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Vážení přátelé,
 
velmi mě těší, že vám mohu představit v pořadí třetí vydání 
publikace Významné firmy Olomouckého kraje. Již v roce 
2008 jsme se rozhodli ve spolupráci s Krajskou hospodář-
skou komorou Olomouckého kraje poskytnout odborné 
i široké veřejnosti přehled nejvýznamnějších firem ze všech 
průmyslových odvětví. Po dvou letech v roce 2010 vyšla 
druhá verze publikace. Tržní prostředí v současné hektické 
době se však neustále mění. Bylo pro nás proto logickým 
krokem publikaci Významné firmy Olomouckého kraje po 
čtyřech letech znovu aktualizovat. 
 
Hlavním důvodem vydání této publikace je podpora podni-
kání a zaměstnanosti v kraji. Chceme ukázat mladým lidem, 
jejich rodičům a výchovným poradcům, po jakých pracov-
ních oborech je mezi největšími zaměstnavateli v regionu 
nejvyšší poptávka. Upozornit, že jistotou dobrého pracovní-
ho uplatnění může být sázka na technické obory, ve kterých 
je dlouhodobý nedostatek kvalitních pracovníků. Neméně 
důležitým důvodem k vydání této publikace je snaha ukázat 
všem začínajícím podnikatelům i lidem, kteří o podnikání 
zatím jen uvažují, pozitivní příklady úspěšných firem půso-
bících v našem regionu.
 
Prostudováním příručky, kterou právě držíte v rukou, se se-
známíte s těmi nejvýznamnějšími firmami regionu. Firmami, 
které aplikují nejnovější vědecké poznatky do praxe a rozvíjí 
tak své vědomosti a znalosti. Právě takové firmy stojí za to 
poznat blíže. V úvodu publikace získáte aktuální informace 
o  hospodářství Olomouckého kraje, informace o klastrech 
na území kraje a v neposlední řadě také informace o aktivi-
tách kraje v oblasti inovací. 
 
Závěrem bych chtěl poděkovat těm, kteří se na přípravě 
publikace podíleli. Nechť je všem praktickým průvodcem 
a  rádcem z oblasti podnikání.
 
Ing. Jiří Rozbořil
Hejtman Olomouckého kraje

Dear friends,
I am delighted to present the third edition of booklet of 
the Major Companies in the Olomouc Region. In 2008 and 
in collaboration with the Olomouc Regional Chamber of 
Commerce, we decided to provide the professional and 
general public with an overview of the most significant 
companies in all industries. After two years, in 2010, we 
issued the second edition. The prevailing volatile and 
continuously changing market environment ordained that 
the booklet be updated again after four years.

The main reason for issuing this publication is to promote 
entrepreneurship and employment in the region. We 
wish to show our young people, their parents and 
education advisors the work disciplines that are in high 
demand among the largest regional employers. We wish 
to highlight that the current market trends point to job 
security in technical disciplines where there is long-term 
shortage of qualified workers. Another equally important 
purpose of this publication is to demonstrate to all starting 
and prospective entrepreneurs the positive examples of 
successful companies operating in our region.

Perusing the booklet in your hands will acquaint you with 
the major companies in our region; companies that use the 
latest scientific knowledge to advance their know-how and 
expertise, and such companies are worth knowing in more 
detail. In the introduction you’ll find the latest information 
on the economy of the Olomouc Region, on the clusters 
within the region and, last but not the least, information 
relating to regional activities in terms of innovation.

Finally, I would like to thank all those who participated in the 
preparation of this publication. I sincerely hope that it will 
serve as a practical guide and mentor for all entrepreneurs.

Ing. Jiří Rozbořil
Chief Representative of the Olomouc Region
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Vážení přátelé,
již potřetí vydává Olomoucký kraj společně s Krajskou hos-
podářskou komorou Olomouckého kraje publikaci Význam-
né firmy Olomouckého kraje. 

První publikace byla vydána již před šesti lety. Historie uká-
zala, že se jedná o užitečný počin, mít k dispozici materiál 
zevrubně popisující hospodářskou strukturu regionu. Publi-
kace dlouhodobě slouží nejen podnikatelům pro využití při 
mezistátním setkávání partnerských regionů, prezentaci na 
podnikatelských misích, ale především také školám, obcím 
a rodičům dětí hledajících své budoucí profesní uplatnění 
v Olomouckém kraji. Snahou tvůrců bylo vytvořit a aktua-
lizovat strukturu firem v kraji. Také třetí vydání vzniklo za fi-
nančního 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. Podnikatelé věří, že i tato pub-
likace v rukou rodičů žáků vycházejících ze základních škol 
přispěje ve finále k výběru oborů potřebných pro firmy pod-
nikající na území středomoravského regionu. Je pro mne 
potěšením poděkovat takto spolupracovníkům z okresních 
hospodářských komor v Olomouckém kraji i úřadu Krajské 
hospodářské komory OK za obsahové i organizační zajištění 
aktualizace informací pro nové vydání. Velké poděkování 
patří i Olomouckému kraji za finanční i koordinační zajiště-
ní vydání publikace. Zajištění vzdělaných a motivovaných 
zaměstnanců je rozhodujícím faktorem pro budoucnost 
podnikatelských subjektů i prosperitu Olomouckého kraje.

S úctou,
Ing. Bořivoj Minář, 
předseda představenstva  
Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje

viceprezident Hospodářské komory České republiky

Dear friends,
For the third time, the Olomouc Region together with the 
Regional Chamber of Commerce of the Olomouc Region 
presents the major business entities in this booklet of the 
Olomouc Region.

The first booklet was published six years ago. Our experience 
speaks of the benefit of publishing first-hand detailed 
information on the regional trade and industry structure. 
In the long run it serves not only the entrepreneurs for 
establishing international contacts with partner regions 
and making presentations at business missions, but, above 
all, it assists the schools, communities and parents of 
children seeking future professional careers in the Olomouc 
Region. The authors’ intention was to generate and update 
the structure of companies within the region. This third 
edition was realised with the financial backing of the 
Olomouc Region.

The main business activities in the Olomouc Region include 
mechanical engineering, electrical engineering and chemical 
industry, agriculture, construction, tourism and health spas. 
Olomouc, the regional capital, is a popular destination 
for tourists as well as business visitors to manufacturing 
companies. Industrial production and agriculture are the 
dominant industries in the Olomouc region. Entrepreneurs 
believe that this publication in the hands of the parents of 
pupils leaving elementary schools shall help in the final 
selection of disciplines essential for companies doing 
business in the Central Moravian region. 

I would like to extend my sincere gratitude to my 
colleagues from the various district chambers of commerce 
in the Olomouc Region and from the Office of the 
Olomouc Regional Chamber of Commerce for the essential 
background information and for the layout of the updated 
new issue. Indeed, a big thank you to the Olomouc Region 
for the financial and coordination support ensuring this 
publication. This publication is also dedicated to the 
educated, highly talented and motivated work force that 
are so crucial to the businesses development and prosperity 
of the Olomouc Region.

Respectfully,
Ing. Bořivoj Minář 

Chairman of the 
Regional Chamber of Commerce of the Olomouc Region

Vice President of the Chamber of Commerce of the Czech Republic
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EKONOMICKÉ ASPEKTY OLOMOUCKÉHO KRAJE

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 z skládá z pěti okresů: Jeseník, 
Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk. Společně se Zlínským krajem tvoří 
správní region NUTS 2 s názvem Střední Morava. Krajským městem je Olo-
mouc (100 362 obyvatel). Třicet obcí z celkového počtu 399 v Olomouckém 
kraji má statut města.

Olomoucký kraj je počtem obyvatel 642 041 šestý nejlidnatější mezi 14 
kraji v České republice. Průměrnou hustotou zalidnění 121,9 obyvatel na 
km2 se řadí k průměrně lidnatým krajům. Hustota se však v jednotlivých 
částech kraje výrazně liší. Například na Jesenicku je hustota 57,4 obyvatel 
na km2, oproti tomu na Přerovsku 158,6 obyvatel na km2.

Graf – Počet obyvatel v jednotlivých okresech

Vzdělanost a kvali kovanost 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. Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje odpovídá 
průměru České republiky. Počet osob v produktivním věku (ve věku 15–59 
let) představoval v roce 2009 70,3 % celkového počtu obyvatel, tj. 451 614 
osob. Průměrný věk lidí v Olomouckém kraji činil v roce 2009 40,7 let. Cel-
kový počet ekonomicky aktivních obyvatel v roce 2009 byl 316 600 osob. 

Nejvíce lidí má úplné střední vzdělání. V regionu Jeseník je zastoupení vy-
sokoškolsky vzdělaných lidí nejmenší z celého kraje, prostějovský region 
má z hlediska struktury vzdělání nejvyšší podíl vyučených. 

Graf – Vzdělání obyvatel Olomouckého kraje
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 Graf – Počet obyvatel v jednotlivých okresech

 Graf – Vzdělání obyvatel Olomouckého kraje (v tis.)

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 Čes-
ké republiky. Kraj se skládá z pěti okresů: Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šum-
perk. Společně se Zlínským krajem tvoří správní region NUTS 2 s názvem Střední 
Morava. Krajským městem je Olomouc (99 489 obyvatel). Z celkového počtu 399 
obcí Olomouckého kraje má 30 statut města.

Olomoucký kraj je počtem obyvatel 636 356 sedmý nejlidnatější mezi 14 kraji 
v České republice. Průměrnou hustotou zalidnění 120,8 obyvatel na km2 se řadí 
k průměrně lidnatým krajům. Hustota se však v jednotlivých částech kraje výrazně 
liší. Například na Jesenicku je hustota 55,5 obyvatel na km2, oproti tomu na Přerov-
sku 156,3 obyvatel na km2.

Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje dobře koresponduje s věkovou 
strukturou v celé České republice. V posledních letech dochází k postupnému po-
klesu počtu osob v produktivním věku (15 – 64 let), jejichž počet v roce 2013 před-
stavoval 67,6 % všech obyvatel kraje. Stejně jako v celé České republice naopak 
neustále stoupá počet osob v poproduktivním věku (65 a více let). V roce 2013 
jejich počet tvořil 17,7 % všech obyvatel kraje. Průměrný věk osob v Olomouckém 
kraji byl v roce 2013 41,7 let. 

Vzdělanost a kvalifikovanost pracovní síly v Olomouckém kraji odpovídá průmě-
ru 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 (36,9 %). Vy-
sokoškolsky vzdělaných lidí je v Olomouckém kraji 11,4 %, což kraj řadí na 4. místo 
mezi všemi kraji ČR.  Nejmenší zastoupení vysokoškolsky vzdělaných lidí je v okre-
se Jeseník (7,9 %), největší naopak v okrese Olomouc (14,5 %). 

Olomoucký kraj má dlouhodobě vyšší míru nezaměstnanosti, než vykazuje celo-
republikový průměr (k 31. 12. 2013 9,8 %, ČR 8,2 %). Největší podíl nezaměstnaných 
již tradičně tvoří osoby se základním vzděláním bez odborné kvalifikace. Výrazný 
propad zaměstnanosti 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 různorodá, 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 roce 2013 dosahovala výše 22 267 Kč (11. místo v rámci ČR). 
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 Graf – Zaměstnanost v sektorech (ekonomicky aktivní obyvatelé)

Olomoucký kraj má příznivé podnikatelské prostředí, které vychází ze silné průmys-
lové tradice, široké odvětvové a oborové základny, kvalitní a dostupné pracovní síly. To 
vše vytváří dobré podmínky pro rozvoj všech druhů podnikatelských aktivit. Olomo-
ucký kraj má převážně průmyslový charakter. Nejvyšší zaměstnanost je vykazována 
v sektoru průmyslu a v terciérním sektoru. Zaměstnanost v zemědělství se neustále sni-
žuje. Intenzivní 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 rostoucím 
odvětvím se v posledních letech stává elektrotechnický průmysl a také oblast optiky  
a jemné mechaniky či stavebnictví. Potravinářský průmysl má rovněž významné po-
stavení i s ohledem na vysoký podíl zemědělské výroby v kraji. Svoji tradici se nadále 
zachovává i textilní a oděvní průmysl. Největší potenciál v oblasti inovací mají v součas-
nosti 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 2013 v Olomouckém kraji vykazoval 
284 457 Kč a řadil se tak až na 12. místo mezi 14. kraji v ČR. 

Ekonomickou základnu kraje tvoří malé a střední podniky. K 31. 12. 2013 bylo v kraji 
evidováno celkem 135 788 malých podniků do 25 zaměstnanců (vč. fyzických osob)  
a 1 239 středních podniků (25 – 249 zaměstnanců). Velkých podniků s 250 a více za-
městnanci bylo k tomuto datu v kraji evidováno 92.

Rozvoj podnikatelských aktivit je vždy ovlivněn 
také dopravní dostupností. Olomoucký kraj 
má relativně dobře vybudovanou silniční síť. 
Krajem prochází dálnice D1 a dvě rychlostní 
komunikace (R46 a R35). Železniční tratě jsou 
krajem vedeny rovnoměrně, v Přerově se na-
chází důležitý železniční uzel a křižovatka dvou 
mezinárodních vysokorychlostních železničních 
koridorů (II. a III. tranzitní koridor).

Nejvýznamnější silniční a železniční tahy procházející Olomouckým krajem: 
D1 – Lipník nad Bečvou – Bělotín (dále na Ostravu)
R 46 – Olomouc – Vyškov (napojení na D1)
R35 – 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 technic-
kým zaměřením. Střední technické školy jsou však v kraji rozmístěny rovnoměrně. 

Přehled vysokých škol v Olomouckém kraji 
NÁZEV ŠKOLY POČET STUDENTŮ ROK ZALOŽENÍ / MĚSTO
FAKULTY – OBORY V OL. KRAJ FUNGOVÁNÍ V KRAJI

 Univerzita Palackého Olomouc 23 000 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 800 2005 Olomouc
 Podniková ekonomika a management 
 Management a ekonomika ve veřejném sektoru 
 Podnikové informační systémy 
 MBA, postgraduální studium 
 Vysoká škola logistiky 850 2004 Přerov
 Dopravní logistika
 Logistika služeb 
 Informační management 
 Logistika cestovního ruchu 
 Logistika letecké dopravy 
 Navazující magisterský program Logistika 
 VŠB – TU Ostrava 174 2002/2003 Šumperk 
 Fakulta strojní (strojírenská technologie, dopravní technika) 
 Vysoká škola podnikání, Ostrava 70 2000 Jeseník 
 106 2004/2005 Olomouc
 Studijní program ekonomika a management 
 Univerzita Tomáše Bati, Zlín 320 2008/2009 Prostějov
 Fakulta logistiky a krizového řízení (obor logistika a management – Prostějov)
 Mendelova zemědělská  10 2006//07 Hranice
 a lesnická univerzita v Brně 
 Fakulta lesnická a dřevařská (SP Lesnictví)
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Olomoucký kraj má velmi silnou tradici ve studiu cizích jazyků. Kromě možnosti stu-
dia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého je to existence tří bilingvních gymnázií 
v Olomouci (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 kra-
je (www.khkok.cz), která sdružuje všechny okresní komory. Celkem v kraji je členem 
hospodářské komory cca 600 podnikatelských subjektů, přičemž tyto subjekty tvoří 
mezi 55 až 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 podnikatelské-
ho 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 znalostní 
ekonomiku, která vychází z oblasti výzkumných a vývojových aktivit a transferu tech-
nologií. S tímto cílem vzniká dokument Regionální inovační strategii Olomouckého 
kraje (dále jen RIS OK), obsahující analýzu současné situace Olomouckého kraje v ob-
lasti inovací a Akční plán RIS OK, který představuje několik pilotních projektů. Realizace 
aktivit Akčního plánu přispěje k zvýšení regionální konkurenceschopnosti Olomoucké-
ho 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 vě-
deckým 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, stejně 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 regionální roz-
voj a lidské zdroje (BIOMEDREG). Ten si klade za cíl podporu rozvoje Střední Moravy 
pomocí výzkumu a vývoje v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů a techno-
logií. Jeho iniciátorem je Univerzita Palackého v Olomouci, která jej připravuje ve spolu-
práci s Fakultní nemocnicí Olomouc, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze 
a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a významnými subjekty z aplikační 
sféry. Hlavním cílem je zřízení no-
vého Ústavu molekulární a trans-
lační medicíny při Lékařské Fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci. 
Tento ústav se stane technologic-
kou infrastrukturou a platformou 
pro molekulárně orientovaný zá-
kladní a translační biomedicínský 
výzkum, s cílem lépe porozumět 
molekulární podstatě nádorových 
a infekčních onemocnění.

Zapojit nanotechnologie do každodenního života v Olomouckém kraji plánuje Re-
gionální 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 techno-
logií, nanofotoniky, tenkých vrstev, analytických procesů a instrumentace. Centrum 
zaměřuje své aktivity na výzkum a vývoj moderních nanomateriálů pro čištění pod-
zemních a odpadních vod, biologicky aktivních sloučenin, uhlíkových nanostruktur, 
magnetických nanomateriálů pro medicínu, optických prvků pro konstrukci detektorů 
kosmického záření či technologií antibakteriálních úprav povrchů pomocí nanočástic 
stříbra. Prostory centra nabízí zázemí nových laboratoří s unikátním spektrem syntetic-
kých, 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 kvali-
fikovaných míst a úzké propojení vědy a výzkumu s praxí.
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EKONOMICKÉ ASPEKTY OLOMOUCKÉHO KRAJE

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 z skládá z pěti okresů: Jeseník, 
Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk. Společně se Zlínským krajem tvoří 
správní region NUTS 2 s názvem Střední Morava. Krajským městem je Olo-
mouc (100 362 obyvatel). Třicet obcí z celkového počtu 399 v Olomouckém 
kraji má statut města.

Olomoucký kraj je počtem obyvatel 642 041 šestý nejlidnatější mezi 14 
kraji v České republice. Průměrnou hustotou zalidnění 121,9 obyvatel na 
km2 se řadí k průměrně lidnatým krajům. Hustota se však v jednotlivých 
částech kraje výrazně liší. Například na Jesenicku je hustota 57,4 obyvatel 
na km2, oproti tomu na Přerovsku 158,6 obyvatel na km2.

Graf – Počet obyvatel v jednotlivých okresech

Vzdělanost a kvali kovanost 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. Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje odpovídá 
průměru České republiky. Počet osob v produktivním věku (ve věku 15–59 
let) představoval v roce 2009 70,3 % celkového počtu obyvatel, tj. 451 614 
osob. Průměrný věk lidí v Olomouckém kraji činil v roce 2009 40,7 let. Cel-
kový počet ekonomicky aktivních obyvatel v roce 2009 byl 316 600 osob. 

Nejvíce lidí má úplné střední vzdělání. V regionu Jeseník je zastoupení vy-
sokoškolsky vzdělaných lidí nejmenší z celého kraje, prostějovský region 
má z hlediska struktury vzdělání nejvyšší podíl vyučených. 

