investment construction, commercial and mediation activity 
Main Products: Production and installation of stainless locksmith’s elements 
for water management, energy and heating industry
Brief Description of the Company: AQUA-STYL spol. s r.o. was established in 
1991 and, since the very beginning, has been focusing on the construction, 
repair and overhaul of technological equipment associated with the 
transportation, modification and treatment of waste waters. It supplies 
material and carries out the installation in the construction, modification 
or repair of water management units (waste water treatment plants, water 
management units, central water pipeline, etc.). It produces a predominant 
part of technology equipment for water management structures of stainless 
steel. The company’s participation in the trial operation with a warranty 
period of 24-60 months is a matter of course. It ensures works within the 
entire scope of delivery, from project up to trial operation and operates these 
technological units. Over time and based on the acquired experience, we 
started to deal with complete deliveries, overhauls and repairs of investment 
units for energy and heating industries, including project documentation, 
delivery, installation, commissioning and training of operators incl. complete 
supplier documentation. Among the most significant customers in this 
respect include the energy companies ČEZ a.s., ČEZ Energoservis s.r.o., Veolia 
Energie ČR a.s., heating plants and other energy units in the Czech Republic 
and abroad. Our company also repairs power, condensate, circular, cooling 
and sediment pumps and produces its own locksmith’s elements, including 
products for water management (cooling and settlement tanks), steel 
structures (pipeline bridges, footbridges, ladders, etc.) and products as per 
customers’ requirements.

CZENG ENG

AGrOp nOvA a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: AGROP NOVA a.s.
Adresa: Ptenský Dvorek 99, 798 43 Ptení
Okres: Prostějov
www.novatop-system.cz
Počet zaměstnanců celkem: 220
Z toho dělníci: 180
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Evropa, GB, JAR
Předmět exportu: Vícevrstvé desky, Stavební systém na bázi 
vrstveného dřeva

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělnické profese do výroby

POPIS FIRMY 
Hlavní produkty: Vícevrstvé desky, stavební systém na bázi vrst-
veného dřeva
Stručný popis firmy: Společnost AGROP NOVA a.s. vznikla v roce 
2001 a dnes je jedním z největších a nejmodernějších výrobců 
velkoplošných vícevrstvých desek v Evropě. Zpracovává přes 
60000m3 řeziva ročně a vyrábí přes 1300000m2 desek ročně. 
Nosným výrobním programem společnosti jsou vícevrstvé desky 
AGROP (SWP) z jehličnatého řeziva a ucelený stavební systém 
NOVATOP na bázi masivního křížem lepeného dřeva (CLT). Vý-
robní proces splňuje náročná kritéria pro celou řadu certifikací 
- Evropské technické schválení (ETA), CE, PEFC, ISPM a prestižní 
certifikát Natureplus. Cílem společnosti je výroba a vývoj vysoce 
kvalitních produktů s maximálním respektem k přírodě.
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Prostějov Prostějov

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Mechanika, a.s.
Address: Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.mechanikapv.cz
Total Number of Employees: 110
Blue-collar Workers: 50
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Germany, Belgium, Poland, Austria
Subject of Import: Plastic and aluminum profile systems, 
ironwork, complete aluminum products 
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia, Austria  
Subject of Export: Plastic and aluminum windows, doors and 
facades    

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Plastic and aluminum system designer, production and 
installation worker, sales manager                     

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Complete delivery of (light) peripheral 
sheathing   
Main Products: Windows, doors, facades of aluminum, plastic, 
wood and steel; automated doors and gates; shadow systems 
and accessories; ventilated facades and contact thermal insula-
tion systems 
Brief Description of the Company: Mechanika, operating on the 
market for more than 50 years, is devoted to producing alumi-
num windows, doors and facades from profiles supplied by the 
most significant European suppliers. The plastic windows, doors 
and facades are produced from quality German profiles. The com-
pany has two renovated production halls and modern production 
technologies. The implementation team works on major projects 
of commercial and administrative buildings and, at the same 
time, is able to satisfy individuals and households. 
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pOZemstAv prostějov, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Adresa: Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.pozemstav.com
Počet zaměstnanců celkem: 73
Z toho dělníci: 49
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zedník, tesař, svářeč

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňo-
vání, projektová činnost ve výstavbě
Hlavní produkty: Výstavba budov převážně pozemního stavitel-
ství tj. bytových (novostavby obytných domů, regenerace pa-
nelových domů), občanských (nemocnice, polyfunkční domy), 
průmyslových staveb (výrobní haly). V menším rozsahu dále 
pak objekty inženýrských a dopravních staveb
Stručný popis firmy: POZEMSTAV Prostějov, a. s. je společnost 
s působností na většině území České republiky a patří k největ-
ším stavebním společnostem Olomouckého kraje. Společnost 
kromě hlavních produktů zajišťuje činnosti spojené s přípravou 
a realizací developerských projektů včetně komplexního řešení 
v oblastech marketingu a investorsko - inženýrských činností 
ve výstavbě. Dále zajišťuje činnosti spojené s pronájmem ne-
movitostí, bytů, nebytových prostor a s ubytovacími službami. 
Zajišťuje také činnosti spojené s pronájmem strojů a veškerého 
stavebního vybavení potřebného k výstavbě jakéhokoliv typu 
pozemních staveb.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Address: Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.pozemstav.com
Total Number of Employees: 73
Blue-collar Workers: 49
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Bricklayer, carpenter, welder                               

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Implementation, change and removal of 
structures, project activity in construction   
Main Products: Construction of, in particular, ground structu-
res, i.e. residential houses (regeneration of blocks of flats), ci-
vil structures (hospitals, multifunction houses) and industrial 
structures (production halls) and, to a lesser extent, enginee-
ring and traffic structures
Brief Description of the Company: POZEMSTAV Prostějov, a. s. 
operates in most territories of the Czech Republic and belongs 
to the major construction companies in the Olomouc region. 
Alongside main products, the company carries out activities 
associated with the preparation and implementation of de-
veloper projects, including comprehensive solutions in the 
sphere of marketing and investment engineering activities in 
construction. It also ensures activities associated with the ren-
tal of real estate property, flats, non-residential premises and 
accommodation services, as well as with the rental of machi-
nery and all construction equipment necessary to construct any 
type of ground structures.

CZENG ENG

mechanika, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Mechanika, a.s.
Adresa: Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.mechanikapv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 110
Z toho dělníci: 50
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Belgie, Polsko, Rakousko
Předmět importu: Plastové a hliníkové profilové systémy, ková-
ní, kompletní hliníkové výrobky
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovenská republika, Rakousko
Předmět exportu: Plastová a hliníková okna, dveře a fasády

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Konstruktér plastových a hliníkových systémů, výrobní a mon-
tážní dělník, obchodní manažer

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Kompletní dodávky (lehkých) obvodových 
plášťů
Hlavní produkty: Okna, dveře, fasády z hliníku, plastu, dřeva 
a oceli. Automatické dveře, vrata a brány. Stínící systémy a doplň-
ky. Provětrávané fasády a kontaktně-zateplovací systémy
Stručný popis firmy: Společnost Mechanika, která působí na trhu 
více než 50 let, se věnuje výrobě hliníkových oken, dveří a fasád 
z profilů od nejvýznamnějších evropských dodavatelů. Plastová 
okna, dveře a fasády jsou vyráběny z kvalitních německých pro-
filů. Firma disponuje dvěma nově zrekonstruovanými výrobními 
halami a moderními výrobními technologiemi. Realizační tým 
pracuje na velkých projektech komerčních a administrativních 
budov a zároveň dokáže vyhovět požadavkům jednotlivců a do-
mácností.
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Prostějov Prostějov

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: PRESSKAN system, a.s.
Address: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.presskansystem.cz
Total Number of Employees: 26
Blue-collar Workers: 14
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO 
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia, Serbia, Russia, Poland
Subject of Export: Pumping technologies PRESSKAN ®  
  
MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Electrician                     

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Delivery and installation of pumping tech-
nologies for pressure sewers    
Main Products: Pumping technology PRESSKAN ®
Brief Description of the Company: PRESSKAN system, a.s. deals 
with the production and installation of pumping technology 
intended for pressure sewers. The company has more than 20 
years of experience and has implemented many successful pro-
jects. The PRESSKAN® technology is suitable for use not only in 
individual houses but also draining large administrative units, 
e.g. villages. The pumping technology may be delivered inclu-
sive of the pumping shaft designed based on the customer’s 
needs. The company also provides warranty and post-warranty 
services for the technology.

183182

reAlInvest s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: REALINVEST s.r.o.
Adresa: Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.rinvest.cz
Počet zaměstnanců celkem: 25
Z toho dělníci: 18
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zedník se specializací na zateplování, řidič-strojník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Stavební činnost
Hlavní produkty: Regenerace, zateplování bytových a rodin-
ných domů, inženýrské sítě – kanalizace, voda, elektro
Stručný popis firmy: Společnost REALINVEST s.r.o. je na trhu od 
roku 1992. Za více než 20 let působení na stavebním trhu jsme 
získali spoustu zkušeností a naučili se provádět práci kvalitně 
a zároveň finančně výhodně. Můžeme se opřít o technické zá-
zemí, propracovaný systém řízení a pracovních postupů a hlav-
ně zkušenosti našich zaměstnanců. Zaměstnanci jsou neustále 
proškolováni z hlediska odbornosti, trendů  ve stavebnictví 
a samozřejmě bezpečnosti práce. Již v roce 2002 jsme také za-
vedli systém řízení kvality ISO 9001:2001.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: REALINVEST s.r.o.
Address: Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.rinvest.cz
Total Number of Employees: 25
Blue-collar Workers: 18
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Bricklayer specialized in thermal insulation, driver-machinist                                    

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Construction activity   
Main Products: Regeneration and thermal insulation of resi-
dential and family houses; utility networks – sewers, water, 
electro 
Brief Description of the Company: REALINVEST s.r.o. has been 
on the market since 1992. Over the more than 20 years on the 
market, it has acquired substantial experience and has honed 
the skill of quality and cost-effective work. The company relies 
on its technology, elaborated management system and work 
procedures and, in particular, our employees’ experience. The 
employees are constantly trained in terms of professionalism, 
trends in construction and, of course, occupational safety. In 
2002, it introduced the quality management system pursuant 
to ISO 9001:2001. 
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presskAn system, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: PRESSKAN system, a.s.
Adresa: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.presskansystem.cz
Počet zaměstnanců celkem: 26
Z toho dělníci: 14
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Srbsko, Rusko, Polsko
Předmět exportu: Čerpací technologie PRESSKAN®

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Elektrikář

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Dodávka a montáž čerpací technologie pro 
tlakovou kanalizaci
Hlavní produkty: Čerpací technologie PRESSKAN®
Stručný popis firmy: Společnost PRESSKAN system, a.s. se zabývá 
výrobou a montáží čerpací technologie, určené pro tlakovou  ka-
nalizaci. Společnost má více než 20 let zkušeností a realizovala již 
mnoho úspěšných projektů. Technologie PRESSKAN® je vhodná 
pro použití nejen u jednotlivých rodinných domů, ale i k odkana-
lizování větších správních celků, např. obcí. Čerpací technologie 
může být dodána i včetně čerpací šachty, která je navržena podle 
potřeb zákazníka. Firma zajišťuje záruční i pozáruční servis tech-
nologie.
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Prostějov Prostějov

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: TOMI-REMONT a.s.
Address: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.tomi-remont.cz
Total Number of Employees: 191
Blue-collar Workers: 125
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO 
EXPORT: NO
  
MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Rail mechanization machinist, track worker – conductor, 
construction manager                            

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Implementation, change and removal of 
structures  
Main Products: Railway building, traffic and engineering 
structures   
Brief Description of the Company: The construction company’s 
predominant specialization is the construction, renovation and 
repair of railways. The company has qualified employees at all 
levels and quality equipment of construction mechanizations 
and special railway technology. It has professional staff and 
technology for implementing even new houses and repairing 
roads, bridges and cycling paths and modifying water flows. 
The company is also able to provide services in the sphere of 
above-standard ground work (two-way and walking excava-
tors) and special railway activities (rail cranes, tampers, plou-
ghs for adjusting gravel beds). It has its own repairers of boiler 
and rail vehicles and land surveyors. 
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Žpsv a.s., závod Doloplazy
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ŽPSV a.s., závod Doloplazy
Adresa: Doloplazy 143, 798 26 Doloplazy 
Okres: Prostějov
www.zpsv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 507
Z toho dělníci: 365
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko, Rakousko, Německo
Předmět importu: Výrobní materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, Srbsko, Turecko
Předmět exportu: Betonové výrobky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Betonář stavebních dílců

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej betonových výrobků, pro-
vádění staveb.
Hlavní produkty: Betonové prefabrikáty pro dopravní a pozem-
ní stavby
Stručný popis firmy: ŽPSV a.s. se sídlem v Uherském Ostrohu 
je firma s více jak šedesátiletou tradicí na trhu stavebních vý-
robků, materiálů i služeb s výrobními závody v České republice, 
na Slovensku a v Bulharsku. ŽPSV a.s. je tradičním úspěšným 
dodavatelem betonových prefabrikátů pro stavebnictví se za-
měřením na dopravní (železniční i silniční), pozemní, inženýr-
ské, bytové a ekologické stavby. V současné době je struktura 
společnosti tvořena 5 výrobními závody a 1 provozem v České 
republice, 1 výrobním závodem na Slovensku a 2 výrobními zá-
vody v Bulharsku.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: ŽPSV a.s., závod Doloplazy
Address: Doloplazy 143, 798 26 Doloplazy
District: Prostějov
www.zpsv.cz
Total Number of Employees: 507
Blue-collar Workers: 365
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Slovakia, Austria, Germany
Subject of Import: Production material 
EXPORT: YES
Country of Export: EU, Serbia, Turkey
Subject of Export: Concrete products

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Building component concreter                                           

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production and sale of concrete products; 
construction   
Main Products: Concrete prefabricates for traffic and ground 
structures
Brief Description of the Company: ŽPSV a.s., with its seat in 
Uherský Ostroh, is firm with a more than 60 years’ old tradition 
on the market of construction products, materials and services 
and with production plants in the Czech Republic, Slovakia 
and Bulgaria. ŽPSV a.s. is a traditional successful supplier of 
concrete prefabricates for construction, focusing on traffic (ra-
ilway and road), ground, engineering, residential and ecologi-
cal structures. The company’s structure is currently formed by 
5 production plants and 1 operation in the Czech Republic, 
1 production plant in Slovakia and 2 production plants in Bul-
garia.
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tOmI-remOnt a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: TOMI-REMONT a.s.
Adresa: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.tomi-remont.cz
Počet zaměstnanců celkem: 191
Z toho dělníci: 125
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Strojník kolejové mechanizace, traťový dělník – vlakvedoucí, 
stavbyvedoucí

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hlavní produkty: Železniční stavitelství, dopravní a inženýrské 
stavby
Stručný popis firmy: Stavební společnost je dominantně zamě-
řená na výstavbu, rekonstrukce a opravy železničních tratí. Tomu 
odpovídá vysoce kvalifikované personální osazení na všech úrov-
ních a kvalitní vybavení stavební mechanizací a speciální drážní 
technikou. Odborně i technicky je firma vybavena i na provádění 
novostaveb a oprav komunikací, mostů, cyklostezek i úprav vod-
ních toků. Nadto je firma schopna poskytovat služby v oblasti 
nestandardních zemních prací (dvoucestné a kráčející bagry) 
i speciálních drážních činností (kolejové jeřáby, podbíječka, 
PUŠL). Společnost disponuje vlastní opravárenskou kapacitou 
kolových i kolejových vozidel a geodetickou službou.
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Přerov Přerov

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: BETONIKA spol. s. r.o. Lobodice
Address: Lobodice 221, 751 01 Lobodice
District: Přerov
www.betonika.cz
Total Number of Employees: 97
Blue-collar Workers: 75
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Slovakia, Poland, Bulgaria
Subject of Import: Materials for production of concrete elements
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia, Poland
Subject of Export: Concrete and reinforced concrete products 
  
MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Concrete worker, machine operator in production of 
prefabricated segment                         

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of concrete and reinforced con-
crete elements for traffic and ground structures 
Main Products: Shaft sewer program, slit drainage gutters, 
ditch panels, boarding breeze blocks, relaying, ceiling boards, 
skeleton reinforced concrete systems, spatial prefabrication
Brief Description of the Company: BETONIKA spol. s r.o. has 
been active on the construction market since 1990. It currently 
has two production plants – BETONIKA spol. s r.o. Lobodice in 
Moravia and BETONIKA spol. s r.o. Rašovice in Bohemia. Today 
the BETONIKA-branded products represent a comprehensive 
assortment of concrete and reinforced concrete elements for 
engineering and ground construction and are used in nume-
rous significant construction projects, on motorways and roads 
or in the construction of urban infrastructures and commercial 
and industrial premises. The deliveries of our products are ca-
rried out according to our customers’ requirements and wishes 
through direct sale and a network of business partners.
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cIDem Hranice, a.s., divize cetrIs
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS
Adresa: Skalní 1088, 753 01 Hranice I-Město
Okres: Přerov
www.cetris.cz
Počet zaměstnanců celkem: 131
Z toho dělníci: 97
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Polsko, Německo, Itálie
Předmět importu: Suroviny k výrobě, technologie
EXPORT: ANO
Země exportu: Státy Evropy
Předmět exportu: Cementotřískové desky CETRIS

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obsluha CNC, obsluha výrobní linky, údržbář (mechanik), elek-
trikář

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej cementotřískových desek 
CETRIS
Hlavní produkty: Cementotřískové desky CETRIS bez povrchové 
úpravy a s povrchovou úpravou
Stručný popis firmy: Akciová společnost CIDEM Hranice, divize 
CETRIS je největším výrobcem cementotřískových desek v Evro-
pě.  Nehořlavé desky CETRIS jsou vhodné pro fasády, podlahy,  
protipožární aplikace, sokly, podhledy, balkony, ztracené bed-
nění a další použití.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: CIDEM Hranice, a.s., CETRIS Division
Address: Skalní 1088, 753 01 Hranice I-Město
District: Přerov
www.cetris.cz
Total Number of Employees: 131
Blue-collar Workers: 97
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Poland, Germany, Italy
Subject of Import: Raw material for production, technologies
EXPORT: YES
Country of Export: Europe
Subject of Export: Cement-bonded particle boards CETRIS 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
CNC operator, production line operator, maintenance worker 
(mechanic), electrician                                          

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production and sale of cement-bonded par-
ticle boards CETRIS 
Main Products: Cement-bonded particle boards CETRIS with 
and without surface modification
Brief Description of the Company: The joint stock company CI-
DEM Hranice, CETRIS Division, is the major producer of cement
-bonded particle boards in Europe. Non-flammable boards 
CETRIC are suitable for facades, floors, fire applications, plinths, 
ceilings, balconies, lost boarding and other use.
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BetOnIkA spol. s r.o. lobodice
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: BETONIKA spol. s. r.o. Lobodice
Adresa: Lobodice 221, 751 01 Lobodice
Okres: Přerov
www.betonika.cz
Počet zaměstnanců celkem: 97
Z toho dělníci: 75
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko, Polsko, Bulharsko
Předmět importu: Materiály pro výrobu betonových prvků
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko
Předmět exportu: Betonové a železobetonové výrobky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Betonář, strojník ve výrobě prefabrikovaných dílců 

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba betonových a železobetonových prv-
ků pro dopravní a pozemní stavby
Hlavní produkty: Šachtový kanalizační program, štěrbinové 
odvodňovací žlaby, příkopové dílce, bednící tvárnice, překlady, 
stropní desky, skeletové železobetonové systémy, prostorová 
prefabrikace
Stručný popis firmy: Firma BETONIKA spol. s r.o. působí na staveb-
ním trhu od r. 1990, v současné době vlastní dva výrobní závody, 
na Moravě závod BETONIKA spol. s r.o. Lobodice, v Čechách závod 
BETONIKA spol. s r.o. Rašovice. Výrobky se značkou BETONIKA 
dnes reprezentují ucelený sortiment betonových a železobeto-
nových prvků pro inženýrské a pozemní stavitelství. Jsou použity 
v řadě významných stavebních projektů, na dálnicích a silnicích, 
při budování městských infrastruktur i obchodních a průmyslo-
vých komplexů. Dodávky našich výrobků jsou realizovány podle 
požadavků a přání zákazníků přímým prodejem a prostřednic-
tvím sítě obchodních partnerů.
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Přerov Přerov

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: EKOPROGRES HRANICE, a.s.
Address: Tř. 1. Máje 1013, 753 01 Hranice I - Město
District: Přerov
www.ekoprogres.cz
Total Number of Employees: 10
Blue-collar Workers: 3
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO
  
MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Machine assembler                           

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Technological units of water management 
structures 
Main Products: Waste water treatment plants, potable water 
treatment plants, filling stations, drives for bridges, mechani-
cally rake screens, Link-Seal sealing 
Brief Description of the Company: The company ensures com-
plete technological deliveries of investment water manage-
ment units, full project preparation, the production, delivery 
and renovation of technological equipment, and consultancy 
relating to water management structures.

189188

Ing. Josef kolář - prIns
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Ing. Josef Kolář - PRINS
Adresa: Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.sanace-zdiva.cz
Počet zaměstnanců celkem: 27
Z toho dělníci: 14
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Střední Evropa

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Pracovník provádění sanačních technologií

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Ostatní specializované stavební činnosti
Hlavní produkty: Izolace a sanace zdiva 
Stručný popis firmy: Společnost PRINS byla založena v roce 
1992 Ing. Josefem Kolářem a v průběhu svého působení utvá-
řela komplexní program sanace vlhkého zdiva. Využívá všechny 
dostupné moderní metody a technologie sanace vlhkého zdiva 
a díky tomu patří v této oblasti k předním subjektům na trhu. 
Působí po celém území České a Slovenské republiky, snaží se 
o profesionální a individuální přístup ke každé zakázce při 
zachování vysokého stupně kvality. Izolace a sanace vlhkého 
zdiva provádí komplexně, bez ohledu na skladbu materiálu 
a tloušťku sanovaného zdiva. Všechny sanační práce jsou pro-
váděny pod autorizovaným technickým dozorem.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Ing. Josef Kolář - PRINS
Address: Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.sanace-zdiva.cz
Total Number of Employees: 27
Blue-collar Workers: 14
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Country of Export: Central Europe 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Implementer of rehabilitative technologies                                         

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Other specialized construction activities  
Main Products: Insulation and rehabilitation of masonry 
Brief Description of the Company: PRINS was established in 
1992 by Ing. Josef Kolář. Over the time, it has developed a 
comprehensive program for rehabilitating damp masonry. The 
company uses all available modern methods and technologies 
for rehabilitating damp masonry, thanks to which it belongs 
among the leaders on the market. It operates in the whole 
Czech and Slovak Republics and tries to apply professional 
and individual approach to every contract, while preserving 
the high level of quality. It carries out the insulation and re-
habilitation of damp masonry regardless of the composition of 
the material and the width of the rehabilitated masonry. All 
rehabilitative works are performed under authorized technical 
supervision. 
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ekOprOGres HrAnIce, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: EKOPROGRES HRANICE, a.s.
Adresa: Tř. 1. Máje 1013, 753 01 Hranice I - Město
Okres: Přerov
www.ekoprogres.cz
Počet zaměstnanců celkem: 10
Z toho dělníci: 3
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Pracovník – strojní montér

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Technologické celky vodohospodářských 
staveb 
Hlavní produkty: ČOV, úpravny pitné vody, čerpací stanice, poho-
ny pro pojezdové mosty, strojně stírané česle, těsnění Link-Seal
Stručný popis firmy: Společnost zajišťuje kompletní technolo-
gické dodávky vodohospodářských investičních celků, kompletní 
projektovou přípravu, výrobu, dodávky, rekonstrukce techno-
logických zařízení a poradenskou činnost pro vodohospodářské 
stavby.
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Přerov

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: VELOX-WERK s.r.o.
Address: Bělotínská 288, 753 01 Hranice
District: Přerov
www.velox.cz
Total Number of Employees: 30
Blue-collar Workers: 18
Segment: Construction Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Austria
Subject of Import: Selected assortment of VELOX boars 
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia, Lithuania, Great Britain, Israel, 
Poland, Austria
Subject of Export: Building system VELOX
  
MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Locksmith, lathe operator, electrician                                    

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production and sale of building system VE-
LOX   
Main Products: Comprehensive building system VELOX for the 
construction of houses from the foundations to the roof. Boar-
ding products VELOX: boarding of rims, window and door lin-
tels, poles, roller cases, ceilings, etc., acoustic walls VELOX
Brief Description of the Company: VELOX-WERK s.r.o. has had 
its seat in Hranice na Moravě for 22 years and focuses on pro-
ducing and selling wood-cement chip boards VELOX. This pa-
tented Austrian technology of construction is verified over 60 
years of experience. The building system VELOX constitutes the 
technology of lost boarding from wood-cement chip boards 
VELOX. Thanks to its thermal insulation properties in combina-
tion with the airtight supporting concrete core and elaborated 
functional details without thermal bridges, the VELOX system is 
ideal for constructing passive buildings. Over the 15 years’ old 
experience in passive construction, a large amount of family 
houses and large premises of the passive standard have been 
constructed across the whole of Europe. 
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velOX-Werk s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: VELOX-WERK s.r.o.
Adresa: Bělotínská 288, 753 01 Hranice
Okres: Přerov
www.velox.cz
Počet zaměstnanců celkem: 30
Z toho dělníci: 18
Odvětví: Stavební průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko
Předmět importu: Vybraný sortiment desek VELOX
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Litva, Velká Británie, Izrael, Polsko, 
Rakousko
Předmět exportu: Stavební systém VELOX