Graf – Vzdělání obyvatel Olomouckého kraje

OLOMOUC

PŘEROV

PROSTĚJOV

ŠUMPERK

JESENÍK

124 405; 19,4 %

110 214; 17,2 %

134 324; 20,9 %

231 843; 36,1 %

41 255; 6,4 %

Základní a bez vzdělání    

Střední bez maturity         

Střední s maturitou  

Vysokoškolské 

98,9; 17,9 %
51,9; 9,4 %

213,7; 38,8 %

186,8; 33,9 %

Jeseník
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk

39 910; 6,3 %

232 474; 36,5 %

109 223; 17,2 %

132 014; 20,7 %

122 723; 19,3 %

Primary and without education
Secondary without 
matriculation exam
Secondary with matriculation 
and higher vocational schools
University education

198,3; 36,9 %

171,7; 31,9 %

61,5; 11,4 % 106,6; 19,8 %

 Graph – Population by districts

 Graph – Education inhabitants of Olomouc region (in thous.)

The Olomouc Region is located in north central Moravia and shares a 104 km long 
border with Poland. Its area of 5,267 km2 ranks it in eighth place among the 14 
regions of the Czech Republic. The region encompasses five districts: Jeseník, Olo-
mouc, Prostějov, Přerov and Šumperk. Together with the Zlín Region, it creates the 
NUTS 2 administrative region called Central Moravia. The regional city is Olomouc 
(99,489 inhabitants) and of the 399 municipalities in the Olomouc Region, 30 have 
the status of a town.

Czech Republic, the number of people at retirement age (65 and over) is con-
stantly increasing and in 2013 it comprised 17.7% of the region’s population. The 
average age of the Olomouc Region in 2013 was 41.7 years.

Education and qualification of the labour force in the Olomouc region corre-
spond to the national average. The regional labour force has a long tradition of 
industrial production; however, the recent years have witnessed a shortage of 
technically educated people, particularly among the new upcoming workforce.

Most people in the Olomouc Region have secondary education without matricu-
lation examination (36.9%). 11.4% of university educated people put the region in 
4th place among all national regions. The lowest proportion of university educa-
ted people is in the Jeseník district (7.9%); in contrast, the largest proportion is in 
the Olomouc district (14.5%).

The Olomouc Region has persistently experienced higher unemployment rate 
than the reported national average (as of 31 December 2013= 9.8%; 8.2% in the 
ČR). The largest share of the unemployed has traditionally been made up of peo-
ple with primary education without professional qualification. The significant inc-
rease in unemployment has been registered among people aged 60 and over. Skill 
shortage creates unsatisfied demand as employers require technically skilled wor-
kers who meet the requirements of the labour market. The unemployment rate 

The Olomouc Region has 636,356 residents and is the seventh most densely po-
pulated among the 14 regions of the Czech Republic. The average population 
density, 120.8 inhabitants per km2, places it among the average populous regions. 
However, the density in different parts of the region varies considerably. For exam-
ple, Jeseník has density of 55.5 inhabitants per km2, compared to Přerov which has 
156.3 inhabitants per km2.

The population age structure of the Olomouc Region corresponds well with the 
age structure of the Czech Republic. In recent years, there has been a gradual 
decline in the number of people of working age (15 to 64 years), which in 2013 
accounted for 67.6% of all inhabitants. On the other hand, as in the rest of the 
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varies considerably and is related to the location; in the regional core areas (Olomouc, 
Prostějov district) the rate of unemployment is lower than in Jeseník district which has 
the highest unemployment rate.

For many years, the regional average wage has been well below the national average. 
In 2013, it amounted to 22,267 CZK (11th place within the Czech Republic).

The Olomouc Region has a favourable business environment based on strong indus-
trial tradition, broad sector and speciality disciplines, and quality and accessible workfor-
ce. These features lay a solid foundation for the development of all types of business acti-
vities. The Olomouc Region is predominantly industrial in character with the highest 
employment in industry and tertiary sectors. Employment in agriculture has been stea-
dily decreasing. Intensive agricultural production is largely located in the fertile south; 
extensive agriculture dominating the mountainous northern part of the region.

Engineering represents the strongest industrial sector. In recent years, rapid growth 
has been seen in sectors such as electrical engineering, optics, precision engineering 
and construction. The food industry also has a prominent position taking into the 
account the high share of agricultural production in the region. The textile and clothing 
industry maintains its traditional strength in the region. Currently, the greatest potential 
for innovation is seen nanotechnology and biotechnology.

Just like the range of data relating to the Olomouc Region, the economy in different 
areas of the region varies considerably as well. Industry sectors have the strongest base 
in the so-called entrepreneurial triangle formed by the Olomouc, Prostějov and Přerov 
neighbouring areas, with the individual cities/towns only 20 km or so apart.

Development of business activities is always 
influenced by good transport links. The Olo-
mouc Region has a relatively well developed 
road network; the D1 motorway and two high 
speed roads (R46 and R35) pass through it. Rail-
way lines are spread evenly through the region; 
Přerov is an important railway junction and the 
junction of two international high-speed rail 
corridors (II and III transit corridors).

Major road and railway routes passing through the Olomouc Region
D1 Lipník nad Bečvou – Bělotín (following to Ostrava)
R 46 Olomouc – Vyškov (connection to D1 motorway)
R35 Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou
I/55 Olomouc – Přerov – Hulín
I/44 Mohelnice – Šumperk – Jeseník – Mikulovice (following to Polan)
II. transit corridor (in the ČR, stretch 
Petrovice u Karviné – Ostrava – 
Přerov – Břeclav)
III. transit corridor (in the ČR stretch 
Mosty u Jablunkova – Ostrava – 
Přerov – Praha – Cheb)

Industry 
Education, health, 
public administration
Construction
Agriculture and forestry
management

32,9 %

Services

22,1 %
9,4 %

3,7 %

31,9 %

Graph – Employment in the sector (economically active population)

The GDP per 1 inhabitant in 2013 in the Olomouc Region stood at CZK 284,457 and 
ranked 12th of the 14 regions of the Czech Republic.

Small and medium-sized businesses constitute the regional economic base. As of 
31 December 2013, a total pf 135,788 small businesses with up to 25 employees 
(including single person entities) and 1,239 medium-sized companies (25 to 249 em-
ployees) were recorded. 92 large companies with 250 and more employees were also 
recorded to this date.

Within the education sector, the Olomouc Region´s handicap is the absence of  
a university with a technical focus, though secondary technical schools are evenly 
distributed.

Overview of universities within the Olomouc Region
NAME NUMBER OF STUDENTS YEAR OF ESTABLISHMENT /  LOCATION

FACULTIES – DISCIPLINES  IN THE OLOMOUC REGION  ACTIVE IN THE REGION 

 Palacký University Olomouc 23,000 1573/1946 Olomouc
 Faculty of Theology 
 Faculty of Medicine 
 Faculty of Philosophy 
 Faculty of Natural Science 
 Faculty of Education 
 Faculty of Physical Culture 
 Faculty of Law 
 Faculty of Health Sciences 
 Moravian University Olomouc 800 2005 Olomouc
 Business Administration and Management 
 Public Sector Management and Economics 
 Business Information Systems 
 MBA, Postgraduate studies 
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 College of Logistics 850 2004 Přerov
 Transport Logistics
 Services Logistics  
 Information Management 
 Tourism Logistics 
 Air Transport Logistics 
 Master’s degree study programme – Logistics 
 VŠB – TU Ostrava 174 2002/2003 Šumperk
 Faculty of Mechanical Engineering (engineering technology, transportation technology)
 Business School Ostrava 70 2000 Jeseník
 106 2004/2005 Olomouc
 Economics and Management study programme
 Tomáš Baťa University Zlín 320 2008/2009 Prostějov
 Faculty of Logistics and Crisis Management (logistics and management – Prostějov) 
 Mendel University 10 2006//07 Hranice
 of Agriculture and Forestry Brno
Faculty of Forestry and Wood (SP Forestry)

The Olomouc Region has a very strong tradition of the study of foreign languages. 
Besides the opportunity to study languages at the Philosophical Faculty of Palacký 
University, languages may also be studied at three bilingual grammar schools in Olo-
mouc (English, French and Spanish) and at the grammar school focusing on modern 
languages in Šternberk (German).

Within the Olomouc Region, each district has the District Chamber of Commerce and 
additionally at the pan-regional level the Regional Chamber of Commerce of the 
Olomouc Region (www.khkok.cz) has been set up to bring together all district cham-
bers. The Chamber of Commerce has approximately 600 members; these business 
entities constitute 55% to 60% of the regional GDP. It primarily serves to promote the 
business environment and represent businessmen’s interests.

CzechInvest (www.czechinvest.org), the government agency for supporting business 
activities, resides within the Olomouc Region. The facilitation of a favourable business 
enviornment is carried out by the Department of Strategic Development of the 
Regional Authority of the Olomouc Region (www.kr-olomoucky.cz, link Podnikání).

The Olomouc Region, like any other region in the Czech Republic, seeks to develop 
know-how based economy emanating from research and development activities 
and technology transfer. With this aim, the Regional Innovation Strategy of the 
Olomouc Region (hereinafter referred to as RIS OK) was prepared, which includes 
analysis of the current situation in terms of innovation and RIS OK Action Plan, introdu-
cing several pilot projects. The implementation of activities under the Action Plan shall 
contribute to increasing competitiveness of the Olomouc Region based on linking the 
academic and business activities.

To the growth of innovative potential contribute clusters, a group of companies in the 
same industry and with similar aims. With the support of the Olomouc Region, four 
clusters are active: Olomouc innovation cluster, Czech nanotechnology cluster, Moravi-
an-Silesian wood cluster and from 2009 also the MedChemBio cluster.

Close cooperation also takes place between the Olomouc Region and the Palacký Uni-
versity in Olomouc. Started in 2000, the Science and Technology Park (STP UP) forms 

the bridge between the scientific and business worlds. Through the Business Incubator, 
it helps new entrepreneurs with unique ideas and focus on starting business. It provi-
des rental office and manufacturing space, advisory services, use of equipment and the 
Palacký University know-how under favourable conditions. It also provides consulting 
services related to the preparation of a business plan, establishment of the company, 
groundwork for grant applications, grant management, promotion and marketing for 
start-ups, as well as aid in the protection of industrial intellectual property and prepara-
tion of licensing agreements. VTP UP arranges for its clientele specific and tailored me-
asurement, analysis and research carried out by the Palacký University. It also prepares 
bids and contracts, and provides supervision during contract implementation.

Another unique innovation activity is Biomedicine for Regional Development and 
Human Resources (BIOMEDREG). It aims to support development in Central Moravia 
through research and development in biotechnology, and advanced materials and 
technologies. It has been initiated by the Palacký University in Olomouc in collabora-
tion with the University Hospital Olomouc, Chemical Technology University in Prague, 
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AV ČR and major interested parties. 
The main objective is the establishment of the Institute of Molecular and Translational 
Medicine at the Medical Faculty 
of Palacký University. This institute 
shall become the technological 
infrastructure and platform for mo-
lecular-oriented fundamental and 
translational biomedical research 
in order to improve understanding 
of the molecular basis of cancer 
and infectious diseases.

Introduction of nanotechnology into everyday life within the Olomouc Region is under 
the auspices of the Regional Centre of Advanced Technologies and Materials of 
the Faculty of Science, Palacký University in Olomouc. The centre shall be the sour-
ce of new knowledge suitable for transfer into manufacturing practice in the field of 
nanotechnology, optical technologies, nano-photonics, thin layers, analytical processes 
and instrumentation. It shall focus its activities on research and development of advan-
ced nanomaterials for the treatment of contaminated groundwater and wastewater, 
biologically active compounds, carbon nanostructures, magnetic nanomaterials for 
medicine, optical elements for cosmic ray detectors and techniques for antibacterial 
surface treatment using silver nanoparticles. The centre offers new laboratory facilities 
with a unique range of synthetic, analytical and measuring techniques for upgrading 
the existing or introducing entirely new technologies.

Innovation and science is also directed at the food industry. The tradition of breeding 
and agriculture in Haná region shall be renewed by the Haná Regional Centre for Bio-
technological and Agricultural Research. This centre will bring to the sector entirely 
new methods, particularly in the field of molecular genetics and biotechnology. The 
results of the planned research shall be applicable, for example, in the development 
of modern methods of cultivation and new varieties of crops, finding new sources of 
raw materials for the food and pharmaceutical industries, improvement in food quality 
and its management, etc. The activities are prepared by the UP Faculty of Science and 
its partners – Olomouc based ÚEB AV ČR, v. v. i., and VÚRV, v. v. i. bringing to Olomouc 
high-end technology, high-skilled job opportunities and close links between science 
and research, and the industry. 
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V Olomouckém kraji jsou příznivé podmínky pro vznik a působení firem s vysokou 
přidanou hodnotou, například firmy vyvíjející a vyrábějící inovační produkty. Mno-
hé z těchto společností jsou nejen spolehlivými dodavateli kvalitních výrobků  
a služeb, ale mohou být i vhodnými partnery pro zapojení do společných vý-
zkumných, vývojových a inovačních 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 me-
chanika, optoelektronika, průmyslová chemie, čerpací technika a zařízení, systémy 
pro transport tekutin, vodohospodářská zařízení, membránové technologie, po-
travinářství, 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 materi-
álů (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 fi-
rem, prostřednictvím projektů, jako jsou např. Inovační vouchery Olomoucké-
ho kraje, Soutěž Podnikavá hlava aj.

Další nástroje podpory inovačního podnikání a spolupráce mezi firmami a vý-
zkumnými institucemi vychází z regionálních inovačních strategií, připravovaných 
a realizovaných v Olomouckém kraji. Jednak je to Regionální inovační strategie 
Olomouckého kraje (RIS OK), již realizuje zájmové sdružení právnických osob OK4I-
novace – členy tohoto sdružení jsou Olomoucký kraj, Krajská hospodářská komora 
Olomouckého kraje, statutární město Olomouc, statutární město Přerov, Univerzita 
Palackého v Olomouci, Vysoká škola logistiky, Agrární komora Olomouckého kraje, 
Nadační ústav regionální spolupráce a klastr MedChemBio. Dále Olomoucký kraj 
připravuje realizaci regionálního anexu tzv. Národní strategie inteligentní spe-
cializace ČR (RIS 3, z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Spe-
cialisation). Cílem RIS 3 (i podle Evropské komise) je podpořit vznik a růst nových, 
konkurenceschopných hospodářských aktivit s velkým potenciálem pro inovace.

Inovativní firmy jsou takové, jež vyvíjí a úspěšně uplatňují na trhu velmi 
konkurenceschopné produkty a technologie s vysokou přidanou hodno-
tou 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 spo-
jenému s inovačními procesy se velká část těchto firem vyznačuje úsilím o získání 
dotačního spolufinancování inovačních projektů, prostřednictvím evropských, 
národních i regionálních programů finanční podpory.

Přehled inovativních firem – úspěšní žadatelé z Olomouckého kraje o do-
tační spolufinancování výzkumných a inovačních projektů, ve vybraných 
programech:

7. rámcový program EU
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.; CanTech, s.r.o.; LASER-TECH, s.r.o.; Nano-
Trade, s.r.o.; OLTIS Group a.s.; PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.; TESCO SW a.s.

TAČR – „Centra kompetence“
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.; IntellMed, s.r.o.; PRO-BIO, ob-
chodní společnost s r.o.; Raven Trading s.r.o.; SIGMA GROUP a.s.; SIGMA – Výzkum-
ný a vývojový ústav, spol. s r. o.; SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s.

OPPI Inovace
ABO valve, s.r.o.; AGROP NOVA a.s.; AMF Reece CR, s.r.o.; AQ, s.r.o.; BioApex,s.r.o.; 
BioPatterns s.r.o.; CIDEM Hranice, a.s.; ELMO-PLAST a.s.; ELV. S Morava, s.r.o.; EPCOS 
s.r.o.; F O C A M spol. s r.o.; FILÁK, s.r.o.; fluxamat, s.r.o.; GM Plast, s.r.o.; Hanácké že-
lezárny a pérovny, a.s.; ISH PUMPS OLOMOUC a.s.; Klein & Blažek spol. s r.o.; LASKI, 
s.r.o.; Meopta – optika, s.r.o.; MICOS spol. s r.o.; Moravské potravinářské strojírny, 
a.s.; NanoTrade s.r.o.; OP papírna, s.r.o.; Petr Obrtel – POVYS; Plastkon product s.r.o.; 
PRESBETON Drahotuše, s.r.o.; PSP Pohony a.s.; SCHIEBEL, s.r.o.; TopTeramo s.r.o.; 
Toray Textiles Central Europe s.r.o.; TOS Olomouc, s.r.o.; TRUMF International s.r.o.; 
UNEX a.s.; VAV elektronic, s.r.o.; ZKL Hanušovice, a.s.; ZLKL, s. r. o.

Inovační vouchery v Olomouckém kraji
Seznam úspěšných firemních žadatelů o inovační vouchery v Olomouckém kraji 
najdete na tomto webu: 
www.kr-olomoucky.cz/inovacni-vouchery-cl-1090.html 
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The Olomouc Region offers favourable conditions for establishing and operating 
companies that focus on high added value, such as companies developing and 
producing innovative products. Such entities are not only reliable suppliers of 
quality products and services, but may also be suitable partners in joint research, 
development and innovation projects. In other instances, they also provide 
opportunity for lucrative capital investment.

In the region, innovative companies are active in high knowledge based indus-
tries such as nanotechnology and advanced materials, biomedical and life 
sciences or advanced agriculture and biotechnology; furthermore, also in 
sectors such as mechanical engineering, electrical industry, powder metallurgy, 
optics and precision engineering, optical electronics, industrial chemistry, pum-
ping equipment and facilities, systems for transport of fluids, water management 
facilities, membrane technology, food, and many more.

Many innovative companies work closely with regional centres of excellence 
at the Palacký University in Olomouc, such as the Haná Regional Centre for 
Biotechnological and Agricultural Research, Regional Centre of Advanced 
Technologies and Materials (RCPTM), Institute of Molecular and Translatio-
nal Medicine (UMTM) or several university departments, and also other regional 
and ex-regional research organisations.

The Olomouc Region helps through various initiatives to establish and develop 
innovative companies by means of, for example, the Olomouc Region Innova-
tive Vouchers, Enterprising Brain Competition and others.

Further tools to support entrepreneurial innovation and business cooperation 
between companies and research institutes are based on regional innovation 
strategies prepared and implemented in the Olomouc Region. One such tool is 
the Regional Innovation Strategy of the Olomouc Region (RIS OK), which has 
instigated the corporate interest group OK4Inovace – members of the associati-
on are the Olomouc Region, Regional Chamber of Commerce of the Olomouc 
Region, City of Olomouc, City of Přerov, Palacký University in Olomouc, College 
of Logistics, Agrarian Chamber of the Olomouc Region, Foundation Institute of 
Regional Cooperation and the MedChemBio cluster. Furthermore, the Olomouc 
Region is setting up a regional policy unit, the National Strategy for Smart Spe-
cialisation Czech Republic (RIS 3, from the English version of the Research and 
Innovation Strategy for Smart Specialisation). The aim of RIS 3 (and also of the 
European Commission) is to support the creation and growth of new competitive 
economic activities with high potential for innovation.