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zámečník, soustružník, elektrikář

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej stavebního systému VELOX
Hlavní produkty: Komplexní stavební systém VELOX pro stavbu 
domu od základů až po střechu. Bednící produkty VELOX: bednění 
věnců, okenní a dveřní překlady, sloupy, roletové schránky, stropy 
atd. Protihlukové stěny VELOX
Stručný popis firmy: Společnost VELOX-WERK s.r.o. sídlí v Hrani-
cích na Moravě již 22 let a zaměřuje se na výrobu a prodej štěpko-
cementových desek VELOX. Tato patentovaná rakouská technolo-
gie výstavby je prověřena již 60ti lety zkušeností. Stavební systém 
VELOX představuje technologii ztraceného bednění ze štěpkoce-
mentových desek VELOX. Díky vynikajícím tepelně izolačním 
vlastnostem v kombinaci s vzduchotěsným nosným betonovým 
jádrem a propracovanými funkčními detaily bez tepelných mostů 
je systém VELOX ideální pro stavbu pasivních budov. Během 15ti 
let zkušeností s pasivní výstavbou bylo realizováno velké množ-
ství rodinných domů i velkých objektů v pasivním standardu na-
příč celou Evropou.
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strojírenský průmysl
Engineering Industry
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Jeseník Jeseník

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: CONTECHIN s.r.o.
Address: Úzká 162, 790 81 Česká Ves
District: Jeseník
www.contechin.eu
Total Number of Employees: 10
Blue-collar Workers: -
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Country of Export: Russia, Mongolia, Vietnam, Latin America  
Subject of Export: Investment units
  
MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-                    

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Delivery of investment units 
Main Products: Technology for processing mineral raw material 
(new technological lines or replacement of individual machi-
nes with more efficient ones), lines for producing dry building 
material, technology for processing biomass (lines for produ-
cing palettes and briquettes, boilers for biomass combustion, 
equipment for producing energy from biomass, cogeneration 
units, biogas stations), mini breweries, consultancy
Brief Description of the Company: CONTECHIN focuses on 
delivering technologies and investment units. The particu-
lar technology is always designed individually, based on the 
customer’s needs and wishes. The objective of this is to provide 
customers with a complete and optimum solution, from the 
design of technology to the actual delivery to the spot, commi-
ssioning and subsequent training of the personnel. A part of 
the solution is the provision of service or the delivery of spare 
parts. In the event of mini breweries and production lines, it 
also concerns the delivery of recipes. 
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Ondřejovická strojírna, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Ondřejovická strojírna, a.s.
Adresa: Salisov 49, 793 76 Zlaté Hory
Okres: Jeseník
www.ondrostroj.cz
Počet zaměstnanců celkem: 96
Z toho dělníci: 51
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Velká Británie, Rakousko, Nizozemsko, 
Finsko, Švédsko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Švýcarsko, Jižní Korea, 
Slovensko, Slovinsko, Indie, Chorvatsko, Španělsko, Francie, 
USA, Ukrajina
Předmět importu: Speciální materiály
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, USA Kazachstán, Indie,  Saudská 
Arábie, Irák,  Jižní  Korea, Švýcarsko, Polsko, Francie, Německo, 
Finsko Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Chorvatsko  Rakousko, 
Slovensko, Velká Británie, Norsko, Maďarsko, Bulharsko, Belgie
Předmět exportu: Výměníky, kolony, ejektory, čerpadla

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Kotlář, zámečník, svářeč, obráběč kovů, strojní technik

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba speciálních tlakových zařízení
Hlavní produkty: Zakázková výroba tlakových nádob a zařízení (zejména chladičů, tepelných vý-
měníků a trubkových svazků, míchacích nádrží, zásobníků, topných hadů, kolon a dalších tlakových 
zařízení určených zejména pro petrochemický průmysl a rafinerie), bezucpávkových čerpadel do ag-
resivního prostředí (kaly a kyseliny), ostatní produkty strojírenské výroby s vyšší přidanou hodnotou 
dle přání zákazníka včetně vypracování dokumentace
Stručný popis firmy: Ondřejovická strojírna a.s. byla založena v roce 1992 s kontinuitou strojírenské 
výroby od roku 1899. Slaví 25 let novodobé historie. Vlastnictví firmy je čistě české. S ryze speciali-
zovanou výrobou bylo započato v roce 1964 a do dnešní doby firma vyrobila více než 2 700 ks tla-
kových nádob různého konstrukčního, materiálového a objemového provedení. Společnost si díky 
vynikající kvalitě výrobků, flexibilitě ve výrobě a zajištění zákaznického portfolia získala nejen jedno 
z předních míst na tuzemském trhu, ale i velmi zvučné jméno na zahraničních trzích celého světa. 
Ve společnosti je zaveden plně funkční systém politiky integrovaného systému managementu. 
V rámci naplňování cílů firemních strategií společnost věnuje trvalou pozornost a péči kontinuál-
nímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, významně se podílí na rozvoji strojí-
renského potenciálu ve spolupráci se školskými zařízeními v našem regionu.  Je vybírána mezi stu-
denty vysokých škol, jako spolutvůrce závěrečných bakalářských a diplomových prací. Společnost 
významně za posledních 5 let investovala i do strojního vybavení a vybavenosti pracovišť. Společ-
nost je držitelem titulu „Úspěšná firma 2009“, uděleným v soutěži Národní cena kvality. Je držitelem 
certifikace dle 4 evropských systémových norem ISO a dále je nositelem certifikace výrobkových 
norem podle amerických norem ASME, ruských norem EAC a brazilských norem. Firma je vážným 
a vyhledávaným partnerem v rámci celospolečenské angažovanosti.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Ondřejovická strojírna, a.s.
Address: Salisov 49, 793 76 Zlaté Hory
District: Jeseník  
www.ondrostroj.cz
Total Number of Employees: 96
Blue-collar Workers: 51
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Germany, Great Britain, Austria Netherlands, 
Finland, Sweden, Poland, Hungary, Italy, Switzerland, South Korea, 
Slovakia, Slovenia, India, Croatia, Spain, France, USA, Ukraine
Subject of Import: Special material
EXPORT: YES
Country of Export: Russia, USA, Kazakhstan, India, Saudi Arabia, 
Iraq, South Korea, Switzerland, Poland, France, Germany, 
Finland, Romania, Sweden, Slovenia, Croatia, Austria, Slovakia, 
Great Britain, Norway, Hungary, Bulgaria, Belgium  
Subject of Export: Exchangers, columns, ejectors, pumps 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Boilermaker, welder, locksmith, metal working technologist, 
machine technician                                        

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of special pressure equipment 
Main Products: Customized production of pressure vessels and equipment (in particular, radiators, 
thermal exchangers and tubular volumes, mixing tanks, feeders, spiral heaters, columns and other 
pressure equipment intended, in particular, for petrochemical industry and refineries), seal-free 
pumps for aggressive environments (sediments and acids), other engineering products with high 
added value as per customers’ wishes, including the preparation of documentation
Brief Description of the Company: Ondřejovická strojírna a.s. was established in 1992 and has been 
active in engineering production since 1899. It is celebrating 25 years of its contemporary history. 
The ownership of the company is solely Czech. The purely specialized production started in 1964; 
more than 2,700 pressure vessels of various kinds of design, material and volume workmanship 
have been produced so far. Thanks to the excellent quality of its products, its production flexibi-
lity and its customer portfolio, the company has gained not only one of the leading positions on 
the Czech market but also a renowned name on the foreign markets worldwide. The company has 
a fully functional system of integrated management system policy introduced. In fulfilling the ob-
jectives of corporate strategies, the company pays permanent attention and care to the continual 
education and increasing in qualifications of its employees and considerably participates in develo-
ping the engineering potential in cooperation with schools in the region. It is chosen by university 
students as the co-author of bachelor and diploma theses. In the past 5 years, the company has 
significantly invested in the machinery and the equipment of its workplaces. It was awarded the 
‘Successful Firm of 2009’ award in the National Quality Prize competition and is a holder of the 
certification pursuant to 4 European system standards ISO, as well as of the certification of pro-
duct standards pursuant to the American ASME standards, the Russian EAC standards, and Brazil 
standards. The company is a respected and sought-after partner in the society-wide engagement. 
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cOntecHIn s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: CONTECHIN s.r.o.
Adresa: Úzká 162, 790 81 Česká Ves
Okres: Jeseník
www.contechin.eu
Počet zaměstnanců celkem: 10
Z toho dělníci: -
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Mongolsko, Vietnam, Latinská Amerika
Předmět exportu: Investiční celky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Dodávky investičních celků
Hlavní produkty: Technologie na zpracování nerostných surovin 
(nové technologické linky nebo výměna individuálních strojů za 
výkonnější a efektivnější), linky na výrobu suchých stavebních 
hmot, technologie na zpracování biomasy (linky na výrobu pelet 
a briket, kotle na spalování biomasy, zařízení na výrobu energie 
z biomasy, kogenerační jednotky, bioplynové stanice), minipivo-
vary, poradenská činnost
Stručný popis firmy: Společnost CONTECHIN se zaměřuje na do-
dávky technologií a investičních celků. Návrh konkrétní techno-
logie je prováděn vždy individuálně, na základě potřeb a přání 
zákazníka. Cílem je přinést zákazníkovi úplné a optimální řešení 
od návrhu a designu technologie až po samotné dodání na místo, 
sestavení, uvedení do provozu a následného zaškolení personálu. 
Součástí řešení je také poskytnutí servisu či dodávky náhradních 
dílů. V případě minipivovarů a výrobních linek se jedná také 
o dodání receptur.  
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Jeseník Jeseník

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: PZA KOVOSTROJ s.r.o.
Address: Fučíkova 260, 790 70 Javorník
District: Jeseník
www.pzakovostroj.cz
Total Number of Employees: 8
Blue-collar Workers: 6
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Czech Republic
Subject of Import: Iron 
EXPORT: YES
Country of Export: Czech Republic 
Subject of Export: Products 
  
MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Milling machine operator, lathe operator, welder, material 
separator                 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Metal working, locksmith’s shop, tool ma-
king, production of machines and equipment for general pur-
poses, retail operated outside regular branches, production of 
metal structures and metal working
Main Products: Transit tribunes, welding of components of 
various dimensions and shapes, staircases, doors, gates, belt 
conveyors, suspension equipment for agricultural machines, 
sliding equipment for carriages; Turning: Shafts with a length 
of up to 2.5 meters, propelling and driving components of con-
veyors, turning of drums, flanges, belt pulleys, tackles, cases; 
milling, drilling and separation of material, stacking 
Brief Description of the Company: A small engineering compa-
ny dealing with metal working, turning, milling, welding and 
separation of material.
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řetězárny a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Řetězárny a.s.
Adresa: Polská 46, 790 81 Česká Ves
Okres: Jeseník
www.retezarna.cz
Počet zaměstnanců celkem: 244
Z toho dělníci: -
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Velká Británie, Polsko, Španělsko, 
Norsko, Itálie, Slovensko, Slovinsko, Jižní Korea, Venezuela, 
Austrálie, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Tradiční český výrobce řetězů
Hlavní produkty: Svařování: Řetězy, dráty a jiné příslušenství. 
Naše výrobky dodáváme buďto v metráži, tj. v nekonečných 
délkách, nebo v různých výrobcích. Jsou to např. závěsné vá-
zací prostředky, ochranné řetězy na kolové nakladače do vysoce 
abrazivního prostředí, sněhové řetězy na nákladní a osobní 
automobily, záběrové řetězy na lesní kolové traktory, řetězy do 
nejrůznějších dopravníků, důlní řetězy, rybářské řetězy a celá 
řada dalších výrobků
Stručný popis firmy: Produkci realizujeme ve cca 30 % v České 
republice a cca 70 % v zahraničí.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Řetězárny a.s.
Address: Polská 46, 790 81 Česká Ves
District: Jeseník
www.retezarna.cz
Total Number of Employees: 244
Blue-collar Workers: -
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO 
EXPORT: YES
Country of Export: Germany, Great Britain, Poland, Spain, 
Norway, Italy, Slovakia, Slovenia, South Korea, Venezuela, 
Australia, Austria, Hungary, Croatia  

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-                                      

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: A traditional Czech producer of chains
Main Products: Chains, wires and their accessories; products 
are delivered either at interminable lengths or in various pro-
ducts, such as suspension binding means, protective chains for 
wheeled loaders in a highly abrasive environment, snow chains 
for cars and trucks, traction chains for wheeled forest tractors, 
chains for various types of conveyors, mining chains, fishing 
chains, and many other products 
Brief Description of the Company: The production is implemen-
ted at approximately 30 % in the Czech Republic and approxi-
mately 70 % abroad. 
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pZA kOvOstrOJ s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: PZA KOVOSTROJ s.r.o.
Adresa: Fučíkova 260, 790 70 Javorník
Okres: Jeseník
www.pzakovostroj.cz
Počet zaměstnanců celkem: 8
Z toho dělníci: 6
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: ČR
Předmět importu: Železo
EXPORT: ANO
Země exportu: ČR
Předmět exportu: Výrobky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Frézování, soustružení, svařování, dělení materiálu

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Kovoobrábění, zámečnictví, nástrojařství. 
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely. Maloobchod pro-
vozovaný mimo řádné provozovny. Výroba kovových konstrukcí 
a kovodělných výrobků
Hlavní produkty: Svařování: Pojezdy tribun, svařování dílce růz-
ných rozměrů a tvarů, schodiště, brány, vrata, pásové dopravníky, 
závěsné zařízení na zemědělské stroje, posuvná zařízení na va-
góny. Soustružení: Hřídele v délce až 2,5 metrů, hnací a pohá-
něcí dílce dopravníků, soustružení bubnů, přírub, řemenic, rolny, 
pouzdra. Frézování, vrtání, dělení materiálu, štosování
Stručný popis firmy: Malá strojírenská firma, která se zabývá, ob-
ráběním kovů, jako je soustružení, frézování, svařování a dělení 
materiálu.
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semAcO tools and software, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SEMACO tools and software, s.r.o.
Adresa: B. Němcové 787, 790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www.semaco.cz
Počet zaměstnanců celkem: 27
Z toho dělníci: -
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Švýcarsko, Francie
Předmět importu: Nástroje a software pro obrábění
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodní a technický zástupce – obor strojírenství, produktový 
specialista, administrativní pracovník, specialista CAD/CAM, IT 
specialista.

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Hlavní produkty: Nástroje pro CNC obrábění, software pro 
nástrojárny
Stručný popis firmy: Firma SEMACO tools and software, s.r.o. 
je již více než 20 let neodmyslitelně spojená s progresivním 
obráběním a s termíny jako je rychlost, přesnost obrábění, 
produktivita, výkonnost, ale i tolik žádaná optimalizace 
a ekonomičnost. Nabízí široké portfolio zboží od předních 
evropských výrobců, individuální přístup a komplexní řešení 
v oblasti progresivního třískového obrábění na míru. Nástroje 
pro CNC obrábění, software pro nástrojárny, zákaznický servis.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: SEMACO tools and software, s.r.o.
Address: B. Němcové 787, 790 01 Jeseník
District: Jeseník
www.semaco.cz
Total Number of Employees: 27
Blue-collar workers: -
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Countries of Import: Germany, Switzerland, France
Subject of Import: Tools and software for machining
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Business and technical representative in the field of mechanical 
engineering, product specialist, administrator, CAD/CAM 
specialist, IT specialist

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacturing, trade and services not listed 
in appendices 1 to 3 of the Trade Licensing Act
Main Products: Tools for CNC machining, software for tool 
factories
Brief Description of the Company: For more than 20 years, 
the company SEMACO tools and software, s.r.o. is inherently 
associated with progressive machining and terms such as 
speed, precision machining, productivity and performance, but 
also the desired optimization and efficiency. It offers a wide 
portfolio of products from leading European manufacturers, an 
individual approach and comprehensive solutions in the field 
of progressive made-to-measure chip machining. Also offering 
tools for CNC machining, software for tool factories, customer 
service.
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: VELOBEL, s.r.o.
Address: Polská 497, 793 76 Zlaté Hory
District: Jeseník
www.velobel.com
Total Number of Employees: 65
Blue-collar Workers: 56
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Germany, Slovakia 
Subject of Import: Various chemicals
EXPORT: YES
Country of Export: Whole Europe, South America, Africa   
Subject of Export: Bicycle accessories and components   
  
MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Galvanizer, engineering worker, welder                

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of bicycle accessories and com-
ponents, galvanized plating (zinc, chromium, velvet nickel) 
Main Products: Bells, pumps, handlebars, seat pillars   
Brief Description of the Company: The firm was established 
in 1996 and its activity followed the previous production of 
Velamos Zlaté Hory. With regard to the limited production of 
bicycles in the Czech Republic due to the import of cheap Asian 
bikes, the company started to look for production options out-
side cycling. Alongside bicycle accessories and components, we 
manufacture various engineering products for the constructi-
on, electro technical and other industries. Eight years ago, the 
company succeeded in expanding its galvanization plant. It 
metalizes bicycle hubs with the use of nickel-velvet technology 
for Shimano. The cooperation with this company, which is our 
major customer, continues to grow.
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velOBel, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: VELOBEL, s.r.o.
Adresa: Polská 497, 793 76 Zlaté Hory
Okres: Jeseník
www.velobel.com
Počet zaměstnanců celkem: 65
Z toho dělníci: 56
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Slovensko
Předmět importu: Různé chemikálie
EXPORT: ANO
Země exportu: Celá Evropa, Jižní Amerika, Afrika
Předmět exportu: Doplňky, díly a příslušenství jízdních kol

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Galvanizér, strojírenský dělník, svářeč

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba dílů, doplňků a příslušenství jízd-
ních kol. Galvanické pokovování (Zn, Chrom, Saténový nikl) 
Hlavní produkty: Zvonky, pumpy, řídítka, představce, sedlovky 
na jízdní kola
Stručný popis firmy: Firma vznikla v roce 1996 a její činnost 
navázala na předchozí výrobu firmy Velamos Zlaté Hory. Vzhle-
dem k omezení výroby jízdních kol v ČR z důvodu dovozu lev-
ných asijských kol, začala firma hledat výrobu také mimo obor 
cyklistiky. V současné době kromě dílů a doplňků na jízdní 
kola vyrábíme i různé strojírenské výrobky pro stavební, elek-
trotechnické  a další obory. Před osmi lety se podařilo rozšířit 
galvanovnu a pro firmu Shimano pokovujeme náboje na jízd-
ní kola technikou nikl-satén. Spolupráce se nadále rozšiřuje 
a v současné době je tato firma naším největším zákazníkem.
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vítkOvIce pOWer enGIneerInG, a.s. 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.
 PJ 817 HARD Jeseník
Adresa: Jaroslava Ježka 925/20, 790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www.vitkovicepower.cz
Počet zaměstnanců celkem: 214
Z toho dělníci: 152
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Velká Británie, Švédsko, Turecko
Předmět exportu: Technologické a ocelové konstrukce

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Svářeč, lakýrník, strojírenský dělník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba ocelových a technologických kon-
strukcí, výroba modulů
Hlavní produkty: Ocelové a technologické konstrukce, halové 
a modulové systémy
Stručný popis firmy: Podnikatelská jednotka PJ 817 HARD Je-
seník společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING patří mezi 
největší české a známé evropské výrobce stavebních a techno-
logických ocelových konstrukcí s více než čtyřicetiletou tradicí 
ve vývoji a aplikaci konstrukčních systémů. Výsledky společ-
nosti jsou stavěny na profesionální zdatnosti a zkušenosti za-
městnanců. Našim zákazníkům nabízíme dodávku a montáž 
ocelových konstrukcí, včetně následného servisu. Společnost 
je držitelem systémových certifikátů dle norem ISO 9001, ISO 
14001 a OHSAS 18001.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name:  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.
       PJ 817 HARD Jeseník
Address: Jaroslava Ježka 925/20, 790 01 Jeseník
District: Jeseník
www.vitkovicepower.cz
Total Number of Employees: 214
Blue-collar Workers: 152
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Country of Export: Great Britain, Sweden, Turkey    
Subject of Export: Technological and steel structures    

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Welder, painter, engineering blue-collar worker                                          

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of steel and technological 
structures, production of modules 
Main Products: Steel and technological structures, hall and 
module systems   
Brief Description of the Company: The entrepreneurial unit PJ 
817 HARD Jeseník of VÍTKOVICE POWER ENGINEERING belongs 
among the major Czech and known European producers of 
construction and technological steel structures with more than 
40 years’ old tradition in the development and application of 
design systems. The company’s results are predicated on the 
professionalism and experience of its employees. The compa-
ny offers its customers the delivery and installation of steel 
structures, including follow-up service and is a holder of the 
system certificates pursuant to the ISO 9001, ISO 14001 and 
OHSAS 18001 standards. 
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: ABO valve, s.r.o.
Address: Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc
District: Olomouc
www.abovalve.com 
Total Number of Employees: 100
Blue-collar Workers: 50
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: EU, India, South Korea
Subject of Import: Components
EXPORT: YES
Country of Export: Russia, China, EU, Saudi Arabia, Central East, 
Brazil, USA 
Subject of Export: Closing armatures and automatization 
elements
  
MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Designer, sales manager               

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production, trade and services not stated in 
Annexes 1 to 3 to the Trade Licensing Act
Main Products: Armatures for general and industrial use – val-
ves with double and triple eccentricity, knife slide valves, valves 
covered with PTFE, ball valves, drives and safety valves
Brief Description of the Company: ABO valve, s.r.o. is the major 
producer of closing and reverse armatures for industrial use in 
the Czech Republic. The company’s seat and production plants 
are located in Olomouc. Through its network of foreign bran-
ches, it exports products and services to more than 50 countries 
worldwide. ABO offers a wide assortment formed by closing 
and reverse valves for general and industrial use, including val-
ves with double and triple eccentricity, knife slide valves, ball 
valves and safety valves for the most demanding applications.

ENG

ABO valve, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ABO valve, s.r.o
Adresa: Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc 
Okres: Olomouc
www.abovalve.com 
Počet zaměstnanců celkem: 100
Z toho dělníci: 50
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: EU, Indie, Jižní Korea
Předmět importu: Komponenty
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Čína, EU, Saudská Arábie, Střední východ, 
Brazílie, USA
Předmět exportu: Uzavírací armatury a prvky automatizace

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Konstruktér, obchodní manažer (Sales manager)

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílo-
hách 1 až 3 živnostenského zákona
Hlavní produkty: Armatury pro všeobecné a průmyslové použití – 
klapky s dvojitou a trojitou excentricitou, nožová šoupátka, klap-
ky pokryté PTFE, kulové kohouty, pohony a bezpečnostní klapky
Stručný popis firmy: Firma ABO valve, s.r.o. je největším výrobcem 
uzavíracích a zpětných armatur pro průmyslové použití v České 
republice. Sídlo společnosti se spolu s výrobními závody nachází 
v Olomouci. Prostřednictvím sítě zahraničních poboček zajišťuje 
export výrobků a služeb do více než 50 zemí světa. ABO nabízí 
široký sortiment, který tvoří uzavírací a zpětné klapky pro vše-
obecné a průmyslové použití včetně klapek s dvojitou a trojitou 
excentricitou, nožových šoupátek, kulových kohoutů a bezpeč-
nostních klapek pro nejnáročnější aplikace.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Aqua industrial s.r.o.
Adresa: Technologická 2, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.aquaindustrial.cz
Počet zaměstnanců celkem: 28
Z toho dělníci: 17
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Španělsko
Předmět importu: Atypické pásové zavlažovače
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Slovensko, Ukrajina
Předmět exportu: Kompletní výrobní sortiment

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Svářeči, obráběči kovů, zámečníci, konstruktéři/analytici, elek-
tromechanici

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba závlahových systémů a technologií 
technického zasněžování, servis čerpadel a armatur
Hlavní produkty: Pásové zavlažovače, závlahové konzoly, vel-
koplošné závlahové systémy, mobilní čerpací stanice, postřiko-
vače, technologie zasněžování, sněhová děla, armatury, čerpací 
agregáty
Stručný popis firmy: Poskytujeme výrobní a projekční činnost 
pro zavlažovací systémy a technologie technického zasněžová-
ní. Dále provádíme výrobu filtrů a montáž filtračních zařízení, 
odvodňovací zařízení pro stavební účely. Díky širokému sorti-
mentu produktů a služeb nabízíme dodávky technologických 
celků na klíč. Aqua industrial, s.r.o. společně se svou mateřskou 
firmou Siwatec, a.s. a dceřinou společností ABO valve, s.r.o. pa-
tří do skupiny společností Siwatec Group.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Aqua industrial s.r.o.
Address: Technologická 2, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.aquaindustrial.cz
Total Number of Employees: 28
Blue-collar Workers: 17
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Italy, Spain
Subject of Import: Atypical belt irrigators 
EXPORT: YES
Country of Export: Russia, Slovakia, Ukraine 
Subject of Export: Complete production assortment 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Welders, metal machining workers, locksmiths, designers/
analysts, electro-mechanics                                      

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of irrigation systems and techni-
cal snow technologies, repair of pumps and armatures 
Main Products: Belt irrigators, irrigation consoles, areal irriga-
tion systems, mobile filling stations, sprinklers, snow making 
technologies, snow guns, armatures, pumping aggregates
Brief Description of the Company: The firm pursues production 
and design activity for irrigation systems and technical snow 
technologies, produces filters and installs filtration equipment 
and drainage equipment for construction purposes. Thanks to 
the wide range of products and services, it delivers technologi-
cal turnkey units. Aqua Industrial, s.r.o. and its mother compa-
ny Siwatec, a.s. and subsidiary ABO valves, s.r.o. belong to the 
Siwatec Group. 
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Aqua industrial s.r.o. eXcAlIBur ArmY spol. s. r.o.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: EXCALIBUR ARMY spol. s. r.o.
Address: Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk
District: Olomouc
www.excaliburarmy.com
Total Number of Employees: 500
Blue-collar Workers: 380
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Central and Eastern Europe 
Subject of Import: Military technology, weapon systems, spare 
parts, ammunition, military material
EXPORT: YES
Country of Export: Central and Eastern Europe, Asian and 
African territories 
Subject of Export: Military technology, weapon systems, spare 
parts, ammunition, military material   
  
MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Mechanic (car mechanic, agricultural and forest technology 
repairers), electro mechanic, metal machining worker, painter, 
technologist / designer             

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Sale, repair, production and modernization 
of military technology, spare parts, weapons, ammunition and 
other military material  
Main Products: Military vehicles, weapon systems and ammu-
nition; full service – spare parts, repairs and modernizations  
Brief Description of the Company: The company is a leader on 
the Czech military material market and offers many types of 
military vehicles, weapon systems and ammunition, including 
full service – spare parts, ammunition, repairs and moderniza-
tions. It manufactures some vehicles with its own efforts and 
means, together with numerous types of spare parts. 

ENGIDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: EXCALIBUR ARMY spol. s. r.o.
Adresa: Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk
Okres: Olomouc
www.excaliburarmy.com
Počet zaměstnanců celkem: 500
Z toho dělníci: 380
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Země střední a východní Evropy
Předmět importu: Vojenská technika, zbraňové systémy, ná-
hradní díly, munice, vojenský materiál
EXPORT: ANO 
Země exportu: Země střední a východní Evropy, Asijská a Afric-
ká teritoria
Předmět exportu: Vojenská technika, zbraňové systémy, ná-
hradní díly, munice, vojenský materiál

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Mechanik (automechanik, opraváři zemědělské a lesnické 
techniky), elektromechanik, obráběč kovů, lakýrník, techno-
log/konstruktér

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Společnost EXCALIBUR ARMY spol. s. r. o. se za-
bývá prodejem, opravami, výrobou a modernizací vojenské techniky, 
náhradních dílů, zbraní, munice a dalšího vojenského materiálu
Hlavní produkty: Vojenská vozidla, zbraňové systémy a munice, za-
bezpečujeme kompletní servis - náhradní díly, opravy i modernizace
Stručný popis firmy: Jsme lídrem na českém trhu s vojenským materi-
álem. Nabízíme mnoho typů vojenských vozidel, zbraňových systémů 
a munice, k nimž zabezpečujeme kompletní servis - náhradní díly, 
munici, opravy i modernizace. Některá vozidla vyrábíme vlastními 
silami a prostředky, stejně jako množství druhů náhradních dílů.
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FOnAp litovel s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: FONAP Litovel s.r.o.
Adresa: Rudé Armády 203, 783 45 Senice na Hané
Okres: Olomouc
www.fonap.cz
Počet zaměstnanců celkem: 22
Z toho dělníci: 15
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Nástrojař, soustružník, frézař, obsluha CNC strojů

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba nástrojů a nářadí
Hlavní produkty: Tažné, ohýbací, střižné nástroje pro zpraco-
vání plechů, přípravky, měřící nástroje, přesné obráběné díly 
a související sortiment
Stručný popis firmy: Společnost FONAP LITOVEL s.r.o. byla zalo-
žena v roce 1999 v pokračování tradice strojírenské výroby fir-
my ETA Hlinsko. Za dobu své existence si firma vydobyla pevnou 
pozici na poli strojírenské výroby. V roce 2006 získal FONAP me-
zinárodně uznávaný certifikát kvality ISO9001 a od této doby si 
jej každý rok udržuje. Specializujeme se na kusovou a sériovou 
zakázkovou výrobu a vyrábíme přesné díly, nástroje a přípravky 
především pro automobilový, strojírenský, zemědělský, papí-
renský a zpracovatelský průmysl.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: FONAP Litovel s.r.o.
Address: Rudé Armády 203, 783 45 Senice na Hané
District: Olomouc
www.fonap.cz
Total Number of Employees: 22
Blue-collar Workers: 15
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Tool maker, lathe operator, milling machine operator, CNC 
machinery operator                                     

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of tools   
Main Products: Traction, bending and cutting tools for pro-
cessing metals, products, measurement tools, precise machi-
ned components and related assortment   
Brief Description of the Company: FONAP LITOVEL s.r.o. was 
established in 1999, following the tradition of the enginee-
ring company ETA Hlinsko. Over the period of its existence, the 
company has built a strong position in the field of engineering 
production. In 2006, it obtained the internationally recognized 
certificate pursuant to ISO9001, which it renews every year. It 
specializes in piece and series customized production and pro-
duces precise components, tools and products, in particular, 
for automotive, engineering, agricultural, paper-making and 
processing industries. 

CZ ENGStrojírenský prům
yslEngineering Industry

Engineering Industry
Strojírenský prům

ysl
Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
Adresa: Nádražní 400, 78365 Hlubočky – Mariánské Údolí
Okres: Olomouc
www.honeywell.jobs.cz, www.honeywell.com
Počet zaměstnanců celkem: více než 1000
Z toho dělníci: více než 700
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Různé
EXPORT: ANO
Země exportu: USA a další

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
CNC obráběč kovů, soustružník, svářeč TIG, ruční kompletář,
kontrolor kvality

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, galvanizérství, 
smaltérství, obráběčství, zámečnictví, nástrojářství, provádění 
zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu 
povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb.
Hlavní produkty: Komponenty do leteckých motorů 
a pomocných energetických jednotek (APU), kompletace částí 
leteckých motorů. Generální opravy komponentů leteckých 
motorů
Stručný popis firmy: Jsme strojírenská společnost se sídlem 
v Hlubočkách - Mariánském Údolí, součást významné 
nadnárodní korporace Honeywell umístěné v prestižním 
žebříčku 100 předních světových firem časopisu Fortune. 
Jsme významným výrobcem součástí leteckých motorů 
a zabýváme se také generálními opravami leteckých motorových 
komponent. Naše výrobky najdete v mnoha letadlech typů 
Boeing a Airbus, také v helikoptérách a obchodních letadlech. 
Jsme hodnoceni jako firma s nejlepší kulturou bezpečnosti 
v České republice. VZLÉTNĚTE S NÁMI!

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
Address: Nádražní 400, 78365 Hlubočky – Mariánské Údolí
District: Olomouc
www.honeywell.jobs.cz, www.honeywell.com
Total Number of Employees: more than 1000
Blue-collar Workers: more than 700
Segment: Engineering Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Various countries
EXPORT: YES
Country of Export: USA and others

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
CNC metal machining worker, lathe operator, TIG welder,
manual completion worker, quality controller                         

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production, trade and services not stated 
in Annexes 1 to 3 to the Trade Licensing Act, galvanizing, 
enameling, working, locksmith’s shop, tool making, foreign 
trade in military material within the scope of the permit issued 
pursuant to Act No. 38/1994 Coll.
Main Products: Components for aircraft engines and auxiliary 
energy units (APU), completion of aircraft engine components, 
general repairs of aircraft engine components
Brief Description of the Company: The firm has its seat 
in Hlubočky - Mariánské Údolí, a part of the significant 
supranational corporation Honeywell ranked among top 100 
world companies of the prestigious magazine Fortune. It is 
a significant producer of aircraft engine components and also 
deals with their general repairs. Its products can be found in 
many aircrafts of the Boeing or Airbus type and in helicopters 
and commercial planes. It is evaluated as a firm with the best 
safety culture in the Czech Republic. TAKE OFF WITH US!
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: John Crane Sigma, a.s.
Adresa: Jana Sigmunda 78, 783 49 Lutín
Okres: Olomouc
www.johncrane.com
Počet zaměstnanců celkem: víc jak 500
Z toho dělníci: víc jak 300
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
EXPORT: ANO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obráběč kovů, designer/konstruktér, inženýr kvality, inženýr 
technických oborů

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, montáž, prodej a distribuce me-
chanických ucpávek, spojek a speciálních technologií pro po-
užití v celé řadě průmyslových odvětví (petrochemie, chemie, 
potravinářství, farmacie, papírenství, vodohospodářství, ener-
getika). Servisní činnost
Hlavní produkty: Mechanické ucpávky, spojky, ložiska, obslužné 
systémy, filtry
Stručný popis firmy: Společnost John Crane Sigma, a.s. působí 
v České republice od roku 1993 a je jednou z pěti divizí Smiths 
Group plc, která je kótovaná na londýnské burze cenných pa-
pírů. John Crane Sigma, a.s. sídlí v Lutíně (cca 10 km od Olo-
mouce) a je druhou největší výrobní jednotkou John Crane na 
světě. Zaměstnáváme více jak 500 zaměstnanců na dílenských 
i kancelářských pozicích. Na podzim roku 2017 otevíráme novou 
divizi zaměřenou na filtrační systémy v Hněvotíně u Olomouce. 
Neustále hledáme nové výzvy a možnosti, a díky tomu jsme 
schopni si udržet potřebnou dynamiku, konkurenční náskok 
a každoroční růst. Snažíme se být firmou, která své zaměstnan-
ce pomáhá rozvíjet a uplatňovat jejich talent. Naší firemní vizí 
je „Chceme – Umíme – Dokážeme!“

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: John Crane Sigma, a.s.
Address: Jana Sigmunda 78, 783 49 Lutín
District: Olomouc  
www.johncrane.com
Total Number of Employees: more than 500
Blue-collar Workers: more than 300
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
EXPORT: YES

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Metal working technologist, designer, quality engineer, 
technical field engineer                                

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production, installation, sale and distribu-
tion of mechanic sealing, connectors and special technologies 
for use in numerous industries (petro-chemistry, chemistry, 
food, pharmacy, paper-making, water management, energy); 
repairs  
Main Products: Mechanical sealing, connectors, bearings, 
service systems, filters   
Brief Description of the Company: John Crane Sigma, a.s. has 
been active in the Czech Republic since 1993 and is one of the 
five divisions of Smiths Group plc listed on the London Stock 
Exchange. John Crane Sigma, a.s. has its seat in Lutín (about 10 
km from Olomouc) and is the second biggest John Crane produ-
ction unit in the world. It employs more than 500 employees in 
offices and workshops. In the autumn 2017, it will open a new 
division focused on filtration systems in Hněvotín u Olomouce. 
It continuously looks for new challenges and options, thanks to 
which it is able to keep the necessary dynamics, the lead before 
competitors and annual growth. The firm seeks to be a compa-
ny which helps develop its employees and apply their talent. Its 
vision is “We want – we can – we will succeed”. 
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John crane sigma, a.s.
COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: LOLA NOVÁČEK, s.r.o.
Address: Grygovská 258, 783 72 Velký Týnec
District: Olomouc  
www.lolanovacek.cz
Total Number of Employees: 12
Blue-collar Workers: 8
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO
  
MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Artistic smithery, locksmith, metal production worker       

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Artistic smithery, locksmith’s shops, metal 
production
Main Products: Metal Production  
Brief Description of the Company: The firm has been active in 
its sphere of operation since 1987 and, since 2007, has been 
a limited liability company. At present, it focuses, alongside 
traditional artistic blacksmith’s and locksmith’s works, on pro-
ducing interiors and on work with colorful metals, which are 
increasingly wanted, and, in fact, on all assortment of metal 
work, from the simplest locksmith’s works to colorful me-
tals and highly professional artistic works. It delivers all con-
struction locksmith’s works, halls, steel structures, production 
of machinery and components of industrial production lines, 
bars, fencing, doors, winged and sliding gates, flat and spiral 
staircases, railings, atypical metal interiors, furniture, beds, 
movables, restaurant front gardens, bars, counters, girdler’s 
products, newly also the plasma cutting and the production of 
metal elements of garden architecture, designs, preparation of 
technical documentation, and the budget. 
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lOlA nOvÁČek, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: LOLA NOVÁČEK, s.r.o.
Adresa: Grygovská 258, 783 72 Velký Týnec
Okres: Olomouc
www.lolanovacek.cz
Počet zaměstnanců celkem: 12
Z toho dělníci: 8
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Umělecké kovářství, zámečnictví, kovovýroba

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Umělecké kovářství, zámečnictví, kovový-
roba
Hlavní produkty: Kovovýroba
Stručný popis firmy: Firma působí v oboru od roku 1987, od 
roku 2007 pak jako s.r.o. V současnosti se firma zaměřuje kro-
mě tradičních uměleckokovářských a zámečnických prací též 
na výrobu interiérů a práci s barevnými kovy, které jsou čím 
dál více žádané. V podstatě veškerý sortiment prací z kovu, od 
nejjednodušších zámečnických prací přes barevné kovy až po 
vysoce odborné umělecké práce. Veškeré stavební zámečnické 
práce, haly, ocelové konstrukce, výroba strojů a částí průmys-
lových výrobních linek, mříže, oplocení, vrata, brány křídlové 
i pojezdové, schodiště rovná i točitá, zábradlí, atypické kovové 
interiéry, nábytek, postele, mobiliáře, předzahrádky restaurací, 
bary, pulty, pasířské výrobky, nově též řezání plazmou a výroba 
kovových prvků zahradní architektury, návrhy, zpracování tech-
nické dokumentace, rozpočet předem.
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moravské potravinářské strojírny, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Moravské potravinářské strojírny, a.s.
Adresa: Dolní hejčínská 47/25, 779 00  Olomouc - Hejčín 
Okres: Olomouc
www.mopos.cz
Počet zaměstnanců celkem: 127
Z toho dělníci: 97
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Rakousko, Itálie, Švýcarsko 
Předmět importu: Pohony, čidla, elektrokomponenty, 
pneukom-ponenty, energetické subdodávky
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Polsko, Bělorusko, Slovensko, Rumunsko, 
Francie, Itálie, Mongolsko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, N. Zéland, 
Chorvatsko, Moldávie
Předmět exportu: Potravinářské stroje, investiční celky, 
obrobené ocelové a nerezové svařence pro energetiku

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Strojírenský konstruktér, zámečník-svářeč, obráběč kovů

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Strojírenská výroba vč. TPV, montáží a realizace inves-
tičních celků
Hlavní produkty: Komplexní linky pro výrobu chleba vč. formového a tous-
tového, rohlíků a bílého pečiva, komplexní dodávky zařízení pro sladovny, 
svařence pro energetický průmysl – obrobené, z oceli a nerez oceli
Stručný popis firmy: Akciová společnost Moravské potravinářské strojírny,  
Olomouc  (MOPOS) je významným tradičním výrobcem a dodavatelem strojů, 
technologických linek a výrobních závodů pro potravinářský průmysl, zejmé-
na pro sladovny a pekárny. Významný podíl na výrobní a dodavatelské činnos-
ti firmy zajišťuje výroba a dodávky svarků z oceli a nerezové oceli dodávaných 
převážně v obrobeném stavu. Technickou přípravu výroby a obchod realizuje 
vlastní tým zkušených konstruktérů, technologů a pracovníků obchodu. Vý-
robní provozy firmy jsou vybaveny moderním výrobním zařízením zajišťu-
jícím komplexní výrobní proces. Strategické rozložení výroby a dodávek pro 
východní i západní trhy udržuje dlouhodobou ekonomickou stabilitu firmy.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Moravské potravinářské strojírny, a.s.
Address: Dolní hejčínská 47/25, 779 00 Olomouc - Hejčín
District: Olomouc  
www.mopos.cz
Total Number of Employees: 127
Blue-collar Workers: 97
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Germany, Austria, Italy, Switzerland
Subject of Import: Drives, sensors, electric components, tyre 
components, energy sub-deliveries
EXPORT: YES
Country of Export: Russia, Poland, Belarus, Slovakia, Romania, 
France, Italy, Mongolia, Lithuania, Latvia Ukraine, New Zealand, 
Croatia, Moldavia  
Subject of Export: Food machinery, investment units, worked 
steel and stainless welds for the energy industry 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Engineering designer, locksmith-welder, metal working 
technologist                           

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Engineering production incl. technical preparation of pro-
duction, installation and implementation of investment units
Main Products: Comprehensive lines for producing bread, including pan 
bread and toast bread, rolls and white pastry, comprehensive deliveries of 
malting equipment, welds for the energy industry – worked from steel and 
stainless steel
Brief Description of the Company: The joint stock company Moravské po-
travinářské strojírny Olomouc (MOPOS) is a significant traditional producer 
and supplier of machinery, technological lines and production plants for the 
food industry, in particular, malting plants and bakeries. An important share 
in the company’s production and supplier activity is held by the production 
and delivery of welds of steel and stainless steel, delivered, predominantly, 
in worked condition. The technical preparation of the production and the 
sale are implemented by a team of experienced designers, technologists and 
salesmen. The company’s production operations are equipped with modern 
production equipment ensuring a comprehensive production process. The 
strategic arrangement of the production and the delivery for eastern and 
western markets help maintain the company’s long-term economic stability. 

CZ ENG

pAnAv, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: PANAV, a.s.
Adresa: Nádražní 212, 783 45 Senice na Hané
Okres: Olomouc
www.panav.cz
Počet zaměstnanců celkem: 200
Z toho dělníci: 120
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Litva, Senegal

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Konstruktér, svářeč kovů, obráběč kovů, strojírenský dělník pro 
CNC stroje, montážní pracovník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba návěsů a přívěsů
Hlavní produkty: Valníková vozidla, valníkové soupravy, sklápě-
cí vozidla, sklápěcí soupravy, kontejnerové vozidla, nosiče vý-
měnných nástaveb, speciální vozidla, velkoobjemové soupravy
Stručný popis firmy: Společnost PANAV, a. s. patří mezi přední 
výrobce návěsů a přívěsů ve střední a východní Evropě s více jak 
stoletou historií.  V současné době vyrábí přívěsy a návěsy od 
10 do 40 tun, konkrétně se jedná o valníková vozidla, valníko-
vé soupravy, sklápěcí vozidla, sklápěcí soupravy, kontejnerová 
vozidla, nosiče výměnných nástaveb, speciální vozidla a přede-
vším velkoobjemové soupravy. 

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: PANAV, a.s.
Address: Nádražní 212, 783 45 Senice na Hané
District: Olomouc
www.panav.cz
Total Number of Employees: 200
Blue-collar workers: 120
Segment: Engineering Industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of Export: Slovakia, Lithuania, Senegal

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Designer, metal welder, metal tooler, engineering worker for 
CNC machines, assembler

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of semi-trailers and trailers
Main Products: Platform-type vehicles, platform sets, tipping 
vehicles, tipping sets, container vehicles, carriers for swap 
bodies, special vehicles, and large-volume sets
Brief Description of the Company: The company PANAV, a. s. is 
a leading manufacturer of semi-trailers and trailers in Central 
and Eastern Europe, with more than a hundred years of history.  
At present, it manufactures trailers and semi-trailers from 10 to 
40 tons, namely platform-type vehicles, platform sets, tipping 
vehicles, tipping sets, container vehicles, carriers for swap 
bodies, special vehicles, and especially large-volume sets. 

CZ ENG
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Robertshaw s.r.o.
Address: Dlouhá 4, 785 01 Šternberk
District: Olomouc
www.robertshaw.com
Total Number of Employees: 500
Blue-collar Workers: 368
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: China, Italy, Austria 
Subject of Import:  Production components 
EXPORT: YES
Country of Export: Germany, Russia, Poland and others
Subject of Export: Components for white goods 
  
MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Operator, maintenance worker, adjuster, tool maker, customer 
service officers        

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of electromechanical compo-
nents for white goods
Main Products: Control elements, thermostats, water val-
ves and components for washing machines and dryers, dish 
washers, refrigerators, freezers, temperature regulators and 
liquids for cars and terrain vehicles 
Brief Description of the Company: Robertshaw is an internatio-
nal production company with 11 production plants and 2 R&D 
centers in 3 continents and 6,800 employees worldwide. The 
Šternberk plant’s products are intended, in particular, for white 
goods, but also for the automotive industry. The company pro-
duces more than 15 million products a year and exports them 
globally. Among the company’s main customers include Whir-
lpool, Electrolux, Bosch – Siemens, John Deere, and others.

ENG

robertshaw s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Robertshaw s.r.o.
Adresa: Dlouhá 4, 785 01 Šternberk
Okres: Olomouc
www.robertshaw.com
Počet zaměstnanců celkem: 500
Z toho dělníci: 368
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Čína, Itálie, Rakousko
Předmět importu: Součástky pro výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rusko, Polsko a další
Předmět exportu: Komponenty do bílé techniky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Operátor, údržbář, seřizovač, nástrojář, referentky zákaznického 
servisu

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba elektromechanických komponentů 
do bílé techniky
Hlavní produkty: Ovládací prvky, termostaty, vodní ventily 
a komponenty pro pračky a sušičky, myčky nádobí, ledničky, 
mrazničky, regulátory teploty a kapalin pro automobily a te-
rénní vozidla
Stručný popis firmy: Robertshaw je mezinárodní výrobní spo-
lečnost, která má 11 výrobních závodů a 2 R&D centra na 3 kon-
tinentech a celkem 6 800 zaměstnanců po celém světě. Výrobky 
ze šternberského závodu jsou určeny především do bílé techni-
ky, ale také do automobilového průmyslu. Ročně vyrobíme přes 
15 milionů kusů výrobků, které se exportují do celého světa. 
Mezi hlavní zákazníky společnosti patří Whirlpool, Electrolux, 
Bosch – Siemens, John Deere a další. 

CZ

sIGmA GrOup a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SIGMA GROUP a.s
Adresa: Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín
Okres: Olomouc
www.sigmagroup.cz
Počet zaměstnanců celkem: 726
Z toho dělníci: 319
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Rakousko, Finsko, Polsko, Rusko, 
Španělsko, Indie
Předmět importu: elektromotory, spojky, mechanické ucpávky, 
odlitky
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Slovensko, Egypt, Rusko, Francie, 
Kazachstán, Bělorusko, Turecko, Indie, USA
Předmět exportu: Kusová průmyslová čerpadla, čerpací 
agregáty, čerpací celky (dodávky tzv. „na klíč“)

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Konstruktér, projektant, soustružník kovů, strojní zámečník, 
montér točivých strojů.

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj, projektování, výroba, montáž, opravy 
a údržba čerpadel, čerpacích zařízení včetně technologických částí                                                                           
Hlavní produkty: Čerpadla a dodávky celků čerpací techniky pro ener-
getiku, vodohospodářství, těžbu surovin a petrochemii, speciální čer-
padla např. pro záchranářské účely, ochranné dýchací filtry
Stručný popis firmy: Společnost SIGMA GROUP a.s. navazuje na dlou-
hodobou výrobu čerpacích zařízení v Lutíně, která má tradici již od 
roku 1868. Podniky s názvem SIGMA patřily a v současnosti také patří 
k nejvýznačnějším výrobcům čerpací techniky. Nejrůznější typy čer-
padel se značkou trojzubce (slovní označení SIGMA a grafická značka 
TROJZUBEC jsou ochrannými známkami od roku 1922) spolehlivě pra-
cují v mnoha aplikacích v tuzemsku i v dalších zemích celého světa. 
Současný výrobní program zahrnuje mnoho typových řad čerpadel 
nejrůznějšího provedení a uplatnění, dále pak výrobu příslušenství 
čerpacích zařízení a výrobu dýchacích filtrů.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: SIGMA GROUP a.s.
Address: Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín
District: Olomouc
www.sigmagroup.cz
Total Number of Employees: 726
Blue-collar Workers: 319
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Germany, Austria, Finland, Poland, Russia, 
Spain, India 
Subject of Import: electromotors, couplings, mechanical seals, 
castings 
EXPORT: YES
Country of Export: Poland, Slovakia, Egypt, Russia, France, 
Kazakhstan, Belarus, Turkey, India, USA  
Subject of Export: Piece production of pumps, pumping 
aggregates, pumping units (turnkey deliveries) 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Designer, project engineer, metal lathing operator, mechanical 
locksmith, rotary machinery assembler                          

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Development, design, production, installation, repair 
and maintenance of pumps and pumping equipment incl. technological 
components
Main Products: Pumps and units for pumping technology in energy, 
water management, raw material mining and petro-chemistry, special 
pumps, for example, for rescue purposes, protective breathing filters 
Brief Description of the Company: SIGMA GROUP a.s. follows the long-
term production of pumping equipment in Lutín, dating back to 1868. 
SIGMA enterprises belonged and belong among the most significant 
producers of pumping technology. Various types of trident-marked 
pumps (the textual designation SIGMA and the graphical sign TRIDENT 
have been the company’s trademarks since 1922) reliably function in 
many applications in the Czech Republic and other countries worldwide. 
The current production program includes many type lines of pumps of 
various workmanships and applications and the production of pumping 
equipment accessories and breathing filters.

CZ ENG
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: SIWATEC, a.s.
Address: Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc
District: Olomouc
www.siwatec.cz
Total Number of Employees: -
Blue-collar Workers: -
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Italy, Germany
Subject of Import: Pumps – centrifugal for industrial use, 
centrifugal for consumer use, volumetric for industrial use 
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia and other EU states, non-European 
countries
Subject of Export: Pumping technology within technological 
units 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Sales officers, sales technicians   

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Sale and repair of pumping technology
Main Products: Single-spindle, self-suction, horizontal, centri-
fugal and volumetric pumps, home waterworks and mixers  
Brief Description of the Company: SIWATEC is a significant 
supplier of pumping technology. This year it has celebrated 
its 25th anniversary since the establishment. Its long-term 
tradition, certified quality management system, high professi-
onalism and cooperation with renowned foreign producers 
guarantee high quality of delivered products and services. 
The company offers customers reliable solutions in the sphe-
re of drawing on various media in many industrial fields and 
provides pumps-related warranty and post-warranty service, 
including spare parts.

ENG

sIWAtec, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SIWATEC, a.s.
Adresa: Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc
Okres: Olomouc
www.siwatec.cz
Počet zaměstnanců celkem: -
Z toho dělníci: -
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Německo
Předmět importu: Čerpadla - odstředivá pro průmyslové vyu-
žití, odstředivá pro spotřební oblast, objemová pro průmyslové 
využití
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko a další státy EU, neevropské země
Předmět exportu: Čerpací technika v rámci technologických 
celků

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodní referenti, technici prodeje

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Prodej a servis čerpací techniky
Hlavní produkty: Čerpadla jednovřetenová, samonasávací, ho-
rizontální, odstředivá, objemová, domácí vodárny a  míchadla
Stručný popis firmy: SIWATEC je významným dodavatelem čer-
pací techniky. Letos slaví společnost 25 let od založení - dlou-
holetá tradice, certifikovaný systém managementu jakosti, 
vysoká odbornost a spolupráce s renomovanými zahraničními 
výrobci je zárukou kvality dodávaných výrobků a služeb. Zákaz-
níkům nabízíme spolehlivá řešení v oblasti čerpání různých mé-
dií v mnoha průmyslových odvětvích. Poskytujeme pro čerpa-
dla záruční, pozáruční servis včetně dodávek náhradních dílů.

CZ

uneX a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: UNEX a.s.
Adresa: Brníčko 1032, 783 91 Uničov
Okres: Olomouc
www.unex.cz
Počet zaměstnanců celkem: 1790
Z toho dělníci: 1131
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Předmět importu: Hutní materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, Norsko, USA a další
Předmět exportu: Odlitky, výkovky, svařence, ocelové 
konstrukce

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Tavič, formíř, horizontář, zámečník, svářeč kovů

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba odlitků, výkovků, výpalků, středně 
těžkých a těžkých ocelových konstrukcí; nabídka strojního opra-
cování, svařování, tepelného zpracování a povrchových úprav
Hlavní produkty: Odlitky, výkovky, výpalky, svařence, ocelové 
konstrukce
Stručný popis firmy: Strojírensko-metalurgická skupina UNEX 
je světově uznávaný výrobce kolesových rýpadel, zkušený do-
davatel komponent těžkého strojírenství, dlouhodobý partner 
předních světových společností a jeden z největších zaměst-
navatelů v regionu. Zkušenosti a odbornost lidí společně 
s moderními technologiemi umožňují efektivně vyrábět vysoce 
kvalitní produkty pro různá průmyslová odvětví dle požadavků 
těch nejnáročnějších zákazníků. Díky vlastním strojírnám, la-
kovnám, slévárnám a kovárně je UNEX schopen dodávat široký 
sortiment těžkých ocelových konstrukcí včetně montáže, finál-
ně opracovaných odlitků a výkovků. Disponuje třemi výrobními 
závody v Uničově, Olomouci a slovenské Snině.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: UNEX a.s.
Address: Brníčko 1032, 783 91 Uničov
District: Olomouc
www.unex.cz
Total Number of Employees: 1790
Blue-collar Workers: 1131
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Subject of Import: Metallurgical material 
EXPORT: YES
Country of Export: EU, Norway, USA and other  
Subject of Export: Castings, forgings, weldments, steel 
structures  

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Melter, moulder, boring and milling machine operator, fitter, 
welder                          

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of castings, forgings, cut 
parts, medium-heavy and heavy steel structures; machining, 
welding, heat-treatment and surface treatment.
Main Products: Castings, forgings, cut parts, weldments, steel 
structures
Brief Description of the Company:
The UNEX metallurgical and engineering group is a world-known 
manufacturer of bucket wheel excavators, an experienced 
supplier of heavy engineering components, a long-term 
partner of numerous multinational industrial corporations and 
a major employer in the region. The experience and expertise 
of the people together with modern technologies enable to 
efficiently produce high quality products for various industries 
according to requirements of the most demanding customers. 
Thanks to its own engineering shops, paint shops, foundries 
and forging shop, UNEX is able to deliver a wide range of heavy 
steel structures, including assembly, final machined castings 
and forgings. It has three production plants in Uničov, Olomouc 
and Slovak Snina.
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: WEBA Olomouc, s.r.o.
Address: K Mrazírnám 16, 779 00 Bystrovany
District: Olomouc 
www.weba.cz
Total Number of Employees: 196
Blue-collar Workers: 123
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Germany, China, USA, Austria, France
Subject of Import: Material for producing tools, disposable 
gauges 
EXPORT: YES
Country of Export: Poland, Spain, Germany, Hungary, France, 
USA, Mexico, Turkey, Sweden, China   
Subject of Export: Pressing and molding tools    

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Tool maker, metal working technologist, designer    

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Locksmith’s shop, tool making 
Main Products: Development and production of pressing and 
molding tools for the automotive industry   
Brief Description of the Company: WEBA is a company with 
more than 20 years’ old tradition and focuses on developing 
and producing pressing and molding tools for the automotive 
industry. It specializes in heat molding. 

ENG

WeBA Olomouc, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: WEBA Olomouc, s.r.o.
Adresa: K Mrazírnám 16, 779 00 Bystrovany
Okres: Olomouc
www.weba.cz
Počet zaměstnanců celkem: 196
Z toho dělníci: 123
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Čína, USA, Rakousko, Francie
Předmět importu: Materiál na výrobu nástrojů a měřící příprav-
ky k dočasnému použití
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Španělsko, Německo, Maďarsko, Francie, 
USA, Mexiko, Turecko, Švédsko, Čína
Předmět exportu: Lisovací a tvářecí nástroje

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Nástrojař, obráběč kovů, konstruktér

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství
Hlavní produkty: Vývoj a výroba lisovacích a tvářecích nástrojů 
pro automobilový průmysl
Stručný popis firmy: WEBA je společnost, s více jak dvacetiletou 
tradicí, která je zaměřena na vývoj a výrobu lisovacích a tvá-
řecích nástrojů pro automobilový průmysl. Specializuje se na 
oblast horkého tváření.

CZ

Bratři Wilhelmové – tOpAs, spol. s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Bratři Wilhelmové – TOPAS, spol. s r.o.
Adresa: Mlýnská č. 14, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.bw-topas.cz
Počet zaměstnanců celkem: 39
Z toho dělníci: 30
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Španělsko
Předmět importu: Drát, řetězy
EXPORT: ANO
Země exportu: Státy EU
Předmět exportu: Dopravní pásy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělník na výrobu dopravních pásů, svářeč

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, prodej, drátěných dopravních pásů
Hlavní produkty: Dopravní pásy
Stručný popis firmy: Společnost Bratři Wilhelmové – TOPAS, 
spol. s r.o. se zabývá konstrukcí, výrobou, prodejem, montáží a 
servisem drátěných dopravních pásů a jejich příslušenství.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Bratři Wilhelmové – TOPAS, spol. s r.o.
Address: Mlýnská 14, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.bw-topas.cz
Total Number of Employees: 39
Blue-collar Workers: 30
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Germany, Spain
Subject of Import: Wire, chains 
EXPORT: YES
Country of Export: EU 
Subject of Export: Conveyor belts

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Conveyor belt production worker, welder                        

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production and sale of wire conveyor belts 
Main Products: Conveyor belts
Brief Description of the Company: Bratři Wilhelmové – TOPAS, 
spol. s r.o. is devoted to the design, production, sale, installation 
and repair of wire conveyor belts and their accessories.

CZ ENG
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.
Address: Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov 
District: Prostějov
www.dtvm.cz
Total Number of Employees: 403
Blue-collar Workers: 211
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Austria, Germany, Poland, Spain, 
Switzerland 
Subject of Import: Material and components for production
EXPORT: YES
Country of Export: Germany, Slovakia, Sweden, Croatia, Turkey, 
Netherlands, Argentina, Canada, Australia, Taiwan, Qatar, etc.  
Subject of Export: Railway and tram switches incl. accessories  

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Designer, locksmith, welder, machining worker, technologist     

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Research, development, production, repair and regenera-
tion of railway and tram switches incl. accessories 
Main Products: Railway switches, tram switches, rearrangement equipment, 
setting boxes, electric control boxes, switch accessories
Brief Description of the Company: DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. (“DT”) is 
one of the leading producers of switches for rail and tram transport in Eu-
rope. The most significant part of the production of switches is intended for 
transit railway corridors in the Czech Republic. However, you can notice DT’s 
rail and tram switches in more than 20 countries worldwide. DT can be proud 
of its rich references, for example, in Switzerland, Germany, Sweden, Turkey, 
Belgium, Spain, Holland, Brazil, Argentina, Qatar, Indonesia, Australia, USA 
and Canada. DT has its own design and research & development departments 
where workers avail of state-of-the-art technology and graphical systems. 
DT also permanently implements machine and construction investments 
with the aim to continuously increase its production capacities, improve 
the production and, last but not least, decrease energy costs. In 2002, the 
subsidiary DT - Slovenská výhybkáreň, a.s., seating in Nove Mesto nad Va-
hom, was established and ensures the production and installation railway 
switches and the delivery of spare parts for the needs of the Slovak market 
and the significant customer Railways of the Slovak Republic. At present, the 
Slovakian market is the biggest export territory of DT. Another company of 
the DT holding is DTPV - Servisní, s.r.o., providing services in the sphere of 
truck and passenger transportation, civil works and other activities for the 
parent company and external customers.

ENG

Dt – výhybkárna a strojírna, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.
Adresa: Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.dtvm.cz
Počet zaměstnanců celkem: 403
Z toho dělníci: 211
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Německo, Polsko, Španělsko, Švýcarsko
Předmět importu: Materiál a komponenty pro výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Slovensko, Švédsko, Chorvatsko, Tu-
recko, Nizozemsko, Argentina, Kanada, Austrálie, Taiwan, Katar atd. 
Předmět exportu: Železniční a tramvajové výhybky včetně pří-
slušenství

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Konstruktér, zámečník, svářeč, obráběč, technolog

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výzkum, vývoj a výroba servis a regenerace železničních 
a tramvajových výhybek včetně příslušenství
Hlavní produkty: Železniční výhybky, tramvajové výhybky, přestavovací zaří-
zení, stavěcí skříně, elektrické řídící skříně, příslušenství k výhybkám
Stručný popis firmy: DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. (dále jen DT) je jedním 
z předních výrobců výhybek pro železniční a tramvajovou dopravu v Evropě. 
Nejvýznamnější část produkce výhybek je určena pro tranzitní železniční 
koridory v České republice. S  železničními a tramvajovými výhybkami spo-
lečnosti DT se můžete však setkat ve více jak 20-ti zemích světa. Bohatými 
referencemi se může společnost DT pochlubit zejména na území Švýcarska, 
Německa, Švédska, Turecka, Belgie, Španělska, Holandska, Brazílie, Argen-
tiny, Kataru, Indonésie, Austrálie, USA a Kanady. Společnost DT disponuje 
vlastním oddělením konstrukce a výzkumu a vývoje, kde pracovníci použí-
vají nejmodernější technologie a grafické systémy. DT také trvale realizuje 
strojní i stavební investice, s cílem neustálého zvyšování výrobních kapacit, 
zkvalitňování vyráběné produkce a v neposlední řadě i s cílem snižování ener-
getických nákladů.  V roce 2002 byla založena dceřiná společnost DT - Slo-
venská výhybkáreň, a.s. se sídlem v Novém Meste nad Váhom, která zajišťuje 
výrobu a montáž železničních výhybek, dodávky náhradních dílů pro potřeby 
slovenského trhu a významného odběratele Železnic Slovenské republiky. 
V současnosti patří slovenský trh mezi největší exportní teritorium DT. Další 
společností holdingu DT je DTPV - Servisní, s.r.o. realizující obslužné služby 
v oblasti kamionové a osobní dopravy, stavebních prací a dalších činností jak 
pro mateřskou společnost, tak pro externí zákazníky.

CZ

Fun rIDes tecH s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: FUN RIDES TECH s.r.o.
Adresa: Bílovice 131, 798 41 Bílovice - Lutotín
Okres: Prostějov
www.funridetech.eu
Počet zaměstnanců celkem: 18
Z toho dělníci: 10
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Itálie
Předmět importu: Speciální nápravy
EXPORT: ANO
Země exportu: EU
Předmět exportu: Silniční vláčky, pouťové atrakce

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zámečník, lakýrník, automechanik, autoeklektrikář

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a obchod
Stručný popis firmy: Firmu založil Josef Režný jako fyzická 
osoba v roce 1990 v oboru zámečnictví a v roce 2002 se 
přetransformovala na právnickou osobu. Od samého začátku 
se věnovala výrobě a montážím ocelových konstrukcí, 
výrobě zámečnických výrobků, různých strojů a zařízení, vše 
na zakázku. Později vyráběla kolotoče a v současné době 
především vyrábí silniční vláčky. Exportuje do zemí EU a do 
některých asijských zemí. Vlastní dva areály, v Bílovicích cca 
9 000 m2 a ve Zdětíně cca 4 200 m2. Připravujeme se na výstavbu 
nové výrobní haly o výrobní ploše 600 m2. Silniční vláčky jsou 
schválené k provozu na veřejných komunikacích Ministerstvem 
dopravy České Republiky. Splňují požadavky podle evropských 
směrnic pro motorová vozidla pro přepravu osob dle EHK 107.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: FUN RIDES TECH s.r.o.
Address: Bílovice 131, 798 41 Bílovice - Lutotín
District: Prostějov
www.funridetech.eu
Total Number of Employees: 18
Blue-collar Workers: 10
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Germany, Italy
Subject of Import: Special axles 
EXPORT: YES
Country of Export: EU
Subject of Export: Road trains, fair attractions 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Locksmith, painter, car mechanic, car electrician                       

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production and trade   
Brief Description of the Company: The company was established 
by the natural person Josef Režný in 1990 in the field of 
locksmith’s shop. The firm was transformed into a legal entity 
in 2002. At the very beginning, it was devoted to producing and 
installing steel structures and producing locksmith’s products 
and various devices and pieces of equipment, all tailored. Later, 
it produced discs and, today, it produces, in particular, road 
trains. The company exports to EU countries and some Asian 
countries. It owns two buildings – in Bílovice approximately 
9,000 m2 and in Zdětín approximately 4,200 m2. It is preparing 
itself for constructing a new production hall with a production 
area of 600 m2. The road trains are approved by the Ministry of 
Defense of the Czech Republic for operation on public roads and 
meet the requirements pursuant to the European directives for 
motor vehicles for transportation of people as per EHK 107.
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: HANAKOV, spol. s r.o.
Address: Pod Kosířem 3127/74, 796 03 Prostějov
District: Prostějov 
www.hanakov.cz
Total Number of Employees: 110
Blue-collar Workers: 80
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO 
EXPORT: YES
Country of Export: USA, EU 
Subject of Export: Workpieces, pressure vessels, and others  

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
CNC working machines setter/operator, CNC machine operator, 
engineering metal working technologist, welder     

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Metal working, metal production, locks-
mith’s production, welding 
Main Products: CNC metal working, welding, pressure and 
non-pressure vessels, welded structures, welds, balconies and 
enclosed balconies, and others   
Brief Description of the Company: This engineering firm has 
been operating in this field for 25 years. The CNC metal wor-
king is its principal production focus subject to strict 3D quality 
control, which makes it a strong and reliable partner. It speci-
alizes, in particular, in the precise working of components on 
CNC carousels, horizontal and vertical centers and conventio-
nal machines and so covers individual demands for working, 
lathing, milling, drilling, etc. The company’s offer is, however, 
much wider. The company deals with all spheres of locksmith’s 
production, metal production, welding, winding and ground 
modifications and specializes, in particular, in customized pro-
duction of tanks and pressure vessels and the production of 
balconies and enclosed balconies.

ENG

HAnAkOv, spol. s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: HANAKOV, spol. s r.o.
Adresa: Pod Kosířem 3127/74, 796 03 Prostějov
Okres: Prostějov
www.hanakov.cz
Počet zaměstnanců celkem: 110
Z toho dělníci: 80
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: USA, EU
Předmět exportu: Obrobky, tl.nádoby aj.

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Seřizovač/obsluha CNC obráběcích strojů, operátor CNC stroje, 
strojírenský technolog kovoobrábění, svářeč

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Kovoobrábění, kovovýroba, zámečnická 
výroba,  svařování
Hlavní produkty: CNC kovoobrábění, svařování, tlakové a netla-
kové nádoby, svařované konstrukce, svařence, balkóny a lodžie, 
aj.
Stručný popis firmy: HANAKOV spol. s r.o. je česká strojírenská 
společnost s 25-letou tradicí. Svým zákazníkům zajišťuje široké 
spektrum strojírenských činností jako je obrábění, svařování, 
zámečnická výroba, stáčení, povrchové úpravy a 3D kontrola 
kvality. Hlavním výrobním zaměřením firmy je CNC obrábění 
kovů. Dodávky jsou určeny především do nadnárodních kon-
cernů, jako je Siemens, Edwards a Nidec. Výrobky nachází své 
uplatnění v elektrotechnickém, strojírenském, zemědělském 
a dopravním. V oblasti kovovýroby se firma specializuje na za-
kázkovou výrobu ocelových konstrukcí, svařenců, nádrží, tlako-
vých nádob a na výrobu balkónů a lodžií.

CZ

HŽp a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: HŽP a.s.
Adresa: Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.hzp.cz
Počet zaměstnanců celkem: 262
Z toho dělníci: 223
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Španělsko, Švédsko, Německo, Slovinsko, 
Polsko, Turecko
Předmět importu: Pružinová ocel, komponenty
EXPORT: ANO
Země exportu: Státy EU, Rusko, Švýcarsko, Ukrajina, Čína, Jižní 
Korea, Spojené arabské emiráty, Kanada, Egypt, Norsko, Anglie
Předmět exportu: Hotové pružiny

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Operátor výroby, procesní technolog, specialista vývoje

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba pružin za tepla
Hlavní produkty: Šroubové, listové a parabolické pružiny
Stručný popis firmy: Společnost HŽP a.s., člen skupiny Třinecké 
železárny, a.s. - Moravia Steel, je především exportní, dobře 
zavedená firma s dlouholetou tradicí. Firma se od roku 1950 
specializuje na vývoj, výrobu a prodej šroubových, listových 
a parabolických pružin z oceli především pro železniční 
a automobilový průmysl. Mise HŽP zní: „Umíme vyrobit dobré 
pružiny, na kterých spočívá bezpečí cestujících a tíha nákladů.“

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: HŽP a.s.
Address: Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov
District: Prostějov  
www.hzp.cz
Total Number of Employees: 262
Blue-collar Workers: 223
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Spain, Sweden, Germany, Slovenia, Poland, 
Turkey
Subject of Import: Spring steel, components 
EXPORT: YES
Country of Export: EU, Russia, Switzerland, Ukraine, China, 
South Korea, United Arab Emirates, Canada, Egypt, Norway, 
England 
Subject of Export: Finished springs

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Production operator, process technologist, development 
specialist                    

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of springs at high temperature 
Main Products: Screw, leaf and parabolic springs   
Brief Description of the Company: HŽP a.s., member of the 
Group Třinecké železárny, a.s. – Moravia Steel, is, in particular, 
an export, well-established firm with long-term tradition. 
Since 1950, the company specializes in the development, 
production and sale of screw, leaf and parabolic springs of 
steel, particularly, for the railway and automotive industries. 
HZP’s mission is “We can produce good-quality springs on 
which the safety of passengers and the load of cargos depend”.
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: KOVO KONICE, výrobní družstvo
Address: 9. května 11, 798 52 Prostějov
District: Prostějov  
www.kovokonice.cz
Total Number of Employees: 60
Blue-collar Workers: 43
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Slovakia
Subject of Import: Bearings
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia, Austria, Poland, Germany 
Subject of Export: Mechanical scales 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Metal working technologist, locksmith – welder 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of electric engines and mechani-
cal scales, repair and production of submersible pumps, locks-
mith’s production
Main Products: Electro engines, submersible pumps, mechani-
cal scales, locksmith’s products as per contracts  
Brief Description of the Company: KOVO KONICE, v.d., was es-
tablished in 1991 and currently employs 60 people. Its activity 
focuses mainly on the production of electric engines, the pro-
duction and repair of submersible pumps and the locksmith’s 
production as per contracts. The main part of products goes to 
the Czech market. The cooperative has the quality system as 
per ISO 9001 introduced. 

ENG

kOvO kOnIce, výrobní družstvo 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: KOVO KONICE, výrobní družstvo 
Adresa: 9. května 11, 798 52 Prostějov
Okres: Prostějov
www.kovokonice.cz
Počet zaměstnanců celkem: 60
Z toho dělníci: 43
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko
Předmět importu: Ložiska
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Rakousko, Polsko, Německo
Předmět exportu: Mechanické váhy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obráběč kovů, zámečník - svářeč

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba el. motorů, mech. vah, oprava 
a výroba ponorných čerpadel, zámečnická výroba
Hlavní produkty: Elektromotory, ponorná čerpadla, mechanic-
ké váhy, zámečnické výrobky dle zakázek
Stručný popis firmy: KOVO KONICE, v.d., vzniklo v r. 1991, v sou-
časné době zaměstnává cca 60 lidí. Činnost je zaměřena hlav-
ně na výrobu el. motorů, výrobu a opravy ponorných čerpadel 
a zámečnickou výrobu dle zakázek. Hlavní část výrobků je 
směřována na tuzemský trh. V družstvu je vybudován systém 
jakosti ISO 9001.

CZ

lAskI, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: LASKI, s.r.o.
Adresa: Blíšťka 263/16, 798 17 Smržice
Okres: Prostějov
www.laski.cz
Počet zaměstnanců celkem: 65
Z toho dělníci: 33
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Rakousko, Německo, Čína, Japonsko
Předmět importu: Náhradní díly, motory
EXPORT: ANO
Země exportu: Anglie, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, 
Bulharsko, Chile, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, 
Holandsko, Chorvatsko, Island, Itálie, Izrael, Kazachstán, 
Kanada, Litva, Lotyšsko, Mexiko, Maďarsko, Moldavsko, 
Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, USA
Předmět exportu: Stroje

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej profesionální komunální 
techniky
Hlavní produkty: Frézy na pařezy, štěpkovače, drážkovač, vysavače na 
listí
Stručný popis firmy: Firmy LASKI, s.r.o. vznikla v roce 1992. Začínala 
bez kapitálu v malých prostorách. Během svého 25letého působení 
se z firmy stala moderní, stále se rozrůstající firma s výrobním 
zázemím na vynikající technologické úrovni. Své stroje prodává 
přes své distributory ve více jak 45 zemích světa. Všechny výrobky 
firmy LASKI jsou šetrné k životnímu prostředí a přispívají především 
k ekologickým činnostem. Svým výrobním sortimentem se firma 
LASKI řadí mezi přední světové výrobce profesionální komunální 
techniky.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: LASKI, s.r.o.
Address: Blíšťka 263/16, 798 17 Smržice
District: Prostějov  
www.laski.cz
Total Number of Employees: 65
Blue-collar Workers: 33
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Italy, Austria, Germany, China, Japan
Subject of Import: Spare parts, engines
EXPORT: YES
Country of Export: England, Belgium, Belarus, Bosna and 
Herzegovina, Bulgaria, Chile, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Georgia, Holland, Croatia, Iceland, Italy, Israel, 
Kazakhstan, Canada, Lithuania, Latvia, Mexico, Hungary, 
Moldavia, Germany, Norway, New Zealand, Poland, Portugal, 
Austria, Romania, Russia, Greece, Slovakia, Slovenia, Serbia, 
Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA
Subject of Export: Machinery 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-                 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production and sale of professional community 
technology
Main Products: Milling cutters for stumps, chippers, trenchers, leaf 
vacuum cleaners
Brief Description of the Company: LASKI, s.r.o. was established in 
1992. It started doing business without a capital at small premises.
During its 25 years in business, the company has become a modern, 
developing company with production facilities at an excellent 
technological level. It sells its machines through its distributors
in more than 45 countries worldwide. All LASKI products are 
environment friendly and contribute, in particular, to ecological 
purposes. With its production assortment, LASKI belongs among the 
world leading producers of professional community technology.
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Preciosa, a.s., Jablonec nad Nisou
Address: Brodek u Konice 13, 798 46 Brodek u Konice
District: Prostějov  
www.strojirny.preciosa.com
Total Number of Employees: 135
Blue-collar Workers: 100
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Working technologist, NC machinery setter, tool maker  

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Engineering production 
Main Products: Products and equipment of glass production; 
customized production of engineering components and parts 
for partners in the region, including technological support
Brief Description of the Company: An engineering plant equi-
pped with all basic engineering technologies, including tech-
nological and design support of production; 3D and optical 
measurement; ISO 9001.

ENG

preciosa, a.s., Jablonec nad nisou
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Preciosa, a.s., Jablonec nad Nisou
Adresa: Brodek u Konice 13, 798 46 Brodek u Konice
Okres: Prostějov
www.strojirny.preciosa.com
Počet zaměstnanců celkem: 135
Z toho dělníci: 100
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obráběč, seřizovač NC strojů, nástrojař

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Strojírenská výroba
Hlavní produkty: Přípravky a zařízení pro sklářskou výrobu. 
Zakázková výroba strojírenských součástí a dílů pro partnery 
v regionu včetně technologické podpory
Stručný popis firmy: Strojírenský závod vybavený všemi zá-
kladními strojírenskými technologiemi včetně technologické 
a konstrukční podpory výroby. 3D a optické měření. ISO 9001.