Innovative companies are defined as those that develop and successfully 
apply to the market highly competitive products and technologies with 
high added value for customers. They often collaborate in the development of 
innovative products with other organisations, particularly universities and other 
research institutions. Some innovative companies are protecting their industrial 
intellectual property arising from the development of products in the form of  

a patent or utility model. Due to the increased business risk associated with 
innovation processes, a large proportion of these companies is characterised by 
efforts to obtain co-financing grants for innovative projects through European, 
national and regional financial support programmes.

Overview of innovative companies – successful applicants from the Olo-
mouc Region for co-financing subsidy for research and innovation projects 
in selected programmes:

7. EU Framework Programme
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.; CanTech, s.r.o.; LASER-TECH, s.r.o.; Nano-
Trade, s.r.o.; OLTIS Group a.s.; PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.; TESCO SW a.s.

TAČR – “Competence Centres”
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.; IntellMed, s.r.o.; PRO-BIO, ob-
chodní společnost s r.o.; Raven Trading s.r.o.; SIGMA GROUP a.s.; SIGMA – Výzkum-
ný a vývojový ústav, spol. s r. o.; SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s.

OPPI Innovations
ABO valve, s.r.o.; AGROP NOVA a.s.; AMF Reece CR, s.r.o.; AQ, s.r.o.; BioApex,s.r.o.; 
BioPatterns s.r.o.; CIDEM Hranice, a.s.; ELMO-PLAST a.s.; ELV. S Morava, s.r.o.; EPCOS 
s.r.o.; F O C A M spol. s r.o.; FILÁK, s.r.o.; fluxamat, s.r.o.; GM Plast, s.r.o.; Hanácké že-
lezárny a pérovny, a.s.; ISH PUMPS OLOMOUC a.s.; Klein & Blažek spol. s r.o.; LASKI, 
s.r.o.; Meopta – optika, s.r.o.; MICOS spol. s r.o.; Moravské potravinářské strojírny, 
a.s.; NanoTrade s.r.o.; OP papírna, s.r.o.; Petr Obrtel – POVYS; Plastkon product s.r.o.; 
PRESBETON Drahotuše, s.r.o.; PSP Pohony a.s.; SCHIEBEL, s.r.o.; TopTeramo s.r.o.; 
Toray Textiles Central Europe s.r.o.; TOS Olomouc, s.r.o.; TRUMF International s.r.o.; 
UNEX a.s.; VAV elektronic, s.r.o.; ZKL Hanušovice, a.s.; ZLKL, s. r. o.

Innovation Vouchers in the Olomouc Region
List of successful applicants for business innovation vouchers in the Olomouc 
Region may be found on the following Web site: 
www.kr-olomoucky.cz/inovacni-vouchery-cl-1090.html 
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MedChemBio
KLASTR MEDICINÁLNÍ 
CHEMIE A CHEMICKÉ BIOLOGIE

Klastr MedChemBio se stal klíčovým subjektem spolupráce akademických pra-
covišť, firem, dodavatelů, investorů, odborných společností a výrobních podniků  
v oblasti vývoje, testování a výroby léčiv a tím napomáhá rozvoji medicinální 
chemie a chemické biologie v České republice. MedChemBio se v oboru medici-
nální chemie a chemické biologie úspěšně etablovalo. Klastr vytvořil za krátkou 
dobu existence funkční platformu pro výměnu odborných znalostí, povedlo se 
přispět k rozvoji členské základny prostřednictvím možnosti podílet se na rea-
lizaci společných projektů, účastnit se odborných akcí pravidelně pořádaných 
klastrem, nebo využívat vybudovanou infrastrukturu. Klastr poskytuje rozsáhlý 
informační servis, upozorňuje členy na vhodné obchodní příležitosti, příležitosti 
k propagaci a zprostředkovává setkání s významnými odborníky.
V rámci společného projektu klastru se podařilo vybudovat kontrolní laboratoř 
a získat pro její činnost povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Laboratoř 
poskytuje služby v oblasti kontroly jakosti léčivých přípravků, účinných látek, 
výchozích surovin a meziproduktů. Je schopna nabídnout možnost zpracová-
ní stabilitních studií výše uvedených materiálů. Na přání zadavatelů je možné  
v laboratoři MedChemBio provádět vývoj a validace analytických metod a dal-
ší formy průmyslového výzkumu. Stávající vybavení umožňuje provádět běžné  
i speciální fyzikálně-chemické analýzy jako např. kapalinovou chromatografii, 
infračervenou spektroskopii, titrace a celou další škálu analytických stanovení. 
Laboratoř disponuje i povolením Ministerstva zdravotnictví ČR pro zacházení  
s vybranými prekursory návykových látek. Laboratoř spolupracuje s významným 
farmaceutickým partnerem.
Jako jednomu z mála klastrů v České republice se MedChemBio podařilo uspět 
ve druhé výzvě Spolupráce-Klastry programu Podnikání a inovace a získal dota-
ci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro řešení dalších vědecko-výzkumných 
projektů.
Žhavým tématem je internacionalizace klastru. MedChemBio a jeho výsledky 
jsou pravidelně představovány na mezinárodních výstavách a konferencích, le-
tos na jaře se představí v USA na akci BIO San Diego a na podzim v Paříži na CPhI. 
Klastr navázal spolupráci s dalšími partnery ze zemí Visegrádské čtyřky a podílí se 
na vzniku oborového metaklastru. Uvedené aktivity jsou zatím v zárodku, vedení 
klastru si však uvědomuje důležitost mezinárodní spolupráce a bude usilovat 
o další rozvoj v oblasti internacionalizace.
Klíčovým partnerem klastru je především Univerzita Palackého v Olomouci, která 
poskytuje MedChemBio zázemí na půdě svých dvou fakult, lékařské a přírodo-
vědecké. Klastr spolupracuje úzce především s Ústavem molekulární a translační 
medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který představuje 
významnou platformu pro výzkum a vývoj léčiv a biomarkerů (více informací na 
www.umtm.cz). Na řešení tohoto projektu se mimo jiné podílí prof. Jiří Bártek, 
jeden z nejcitovanějších českých vědců.

Aktuální počet členů: 26 / z toho se sídlem v Olomouckém kraji: 7
Struktura členské základny:
20 obchodních společnosti  
2 veřejné vysoké školy     
1 výzkumné instituce     
2 odborné společnosti     
1 nadace      
Kontaktní údaje: 
MedChemBio – zájmové sdružení právnických osob 
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc 
e-mail: info@medchembio.cz
www.medchembio.cz

ČESKÝ 
NANOTECHNOLOGICKÝ 
KLASTR

Český nanotechnologický klastr (the Czech Nanotechnology Cluster) sdružuje 
subjekty zabývající se využitím nanotechnologií. Hlavní náplň činnosti klastru je 
informační a technologický transfer, poradenství, vzdělávání, věda a výzkum, pro-
pagace a networking. Společným zájmem členů klastru je aplikace nanotechno-
logií do praxe.
Cílem klastru je vybudovat v Olomouckém kraji silné seskupení úzce spolupra-
cujících firem a institucí, využívajících nanotechnologie ve vzdělávání, výzkumu  
a vývoji, technologiích i v konečných výrobcích a službách. A dále napomáhat je-
jich vzájemné spolupráci a komunikaci. Klastr úzce spolupracuje s Přírodovědnou 
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Počet členů: 11 firem, z toho 4 z Olomouckého kraje
Struktura členské základny:
10 firem 
1 výzkumná instituce
Kontaktní údaje: 
Český nanotechnologický klastr, družstvo, Šlechtitelů 813/21, 779 00 Olomouc 
e-mail: info@nanoklastr.cz
www.nanoklastr.cz

K
lastry
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OLOMOUCKÝ
KLASTR INOVACÍ

Olomoucký klastr inovací tvoří regionálně propojené subjekty z oblasti IT, sprá-
vy budov a terciárního vzdělávání orientovaného zejména na oblast ekonomiky  
a managementu. 
Klastr se zabývá přípravou a realizací inovačních a výzkumných projektů svých 
členských organizací. Aktivně spolupracuje s akademickou a podnikatelskou sfé-
rou za účelem přenosu výsledků vědecké činnosti do praxe. Mezi hlavní partnery 
klastru patří Univerzita Palackého, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Os-
trava, České vysoké učení technické, ale také města, vedení regionu a podnikatel-
ské subjekty.

Počet členů: 3 firmy, z toho 3 z Olomouckého kraje
Struktura členské základny:
2 firmy 
1 soukromá vysoká škola
Kontaktní údaje: 
Olomoucký klastr inovací, družstvo, Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc 
kontaktní adresa: BEA centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 772 00 Olomouc
e-mail: oki@o-k-i.cz
www.o-k-i.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ 
DŘEVAŘSKÝ KLASTR

Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK) vznikl v roce 2005. V současné době sdru-
žuje 25 členů nejen z Moravskoslezského, ale také z Olomouckého a Zlínského 
kraje. 
Převážnou část členské základny tvoří malé a střední firmy podnikající v dřevoz-
pracujícím a stavebním průmyslu, ale i představitelé středního a vysokého školství. 
Struktura firem pokrývá celý řetězec od pěstování dřevní hmoty a její těžbu, přes 
následné zpracování až po výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou. MSDK 
realizuje společné projekty, které podporují rozvoj inovací, výzkum, transfer zna-
lostí a výsledky výzkumu v oblasti dřevozpracujícího průmyslu.  Činnost klastru 
je zaměřena na zlepšení podmínek pro podnikání v dřevozpracujícím průmyslu  
a posílení vazeb mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Mezi 
hlavní cíle klastru patří iniciovat a koordinovat spolupráci členů tak, aby bylo do-
saženo zvýšení konkurenceschopnosti, ekonomického růstu, exportu a zvýšení 
počtu zaváděných inovací, propagovat kraj, klastr a jeho členy, prosazovat pou-
žívaní dřeva ve stavebnictví, vytvářet nové impulzy vedoucí k rozvoji dřevařského 
průmyslu.
Jedním z realizovaných investičních projektů MSDK je vytvoření Výzkumného 
inovačního centra MSDK. Zde dochází k aplikaci vědecko-technických poznatků 
dřevozpracujícího průmyslu, a to zejména z oblasti výroby dřevěných konstrukcí, 
stavebně truhlářské výroby, ochrany dřeva, zkušebnictví, projektování a ověřování 
konstrukcí. Dalším z projektů je vytvoření Vývojového a odborného centra MSDK, 
které slouží k  praktickým ukázkám, vývojovým aktivitám a transferu znalostí z vý-
zkumu do praxe. Podstatnou část aktivit tvoří projekty zahrnující vzdělávání žáků 
ZŠ, studentů SŠ a VŠ, ale také pedagogů a pracovníků firem. 
Novým ambiciózním plánovaným projektem na programovací období 2015-2020 
je výstavba experimentální pětipodlažní dřevostavby. 
V roce 2015 oslaví Moravskoslezský dřevařský klastr již 10 let svého působení  
a jeho cílem je, aby se stal finančně nezávislým na evropských dotacích, které za-
tím velmi výrazně pomohly při realizaci projektů. 