CZ

prOBet s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: PROBET s.r.o.
Adresa: Olomoucká 235/130, 796 07 Držovice
Okres: Prostějov
www.probet.cz
Počet zaměstnanců celkem: 20
Z toho dělníci: 14
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko
Předmět importu: Náhradní díly
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Ukrajina
Předmět exportu: Náhradní díly, finální stroje

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba stavebních strojů
Hlavní produkty: Betonárny, maltárny, výroba linek pro výrobu 
speciálních betonových směsí  (těžké trezorové betony, poly-
styren beton, polymerbeton atd.)
Stručný popis firmy: Výroba technologických linek pro stavební 
materiály. Výroba technologických linek pro solidifikaci - stabi-
lizaci odpadů. Výroba technologických linek pro úpravu – smá-
čení průmyslových prachů. Dodávka dvouspirálových bezhří-
delových míchaček pro výrobu polystyrenbetonových a jiných 
speciálních směsí. Výroba technologických linek pro výrobu 
speciálních omítkových směsí na bázi odpadního polyuretanu. 
Výroba technologických linek pro výrobu polystyrenbetono-
vých směsí na bázi odpadního EPS. Výroba speciálního betonu 
na bázi cementu NANODUR pro výrobu betonových odlitků jako 
náhrada litinových nebo ocelových stojanů obráběcích center.       

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: PROBET s.r.o.
Address: Olomoucká 235/130, 796 07 Držovice
District: Prostějov
www.probet.cz
Total Number of Employees: 20
Blue-collar Workers: 14
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Slovakia
Subject of Import: Spare parts  
EXPORT: YES
Country of Export: Russia, Ukraine
Subject of Export: Spare parts, final machines  

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-                 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of construction machinery
Main Products: Concrete plants, mortar plants, production of 
lines for producing special concrete mixtures (heavy safe con-
crete, polystyrene concrete, polymer concrete, etc.)
Brief Description of the Company: Production of technological 
lines for building materials; production of technological lines 
for solidification – stabilization of waste; production of techno-
logical lines for modifying – wetting of industrial dust; delivery 
of two-spiral shaft-free mixers for producing polystyrene con-
crete and other special mixtures; production of technological li-
nes for producing special plaster mixtures on the basis of waste 
polyurethane; production of technological lines for producing 
polystyrene concrete mixtures on the basis of waste EPS; pro-
duction of special concrete on the basis of the NANODUR ce-
ment for producing concrete casts as a substitute for cast-iron 
or steel stands of working centers.
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Přidal s.r.o.
Address: Sportovní 314, 798 12 Kralice na Hané
District: Prostějov
www.pridal.cz
Total Number of Employees: 26
Blue-collar Workers: 18
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Subject of Import: Spare parts
EXPORT: YES
Country of Export: Poland, Germany, Austria, Italy, Russia, 
France, Denmark, Romania, Bulgaria, Lithuania, Slovakia, USA, 
Kazakhstan, Netherlands, Switzerland 
Subject of Export: Goods and products based on the main 
products

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Lathe operator, milling machine operator, locksmith

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Building of machines with a mechanical drive, pur-
chase of goods for the purpose of their resale, sale, mediation activity, 
except for activities requiring special authorization, production, in-
stallation and repair of electric machines and appliances
Main Products: Equipment for clothing and textile industry, single
-purpose machines and equipment, children’s playground compo-
nents, chassis, welded structures, trolley conveyors, handling carts, 
control & completion workplace 
Brief Description of the Company: Přidal s.r.o. was established in 1991 
under the name PRIMA Kralice. Since the very beginning, it has been 
specializing in engineering products used in the automotive and avi-
ation industries and clothing production. The company’s production 
program contains laying, cutting, handling and ironing technology 
and conveyor systems. The company is also able to deliver welds for 
special equipment as per the customers’ requirements, operational 
workshop installation products and equipment for the automoti-
ve industry, milled forms for the aviation industry, components for 
constructing children’s playgrounds, the bending of exchangers and 
handles and provides many other services.

ENG

přidal s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Přidal s.r.o.
Adresa: Sportovní 314, 798 12 Kralice na Hané
Okres: Prostějov
www.pridal.cz
Počet zaměstnanců celkem: 26
Z toho dělníci: 18
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Předmět importu: Náhradní díly
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Německo, Rakousko, Itálie, Rusko, Fran-
cie, Dánsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Slovensko, USA, Kaza-
chstán, Nizozemsko, Švýcarsko
Předmět  exportu: Zboží a výrobky dle hlavních produktů 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Soustružník, frézař, svářeč, zámečník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Stavba strojů s mechanickým pohonem, koupě 
zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská 
činnost, mimo činnosti vyžadující zvláštní povolení, výroba, instalace 
a opravy elektrických strojů a přístrojů
Hlavní produkty: Zařízení pro oděvní a textilní průmysl, jednoúčelo-
vé stroje a zařízení, komponenty pro dětská hřiště, šasi, svařované 
konstrukce, podvěsné dopravníky, manipulační vozíky, pracoviště pro 
kontrolu a kompletaci
Stručný popis firmy: Firma Přidal s.r.o. vznikla v roce 1991 pod ná-
zvem PRIMA Kralice. Už od samého začátku se specializuje na stro-
jírenské výrobky používané v automobilovém, leteckém průmyslu 
a oděvní výrobě.  Náš výrobní program obsahuje pokládací, střihá-
renskou, manipulační a žehlící techniku, dopravníkové systémy. Dále 
jsme schopni dodat svařence pro speciální zařízení dle požadavku 
zákazníka, montážní přípravky a vybavení provozních dílen pro au-
tomobilový průmysl, frézované formy pro letectví, komponenty pro 
stavbu dětských hřišť, zakružování výměníků, madel a poskytujeme 
mnoho dalších služeb.

CZ

strojírny prostějov, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Strojírny Prostějov, a.s.
Adresa: Kojetínská 5, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.sppv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 150
Z toho dělníci: 100
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: Materiál (plechy a výpalky z oceli apod.)
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Švýcarsko, Španělsko
Předmět exportu: Svařované díly stavebních, obráběcích strojů 
apod.

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Svářeč, zámečník, horizontkář

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba svařovaných dílů
Hlavní produkty: Svařované díly stavebních strojů, obráběcích 
strojů, vysoce tonážních návěsů, příslušenství robotů
Stručný popis firmy: Akciová společnost Strojírny Prostějov, a.s. 
je výrobcem náročných svařovaných dílců pro obráběcí, staveb-
ní, dopravní stroje a také svařovaných ocelových konstrukcí. 
Více než 90 % podílu produkce tvoří dodávky zákazníkům ze 
SRN a Švýcarska v rámci dlouhodobé spolupráce. Výrobní čin-
nost má zakázkový charakter založený na výrobě podle tech-
nické dokumentace dodané zákazníkem. Rozsah dodávek je 
závislý na velikosti svařenců a standardně jsou zpracovány jak 
středně velké série výrobků tak kusové množství.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Strojírny Prostějov, a.s.
Address: Kojetínská 5, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.sppv.cz
Total Number of Employees: 150
Blue-collar Workers: 100
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Germany 
Subject of Import: Material (metals and steel pyrites, etc.)
EXPORT: YES
Country of Export: Germany, Switzerland, Spain
Subject of Export: Welded components of construction and 
machining equipment, etc.  

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Welder, locksmith, metal working technician                     

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of welded components
Main Products: Welded components of construction machi-
nery, machining equipment, high tonnage semitrailers, robot 
accessories  
Brief Description of the Company: Strojírny Prostějov, a.s. is a 
producer of complex welded components for machining equi-
pment, construction and transportation machines and welded 
steel structures. More than 90 % of the production is formed by 
deliveries to customers from Germany and Switzerland within 
long-term cooperation. The production activity is customized 
and is predicated on the production according to customer-
supplied technical documentation. The scope of deliveries de-
pends on the size of welds, and both medium-sized series of 
products and unit quantities are regularly processed. 
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: SV výrobní, s.r.o.
Address: Dolní 100, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.svvyrobni.cz
Total Number of Employees: 11
Blue-collar Workers: 4
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Slovenia, Sweden 
Subject of Import: Metallurgical material
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia, Slovenia, Romania, Italy, Russia, 
Hungary, Poland, Serbia, Belgium, Norway, Lithuania, 
Switzerland, France, Ukraine, South Korea 
Subject of Export: Evolute, leaf and screw springs, spring 
elements  

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Blacksmith, roller, winder, mechanical locksmith     

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of springs, blacksmith’s shops, 
machining, innkeeper’s activity
Main Products: Evolute, leaf and screw springs, spring elements   
Brief Description of the Company: SV výrobní, s.r.o. produces 
and sells evolute springs – cone, belt, screw and leaf springs 
and spring elements. The springs are used in bumpers and rods 
of railway vehicles, for springing rail and road vehicles and ma-
chine parts (crushers, mechanical scissors, mills, tippler), and 
as stroke dampers in blast furnaces, lifts and pipeline distribu-
tions.

ENG

sv výrobní, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SV výrobní, s.r.o.
Adresa: Dolní 100, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.svvyrobni.cz
Počet zaměstnanců celkem: 11
Z toho dělníci: 4
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Slovinsko, Švédsko
Předmět importu: Hutní materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Itálie, Rusko, 
Maďarsko, Polsko, Srbsko, Belgie, Norsko, Litva, Švýcarsko, 
Francie, Ukrajina, Jižní Korea
Předmět exportu: Evolutní, listové a šroubové pružiny, pružící 
elementy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Kovář, valcíř, navíječ, strojní zámečník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, pružin, kovářství a obrábění, hos-
tinská činnost
Hlavní produkty: Evolutní, listové a šroubové pružiny, pružící 
elementy
Stručný popis firmy: Společnost SV výrobní, s.r.o. vyrábí 
a prodává evolutní pružiny - kuželové pružiny pásové, šroubo-
vé, listové pružiny a pružící elementy. Pružiny se používají do 
nárazníků a táhel železničních vozidel, k odpružení kolejových, 
silničních vozidel a strojních součástí (drtiče, strojní nůžky, 
mlýny, výklopníky) a jako tlumiče rázů u vysokých pecí, výtahů, 
rozvodů potrubí.

CZ

tIp spol. s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: TIP spol. s r.o.
Adresa: Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov-Vrahovice 
Okres: Prostějov
www.tip-pv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 8
Z toho dělníci: 5
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Čína
Předmět importu: Kamna
EXPORT: ANO
Země exportu: USA, Velká Británie, Finsko, Německo, Slovensko, 
Polsko, Irsko
Předmět exportu: Lisy, drtiče, malotraktory, sekačky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba malé zahradní mechanizace, jed-
noosé malotraktory, bubnové sekačky, lisy a drtiče na ovoce. 
Import a distribuce litinových krbových kamen, zámečnická 
výroba, prášková lakovna
Hlavní produkty: Univerzální jednoosý malotraktor, bubnová 
sekačka, lisy a drtiče na ovoce
Stručný popis firmy: Firma založená v roce 1991, se zaměřením 
na výrobu malé zahradní techniky. Hlavním produktem se stala 
výroba jedonoosého malotraktoru ROBOT s širokým spektrem 
využití pro zemědělství a také komunální sféře. Robot  má nej-
širší příslušenství na evropském trhu a je s oblibou využíván 
v ČR a ostatních zemích. České lisy  a drtiče se  stávají oblíbené 
ve Velké Británii díky pevné konstrukci a kvalitnímu zpracování.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: TIP spol. s r.o.
Address: Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov-Vrahovice
District: Prostějov
www.tip-pv.cz
Total Number of Employees: 8
Blue-collar Workers: 5
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: China 
Subject of Import: Stoves 
EXPORT: YES
Country of Export: USA, Great Britain, Finland, Germany, 
Slovakia, Poland, Ireland  
Subject of Export: Presses, crushers, small tractors, cutters  

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-                   

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of small garden machinery, 
single-axle mini tractors, drum cutters, presses and fruit 
crushers; import and distribution of cast-iron fire stove, 
locksmith’s production, powder painting shop 
Main Products: Universal single-axle mini tractors, drum 
cutters, presses and fruit crushers   
Brief Description of the Company: The firm was established in 
1991 and focuses on manufacturing small garden technologies. 
The company’s main product has become the single-axle mini 
tractor ROBOT with a wide spectrum of use in agriculture 
and the municipal sphere. The robot has the widest range 
of accessories on the European market and is popular in the 
Czech Republic and other countries. Czech presses and crushers 
are becoming popular in Great Britain thanks to their solid 
structure and quality workmanship. 
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: WISCONSIN ENGINEERING CZ, s r.o.
Address: Vrahovická 41d, 796 01 Prostějov
District: Prostějov 
www.sekamtravu.cz
Total Number of Employees: 145
Blue-collar Workers: 96
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: USA, Sweden, Germany, Belgium, Italy, 
Pakistan 
Subject of Import: Components for garden tractors  
EXPORT: YES
Country of Export: Turkey, Great Britain, Poland, Austria, 
Germany, JAR, UAE, Kenya, Italy    
Subject of Export: Garden and municipal tractors, components 
in cooperation with other firms     

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Metal machining and cutting technologist, welder, tinsmith, 
assembler, locksmith, CNC operator      

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production, trade and services not stated in 
Annexes 1 to 3 to the Trade Licensing Act 
Main Products: Mini tractors, garden tractors and accessories, con-
tractual engineering production, works in cooperation with other 
firms
Brief Description of the Company: The firm focuses on producing 
and developing high quality and resistant garden and municipal 
technology and contractual engineering production, including com-
prehensive service of modern equipment for interesting prices. We 
try to avoid stagnation and, thus, the constant improvement of the 
properties of our machines is taken care of by our special singled-out 
development team. Examples for improvement may be our cutters 
which create extraordinarily big ditch tunnels and do not get clogged 
up with wet grass, which may be problematic for other machines. The 
strict compliance of well-established quality standards is certified by 
the ISO 9001 certificate.

ENG

WIscOnsIn enGIneerInG cZ, s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: WISCONSIN ENGINEERING CZ, s r.o.
Adresa: Vrahovická 41d, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.sekamtravu.cz
Počet zaměstnanců celkem: 145
Z toho dělníci: 96
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: USA, Švédsko, Německo, Belgie, Itálie, Pákistán
Předmět importu: Komponenty do zahradních traktorů
EXPORT: ANO
Země exportu: Turecko, Velká Británie, Polsko, Rakousko, Ně-
mecko, JAR, UAE, Keňa, Itálie 
Předmět exportu: Zahradní a komunální traktory, díly v koope-
raci

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obráběč a brusič kovů, svářeč, klempíř, montér a zámečník, 
obsluha CNC

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v příl. 1 až 
3 živn. zákona 
Hlavní produkty: Malotraktory, zahradní traktory a příslušenství, 
smluvní strojírenská výroba, práce v kooperaci
Stručný popis firmy: Zaměřujeme se na výrobu a vývoj velmi kvalitní 
a odolné zahradní a komunální techniky a také na smluvní 
strojírenskou výrobu zahrnující komplexní služby moderního 
vybavení za zajímavé ceny. Nechceme ustrnout v jednom bodě, 
a tak se o neustálé zlepšování vlastností našich strojů stará speciálně 
vyčleněný vývojový tým. Příkladem zlepšení mohou být naše sekačky 
mající mimořádně velké odhozové tunely neucpávající se ani mokrou 
trávou, jenž mnohým jiným strojům činí potíže. Přísné dodržování 
osvědčených standardů kvality je zaručeno certifikátem ISO 9001.

CZ

DAkr spol. s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: DAKR spol. s r.o.
Adresa: Třída Československé armády 210, 753 01 Hranice
Okres: Přerov
www.dakr.com
Počet zaměstnanců celkem: 49
Z toho dělníci: 30
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: USA, Itálie, Slovensko, Německo
Předmět importu: Díly pro výrobky
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Velká Británie, Maďarsko, 
Německo, Francie
Předmět exportu: Sekačky na trávu

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Montážní zámečník, obsluha CNC strojů, strojní zámečník do 
vývojové dílny, strojní zámečník na dělení a ohýbání hutních 
výrobků

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj, výroba a prodej strojů pro údržbu 
zahrad, luk, polí a komunikací
Hlavní produkty: Sekačky a mulčovače na trávu, malé traktory 
pro orbu, zametací kartáče, stroje pro úklid sněhu
Stručný popis firmy: Česká rodinná strojírenská firma založená 
v roce 1991, která se neustále rozrůstá. Vyrábí široký sortiment 
strojů, které používají lidé, firmy a obce na sečení trávy, úklid 
chodníků a cest, zimní údržbu komunikací a orbu a další polní 
práce na menších pozemcích. 

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: DAKR spol. s r.o.
Address: Třída Československé armády 210, 753 01 Hranice
District: Přerov
www.dakr.com
Total Number of Employees: 49
Blue-collar Workers: 30
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: USA, Italy, Slovakia, Germany
Subject of Import: Components for products 
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia, Poland, Great Britain, Hungary, 
Germany, France  
Subject of Export: Grass cutters 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Installation locksmith, CNC machinery operator, machine 
locksmith for the development workshop, machine locksmith 
for the separation and bending of metallurgical products               

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Development, production and sale of 
machines for maintaining gardens, meadows, fields and roads 
Main Products: Grass cutters and flails, small tractors for 
ploughing, sweeping brushes, machines for clearing snow
Brief Description of the Company: The company is a Czech 
family engineering firm established in 1991 and constantly 
growing. It produces a wide range of machines used by people, 
firms and municipalities for cutting grass, cleaning pavements 
and ways, carrying out the winter maintenance of roads or 
ploughing or other field works on small land plots. 
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: GESS-CZ, s.r.o.
Address: Teplická 226, 753 01 Hranice
District: Přerov 
www.gess.cz
Total Number of Employees: -
Blue-collar Workers: -
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO 
EXPORT: YES
Country of Export: Russia, Latvia, Lithuania, Italy, Poland, 
Scotland, Hungary, Germany 
Subject of Export: Turbines  

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-    

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of other pumps and compressors, machining, 
surface modification and refinement of metals, production of locks and iron-
work, production of tools, production of machines and equipment for general 
purposes 
Main Products: Aerating turbines, small water power stations, transmission 
boxes, screw pumps, transit bridges, waste water treatment plants, filling 
stations   
Brief Description of the Company: The firm was established in 1991 and fo-
cused on repairing machines and equipment for cleaning plants and water 
treatment plants in the Czechoslovak Republic. The decisive development 
took place in 1994 when the former enterprise Bytové hospodářství in Hrani-
ce was purchased from the National Property Fund in direct privatization. This 
step allowed increasing the Total Number of Employees to ensure repairs in 
the Czech and Slovak Republics. The further development took place in 1998 
when the production of screw pumps and screw conveyors started and metal 
production was extended to include Division II. In that year, the company’s 
machinery park was strengthen to include the production of transmission 
boxes and spare parts, machines and equipment for cleaning plants and 
water treatment plants and other fields. As the demand rose, it was nece-
ssary to recruit new employees and strengthen the machinery to produce 
big shafts, more complex components and welds, including their working. 
Hence, a lathe with a turning radius of 2,500 mm and the total length of 
20,000 mm was purchased. Under the management of Tomáš Novosad, the 
company unfolded with the aim to launch a new product (screw turbines) to 
the market and set up the Foreign Trade Department. Specifically, it succee-
ded in implementing first contracts on new markets, for example, in Russia, 
Lithuania, Latvia, Italy, Poland, Scotland, Hungary and Germany.

ENG

Gess-cZ, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: GESS-CZ, s.r.o.
Adresa: Teplická 226, 753 01 Hranice 
Okres: Přerov
www.gess.cz
Počet zaměstnanců celkem: -
Z toho dělníci: -
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Lotyšsko, Litva, Itálie, Polsko, Skotsko, 
Maďarsko, Německo
Předmět exportu: Turbíny

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba ostatních čerpadel a kompresorů, obrábění, 
povrchová úprava a zušlechťování kovů, výroba zámků a kování, výroba 
nástrojů a nářadí, výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Hlavní produkty: Provzdušňovací turbína, malé vodní elektrárny, převodové 
skříně, šneková čerpadla, pojezdové mosty, čistírny odpadních vod, čerpací 
stanice
Stručný popis firmy: Firma vznikla v roce 1991, byla zaměřena na servis 
a opravy strojů a zařízení pro čistírny a úpravny vod v Československé republice. 
Rozhodující vývoj nastal v roce 1994, kdy se podařilo v přímé privatizaci od 
Fondu národního majetku odkoupit bývalý podnik Bytového hospodářství 
v Hranicích. Tímto krokem bylo možno navýšit počet zaměstnanců pro 
zajištění servisních oprav v České a Slovenské republice. Další rozvoj nastal 
v roce 1998, kdy byla započata výroba šnekových čerpadel a šnekových 
dopravníků a rozšířeno odvětví kovovýroby do Divize II. V tomto roce byl 
taktéž posílen strojní park firmy na výrobu převodových skříní a náhradních 
dílů, strojů a zařízení pro čistírny a úpravny vod a jiná odvětví. S nárůstem 
zakázkové náplně bylo nutno přijmout další zaměstnance a posílit strojní 
zařízení na výrobu větších hřídelí, náročnějších komponentů a svařenců, 
včetně jejich opracování. Tímto byl zakoupen soustruh s točným průměrem 
2 500 mm a celkovou délkou 20 000 mm. Pod vedením Tomáše Novosada 
cíleně dochází v roce 2010 k vývoji a uvedení nového výrobku na trh 
(šnekových turbín), následně pak k vytvoření obchodního oddělení 
zahraničního obchodu a jeho nastartování - konkrétně se podařilo zrealizovat 
první zakázky na nových trzích např. v Rusku, Lotyšsku, Litvě, Itálii, Polsku, 
Skotsku, Maďarsku a Německu.

CZ

meopta-optika, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Meopta-optika, s.r.o.
Adresa: Kabelíkova 1, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.meopta.com
Počet zaměstnanců celkem: 2577
Z toho dělníci: 1575
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU, Čína
Předmět importu: Optické sklo, vstupní materiály, kovy 
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, USA, Izrael, Austrálie
Předmět exportu: Optické přístroje pro civilní i vojenské použití, 
optické,  optickomechanické a optoelektronické sestavy a sys-
témy pro další použití v polovodičovém, lékařském, projekčním 
průmyslu 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Optik, operátor NC a CNC, seřizovač, vývojový technolog, vývo-
jový konstruktér

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba optických, optomechanických a optoelek-
tronických přístrojů a sestav
Hlavní produkty: Optické a optoelektronické sestavy pro polovodičo-
vý, medicínský průmysl, pro digitální projekci, přístroje pro vojenské 
aplikace na noční i denní vidění, civilní optické přístroje, dalekohledy, 
lovecké zaměřovače
Stručný popis firmy: Společnost Meopta je nadnárodní společnost 
působící v oblasti výzkumu a vývoje, v konstrukční činnosti a ve vý-
robě optických i mechanických součástí a jejich montáži. Za dlouhou 
dobu své existence se Meopta stala specialistou na optické produkty 
nejvyšší kvality pro průmyslové, vojenské a spotřební trhy. Našim zá-
kazníkům nabízíme kompletní řešení jejich požadavků. Meopta pů-
sobí ve dvou technologicky pokročilých centrech – v České republice 
a ve Spojených státech amerických. Tato struktura umožňuje rychle 
a efektivně reagovat na požadavky zákazníků. Díky vyškoleným a kva-
lifikovaným zaměstnancům může Meopta vyvíjet a vyrábět některé 
z technologicky nejpokročilejších produktů na světě.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Meopta-optika, s.r.o.
Address: Kabelíkova 1, 750 02 Přerov
District: Přerov  
www.meopta.com
Total Number of Employees: 2577
Blue-collar Workers: 1575
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: EU, China
Subject of Import: Optical glass, input material, metals
EXPORT: YES
Country of Export: EU, USA, Israel, Australia 
Subject of Export: Optical appliances for civil and military 
use, optical, optical mechanical and optoelectronic sets and 
systems for further use in semi-conductor, medical and design 
industries

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Optician, NC and CNC operator, adjuster, development 
technologist, development designer

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of optical, optical mechanical and 
optoelectronic appliances and sets
Main Products: Optical and optoelectronic sets for semi-conductor 
and medicinal industries, for digital designing, appliances for military 
applications for night and daily vision, civil optical appliances, 
binoculars, hunting gun sights  
Brief Description of the Company: MEOPTA is a supranational company 
operating in the sphere of research and development, design activity 
and production of optical and mechanical components and their 
installation. Over the period of its existence, the company has become 
a specialist in optical products of the highest quality for industrial, 
military and consumer markets. It offers its customers complete 
solutions to their needs. Meopta operates in two technologically 
advanced centers – in the Czech Republic and the United States. 
This structure enables a quick and efficient response to customer 
requirements. Thanks to trained and qualified employees, the 
company may develop and produce some of the most technologically 
advanced products in the world. 
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: M-MOOS, spol. s r.o.
Address: Svat. Čecha 519 /28, 751 31 Lipník nad Bečvou I - 
Město
District: Přerov  
www.m-moos.cz
Total Number of Employees: 50
Blue-collar Workers: 35
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: China, Taiwan, South Korea
Subject of Import: Subgroups of working machines 
EXPORT: YES
Country of Export: France, Germany, Russia, Belarus, Croatia, 
Slovakia 
Subject of Export: CNC metal working machines

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Metal working technologist, working machinery designer    

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Sale of CNC plane grinders, modernization 
and repair of metal working machinery
Main Products: Plane grinders BP 2550-50100, classical and 
CNC 
Brief Description of the Company: The firm was established in 
1993 and currently employs 50 people. Its turnover is appro-
ximately EUR 3.5 million a year. At present, the company pro-
duces new plane grinders with the dimensions of a table 250 
x 500 x 1900 x 6150 mm and is devoted to selling adjusted 
CNC lathes, working centers, bed milling machines and radial 
drilling machines.

ENG

m-mOOs, spol. s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: M-MOOS, spol. s r.o.
Adresa: Svat. Čecha 519 /28, 751 31  Lipník nad Bečvou I - Město
Okres: Přerov
www.m-moos.cz
Počet zaměstnanců celkem: 50
Z toho dělníci: 35
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Čína, Taiwan, Jižní Korea
Předmět importu: Podskupiny obráběcích strojů
EXPORT: ANO
Země exportu: Francie, Německo, Rusko, Bělorusko, Chorvatsko 
Slovensko
Předmět exportu: CNC kovoobráběcí stroje

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obráběč kovů, konstruktér obráběcích strojů

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Prodej CNC rovinných brusek, modernizace 
a opravy kovoobráběcích strojů
Hlavní produkty: Rovinné brusky řady BP 2550 – 50100, kla-
sické i CNC 
Stručný popis firmy: Společnost byla založena v roce 1993. 
V současné době zaměstnává 50 zaměstnanců. Obrat firmy je 
cca 3,5 mil EUR / rok. Společnost v současné době vyrábí  nové 
rovinné brusky o rozměrech stolu 250 x 500 až 1900 x 6150 
mm. Zabývá se i prodejem seřízených CNC soustruhů a obrábě-
cích center, ložových frézek, radiálních vrtaček.  

CZ

montáže přerov a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Montáže Přerov a.s.
Adresa: 9. května 3303/119, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.montaze.cz
Počet zaměstnanců celkem: -
Z toho dělníci: -
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Cca 30 zemí světa, např. Dánsko, Švýcarsko, 
Francie, Finsko, Itálie, Kanada
Předmět exportu: Rotační drtič, výroba sušárny, pásové do-
pravníky, kontejnery, podpěrné konstrukce

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Montér – zámečník, technický pracovník kvality, technolog 
svařování

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových 
zařízení a nádob na plyny, montáž, opravy, revize a zkoušky 
plynových zařízení a plnění nádob na plyny, montáž, opravy, 
revize a zkoušky elektrických zařízení, montáž, opravy, revize 
a zkoušky zdvihacích zařízení
Hlavní produkty: Kulové mlýny, rotační pece, odkorňovací bub-
ny, sušiče, technologické linky
Stručný popis firmy: Mezi hlavní obory naší činnosti patří pře-
devším montáže a demontáže investičních celků a technologic-
kých zařízení, strojírenská výroba, projektové řízení a pronájem 
mobilních jeřábů, resp. těžké dopravní techniky. Naším základ-
ním krédem je úplná a stoprocentní orientace na zákazníka 
a jeho potřeby. Tomu je podřízen celý proces řízení a rozvoje fir-
my: od výběru a kontinuálního vzdělávání pracovníků přes pro-
cesní management až po vývoj a nákup moderních technologií.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Montáže Přerov a.s.
Address: 9. května 3303/119, 750 02 Přerov
District: Přerov  
www.montaze.cz
Total Number of Employees: -
Blue-collar Workers: -
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Country of Export: Approximately 30 countries worldwide, such 
as Denmark, Switzerland, France, Finland, Italy, Canada  
Subject of Export: Rotation crusher, drying rooms, belt 
conveyors, containers, supporting structures

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Assembler – locksmith, technical quality worker, welding 
technologist

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Installation, repair, overhaul and test of pre-
ssure equipment and gas vessels, installation, repair, overhaul 
and test of gas equipment, filling of gas vessels, installation, 
repair, overhaul and test of electric equipment, installation, 
repair, overhaul and test of lifting equipment
Main Products: Ball mills, rotation furnaces, barking drums, 
dryers, technological lines
Brief Description of the Company: Among the principal fields of 
the company’s activity include, in particular, the assembly and 
disassembly of investment units and technological equipment, 
engineering production, project management and rental of 
mobile cranes or, more precisely, heavy transportation tech-
nology. The company’s credo is a full and one hundred percent 
customer- and customer needs-oriented approach, to which 
the company’s entire management and development process 
is subordinated: from the choice and continual education of 
workers, the process management to the development and 
purchase of modern technologies.
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: PREST PŘEROV a.s.
Address: Nábř. Dr. E. Beneše 24, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.prest-prerov.cz
Total Number of Employees: 45
Blue-collar Workers: -
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Locksmith’s shop, tool making, working, 
production 
Main Products: Tanks, feeders, silos, pressure vessels, industrial 
tubs, welds, steel structures, pipeline, conveyors, mixers incl. 
drives, metal working, production of precise cut shapes with 
the use of CNC machinery 
Brief Description of the Company: PREST PŘEROV a.s. is 
a traditional engineering company devoted to producing and 
installing technological equipment and partial subgroups. It 
also produces according to both supplied and its own technical 
documentation, in particular, for the chemical, construction, 
metallurgical and engineering industries, water management 
and ecology. The company is authorized to produce, install, re-
pair and renovate pressure vessels and structural components 
burdened with static and dynamic load and to weld rail vehic-
les and their units and components.

ENG

prest přerOv a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: PREST PŘEROV a.s.
Adresa: Nábř. Dr. E. Beneše 24, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.prest-prerov.cz
Počet zaměstnanců celkem: 45
Z toho dělníci: -
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství, obráběčství, 
výroba
Hlavní produkty: Nádrže, zásobníky, sila, tlakové nádoby, prů-
myslové vany, svařence, ocelové konstrukce, potrubí, doprav-
níky, michadla včetně pohonů, kovoobrábění, výroba přesných 
výpalků na CNC stroji
Stručný popis firmy: PREST PŘEROV a.s. je tradiční českou stro-
jírenskou firmou, zabývající se výrobou a montáži technologic-
kých zařízení a dílčích podskupin. Vyrábí dle dodané i vlastní 
technické dokumentace, převážně pro chemický, stavební, hut-
ní, strojírenský průmysl, vodní hospodářství a ekologii. Vlastní 
oprávnění pro výrobu, montáž, opravy a rekonstrukci tlakových 
nádob a konstrukčních dílů namáhaných statickým a dynamic-
kým zatížením a pro svařování kolejových vozidel, jejich celků 
a komponentů.

CZ

přerOvskÉ kOtlÁrnY mOntÁŽe s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY MONTÁŽE s.r.o.
Adresa: Kojetínská 2862/58, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.kotlarna.cz
Počet zaměstnanců celkem: 55
Z toho dělníci: 40
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Velká Británie
EXPORT: ANO
Země exportu: Libanon, Polsko, Slovensko

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Svářeč, elektromontér, montér-zámečník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě, provádění
staveb, jejich změn a odstraňování, montáž, opravy, revize 
a zkoušky elektrických zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky
plynových zařízení a plnění nádob plyny, montáž, opravy, 
revizea zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Hlavní produkty: Kotle, tlakové části kotlů, ohříváky vody 
a vzduchu
Stručný popis firmy: Od začátku své existence nabízí společnost 
komplexní řešení při výstavbě a rekonstrukci malých, středních 
a velkých energetických zdrojů v oblasti teplárenství, 
průmyslových podniků, cukrovarů a výtopen. Dále provádí 
montáže, opravy a rekonstrukce rozvodů plynu, páry, horké 
vody; příslušenství kotelen, jako např. vodního hospodářství, 
úpraven vod, regulačních stanic plynu, páry, směšovacích 
stanic, výměníků tepla, ekonomizérů, ohříváků vzduchu , vody 
apod. Společnost také provádí servis a pravidelnou údržbu 
kotelen, žíhacích a sušících pecí a jiných technologických 
spalovacích zařízení nejen po celé České republice, ale 
i v zahraničí pro více jak 200 stálých zákazníků.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY MONTÁŽE s.r.o.
Address: Kojetínská 2862/58, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.kotlarna.cz
Total Number of Employees: 55
Blue-collar Workers: 40
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Great Britain
EXPORT: YES
Country of Export: Lebanon, Poland, Slovakia

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Welder, electro assembler, assembler-locksmith

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Design activity in construction, 
implementation, change and removal of structures, 
installation, repair, overhaul and test of electric equipment, 
installation, repair, overhaul and test of gas equipment, filling
of gas vessels, installation, repair, overhaul and test of pressure
equipment and gas vessels
Main Products: Boilers, pressure parts of boilers, water and air
heaters
Brief description of the Company: From the beginning of its 
existence, the company has been offering complex solution 
in the construction and renovation of small, medium and big 
energy sources in the sphere of heating industry, industrial 
enterprises, sugar factories and heating plants. It also carries 
out assemblage, repaires and reconstruction of gas, steam, 
hot water distribution; accessories of boilers such as water 
management, water treatment plants, gas control stations, 
steam, mixing stations, heat exchangers, economizers, air 
heaters, water heaters etc. The company also carries out 
servicing and regular maintenance of boiler rooms, annealing 
and drying furnaces and other technological combustion 
plants not only throughout the Czech Republic, but also abroad 
for more than 200 regular customers.
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: PSP Machinery s.r.o.
Address: Kojetínská 3186/79, 750 02 Přerov I-Město
District: Přerov
www.pspmachinery.cz 
Total Number of Employees: 315
Blue-collar Workers: 229
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: EU
Subject of Import: Material, sub-deliveries 
EXPORT: YES
Country of Export: EU, Canada, JAR, Russia, Tibet, Mali, Kenya, 
Australia 
Subject of Export: Products (heavy engineering production)

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
CNC metal lathe operator, carousel operator (SK 2.5-5 m), 
welder (state examination 135), mechanical locksmith, drawer

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Installation, repair, overhaul and test of electric applian-
ces from 5 December 2016, installation, repair, overhaul and test of lifting 
equipment from 18 September 2012, installation, repair, overhaul and test 
of pressure equipment and gas vessels from 18 September 2012, foundry 
industry and modelling from 18 September 2012, material working from 
18 September 2012, blacksmith’s shop and farrier’s shop from 18 September 
2012, locksmith’s shop and tool making from 18 September 2012, producti-
on, installation and repair of electric appliances and machines and electronic 
and telecommunication equipment from 18 September 2012, production, 
trade and services not stated in Annexes 1 to 3 to the Trade Licensing Act
Main Products: Equipment for mining industry, milling and crushing systems, 
rotation furnaces and drums, energy industry equipment, etc. 
Brief Description of the Company: PSP Machinery Přerov was established by 
PC Shop splitting off PSP Engineering a.s. on 1 September 2012. The compa-
ny is a leading supplier of engineering products of big dimensions or heavy 
engineering products for use in various industrial segments from energy to 
mining industries. It has a unique machine mark and two production halls: 
Heavy Engineering Hall and Heavy Mechanical and Installation Operation, 
the so-called Super Heavy Hall with the total area of production halls of 
41,600 m2. 

ENG

psp machinery s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: PSP Machinery s.r.o.
Adresa: Kojetínská 3186/79, 750 02 Přerov I-Město
Okres: Přerov
www.pspmachinery.cz
Počet zaměstnanců celkem: 315
Z toho dělníci: 229
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: EU
Předmět importu: Materiál, subdodávky
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, Kanada, JAR, Rusko, Tibet, Mali, Keňa, Aus-
trálie.
Předmět  exportu: Vývoz výrobků (těžká strojírenská výroba)

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Horizontkář CNC, karuselář (SK 2,5-5m), svářeč (státní zkouška 
135), strojní zámečník, rýsovač

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických 
zařízení od 5. 12. 2016, montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích 
zařízení od 18. 9. 2012, montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových 
zařízení a nádob na plyny od 18. 9. 2012, slévárenství, modelářství od 
18. 9. 2012, obráběčství od 18. 9. 2012, kovářství, podkovářství od 18. 
9. 2012, zámečnictví, nástrojářství od 18. 9. 2012, výroba, instalace, 
opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomuni-
kačních zařízení od 18. 9. 2012, výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Hlavní produkty: Zařízení pro důlní průmysl, mlecí a drtící systémy, 
rotační pece a bubny, zařízení pro energetický průmysl atd.
Stručný popis firmy: PSP Machinery Přerov vznikla odštěpením PC 
Shop z PSP Engineering a.s. dne 1. 9. 2012. Společnost je předním do-
davatelem velkorozměrových a velmi těžkých strojírenských výrobků 
pro užití v různých průmyslových odvětvích od energetiky po těžební 
a důlní průmysl.. Disponuje ojedinělým strojním parkem a dvěma vý-
robními halami: Těžkou strojírenskou halou a Těžkým mechanickým 
a montážním provozem tzv. Supertěžkou halou o celkové výměře 
výrobních ploch 41 600 m2.

CZ

restA s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: RESTA s.r.o.
Adresa: Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.resta.cz
Počet zaměstnanců celkem: 101
Z toho dělníci: 74
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Litva, Estonsko, Lotyšsko, Ukrajina, Srb-
sko, Maďarsko, Polsko, Bělorusko, Vietnam
Předmět exportu: Zařízení k drcení a třídění stavebních odpadů 
a přírodních materiálů

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Montážní technik, horizontář, elektrikář

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba ostatních strojů pro speciální účely, výroba hnojiv 
a dusíkatých sloučenin, výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Hlavní produkty: Výroba mobilních a semimobilních drtičů a třídičů, výroba 
mobilních a semimobilních drticích a třídicích linek pro zpracování kameni-
va, zpracování studií a návrhů linek pro recyklaci stavebních odpadů, drcení 
a třídění přírodních materiálů, recyklace stavebních odpadů, drcení a třídění 
kameniva pomocí drticích a třídicích jednotek, zřizování závodů na recyklaci 
stavebních odpadů, ukládání stavebních odpadů k recyklaci na recyklačních 
závodech,zřizování kompostáren, ukládání biologicky rozložitelných komu-
nálních odpadů na kompostárně, prodej recyklátů a kompostu, demolice, 
stavební činnost, výroba hydraulických hadic
Stručný popis firmy: Společnost RESTA s.r.o. Přerov byla založena v lednu roku 
1991 a jako jedna z prvních firem v České republice se začala zabývat pro-
blematikou recyklace stavebních odpadů. V současnosti je největším českým 
výrobcem mobilních drticích a třídicích zařízení a jedním z největších pro-
vozovatelů této techniky v České republice. Nabízíme široké spektrum námi 
vyvinutých zařízení na drcení a třídění stavebních odpadů i přírodních ma-
teriálů. Zařízení jsou k dispozici v různých provedeních a v celé řadě velikostí 
a výkonů. Díky tomu můžeme nabídnout optimální řešení problému recykla-
ce, případně i využití stavebních odpadů, a to jak u zakázek velkého rozsahu, 
tak u drobných stavebníků. Naše společnost se také zabývá návrhy a pro-
jekčním zpracováním linek pro zpracování nerostných surovin včetně jejich 
výroby, montáže, zaškolení a servisu. Při vývoji nových zařízení využíváme 
vlastních bohatých provozních zkušeností, předností naší společnosti je pruž-
nost, komplexnost prováděných služeb a příznivé ceny prodávaných zařízení.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: RESTA s.r.o.
Address: Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.resta.cz
Total Number of Employees: 101
Blue-collar Workers: 74
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO 
EXPORT: YES
Country of Export: Russia, Lithuania, Estonia, Latvia, Ukraine, 
Serbia, Hungary, Poland, Belarus, Vietnam 
Subject of Export: Equipment for crushing and sorting 
construction waste and natural materials 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Installation technician, machine operator, electrician  

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of other machines for special purposes, 
production of fertilizers and nitrogen compounds, production of other 
machines and equipment for general purposes
Main Products: Production of mobile and semi-mobile crushers and 
sorters, production of mobile and semi-mobile crushing and sorting lines 
for processing gravel, preparation of studies and line designs for recycling 
construction waste, crushing and sorting of natural materials, storage of 
construction waste for recycling in recycling plants, setting-up of composting 
plants, storage of biodegradable communal wastes in composting plants, 
sale of recyclates and compost, demolition, construction activity, production 
of hydraulic hoses
Brief Description of the Company: RESTA s.r.o. Přerov was established in 
January 1991 and, as one of the first companies in the Czech Republic, started 
to recycle construction waste. At present, the company is the major Czech 
producer of mobile crushing and sorting equipment and one of the major 
operators of this technology in the Czech Republic. It offers a wide range 
of company-developed equipment for crushing and sorting construction 
waste and natural material. The equipment is available at various types of 
workmanship and at various sizes and efficacies. Thanks to this, the company 
may offer an optimum solution to the issue of recycling or, possibly, the 
utilization of construction waste in both extensive and small contracts. It 
also deals with the design and preparation of lines for processing minerals, 
including their production, installation and repair and training. In developing 
new equipment, it avails of its rich operating experience. Its primary 
strengths are the flexibility and comprehensiveness of services and favorable 
prices of equipment.

CZ ENG
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: SSI Schäfer s.r.o.
Address: Tovární 325, 753 01 Hranice
District: Přerov
www.ssi-schaefer.cz, www.snamizazaris.cz
Total Number of Employees: 1301
Blue-collar Workers: 801
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: EU
Subject of Import: Components 
EXPORT: YES
Country of Export: Worldwide 
Subject of Export: Logistic and storage systems  

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Locksmith-welder, CNC machinery operator, electro assembler, 
designer, production preparation technician   

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Manufacture of products for medicinal pur-
poses; thanks to its wide portfolio, the company offers products 
helping in the administration of drugs, protecting healthcare 
workers and patients from transmitted infections and ensuring 
the ventilation
Main Products: Automatic stackers for pallets and crates, chain 
and roller conveyors, canal satellites, moving chassis and pan-
tographs, sliding shelves  
Brief Description of the Company:  The branch office of Hranice, 
founded in 1996, is the largest factory in the entire SSI Schäfer 
concern. The company specializes in plant and workshop facili-
ties and is thus the leading supplier of high-quality automatic 
storage systems.

ENG

ssI schäfer s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SSI Schäfer s.r.o.
Adresa: Tovární 325, 753 01 Hranice
Okres: Přerov
www.ssi-schaefer.cz, www.snamizazaris.cz
Počet zaměstnanců celkem: 1301
Z toho dělníci: 801
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: EU
Předmět importu Komponenty
EXPORT: ANO
Země exportu: Do celého světa
Předmět exportu: Logistické a skladovací systémy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zámečník-svářeč, obsluha CNC stroje, elektromontér, konstruk-
tér, technik přípravy výroby

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba produktů pro medicínské účely. 
Díky širokému portfoliu jsou nabízeny produkty, které pomá-
hají při poskytování léků, chrání zdravotníky a pacienty před 
přenášením infekcí, zajišťují ventilaci
Hlavní produkty: Automatické zakladače na palety a přepravky, 
řetězové a válečkové dopravníky, kanálové satelity, přesuvné 
podvozky a páternostery, posuvné regály
Stručný popis firmy: Hranická pobočka založena v roce 1996 je 
největším výrobním závodem v celém koncernu SSI Schäfer. 
Firma se specializuje na zařízení provozů a dílen a je tak vedou-
cím dodavatelem vysoce kvalitních automatických skladova-
cích systémů.

CZ

elbee mobility s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Elbee Mobility s.r.o.
Adresa: Moravičany 175, 789 82 Moravičany
Okres: Šumperk
www.elbeemobility.com, www.vinbra.cz
Počet zaměstnanců celkem: 30
Z toho dělníci: 17
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie
Předmět importu: Komponenty pro automotiv
EXPORT: ANO
Země exportu: Francie, Itálie, Švýcarsko, Velká Británie, Austrá-
lie, Nový Zéland
Předmět exportu: Elbee vozidlo, obrábění, strojírenství

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Konstruktér, nástrojař, obsluha CNC strojů

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
Hlavní produkty: Obráběné díly, prototypová a malosériová 
výroba, vývoj a prodej vozidla Elbee
Stručný popis firmy: Společnost Elbee Mobility vznikla 
počátkem roku 2000 pod názvem VINBRA s.r.o. a byla založena 
za účelem kovoobrábění. V roce 2003 se stal Ing. Ladislav 
Brázdil 100 % majitelem společnosti. Postupem let se portfolio 
společnosti rozrostlo o mnoho tvářecích strojů a díky nim firma 
dokončila mnoho úspěšných zakázek. Od roku 2015 společnost 
funguje pod jménem Elbee Mobility s.r.o. a začátkem roku 2016 
došlo k rozšíření podniku zakoupením 3 nástrojáren a projektu 
vozidla Elbee ze společnosti ZLKL. Vzniklo tak ideální zázemí 
pro další vývoj a zavedení vozidla Elbee do sériové výroby. Elbee 
je světově unikátní vozidlo umožňující řízení přímo z vlastního 
vozíku, bez nutnosti přesedat a zároveň bez nutnosti asistence 
jiné osoby.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Elbee Mobility s.r.o.
Address: Moravičany 175, 789 82 Moravičany
District: Šumperk
www.elbeemobility.com, www.vinbra.cz
Total Number of Employees: 30
Blue-collar Workers: 17
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: Italy 
Subject of Import: Components for automotive industry
EXPORT: YES
Country of Export: France, Italy, Switzerland, Great Britain, 
Australia, New Zealand
Subject of Export: Elbee car, machining, engineering   

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Designer, tool maker, CNC machinery operator 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of other metal-working products  
Main Products: Machined components, prototype and small-
series production, development and sale of Elbee cars 
Brief Description of the Company: Elbee Mobility was 
established at the beginning of 2000 under the name 
VINBRA s.r.o. for the purpose of working metal. In 2003, Ing. 
Ladislav Brázdil became a 100% owner of the company. Over 
the years, the company’s portfolio has expanded to include 
a lot of molding machines, thanks to which the company has 
completed many successful contracts. Since 2015, the company 
has been doing business under the name Elbee Mobility s.r.o. 
At the beginning of 2016, the plant was extended through 
the purchase of 3 tool rooms and the Elbee car project from 
ZLKL. An ideal facility for the further development of the Elbee 
car and its putting into series production was so established. 
Elbee is a globally unique car controllable directly from the 
wheelchair, without the need for changing seats and another 
person’s assistance. 

CZ ENG
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COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: STROZATECH s.r.o.
Address: Dvořákova 588/13, 602 00 Brno
Branch: Žerotínova 12, 787 01 Šumperk
Prototype workshop: Bludovská 10, 787 01 Šumperk
Assembly shop: Rapotín 438, former ACC place
District: Šumperk
www.strozatech.cz 
Total Number of Employees: 15
Blue-collar Workers: 5/10
Segment: Engineering Industry 

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: China 
Subject of Import: Steel sick-walled sheets for further 
machining
EXPORT: YES
Country of Export: EU, Asia
Subject of Export: Machinery, technology, spare parts 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Designer, workshop professions     

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Design, construction and production of pro-
totype single-purpose machines, equipments and technologi-
cal lines - delivery of machines spare parts
Main Products: Spare parts for machinery, prototype single
-purpose machines
Brief Description of the Company: A company engaged design, 
projection and production of prototype machines, equipments 
and technological lines.

ENG

strOZAtecH s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: STROZATECH s.r.o.
Adresa: Dvořákova 588/13, 602 00 Brno
Pobočka: Žerotínova 12, 787 01 Šumperk
Prototypová dílna: Bludovská 10, 787 01 Šumperk
Montážní hala: Rapotín 438, bývalý areál ACC
Okres: Šumperk
www.strozatech.cz
Počet zaměstnanců celkem: 15
Z toho dělníci: 5/10
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu. Čína
Předmět importu: Ocelové tlustostěnné plechy k dalšímu stroj-
nímu opracování
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, Asie
Předmět exportu: Strojní zařízení, technologie, náhradní díly

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Konstruktér, dílenské profese

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Konstrukce, projekce a výroba prototy-
pových jednoúčelových strojů, zařízení a technologických 
linek - dodávek náhradních dílů
Hlavní produkty: Náhradní díly strojů, prototypové jedno-
účelové stroje
Stručný popis firmy: Firma zabývající se konstrukcí, projekcí 
a výrobou prototypových strojů, zařízení a technologických 
linek.

CZ
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Olomouc Olomouc

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name:  JAKUB-OBUV s.r.o.
Address:  Hodolanská 28, 772 00 Olomouc
District: Olomouc
www.obuv.net
Total Number of Employees:  19
Blue-collar Workers:  16
Segment: Textile and clothing industry  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT:  YES
Country of Import: Germany, Belgium, Netherlands  
Subject of Import: Shoes
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Shop assistant, technician, shoe production worker   

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business:  Purchase and sale of shoes, production of 
medical shoes 
Main Products: Shoes, leather haberdashery 
Brief Description of the Company: Retail sale of shoes in 9 shops; 
sale of leather haberdashery and low-value goods; production 
of medical shoes with certification for light operations. 