Kontaktní údaje:
Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení, Studentská 6202, 708 33, Ostrava-Poruba
e-mail: info@msdk.cz
www.msdk.cz
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MedChemBio
MEDICINAL CHEMISTRY
AND CHEMICAL BIOLOGY CLUSTER

MedChemBio cluster has become the key player in the collaboration of academic 
institutions, companies, suppliers, investors, professional associations and 
manufacturing companies in the development, testing and production of drugs, 
thereby contributing to the development of medicinal chemistry and chemical 
biology in the Czech Republic. MedChemBio in the field of medicinal chemistry 
and chemical biology has successfully established itself. In its short existence, the 
cluster has created a functional platform facilitating the exchange of expertise, 
has managed to contribute to increase in membership through opportunities for 
participating in the implementation of joint projects, has aided in hosting regular 
professional events organised by the cluster, and opened up the scope of using 
existing infrastructure. The cluster provides wide-ranging information service, 
alerts members to suitable business opportunities, and facilitates publicity and 
meetings with eminent experts.
Within joint projects, the cluster has managed to build a testing laboratory and 
acquired the licence for its operations from the State Institute for Drug Control. 
The laboratory carries out quality control of medicinal products, active substances, 
raw materials and intermediates. It is able to offer the possibility of preparing 
stability studies of the abovementioned materials. On sponsor’s request, the 
MedChemBio laboratory can carry out the development and validation of 
analytical methods and other forms of industrial research. The existing equipment 
enables carrying out routine and special physical and chemical analyses such as 
liquid chromatography, infrared spectroscopy, titration, and other wide variety 
of analytical assessments. The laboratory has also the permission of the Ministry 
of Health of the Czech Republic for handling selected precursors of addictive 
substances. The laboratory collaborates with major pharmaceutical partners.
As one of the few clusters in the Czech Republic, MedChemBio succeeded in the 
second call of the Collaboration-Clusters Programme of Enterprise and Innovation 
and obtained a grant from the Ministry of Industry and Trade to carry out scientific 
research projects.
A hot topic is the internationalisation of the cluster. MedChemBio and its results 
are regularly presented at international exhibitions and conferences; this spring it 
shall present in the USA at the BIO San Diego and in the autumn at CPhI in Paris. 
The cluster has established collaboration with other partners from the Visegrad 
four countries and participates in the development of the meta-cluster discipline. 
These activities are still in the very beginning; however, the cluster management 
recognises the importance of international cooperation and seeks further 
development in the field of internationalisation.
The key partner of the cluster is, above all, the Palacký University in Olomouc, 
which provides the MedChemBio base at its two faculties, Medicine and Natural 
Sciences. The cluster closely collaborates with the Institute of Molecular and 
Translational Medicine of the Medical Faculty of Palacký University in Olomouc, 

which represents an important platform for research and development of drugs 
and biomarkers (for more information, please go to www.umtm.cz). Professor Jiří 
Bártek, one of the most cited Czech scientists, participates in this project.

Current number of members 26 / Members based in the Olomouc Region 7
Membership summary
20 Commercial companies
2   Public sector universities
1   Research institution
2   Professional societies
1   Foundation
Contact details:
MedChemBio – association of interested legal entities
Olomouc Science and Technology Park of Palacký  
University in Olomouc, Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc
E-mail: info@medchembio.cz
Internet link: www.medchembio.cz

CZECH 
NANOTECHNOLOGY 
CLUSTER

The Czech Nanotechnology Cluster brings together organisations engaged 
in the use of nanotechnology. The cluster’s main activity is information and 
technology transfer, consultancy, education, science and research, promotion and 
networking. The common interest of the cluster’s members is the application of 
nanotechnology in practice.
The cluster’s objective is to build, in the Olomouc Region, a powerful group of 
closely collaborating companies and institutions using nanotechnology in 
education, research and development, industrial applications and in end products 
and services. And to further facilitate collaboration and communication. The 
cluster works closely with the Faculty of Sciences, Palacký University in Olomouc.

Current number of members 11 / Members based in the Olomouc Region  4
Membership summary
10 Commercial companies
Research institution
Contact details:
The Czech Nanotechnology Cluster, cooperative, Šlechtitelů 813/21, 779 00 Olomouc
E-mail: info@nanoklastr.cz
Internet link: www.nanoklastr.cz

C
lusters
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OLOMOUC REGION 
INNOVATION CLUSTER

The Olomouc Region Innovation Cluster is formed of regionally interconnected 
entities in the field of IT, facilities management and tertiary education focusing 
mainly on economics and management.
The cluster deals with the preparation and implementation of innovative and 
research projects of its member organisations. It actively collaborates with the 
academic and business communities in order to transfer scientific results into 
practice. The main cluster partners include the Palacký University, VSB – Technical 
University of Ostrava, Czech Technical University and also towns, the regional 
management and business entities.

Current number of members 3 / Members based in the Olomouc Region 3
Membership summary
2 Commercial companies
1 Private university
Contact details:
Olomouc Region Innovation Cluster, cooperative, Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc 
Contact address: 
BEA centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 772 00 Olomouc
E-mail: oki@o-k-i.cz
Internet linK: www.o-k-i.cz

THE MORAVIAN-SILESIAN  
WOOD PROCESSING CLUSTER

The Moravian-Silesian Wood Cluster (MSDK) was established in 2005, it currently 
brings together 25 members from the Moravian-Silesian, Olomouc and Zlín regions.
The majority of the membership base consists of small and medium enterprises 
in the wood processing and construction industry and also the representatives 
of secondary and higher education. The structure of the companies covers 
the entire chain from wood cultivation and its extraction through subsequent 
processing to product production with high added value. MSDK implements 
joint projects that support innovation, research, knowledge transfer and research 
results in the wood industry. The cluster is focused on improving business 
conditions in the woodworking industry and strengthening the links between 
research, universities and businesses. Among the main objectives is to initiate 
and coordinate the collaboration of members in such manner as to achieve 
increased competitiveness, economic growth and exports, increase the number 
of innovations, promote the region, the cluster and its members, promote the use 
of wood in construction, and create new impulses leading to the development 
of the timber industry.
One of the MSDK investment projects has been the establishment of the MSDK 
Research Innovation Centre, where application of scientific and technical 
knowledge from the woodworking industry takes place, particularly in the 
production of timber structures, joinery manufacture for building industry, wood 
preservation, testing, design and verification of structures. Another project is 
the creation of the MSDK Development and Training Centre, which is used for 
practical demonstrations, development activities and transfer of knowledge from 
research to practical applications. A substantial part of the activities consists of 
projects involving education of primary school pupils, secondary school and 
university students and also teachers, and the staff of companies.
A new ambitious project planned for the period 2015-2020 is the construction of 
experimental five-story wooden building.
In 2015, the Moravian-Silesian Wood Cluster shall celebrate 10 years of its existence 
and its aim is to become financially independent of the European subsidies, which 
have significantly aided in the implementation of projects. 

Contact details:
The Moravian-Silesian Wood Cluster, civic association, Studentská 6202, 708 33, Ostrava-
-Poruba
E-mail: info@msdk.cz
Internet link: www.msdk.cz
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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: 160
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

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby ne uvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Hlavní produkty: Elektromagnety

Stručný popis firmy: Firma střední velikosti, zabývající se 
výrobou elektromagnetů pro automobilový průmysl a hyd-
rauliku. Mezinárodní korporátní organizace. Vznik české po-
bočky 1. února 1999.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Kendrion (Prostějov) s.r.o.
Address: Průmyslová 45, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.kendrion.com
Total number of employees: 220
Manual workers: 160
Type of business (industry): Automotive

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: EU countries
Import items: Components for manufacturing
EXPORT: YES
Export to: EU countries
Export items: Electromagnets

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Assembly operator, design engineer, setter, process engineer

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing, trade and services not 
specified in Appendix 1 to 3 of the Trading Act.

Main products: Electromagnets

Brief overview: A medium sized company engaged in the 
manufacture of electromagnets for the automotive indust-
ry and hydraulics. It belongs to an international corporate 
group; the Czech branch was set up on 1 February 1999.