245244

módní Dílna marty musilové
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Módní Dílna Marty Musilové
Adresa: Opletalova 6, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.martamusilova.cz
Počet zaměstnanců celkem: -
Z toho dělníci: -
Odvětví: Textilní a oděvní průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Hlavní produkty: Svatební šaty, večerní šaty, denní šaty. Pánské 
doplňky
Stručný popis firmy: Co Vám nabízíme? Na Opletalova 6 koupí-
te modely, které Vám upravíme  na míru nebo si necháte ušít 
kompletní model dle Vašeho přání. Šijeme Vám i malosériové 
zakázky pro firmy. Věnujeme se také stylingu. Pro koho a co 
šijeme? Kusová výroba, pro dámy vytvoříme model na míru. 
Specializujeme se na denní, večerní a svatební šaty. Maloséri-
ová výroba (ORDINACE, KONGRESY, VELETRHY, HOTELY, FIREMNÍ 
OBLEČENÍ, HOSTESKY a další). Firemní oblečení, malosériové 
zakázky a další dle domluvy. Oblečeme Vaši firmu i podle po-
třebných barev firemní strategie, od jednoho kusu. Tvoříme 
také pro muže, kravaty, motýlky a svatební vesty.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name:  Módní Dílna Marty Musilové
Address:  Opletalova 6, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.martamusilova.cz
Total Number of Employees:  -
Blue-collar Workers:  -
Segment: Textile and clothing industry  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT:  NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Main Products: Wedding dresses, evening gowns, casual 
dresses, men’s accessories  
Brief Description of the Company: What do we offer? At 
Opletalova 6, you can buy models which we will tailor to your 
needs or you can get a complete model sewn for you. We also 
sew small-series orders for companies and are devoted to 
styling. What do we sew for and what? We do piece production 
and create tailored models for women. We specialize in casual, 
evening and wedding dresses. Small-series production: 
(DOCTOR’S OFFICES, CONGRESSES, TRADE FAIRS, HOTELS, 
COMPANY CLOTHES, HOSTESSES, and others). Company clothes, 
small-series orders and others as per agreement. We will clothe 
your employees into the necessary colors of your company. We 
also create clothes for men, such as ties, bow-ties and wedding 
vests.

CZENG ENG

JAkuB-OBuv s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: JAKUB-OBUV s.r.o.
Adresa: Hodolanská 28, 772 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.obuv.net
Počet zaměstnanců celkem: 19
Z toho dělníci: 16
Odvětví: Textilní a oděvní průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Belgie, Nizozemsko
Předmět importu: Obuv
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Prodavačka, technik, dělník výroby obuvi

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Nákup a prodej obuvi, výroba zdravotní 
obuvi
Hlavní produkty: Obuv, kožená galanterie
Stručný popis firmy: Maloobchodní prodej obuvi v 9 prodejnách 
společnosti, prodej kožené galanterie a drobného zboží. Dále 
pak výroba zdravotní obuvi s certifikací - pro lehké provozy. 

CZTextilní a oděvní prům
yslTextile and clothing Industry

Textile and clothing Industry
Textilní a oděvní prům
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Prostějov Prostějov

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: CÍL, výrobní družstvo
Address: Olomoucká 116, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.cilpv.cz
Total Number of Employees:  35
Blue-collar Workers:  25
Segment: Textile and clothing industry  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Country of Export:  Germany 
Subject of Export:  Clothes/Apparel

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Dressmaker 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business:  Production of clothes
Main Products: Clothes
Brief Description of the Company: The company was established 
in 1953 for the purpose of employing disabled workers in 
light industry. It had two basic programs; the production of 
shoes and haberdashery and the production of clothes. The 
production of shoes was closed down in 2011. The company 
still employs more than 60 % of disabled workers.
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Gala a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Gala a.s.
Adresa: Západní 75, 797 32 Prostějov
Okres: Prostějov
www.gala.cz
Počet zaměstnanců celkem: 300
Z toho dělníci: 250
Odvětví: Textilní a oděvní průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Čína, Pákistán, Taiwan
Předmět importu: Dovoz materiálu a zboží
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, USA, Rusko
Předmět exportu: Veškeré výrobky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Šičky

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba míčů, těžké galanterie
Hlavní produkty: Nosiče zahradní a záchranářské techniky, dět-
ská nosítka, boxovací pytle, míče
Stručný popis firmy: R. 1949 založení, r. 1996 jako akciová spo-
lečnost privatizována. R. 2000 zaveden systém managementu 
jakosti ISO 9001. Aktuální počet zaměstnanců 300, výroba 
v Prostějově a Rýmařově. Výrobce a dodavatel míčů pro volej-
bal, nohejbal, basketbal, fotbal a další sporty. Výrobce boxova-
cích pytlů, batohů a sportovních tašek. Výrobce nosičů zahradní 
a záchranářské techniky, dětských nosítek. Obrat 11 mil. Eur.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Gala a.s.
Address:  Západní 75, 797 32 Prostějov
District: Prostějov
www.gala.cz
Total Number of Employees:  300
Blue-collar Workers:  250
Segment: Textile and clothing industry  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT:  YES
Country of Import: China, Pakistan, Taiwan 
Subject of Import: Import of material and goods
EXPORT: YES
Country of Export:  EU, USA, Russia 
Subject of Export:  All products 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Seamstress  

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business:  Production of balls and heavy haberdashery 
Main Products: Garden and rescue technology racks, children’s 
stretchers, boxing bags, balls
Brief Description of the Company: The company was established 
in 1949 and, in 1996, was privatized as a joint stock company. 
The quality management system ISO 9001 was introduced 
in 2000. The company currently has 300 employees and the 
production takes place in Prostějov and Rýmařov. It produces 
and supplies balls for volleyball, foot tennis, soccer, basketball 
and other sports, boxing bags, rucksacks and sport bags, 
garden and rescue technology racks, and children’s stretchers. 
It declares a turnover of EUR 11 million. 

CZENG ENG

cíl, výrobní družstvo
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: CÍL, výrobní družstvo
Adresa: Olomoucká 116, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.cilpv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 35
Z toho dělníci: 25
Odvětví: Textilní a oděvní průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo
Předmět exportu: Oděvy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Švadlena

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba oděvů
Hlavní produkty: Oděvy
Stručný popis firmy: Firma byla založena r. 1953 za účelem 
zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků z oblasti 
lehkého průmyslu. Měla dva základní programy, výrobu obuvi 
a galanterie a výrobu oděvů. V roce 2011 byla výroba obuvi 
ukončena. Firma stále zaměstnává více než 60 % zdravotně 
znevýhodněných pracovníků.

CZTextilní a oděvní prům
yslTextile and clothing Industry
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Prostějov Prostějov

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name:  KOUTNÝ spol. s r.o.
Address:  Okružní 4200/4a, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.koutny.cz
Total Number of Employees:  80
Blue-collar Workers:  40
Segment: Textile and clothing industry  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT:  YES
Country of Import: EU, India
Subject of Import: Material for processing clothes
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia, Austria, Netherlands 
Subject of Export: Classic men’s clothing 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Shop assistant, shop manager, clothes technologist, seamstress      

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business:  Production of Clothes 
Main Products: Men’s suits, jackets, trousers, coats, and 
uniforms for security units and the state apparatus  
Brief Description of the Company: The company produces 
classical men’s clothes and uniforms and has 5 men’s clothes 
shops in Prostějov, Prague, Ostrava, Ceske Budejovice and 
Karlovy Vary. It also supplies men’s clothes to 70 more 
commercial partners in the Czech Republic and Slovakia. The 
company supplies uniforms to the Police of the Czech Republic, 
the Army of the Czech Republic, the Customs Administration 
of the Czech Republic,  the firefighting and rescue brigades of 
the Czech Republic, and the Dutch and Austrian Armed Forces.  
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saF – servIs, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SaF – SERVIS, s.r.o.
Adresa: Sídliště svobody 3552/53, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.safservis.cz
Počet zaměstnanců celkem: 7
Z toho dělníci: 5
Odvětví: Textilní a oděvní průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie
Předmět importu: Chemické přípravky a pomůcky pro chem.
čistírny
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Praní prádla, čištění oděvů a textilií, čištění oděvů z kůží a kože-
šin, praní a čištění pracovních oděvů, čištění koberců

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Chemické čištění oděvů a praní prádla
Hlavní produkty: Chemické čištění oděvů a praní prádla
Stručný popis firmy: Provádíme praní jak ložního, restauračního 
prádla, tak i dalších výrobků z textilu (potahy, povlaky na ma-
trace, záclony apod.) Samozřejmě zajišťujeme praní i malých 
zakázek pro domácnosti. Čistíme všechny druhy oděvů a textilií 
a to jak pro organizace (hotely, firmy atd.), tak i jednotlivé za-
kázky od obyvatelstva. Čistíme oděvy z hladké kůže, veluru, z 
kožešin, kožené motorkářské oblečení, vyčiněné kůže a předlož-
ky, speciální kožené oděvy a výstrojní doplňky. Pracovní oděvy. 
Pro údržbu pracovní oděvů máme k dispozici dvě technologie. 
Podle stupně znečištění oděvů je zvoleno buď praní nebo chem. 
čištění. Čištění koberců. Podle druhu a typu koberce je zvole-
na odpovídající technologie čištění. Podrobnější informace na 
www.safservis.cz.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name:  SaF – SERVIS, s.r.o.
Address:  Sídliště svobody 3552/53, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.safservis.cz
Total Number of Employees:  7
Blue-collar Workers:  5
Segment: Textile and clothing industry  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT:  YES
Country of Import: Italy
Subject of Import: Chemicals and aids for chemical cleaning 
plants 
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Laundry washer, clothes and textiles cleaner, leather and fur 
apparel cleaner, work clothes washer and cleaner, carpet 
cleaner    

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Chemical cleaning of apparel and washing 
of laundry
Main Products:  Chemical cleaning of apparel and washing of 
laundry  
Brief Description of the Company: We wash bed linen, 
restaurant laundry and other textile products (covers, mattress 
cases, curtains, etc.). We also ensure the washing of small 
orders for households. We clean all kinds of clothes and textiles 
for organizations (hotels, firms, etc.) and individuals. We 
clean apparel made of smooth leather, velour, and fur, leather 
motorbike clothes, tanned leather and mats, special leather 
clothes and gear accessories. Work clothes: We use two types 
of technology to maintain work clothes. Based on the level 
of their soiling, we choose either washing or the chemical 
cleaning. Carpet cleaning: The suitable cleaning technology is 
chosen based on the type of carpet. More detailed information 
is available at www.safservis.cz. 

CZENG ENG

kOutnÝ spol. s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: KOUTNÝ spol. s r.o.
Adresa: Okružní 4200/4a, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.koutny.cz
Počet zaměstnanců celkem: 80
Z toho dělníci: 40
Odvětví: Textilní a oděvní průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: EU, Indie
Předmět importu: Materiál na zpracování oděvů
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Rakousko, Nizozemsko
Předmět exportu: Klasická pánská konfekce, uniformy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Prodavač, vedoucí prodejen, oděvní technolog, pracovník šicí 
dílny

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Oděvní výroba
Hlavní produkty: Pánské obleky, saka, kalhoty, pláště, uniformy 
pro bezpečnostní složky a státní aparát
Stručný popis firmy: Výroba klasické pánské konfekce a unifo-
rem. Společnost má 5 vlastních prodejen s pánskou konfekcí, 
a to v Prostějově, Praze, Ostravě, Českých Budějovicích a Kar-
lových Varech. Dále dodáváme pánskou konfekci dalším cca 
70-ti obchodním partnerům na území ČR a Slovenska. Unifor-
my společnost dodává Policii ČR, Armádě ČR, Celní správě ČR, 
hasičským a záchranným sborům ČR a holandské a rakouské 
armádě.
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Prostějov Prostějov

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name:  Šicí technika Brother s.r.o.
Address:  Svatoplukova 4329/47, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.brother-czech.cz
Total Number of Employees:  7
Blue-collar Workers:  -
Segment: Textile and clothing industry  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT:  YES
Country of Import: Germany, Italy, Taiwan
Subject of Import: Sewing machines, Plotters ScanNCut, strap 
dividers, textile printers 
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia
Subject of Export: Textile printers, sewing machines, plotters 
ScanNCut

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Purchase and sale, marketing
Main Products:  Industrial and home sewing machines, textile 
printers, plotters ScanNCut  
Brief Description of the Company: Šicí technika Brother 
s.r.o. has been on the market since 1991 and is a direct sales 
representative of the Japanese company Brother for the stated 
products in the Czech and Slovak Republics. It also sells spare 
parts, repairs the sold technology and markets its products. It 
regularly participates in trade fairs and exhibitions in the Czech 
Republic. For those interested, it has a display room enabling 
the demonstration of the sold technology.
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toray textiles central europe s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Toray Textiles Central Europe s.r.o.
Adresa: Průmyslová 4, 769 00 Prostějov
Okres: Prostějov
www.toray.cz
Počet zaměstnanců celkem: 408
Z toho dělníci: 345
Odvětví: Textilní a oděvní průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Thajsko, země EU, Japonsko
Předmět importu: 100% polyesterové/ polyamidové vlákno; 
hliníkový plech, chemické látky
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, Rusko, Turecko, Blízký Východ
Předmět exportu: Polyesterová podšívkovina, airbagová tkani-
na, tiskové desky pro bezvodý ofset

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Operátor výroby - obsluha výrobní technologie – moderních 
výrobních linek v textilní a grafické divizi

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Tkaní, barvení a konečná úprava tkanin, výroba tiskových 
desek vč. látek pro jejich další zpracování
Hlavní produkty: 100% polyesterová podšívkovina, 100% polyamidová tkani-
na pro výrobu airbagů, hliníkové tiskové desky pro bezvodý ofset
Stručný popis firmy: Toray Textiles Central Europe, s.r.o. byla založena 5. září 
1997 jako výrobce vysoce kvalitních polyesterových tkanin určených převáž-
ně pro evropský trh. Naše výrobky jsou využívány zejména jako podšívky, 
dekorační materiály, svrchní materiály pro sportovní oblečení a tkanina pro 
reklamní potisky. Výroba polyamidové tkaniny pro automobilové airbagy 
započatá v roce 2004 splňuje přísné požadavky kladené na kvalitu produktu 
i na průběh celého výrobního procesu v souladu s normami ISO 9001 a IATF 
16949. V listopadu 2013 byla spuštěna výroba tiskových desek pro bezvodý 
ofset pod značkou IMPRIMA a v současnosti doplněna i dodávkami vyvíjecích 
roztoků, čímž poskytujeme tzv. zákaznický one-stop service. Pružně reagu-
jeme na požadavky našich zákazníků při zachování vysoké úrovně kvality 
našich výrobků a s dodržením požadavků na ochranu životního prostředí dle 
normy ISO 14001:2015.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name:  Toray Textiles Central Europe s.r.o.
Address:  Průmyslová 4, 769 00 Prostějov
District: Prostějov
www.toray.cz
Total Number of Employees:  408
Blue-collar Workers:  345
Segment: Textile and clothing industry  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT:  YES
Country of Import: Thailand, EU, Japan
Subject of Import: 100% polyester / polyamide fiber; 
aluminium sheet, chemicals  
EXPORT: YES
Country of Export: EU, Russia, Turkey, Near East
Subject of Export: Polyester lining material, airbag textile, 
printing plates for waterless offset

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Production operator – production technology operator – of 
modern production lines in the textile and graphical divisions   

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: weaving, dyeing and final treatment of textile, production 
of printing plates, including the substances for their further processing
Main Products:  100% polyester lining material, 100% polyamide textile for 
the production of airbags, aluminium printing plates for waterless offset
Brief Description of the Company: Toray Textiles Central Europe, s.r.o. was 
established on 5 September, 1997 as the producer of high quality polyester 
textiles intended, predominantly, for the European market. Our products are 
used, in particular, as lining, decorative materials, outerwear materials for 
sports clothes, and textile for advertising prints. The production of polyamide 
textile for car airbags, which started in 2004, meets strict requirements 
imposed on the quality of product and the course of the entire production 
process in compliance with the ISO 9001 and IATF 16949 standards. In 
November 2013, the production of printing plates for waterless offset was 
started up under the IMPRIMA brand and is currently supplemented by 
the supplies of developing solutions, by which we provide the so-called 
one-stop customer service. We flexibly respond to the requirements of our 
customers while preserving the high quality of our products and observing 
the requirements for environment protection pursuant to the ISO 14001:2015 
standard.

CZENG ENG

Šicí technika Brother s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Šicí technika Brother s.r.o.
Adresa: Svatoplukova 4329/47, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.brother-czech.cz
Počet zaměstnanců celkem: 7
Z toho dělníci: -
Odvětví: Textilní a oděvní průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Itálie, Taiwan
Předmět importu: Šicí stroje, Plotry ScanNCut, děličky popruhů, 
tiskárny na textil
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Tiskárny na textil, šicí stroje, plotry ScanNCut

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Nákup a prodej, marketing
Hlavní produkty: Průmyslové a domácí šicí stroje, tiskárny na 
textil, plotry ScanNCut
Stručný popis firmy: Šicí technika Brother s.r.o. je na českém 
trhu od roku 1991, je přímým obchodním zastoupením ja-
ponské firmy Brother pro výše uvedené produkty pro ČR a SR. 
Kromě prodeje se zabývá prodejem náhradních dílů, servisem 
na prodávanou techniku a provádí marketing pro své produkty. 
Pravidelně se účastní veletrhů a výstav v rámci ČR. Pro zájemce 
má výstavní místnost s možností předvedení prodávané tech-
niky.
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Přerov Přerov

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name:  Noe s.r.o.
Address:  Osecká 337, 751 31 Lipník nad Bečvou
District: Přerov
www.noe.cz
Total Number of Employees:  17
Blue-collar Workers:  12
Segment: Textile and clothing industry  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT:  YES
Country of Import: Italy, Poland
Subject of Import: Textiles 
EXPORT: YES
Country of Export: EU
Subject of Export: Toys, costumes

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Seamstress, sales and marketing worker    

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of textile toys and costumes
Main Products:  Textile hand puppets, baby toys, children’s 
costumes and masks, promotional mascots, educational toys 
and soft foam construction sets for kindergartens  
Brief Description of the Company: The company is a Czech 
family firm producing toys and children’s costumes since 1993 
based on its own designs and the customers’ requirements. 
It cooperates with significant artists and personalities, such 
as Michal Nesvadba or Jan Svěrák. It has obtained for seven 
times the professionals’ award ‘Correct Toy’, in particular, for its 
didactic textile toys, and two times the award ‘Toy of the Year’. 
It produces the licensed characters Earthworm Julie, the Bear 
Kuky, the creature Hihlík, former Frantisek and Fanynka, the 
clown Kostkáč or the commissioner Vrťapka. Noe s.r.o. holds 
the ‘Haná – Regional Producer’ certificate. It also produces 
promotional mascots. 
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techgal spol. s r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Techgal spol. s r.o.
Adresa: Dluhonská 2893/92, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.techgal.cz
Počet zaměstnanců celkem: 27
Z toho dělníci: 22
Odvětví: Textilní a oděvní průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Itálie, Polsko, Maďarsko
Předmět importu: Materiál, komponenty
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko
Předmět exportu: Brašnářské výrobky, kožená galanterie

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Brašnářka, šička, krejčová

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba kožené galanterie
Hlavní produkty: Tašky, ruksaky a kufry na hudební nástroje 
(akordeony, citery, harfy, bubny), brašny na dalekohledy, 
pilotní kufry, šité polstrované kryty na přístroje, tašky na 
tiskoviny
Stručný popis firmy: Výroba speciální kožené galanterie 
a brašnářských výrobků pro průmyslové výrobky s 25 letou 
tradicí. Vlastní designerská tvorba a zhotovení produktů „na 
míru“. Podíl exportu 65%.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name:  Techgal spol. s r.o.
Address:  Dluhonská 2893/92, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.techgal.cz
Total Number of Employees:  27
Blue-collar Workers:  22
Segment: Textile and clothing industry  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT:  YES
Country of Import: Germany, Italy, Poland, Hungary
Subject of Import: Material, components 
EXPORT: YES
Country of Export: Germany, Austria, Sweden, Switzerland
Subject of Export: Bag making products, leather haberdashery

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Bag maker, seamstress, dressmaker  

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Production of leather haberdashery
Main Products:  Bags, rucksacks, cases for musical instruments 
(accordion, zither, harp, drums), bags for binoculars, pilot 
suitcases, sewn upholstered covers for appliances, bags for 
printed material
Brief Description of the Company: Production of special leather 
haberdashery and bag-making products for industrial products 
with a 25 years’ old tradition. The company has its own designs, 
but also manufactures tailored products. Export share: 65 %.

CZENG ENG

noe s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Noe s.r.o.
Adresa: Osecká 337, 751 31 Lipník nad Bečvou
Okres: Přerov
www.noe.cz
Počet zaměstnanců celkem: 17
Z toho dělníci: 12
Odvětví: Textilní a oděvní průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Polsko
Předmět importu: Látky
EXPORT: ANO
Země exportu: EU
Předmět exportu: Hračky, kostýmy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Šička, pracovník pro obchod a marketing

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba textilních hraček a kostýmů
Hlavní produkty: Textilní maňásci, kojenecké hračky, dětské 
kostýmy a masky, reklamní maskoti, výukové hračky 
a molitanové stavebnice pro mateřské školy
Stručný popis firmy: Česká rodinná firma vyrábějící hračky 
a dětské kostýmy již od roku 1993 dle vlastních návrhů, ale 
i na základě zadání zákazníků. Spolupracuje i s významnými 
výtvarníky a osobnostmi např. s Michalem Nesvadbou nebo 
Janem Svěrákem. Získala již sedmkrát ocenění odborníků 
„Správná hračka“ zejména za didaktické textilní hračky 
a dvakrát ocenění „Hračka roku“. Výroba licenčních postaviček 
žížala Jůlie, medvídek Kuky, lichožrout Hihlík, dříve také 
František a  Fanynka, klaun Kostkáč nebo komisař Vrťapka. 
Noe s.r.o. vlastní certifikát Haná - regionální výrobce. Vyrábí 
i reklamní maskoty.

CZTextilní a oděvní prům
yslTextile and clothing Industry

Textile and clothing Industry
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Olomouc Šumperk

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: NanoComplex s.r.o.
Address: Mozartova 178/12, 779 00 Olomouc
District: Olomouc 
www.traumapet.cz, www.nanocomplex.cz
Total Number of Employees:  1
Blue-collar Workers:  -
Segment: Research  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Country of Export: Slovakia, Slovenia, Malta
Subject of Export: Veterinary products 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Applied research and transfer of 
nanotechnologies 
Main Products: Veterinary products TraumaPet Ag
Brief Description of the Company: NanoComplex s.r.o. is a new 
company which has taken over part of the production activity of 
NanoTrade s.r.o. The company deals with the commercialization 
of products with high added value and applied research in the 
sphere of nanotechnologies.
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AGrItec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Adresa: Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www.agritec.cz
Počet zaměstnanců celkem: 55
Z toho dělníci: -
Odvětví: Výzkum

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Francie, Maďarsko, Polsko
Předmět importu: Osiva lnu a konopí
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Německo, Srbsko
Předmět exportu: Olejnatá semena  a osiva

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zemědělský inženýr – agro, Mgr. – biologie-výzkumný pracov-
ník Ph.D., zemědělský technik

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výzkum, šlechtění, poradenství, prodej
Hlavní produkty: Know-how – pěstování a šlechtění polních 
plodin, semena lnu a kmínu, osiva
Stručný popis firmy: Aplikovaný i základní výzkum pro země-
dělství, životní prostředí a potravinářství; šlechtění rostlin, 
množení a prodej osiv, přípravků pro ochranu rostlin, substrátů, 
krmiv; služby z oblasti biochemie, chemických rozborů, labo-
ratorní a polní testování přípravků, pomocných látek, odrůd; 
konzultační a poradenské služby.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Address: Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk
District: Šumperk 
www.agritec.cz
Total Number of Employees:  55
Blue-collar Workers:  -
Segment: Research  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Country of Import: France, Hungary, Poland
Subject of Import: Flax and hemp seeds
EXPORT: YES
Country of Export: Poland, Germany, Serbia
Subject of Export: Oily seeds 

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Agricultural engineer, Mgr. – biology-researcher Ph.D., 
agricultural technician 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Research, breeding, consultancy, sale 
Main Products: Know-how – planting and breeding of field 
crops, flax and caraway seeds
Brief Description of the Company: Applied and basic research 
for agriculture, environment and food industry; breeding 
of plants, reproduction and sale of seeds, plant-protective 
chemical products, substrates, fodder; services in the sphere of 
biochemistry, chemical analyses, laboratory and field testing 
of products, auxiliary substances and varieties; consulting 
services. 

CZENG ENG

nanocomplex s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: NanoComplex s.r.o.
Adresa: Mozartova 178/12, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.traumapet.cz, www.nanocomplex.cz
Počet zaměstnanců celkem: 1
Z toho dělníci: -
Odvětví: Výzkum

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Slovinsko, Malta
Předmět exportu: Veterinární přípravky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Aplikovaný výzkum a transfer nanotech-
nologií
Hlavní produkty: Veterinární přípravky  TraumaPet Ag
Stručný popis firmy: NanoComplex s.r.o.  je nová firma, která 
převzala část výrobní náplně firmy NanoTrade s.r.o. Zabýváme 
se komercionalizací výrobků s vysokou přidanou hodnotou 
a aplikovaným výzkumem v oblasti nanotechnologií.

CZV
ýzkum

Research

Research
Výzkum



Šumperk

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Address: Výzkumníků 267, Rapotín, 788 13 Vikýřovice
District: Šumperk 
www.vuchs.cz
Total Number of Employees:  42
Blue-collar Workers:  -
Segment: Research  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Researchers in natural and agricultural sciences, chemistry, 
food industry and veterinary hygiene, laboratory workers

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Research and development in natural and 
agricultural sciences, laboratory analyses in an accredited 
testing laboratory, issue of periodical scientific publications
Main Products: Research results, laboratory analyses, 
professional consultancy
Brief Description of the Company: The focus of Agrovýzkum 
Rapotín s.r.o., established in 2004, follows the 60 year-
tradition of the mother research organization, the Research 
Institute of Cattle Breeding. The research activity is oriented 
on addressing current issues relating to the feeding, breeding, 
reproduction and good living conditions (welfare) of animals, 
the environmental parameters and the quality of animal and 
vegetable production. More than nine hundred hectares of 
agricultural land, including about three hundred hectares of 
grazing land, and the cattle and sheep breeding predominantly 
enable the implementation of experimental activities. The 
laboratory analyses and testing are carried out by the company’s 
own Accredited Testing Laboratory No. 1340 accredited by the 
Czech Accreditation Institute, o.p.s. The nutrition of animals 
and the production of fodder are also tested in the Accredited 
Testing Laboratory. 
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Agrovýzkum rapotín s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Adresa: Výzkumníků 267, Rapotín, 788 13 Vikýřovice 
Okres: Šumperk
www.vuchs.cz
Počet zaměstnanců celkem: 42
Z toho dělníci: -
Odvětví: Výzkum

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Výzkumní pracovníci v oblasti přírodních a zemědělských věd, 
chemie, potravinářství a veterinární hygieny, laboranti

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a ze-
mědělských věd, laboratorní analýzy v akreditované zkušební 
laboratoři, vydávání periodických, vědeckých publikací
Hlavní produkty: Výzkumné výsledky, laboratorní analýzy, od-
borné konzultace a poradenství
Stručný popis firmy: Společnost Agrovýzkum Rapotín s.r.o., za-
ložená v roce 2004, navazuje svým zaměřením na šedesátiletou 
tradici mateřské výzkumné organizace, Výzkumného ústavu 
pro chov skotu. Výzkumná činnost je zaměřena na řešení aktu-
álních otázek týkajících se se výživy, chovu, reprodukce a dob-
rých životních podmínek (welfare) zvířat, parametrů životního 
prostředí a kvality živočišné i rostlinné výroby. Více než devět 
set hektarů zemědělské půdy, včetně asi tři sta hektarů pastvin 
a chov skotu a ovcí, umožňuje v převážné míře realizaci expe-
rimentálních aktivit. Laboratorní analýzy a testování provádí 
vlastní Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1340 akreditovaná 
ČIA, o.p.s, podobně jako výživa zvířat a výroba krmiv je testová-
na v akreditované pokusné stáji.

CZV
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Olomouc Olomouc

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Alavia Education s.r.o.
Address: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
Masarykovo náměstí 122, 753 01 Hranice I – Město
District: Olomouc 
www.alavia.cz
Total Number of Employees:  5
Blue-collar Workers:  -
Segment: Education  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business:  Company education, courses, teambuilding 
Main Products: Tailored company courses
Brief Description of the Company: Alavia Education brings 
education and motivation. We provide hard and soft skills 
training to support sales and work teams and, of course, to 
develop individuals. We also focus on motivating teams and on 
consultancy in the sphere of Corporate Process Management. 
We respect new trends both in education itself and within our 
individual activities, which provides our client not only with 
the certainty of quality services but also, in particular, with the 
guarantee of the applied procedures being current and verified 
in practice. Our company’s motto is the Chinese saying ‘Tell me 
and I will forget, show me and I will remember, let me do it 
and I will understand’. It is our vision that Czech companies 
motivate their employees towards lifelong education and 
Alavia Education is their first choice in doing so.  
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eDukOl vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.
Adresa: Křemelná 30, 783 36 Křelov - Břuchotín
Okres: Olomouc
www.edukol.cz
Počet zaměstnanců celkem: 4
Z toho dělníci: -
Odvětví: Vzdělávání

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vzdělávací a poradenská činnost.
Hlavní produkty: Vzdělávací činnost zaměřená na témata HRM, pod-
pora začínajících podnikatelů včetně vzdělávání a poradenské činnos-
ti, oblast kvality ve veřejné správě, sociologická šetření, projektový 
management při tvorbě a řízení „evropských projektů“
Stručný popis firmy: EDUKOL je vzdělávací a poradenská firma usilující 
svou činností o zavádění pozitivních změn v naší společnosti souvi-
sejících se zlepšováním podmínek pro úspěšný a důstojný život. Od 
roku 1994 vzděláváme témata z oblasti řízení lidských zdrojů jak ve 
veřejné správě, tak v soukromém i neziskovém sektoru. V těchto ob-
lastech také provádíme poradenskou a expertní činnost. Realizovali 
jsme několik „evropských“ projektů, díky kterým můžeme prosazovat 
a zavádět inovativní prvky do oblasti zvyšování kvality veřejné správy, 
podpory začínajících podnikatelů a práce se skupinami ohroženými 
sociální exkluzí (vězni, migranti, matky na mateřské dovolené, atp.), 
napomáháme rozvoji sociální ekonomiky v České republice. Dlouhá 
léta se věnujeme problematice začínajících podnikatelů, jejich po-
moci, vzdělávání a podpoře. V minulosti jsme se úspěšně podíleli na 
realizaci několika projektů spolufinancovaných Evropskou unií (Pha-
re, Leonardo, EQUAL, OP RLZ, OPZ, Grundtvig), OSN (HABITAT), vládou 
USA (USAID) a vládou Nizozemského království (MATRA).

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.
Address: Křemelná 30, 783 36 Křelov - Břuchotín
District: Olomouc 
www.edukol.cz
Total Number of Employees:  4
Blue-collar Workers:  -
Segment: Education  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
-

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business:  Educational and consulting activity 
Main Products: Educational activity focused on HRM themes, support 
of starting entrepreneurs, including education and consultancy, the 
quality in public administration, sociological investigations, project 
management in the development and management of ‘European 
projects’ 
Brief Description of the Company: EDUKOL is an education and 
consulting firm striving to introduce positive changes in our society in 
relation to the improvement of conditions for successful and dignified 
life. Since 1994, we have been providing education on themes in the 
sphere of human resources management in public administration 
and private and non-profit sectors. In this respect, we also carry 
out consulting and expert activity. We have implemented several 
‘European’ projects thanks to which we can promote and introduce 
innovative elements in the sphere of improvement in the quality of 
public administration, support of starting entrepreneurs and work 
with groups jeopardized by social exclusion (prisoners, migrants, 
mothers on maternity leave, etc.). We facilitate the development of 
social economy in the Czech Republic. We have long been devoted 
to the issue of starting entrepreneurs and their help, education 
and support. In the past, we successfully participated in the 
implementation of several projects co-funded by the European Union 
(Phare, Leonardo, EQUAL, OP RLZ, OPZ, Grundtvig), OSN (HABITAT), 
the US Government (USAID) and the Government of the Kingdom of 
the Netherlands (MATRA).

CZENG ENG

Alavia education s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Alavia Education s.r.o.
Adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
Masarykovo náměstí 122, 753 01 Hranice I – Město
Okres: Olomouc
www.alavia.cz
Počet zaměstnanců celkem: 5
Z toho dělníci: -
Odvětví: Vzdělávání

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
-

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Firemní vzdělávání, kruzy, teambuildingy
Hlavní produkty: Firemní kurzy na míru
Stručný popis firmy: Alavia Education přináší vzdělávací a mo-
tivační. Školíme hardskills a softskills na podporu prodejních 
a pracovních týmů a samozřejmě na rozvoj jednotlivců. Za-
měřujeme se i na motivaci týmů a poradenství v oblasti řízení 
firemních procesů. Respektujeme nové trendy jak ve vzdělává-
ní samotném, tak i v jednotlivých aktivitách svých činností. To 
dává našim klientům nejen jistotu, že dostávají kvalitní službu, 
ale především záruku, že postupy, které při našich aktivitách 
volíme, jsou aktuální a v praxi vyzkoušené. Našim firemním 
mottem je čínské přísloví „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já 
si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“ Naší vizí je, 
že české společnosti budou motivovat své zaměstnance k tomu, 
aby se celoživotně vzdělávali a Alavia Education bude na této 
jejich cestě první volbou.
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Olomouc Olomouc

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Address: tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
District: Olomouc 
www.mvso.cz
Total Number of Employees:  50
Blue-collar Workers:  -
Segment: Education  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Academic worker, assistant 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business:  The Moravian University in Olomouc 
is a private non-profit university focused on economics, 
management and management informatics 
Brief Description of the Company: Our objective is, in particular, 
the applicability of students in the environment of market 
economy. We implement a unique project teaching system built 
on the individual approach and the development of students’ 
career profiles in cooperation with the region’s entrepreneurial 
environment. We cooperate with foreign companies and many 
world universities. Our seat is located in the highly modern 
environment of the BEA center in Olomouc. Ninety-seven 
percent of our graduates find the appropriate jobs, start their 
own business or continue to study. 

265264

počítačová služba s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Počítačová služba s.r.o.
Adresa: Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.centrum-vzdelavani.cz
Počet zaměstnanců celkem: 35
Z toho dělníci: -
Odvětví: Vzdělávání

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Lektor, projektový manažer

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vzdělávání, obchod, služby
Hlavní produkty: Vzdělávání dospělých, rekvalifikační kurzy, další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, odborné kurzy pro firmy, psy-
chologické poradenství a diagnostika 
Stručný popis firmy: Společnost Počítačová služba s.r.o. byla založena 
v roce 1990 a od roku 1996 působí v oblasti vzdělávání dospělých. 
V současné době máme stále pobočky ve Zlínském, Olomouckém 
a Jihomoravském kraji, kde můžeme nabídnout i pronájem plně za-
řízených učeben. Zaměřujeme se jak na firemní školení na zakázku, 
tak na realizaci kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů.  Aktuálně jsme 
držiteli více než 240 akreditací MŠMT a MPSV pro různé typy kurzů, 
např. v oblasti účetnictví, administrativy, personalistiky, projektového 
řízení, sociálních služeb, školení úředníků a kurzů zaměřených na ob-
last profesního vzdělávání nebo výpočetní techniky, popř. pro oblast 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsme akreditovaným 
střediskem pro ECDL testování Core a Advanced, ECDL testování za ztí-
žených podmínek Core a Advanced, testování E-Citizen. Máme vlastní 
tým více než 68 autorizovaných zástupců pro profesní zkoušky dle 
standardů Národní soustavy kvalifikací. Věnujeme se rovněž poraden-
ské činnosti pro uchazeče o zaměstnání. Realizovali jsme a i v součas-
nosti realizujeme řadu projektů (celonárodních i grantových). Jsme 
držiteli certifikací - ISO 29990:2010, ISO 9001:2008, ISO 10006:2003.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: Počítačová služba s.r.o.
Address: Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc
District: Olomouc 
www.centrum-vzdelavani.cz
Total Number of Employees:  35
Blue-collar Workers:  -
Segment: Education  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Lecturer, project manager 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business:  Education, trade, services
Main Products: Education of adults, requalification courses, 
further education of pedagogical workers, professional courses for 
companies, psychological consultancy and diagnosis  
Brief Description of the Company: Počítačová služba s.r.o. was 
established in 1990 and, since 1996, has been active in the sphere 
of education of adults. At present, it has permanent branches in the 
Zlín, Olomouc and South Moravian regions where we also offer the 
rental of fully-equipped classrooms. The company focuses on both 
tailored company training and qualification and requalification 
courses and currently holds more than 240 accreditations of the 
Ministry of Education, Youth and Sports and the Ministry of Labor and 
Social Affairs for various types of courses, for example, in the sphere 
of accounting, administration, personnel management, project 
management, social services, officers’ training and courses focused 
on professional education or computer technology or, possibly, in the 
sphere of further education of pedagogical workers. The company is 
an accredited center for the ECDL testing Core and Advanced, ECDL 
testing under aggravated conditions Core and Advanced, and E-Citizen 
testing. It has its own team of more than 68 authorized representatives 
for the professional tests as per the National Qualification System 
standards and also provides job applicants with consulting activity. 
We have implemented and are currently implementing a number of 
projects (nation-wide and grant) and hold the ISO 29990:2010, ISO 
9001:2008 and ISO 10006:2003 certifications. 
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moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Adresa: tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
Okres: Olomouc
www.mvso.cz
Počet zaměstnanců celkem: 50
Z toho dělníci: -
Odvětví: Vzdělávání

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Akademický pracovník, asistent

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Moravská vysoká škola Olomouc je sou-
kromá vysoká škola neziskového charakteru se zaměřením na 
ekonomiku, management a manažerskou informatiku 
Stručný popis firmy: Naším cílem je především uplatnitelnost 
studentů v prostředí tržní ekonomiky. Realizujeme unikátní 
projektový systém výuky, který je postaven na individuálním 
přístupu a budování kariérního profilu studenta v součinnosti 
s reálným podnikatelským prostředím regionu. Spolupracuje-
me se zahraničními firmami a mnoha světovými univerzitami. 
Sídlíme ve vysoce moderním prostředí BEA centra Olomouc. 97 
% našich absolventů najde odpovídající pracovní uplatnění, za-
hájí vlastní podnikání nebo pokračuje v dalším studiu.
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Prostějov Přerov

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: AldEkon účetnictví, Denisa Švecová
Address: U Hřbitova 9, 796 07 Prostějov – Držovice
District: Prostějov 
www.aldekon.cz
Total Number of Employees:  15
Blue-collar Workers:  -
Segment: Education  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Accountant, lecturer, salesman 

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business:  Bookkeeping, organization of training 
Main Products: Accounting works, organization of training, 
lecturer’s activity 
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rpIc-ekOnOmservIs přerov s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.
Adresa: Blahoslavova ul. 72/4, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.ekonomservis.cz
Počet zaměstnanců celkem: 6
Z toho dělníci: -
Odvětví: Vzdělávání

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Účetní, ekonom

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Činnost organizačních a ekonomických poradců, činnost 
účetních poradců, školící činnost v oblasti ekonomiky a účetnictví, pořádání 
odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, 
daňové poradenství
Hlavní produkty: Účetní poradenství, daňové poradenství, vedení účetnictví, 
finanční a ekonomické rozbory a analýzy, poradenství při zahájení podnikání, 
zpracování Due Diligence při nákupu firem, poradenství k financování podni-
katelských projektů, rekvalifikační a účelové kurzy, agentura práce
Stručný popis firmy: Vedení účetnictví a daňové poradenství pro podniky je 
hlavní činností firmy, která vznikla v roce 1996 jako nástupce podnikatel-
ských aktivit fyzické osoby.  Mezi další důležité aktivity společnosti je činnost 
ekonomických a organizačních poradců, činnost účetních poradců a daňové 
poradenství.  Od roku 2000 se společnost aktivně podílí na poskytování vzdě-
lávání v akreditovaných a účelových kurzech, zejména v ekonomické a daňo-
vé oblasti. Je akreditovanou pro činnosti Strážný, Detektiv, Pracovník provozu 
prádelny, Pracovník provozu chemické čistírny, Správce nemovitosti, Úklidový 
pracovník ve zdravotnictví, ubytovacích službách, speciální úklid,  v potravi-
nářském provozu a dále je také i autorizovanou osobou u činnosti Strážný, 
Pracovník provozu prádelny, Pracovník chemické čistírny, Práce v ubytovacím 
zařízení,  Pokojská.  Nedílnou součástí činnosti společnosti je i agentura práce 
– zprostředkovává pro zájemce zaměstnání především v oblasti ekonomiky 
a účetnictví.  Společnost disponuje v současné době týmem interních a ex-
terních spolupracovníků schopných řešit problémy z oblasti účetnictví, daní, 
ekonomiky, finančních a ekonomických analýz a rozborů, realizuje účelové 
a akreditované vzdělávání. V současné době je držitelem 10-ti platných akre-
ditací udělených MŠMT a  5-ti platných autorizací udělených MV ČR a MMR 
ČR. Celkově firma poskytuje služby přibližně 250 klientům na území nejen 
Olomouckého kraje.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS 
Name: RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.
Address: Blahoslavova ul. 72/4, 750 02 Přerov
District: Přerov 
www.centrum-vzdelavani.cz
Total Number of Employees: 6
Blue-collar Workers:  -
Segment: Education  

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER PROFESSIONS 
Accountant, economist  

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of Business: Organizational and economic consultants’ activity, 
accounting consultants’ activity, training activity in the sphere of economics 
and accounting, holding of professional courses, training and other education 
events, including lecturing and tax consultancy
Main Products: Tax accounting, tax consultancy, bookkeeping, financial 
and economic analyses, business start-up consultancy, due diligence in the 
purchase of companies, consultancy relating to the funding of entrepreneurial 
projects, requalification and purpose-tied courses, recruitment agency
Brief Description of the Company: The principal activity of the company, which 
was established in 1996 as the successor of a natural person’s entrepreneurial 
activities, comprises bookkeeping and tax consultancy. Among other 
important activities of the company include the economic and organizational 
consultants’ activity, the accounting consultants’ activity and tax consultancy. 
Since 2000, the company has been actively participating in the provision of 
education within accredited and purpose-tied courses, in particular, when it 
comes to economy and taxes. It has the accreditation for the Guard, Detective, 
Laundry Operator, Chemical Cleaning Plant Operator, Real Estate Manager, 
Cleaner in Healthcare, Accommodation Services, Special Cleaner and Food 
Operation Worker activities and the accreditation for the Guard, Laundry 
Operator, Chemical Cleaning Plant Operator, Accommodation Worker and 
Maid activities. An integral part of the company’s activity is the recruitment 
of workers – it mediates employment for applicants, in particular, in the 
sphere of economy and accounting. At present, the company has a team of 
internal and external workers capable of dealing with problems relating to 
the accounting, taxes, economy, and financial and economic analyses and 
implements purpose-tied and accredited education. It currently holds 10 
valid accreditations granted by the Ministry of Education, Youth and Sports 
and 5 valid authorizations granted by the Ministry of the Interior of the Czech 
Republic and the Ministry of Regional Development of the Czech Republic. 
Overall, the company imparts services to approximately 250 clients not only 
in the Olomouc Region.

CZENG ENG

Aldekon účetnictví, Denisa Švecová 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: AldEkon účetnictví, Denisa Švecová 
Adresa: U Hřbitova 9, 796 07 Prostějov – Držovice
Okres: Prostějov
www.aldekon.cz
Počet zaměstnanců celkem: 15
Z toho dělníci: -
Odvětví: Vzdělávání

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Účetní, lektor, obchodník

POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vedení účetnictví, organizování školení
Hlavní produkty: Účetní práce, organizace školení, lektorská 
činnost

CZV
ýzkum

Research

Research
Výzkum



M-MOOS, spol. s.r.o.
Módní Dílna Marty Musilové
Montáže Přerov a.s.
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Moravské potravinářské strojírny, a.s. 
MORONG - SLUKO, s.r.o.
MUBEA-HZP s.r.o.
NanoComplex s.r.o.
Noe s.r.o.
NORMA RZ s.r.o.
Ocelit s.r.o.
Oldřich Psotka Sportovně-rekreační areál u hranic v Mikulovicích
OLMA, a.s.
Olterm & TD Olomouc, a.s.
OLTIS Group a.s.
Omya CZ s.r.o.
Ondřejovická strojírna, a.s.
Palírna U Zeleného stromu, a.s
PANAV, a.s.
panfitinka.cz s.r.o.
Piešťanský X-Force a.s.
PLASTIMEX Prostějov,spol. s r.o.
PLASTKON PRODUCT S.R.O.
Počítačová služba s.r.o.
POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Preciosa, a.s., Jablonec nad Nisou
PRECHEZA a.s.
PRESSKAN system, a.s.
PREST PŘEROV a.s.
Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.
PROBET s.r.o.
Profi-tisk group s.r.o.
Přeprava na letiště s.r.o.
PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY MONTÁŽE s.r.o.
Přidal.s.r.o.
PS PLASTY CZ s.r.o.
PSP Machinery s.r.o.
PZA KOVOSTROJ s.r.o.
REALINVEST s.r.o.
REP Tisk spol. s. r.o.
RESTA s.r.o.
Robertshaw s.r.o.
ROSIVA Šumperk s.r.o.
RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.
Řetězárny a.s.
SaF – SERVIS, s.r.o.
SaM-úklidové služby s.r.o.
SEMACO tools and software, s.r.o.
SEMO a.s.
Senior Flexonics Czech s.r.o.
Sensio.cz s.r.o.
SEZAKO Prostějov s.r.o. 
SIDA s.r.o.
Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

SIGMA GROUP a.s
Sivera electronic s.r.o.
SIWATEC, a.s.
Skanska a.s.
SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
Smiths Medical Czech Republic, a. s.
Společnost pro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.
SSI Schäfer s.r.o.
STAVES s.r.o.
STOMIX, spol. s.r.o.
Strojírny Prostějov, a.s.
STROZATECH s.r.o.
SV výrobní, s.r.o.
Šicí technika Brother s.r.o.
Techgal spol. s r.o.
Technické služby města Olomouce, a.s.
TEMPISH s.r.o.
Teplotechna DIS s.r.o.
TIP spol. s r.o.
TOMI-REMONT a.s.
TONERSYP s.r.o.
TOPOS PREFA Tovačov s.r.o.
TopTeramo s.r.o.
Toray Textiles Central Europe s.r.o.
Touax s.r.o.
TRUMF International s.r.o.
UNEX a.s.
UNISTAV spol. s.r.o.
Unita, spol. s.r.o.
ÚSOVSKO FOOD, a.s.
VAHAL s.r.o
VÁHALA a spol. s.r.o., výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků
VAMÍK s.r.o.
VELOBEL, s.r.o.
VELOX-WERK s.r.o.
VISIMPEX a.s.
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. 
VPO Protivanov, a.s.
Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
WEBA Olomouc, s.r.o.
WISCONSIN ENGINEERING CZ, s r.o.
WTC - Písečná
ZAHRADA Olomouc s.r.o.
ZdravýPodnik, s.r.o.
Zemědělské družstvo Jeseník - družstvo
ZOMAplast s.r.o.
ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Železárny-Annahütte, spol. s r.o.
ŽPSV a.s., závod Doloplazy
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2K CONSULTING s.r.o.
ABO valve, s.r.o.
AGRITEC, výzkum, šlchtění a služby, s.r.o.
AGRO Haná a.s.
AGROP NOVA a.s.
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Alavia Education s.r.o.
AldEkon účetnictví, Denisa Švecová
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
ALIKA a.s.
AMI Morava s.r.o.
APATOR METRA s.r.o.
Aqua industrial s.r.o.
AQUA-STYL spol. s.r.o.
Aquatest a.s.
ARRIVA MORAVA a.s.
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
ATELIER ATARYS, architektura a stavitelství, s.r.o.
Automechanika, a.s.
BETONIKA spol. s.r.o. Lobodice
BIOMAC s.r.o.
Birki spol. s.r.o.
Bratři Wilhelmové - TOPAS, spol. s.r.o.
BüroKomplet, s.r.o.
Cedro sole s.r.o.
CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS
CÍL, výrobní družstvo
Consulting 4U, s.r.o.
CONTECHIN s.r.o.
CUTTER Systems spol. s.r.o.
CZEIKA, s.r.o.
Český výrobek s.r.o.
Dagmar Poláková DAREX
DAKR spol. s. r.o.
DIOL družstvo
D&R Plast, s.r.o.
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
DTPV – Servisní, s.r.o.
Eduard Goričev, BEST Sportcentrum Olomouc, Bowling & Squash & Restaurant
EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.
EHSQ CONSULTING, s.r.o.
EKOPROGRES HRANICE, a.s.
Elbee Mobility s.r.o.
ELSON auto s.r.o.
ELZACO spol. s r.o.
EPCOS s.r.o. 
Everstar s.r.o.
EXCALIBUR ARMY spol. s. r.o.
FAGRON a.s.
FARMAK, a.s.
FENIX GROUP a.s.
FESTA SERVIS, s.r.o.
FINGER-PRO, s.r.o.
Florcenter s.r.o
FLY UNITED s.r.o.

FONAP Litovel s.r.o.
FORTEX-AGS, a.s.
FTL - First Transport Lines, a.s.
FUN RIDES TECH s.r.o.
Gala a.s
Galva s.r.o
Geis CZ s.r.o.
GEMO OLOMOUC, spol. s. r.o. 
GENERI, s.r.o.
GESS-CZ, s.r.o.
GRANITOL akciová společnost
Hanácká kyselka a.s.
HANAKOV, spol. s.r.o.
Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
HOTELPARK STADION a.s.
HŽP a.s.
Ing. Josef Kolář - PRINS
Ing. Zbyněk Poštulka - Tvarůžková cukrárna
INSTA CZ s.r.o.
J.A.D. TOOLS s.r.o.
JAKUB-OBUV s.r.o.
Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s.r.o.
John Crane Sigma, a.s.
JOKVA OLOMOUC, a.s.
JUBO okna s.r.o.
Kendrion (Prostějov) s.r.o.
KLEIN automotive s.r.o.
KLEINEDAM, s.r.o.
KOUTNÝ spol. s r.o.
KOVO KONICE, výrobní družstvo
KOVOPLAST s.r.o.
Koyo Bearings Česká republika s.r.o. 
KP – KOPRO s.r.o.
KVELB s.r.o.
LABICOM s.r.o.
LACHMAN INTERIER DESIGN s.r.o.
LASKI, s.r.o.
Lázně Slatinice a. s.
LIFTMONT CZ s.r.o.
LINAPLAST, s.r.o.
LOLA NOVÁČEK, s.r.o.
LORIKA CZ s.r.o.
M.O.S., spol. s. r.o.
MAIER CZ, s.r.o.
MANUS Prostějov, spol. s r.o. 
MAPEI, spol. s.r.o.
Mechanika, a.s.
Melzer, spol. s r.o.
Meopta-optika, s.r.o.
Mgr. Martin Začal, advokát
MICOS spol. s r.o.
Miele technika s.r.o.
Michal Žaroský – MP Trading
Minipivovar Kosíř s.r.o.
Mlékárna Otinoves s.r.o.
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