PROSTĚJOV
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Company name: Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
Address: Pavelkova 253/5, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.koyobearings.cz
Total number of employees: 380
Manual workers: 310
Type of business (industry): Automotive

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, France, Italy, Slovak Republic, Poland, 
Japan, USA
Import items: Steel, needles, rollers, cages, lathe turning, oils, 
lubricants, packaging materials, machinery and equipment
EXPORT: YES
Export to: Germany, Italy, Russian Federation, Portugal, Bel-
gium, India, Hungary, Sweden, USA, France, Turkey, Slovak 
Republic, Spain
Export items: Bearings, motor pulleys

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Setter, process engineer – precision engineering, quality 
engineer – automotive industry experience, maintenance 
specialist technician, foreman

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of components for auto-
motive industry, machining

Main products: Needle and roller bearings, pulleys for die-
sel engines

Brief overview: The company is part of the multinational 
Japanese company JTEKT Corporation, a leading global 
manufacturer of components for the automotive industry. 
The manufacturing plant in Olomouc focuses on the pro-
duction of needle and roller bearings and pulleys for diesel 
engines for the automotive industry and also for other en-
gineering sectors and distribution. The main customers are 
VW, Renault, Daimler, PSA, Kia, Nissan, Avtovaz, Ford, Scania, 
ZF, Getrag, John Deere, Class, Agco and many more. The 
plant is certified in accordance with ISO/TS 16949:2009, ISO 
14001:2004, BS OHSAS 18001:2007. The company strategy 
pays utmost attention to achieving the highest quality and 
output together with all-around development in human 
resources.

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
Adresa: Pavelkova 253/5, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.koyobearings.cz
Počet zaměstnanců celkem: 380
Z toho dělníci: 310
Odvětví: Automobilový průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO 
Země importu: Německo, Francie, Itálie, Slovensko, Polsko, 
Japonsko, USA 
Předmět importu: Ocel, jehličky, válečky, klece, soustružení, 
oleje, maziva, obalový materiál, stroje a zařízení
EXPORT: ANO 
Země exportu: Německo, Itálie, Rusko, Portugalsko, Belgie, 
Indie, Maďarsko, Švédsko, USA, Francie, Turecko Slovensko, 
Španělsko
Předmět exportu: Ložiska, kladky do motorů

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Seřizovač, procesní inženýr – přesné strojírenství, inženýr 
kvality – zkušenost v automobilovém průmyslu, specialista 
údržby, mistr

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba komponent do automobilo-
vého průmyslu, obráběčství

Hlavní produkty: Jehličková a válečková ložiska, kladky do 
dieselových motorů

Stručný popis firmy: Společnost je součástí japonské nad-
národní společnosti JTEKT Corporation, která je předním 
světovým výrobcem součástek pro automobilový průmy-
sl. Závod v Olomouci se soustředí na výrobu jehličkových 
a válečkových ložisek a kladek do dieslových motorů urče-
ných nejen pro automobilový průmysl, ale i do dalších od-
větví strojírenství a distribuci. Hlavními zákazníky jsou VW, 
Renault, Daimler, PSA, Kia, Nissan, Avtovaz, Ford, Scania, ZF, 
Getrag, John Deere, Class, Agco a další. Závod je certifikován 
dle norem ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004, BS OHSAS 
18001:2007. Strategie závodu věnuje maximální pozornost 
dosahování nejvyšší kvality a výkonu společnosti společně 
s všestranným rozvojem lidských zdrojů.

Koyo Bearings Česká republika s.r.o.OLOMOUC
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LINAPLAST s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: LINAPLAST s.r.o.
Adresa: Sportovní 313, 798 12 Kralice na Hané
Okres: Prostějov
www.linaplast.cz
Počet zaměstnanců celkem: 160
Z toho dělníci: 110
Odvětví: Automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo‚ Španělsko, Švýcarsko, Slovenko
Předmět importu: Granuláty, kovové zásilky
EXPORT: ANO
Země exportu: Maďarsko, Slovensko, Německo, Slovinsko
Předmět exportu: Plastové díly, sestavy

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Nástrojař, seřizovač, konstruktér

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj dílů a sestav, výroba forem, výlis- 
ky z plastů, montáž sestav

Hlavní produkty: Díly pro automobilový průmysl jako např: 
řadící páky, ruční brzdy, zámkové systémy, interiérové díly 
a sestavy

Stručný popis firmy: Společnost LINAPLAST s.r.o. byla zalo-
žena v roce 1997. Navázala tak na činnost sdružení LINA. Fir-
ma je v ryze českých rukou a v moderním výrobním závodě 
v Kralicích na Hané zpracovává na 30 milionů výrobků roč-
ně. Specializuje se na dodávky převážně pro automobilový 
průmysl. Svým širokým záběrem je schopna pokrýt celý pro-
ces od vývoje výrobku, výrobu forem, lisování a následnou 
montáž sestav. V roce 2013 byla zprovozněna nová mon-
tážní hala a skladovací prostory. Společnost se zaměřuje na 
neustálý rozvoj a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. 
Od podzimu 2014 bude k tomuto účelu sloužit taktéž nově 
zbudované školící středisko.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: LINAPLAST s.r.o.
Address: Sportovní 313, 798 12 Kralice na Hané
District: Prostějov
www.linaplast.cz
Total number of employees: 160
Manual workers: 110
Type of business (industry): Automotive

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, Spain, Switzerland, Slovak Republic
Import items: Granules, metal inserts
EXPORT: YES
Export to: Hungary, Slovak Republic, Germany, Slovenia
Export items: Plastic components, assemblies

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Toolmaker, setter, design engineer

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Development of components and as-Development of components and as-
semblies, manufacture of moulds, pressed plastic compo-
nents, assembly works

Main products: Automotive parts such as gear sticks, 
handbrakes, locking systems, interior components and as-
semblies

Brief overview: LINAPLAST s.r.o. was founded in 1997 
and continues as the successor to the LINA consortium. 
The company is solely a Czech company and the modern 
manufacturing plant in Kralice na Hané handles 30 mil-
lion products annually. It primarily specialises in supplying 
the automotive industry. The company is able to cover the 
whole manufacturing process from product development, 
mould making to pressing and subsequent assembly. In 
2013, a new assembly hall and storage facilities were com-
missioned. The company is focused on continuously devel-
oping and improving the skills of its employees and from 
autumn 2014, a newly built training centre shall be used for 
this purpose.

PROSTĚJOV
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MUBEA Prostějov
 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: 930
Z toho dělníci: 780
Odvětví: Automobilový 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, 
Itálie, Španělsko, Rumunsko, Turecko, Rusko, USA, Brazílie, 
Čína, Japonsko, UK
Předmět exportu: Stabilizátory, pružiny 

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělník ve strojírenské výrobě, inženýr kvality, technolog, 
procesní 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 mate-
riálů a výrobních metod vytváří inovativní řešení pro kont-
rukci lehčích automobilů. Firemní úsilí o zvýšenou realizaci 
potenciálu lehké konstrukce podporuje myšlenku ochrany 
životního prostředí. 

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company 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: 930
Manual workers: 780
Type of business (industry): Automotive

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, France, UK, Russia, Switzerland
Import items: Poles, wire, tubes
EXPORT: YES
Export to: Poland, Slovak Republic, Germany, Belgium, 
France, Italy, Spain, Romania, Turkey, Russia, USA, Brazil, 
China, South Korea, Japan, UK
Export items: Stabilizers, springs

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Worker in mechanical engineering, quality engineer, 
technologist, process engineer

 COMPANY DESCRIPTION 
Main products: The axle springs, stabilizers, blanks

Brief overview: Mubea is one of the largest and most im-
portant employers in Prostějov. The name of company is sy-
nonymous with excellence. Customers include the world‘s 
leading car manufacturers such as VW, Skoda Auto, Porsche, 
Audi, Renault, Ford, BMW, Mercedes, Toyota, Aston Martin, 
Lamborghini and more. By using new construction techno-
logies, new materials and manufacturing methods, Mubea 
creates innovative solutions for the construction of lighter 
cars. Corporate efforts to realize the potential of increased 
light design supports the idea of environmental protection. 

PROSTĚJOV
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Mürdter Dvořák, lisovna, spol. s r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Mürdter Dvořák, lisovna, spol. s r.o.
Adresa: Olšany u Prostějova 19, 798 14 Olšany u Prostějov
Okres: Prostějov
www.muerdter.cz
Počet zaměstnanců celkem: 282
Z toho dělníci: 218
Odvětví: Automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, 
Maďarsko, Rumunsko
Předmět exportu: Plastové díly pro automobilový průmysl

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Seřizovač strojů, technolog, vedoucí projektu

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba plastových dílů pro automo-
bilový průmysl

Hlavní produkty: Vstřikování, lakování a montáže plasto-
vých dílů

Stručný popis firmy: Firma patří mezi dynamicky se roz-
víjející společnosti s využitím nejmodernějších výrobních 
technologií. V oboru vstřikování a konečné úpravy plastů se 
specializuje především na oblast automobilového průmy-
slu. Nabízenými službami poskytuje zákazníkům portfolio 
služeb od předvýrobní etapy až po finální sériový produkt.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Mürdter Dvořák, lisovna, spol. s r.o.
Address: Olšany u Prostějova 19, 798 14 Olšany u Prostějova
District: Prostějov
www.muerdter.cz
Total number of employees: 282
Manual workers: 218
Type of business (industry): Automotive

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Germany, Austria, Slovak Republic, Poland, Hun-Germany, Austria, Slovak Republic, Poland, Hun-
gary, Rumania
Export items: Plastic components for automotive industry

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Machine setter, production engineer, project manager

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of plastic components for 
automotive industry

Main products: Injection moulding, painting and assembly 
of plastic components

Brief overview: One of the dynamically developing com-
panies using the latest manufacturing technologies. In in-
jection moulding and finishing, it is primarily focused on 
the automotive industry. To customers it offers a portfolio 
of services ranging from pre-production stage to final series 
production. It uses the know-how and synergies within the 
Mürdter group of companies.

PROSTĚJOV
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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
Odvětví: Automobilový průmysl

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba přívěsů a návěsů

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: PANAV, a.s.
Address: Nádražní 212, 783 45 Senice na Hané
District: Olomouc
www.panav.cz
Type of business (industry): Automotive

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing of trailers and semi-trailers.

OLOMOUC
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PARAGAN s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: PARAGAN s.r.o.
Adresa: Lipnická 351, 753 61 Hranice IV – Drahotuše
Okres: Přerov
www.paragan.cz
Počet zaměstnanců celkem: 92
Z toho dělníci: 55
Odvětví: Automobilový průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: SRN
Předmět importu: Výrobní materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Rakousko,Francie,VB, Skandinávie, Belgie, 
Švédsko, Dánsko, Švýcarsko, Slovensko, Polsko
Předmět exportu: Přepravníky na koně

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodní zástupce, svářeč, mechanik, lakýrník, přípravář 
pro lakovnu

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a servis nástaveb a přívěsů

Hlavní produkty: Valníkové nástavby, skříňové nástavby, 
pekařské nástavby, přepravníky nápojů, chladírenské a mra-
zírenské nástavby, odtahové a sklápěcí nástavby, nástavby 
pro sanitky, přepravníky pro koně, prodejní stánky, soupravy 
a přívěsy, přívěsy od 300 do 18 tis. kg. Přívěsy pro čtyřkolky, 
pojízdné servisní a dílenské vozy pro motosport, přepravní-
ky pro závodní auta, formule a motocykly

Stručný popis firmy: Paragan s.r.o. je výrobce přívěsů, ná-
staveb a přepravníků na koně pro Českou republiku a Ev-
ropu s tradicí 23 let. Prioritou firmy je nejen udržení sou-
časné pozice mezi lídry v ČR a v zahraničí, ale především 
další rozvoj firmy. Využívání moderních technologií, inovace 
výrobního sortimentu, zvyšování kvalifikace zaměstnanců 
jsou součástí firemního know-how. Paragan s.r.o. vlastní cer-
tifikát o zavedení kontroly kvality systému managementu  
v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009. Paragan s.r.o. je výhradní 
zástupce společnosti KRESS GmbH SRN, výrobce mrazíren-
ských nástaveb na českém a slovenském trhu.

PŘEROV 
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: PARAGAN s.r.o.
Address: Lipnická 351, 753 61 Hranice IV – Drahotuše
District: Přerov
www.paragan.cz
Total number of employees: 92
Manual workers: 55
Type of business (industry): Automotive

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany
Import items: Materials for manufacture
EXPORT: YES
Export to: Austria, France, United Kingdom, Scandinavian 
countries, Belgium, Sweden, Denmark, Switzerland, Slovak 
Republic, Poland
Export items: Horseboxes

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Sales representative, welder, fitter, paint shop operator, 
paint shop preparer

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture and service of vehicle 
body extensions and trailers

Main products: Flatbed body extensions, van body exten-Flatbed body extensions, van body exten-
sions, bakery van body extensions, beverage trailers, cold 
storage and refrigerated lorries body extensions, towing 
and tipping vehicles body extensions, body extensions for 
ambulances, horseboxes, sales kiosks, lorry body extensions 
and trailers, trailers with capacity of 300 to 18,000 kg. Trail-
ers for quads, service and workshop vehicles for motorsport, 
transporters for racing cars, formula racing and motorcycles

Brief overview: Paragan s.r.o. is a manufacturer of trailers, ve-Paragan s.r.o. is a manufacturer of trailers, ve-
hicle body extensions and horseboxes for the Czech Repub-
lic and Europe with a tradition spanning 23 years. The com-
pany’s priorities are to maintain the current position among 
the leaders in the Czech Republic and abroad and also further 
growth of the company. Use of modern technology, innova-
tion in the product range and increasing the qualification of 
employees are part of our know-how. Paragan s.r.o. gained 
the certificate of Quality Management System in accordance 
with ČSN EN ISO 9001: 2009. Paragan s.r.o. is the exclusive rep-
resentative of KRESS Germany GmbH, a manufacturer of re-
frigerated body extensions, for the Czech and Slovak markets.
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Piccola – M s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Piccola – M s.r.o.
Adresa: Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I – Město
Okres: Přerov
www.piccolam.cz
Počet zaměstnanců celkem: 12
Z toho dělníci: 5
Odvětví: Automobilový průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Slovensko
Předmět importu: Autoboxy KAMEI, zámkové vložky, hliní-
kové profily
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, SRN
Předmět exportu: Automobilové střešní a zadní nosiče 

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Nástrojař, seřizovač lisů, zámečník-svářeč, konstruktér, 
obchodník-technik

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej automobilových 
střešních a zadních nosičů a autoboxů, kovovýroba

Hlavní produkty: Automobilové střešní nosiče, automobi-
lové zadní nosiče, autoboxy, bezpečnostní mříže

Stručný popis firmy: Činnost firmy je orientována do dvou 
oblastí všeobecné strojírenské výroby. Do divize výroby au-
tomobilových střešních nosičů a příslušenství, a do divize 
kovovýroby a zámečnické výroby, která produkuje zakáz-
kové výrobky, např. bezpečnostní mříže. Firma patří mezi 
přední české výrobce v oblasti automobilových střešních 
a zadních nosičů. Je výhradním zástupcem německé firmy 
KAMEI pro ČR a SR pro autoboxy. Firma je držitelem řady 
atestů 8 SD, TÜV a je členem Hospodářské komory ČR.

PŘEROV 
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Piccola – M s.r.o.
Address: Kojetínská 2836/60, 750 01 Přerov I – Město
District: Přerov
www.piccola.cz
Total number of employees: 12
Manual workers: 5
Type of business (industry): Automotive

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, Slovak Republic
Import items: KAMEI car roof boxes, lock cylinders, alu-KAMEI car roof boxes, lock cylinders, alu-
minium profiles
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Poland, Rumania, Bulgaria
Export items: Car roof and rear carrier racks

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Toolmaker, press setter, fitter-welder, design engineer, 
technical representative

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture and sale of car roof and 
rear carrier racks and roof boxes, metalworking

Main products: Car roof carrier racks, car rear carrier racks, 
car roof boxes, security grilles

Brief overview: The company activity is focused in two ar-The company activity is focused in two ar-
eas of general engineering manufacturing, namely a divi-
sion for manufacturing car roof racks and accessories, and 
a metalworking division that manufactures custom made 
products such as security grilles. The company is a leading 
Czech manufacture in roof and rear carrier racks. It is the 
exclusive representative of KAMEI, a German company that 
manufactures car roof boxes, destined for the Czech and 
Slovak Republics. The company holds a number of certifi-
cates such as 8 SD, TÜV, and is a member of the Chamber of 
Commerce of the Czech Republic.
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ZKL Hanušovice, a.s.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ZKL Hanušovice, a.s.
Adresa: Zábřežská 247, 788 33 Hanušovice
Okres: Šumperk
www.ZKL.cz
Odvětví: Automobilový průmysl

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba ohýbaných trubek pro chladící, 
brzdové a palivové systémy osobních automobilů

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: ZKL Hanušovice, a.s.
Address: Zábřežská 247, 788 33 Hanušovice
District: Šumperk
www.ZKL.cz
Type of business (industry): Automotive

  COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of bent pipes for cooling, 
brake and fuel car systems

ŠUMPERK
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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: –
Z toho dělníci: –
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Turecko, Španělsko, Itálie, Rusko, Bulharsko, 
Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, 
Německo, Polsko 
Předmět exportu: –

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Hlavní produkty: Indikátory topných nákladů s rádiovým 
vysíláním naměřených dat, vodoměry s rádiovými moduly, 
bimetalové termostaty a teploměry, kapilární termostaty  
a teploměry

Stručný popis firmy: Apator Metra s.r.o. je jedním z největších 
výrobců měřicí a regulační techniky v České republice. 
Tradice společnosti sahá až do roku 1947, kdy byla založena 
jako odštěpný závod národního podniku Metra Blansko.  
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. Naše výrobky vyvážíme do mnoha 
zemí Evropy a na Střední Východ. Silnou stránkou společnosti 
je vysoká úroveň kvality – od roku 1996 jsme držitelem 
certifikátu podle EN ISO 9001:2008 od TÜV NORD CERT. 
Náš výrobní sortiment vyniká širokou škálou nabízených 
produktů a je schopen uspokojit většinu Vašich požadavků. 
Dále jsme schopni vyrobit i zakázkové provedení, neváhejte 
nás proto kontaktovat.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: APATOR METRA s.r.o.
Address: Havlíčkova 919/24, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.metra-su.cz
Total number of employees: N/A
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Electrical industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Turkey, Spain, Italy, Russia, Bulgaria, Slovakia, Slo-
venia, Croatia, Lithuania, Latvia, Estonia, Germany, Poland
Export items: N/A

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Main products: Heat cost allocators with radio Transmissi-
on of the measured data, Water meters with radio modules, 
bimetallic thermostats and thermometers, capillary thermo-
stats and thermometers

Brief overview: Apator Metra s.r.o. is one of the biggest 
manufacturers of measuring and control equipment in 
Czech Republic. The company was founded in 1947 as 
branch plant of national enterprise Metra Blansko. In current 
time our product portfolio involves both product line of 
thermometers and thermostats and line of electronic heat 
cost allocators and water meters with radio reading. We 
export our products to many European countries and to 
the Middle East. The strength of the company is high quality 
level. We are EN ISO 9001 certified by TÜV NORD CERT from 
1996. We can satisfy most of your requirements with broad 
range of our product. We can also manufacture custom-
made products for you so do not hesitate to contact us.

ŠUMPERK
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Název společnosti: Elzaco spol. s r.o.
Adresa: B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www.elzaco.cz
Počet zaměstnanců celkem: 26
Z toho dělníci: 6
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Francie
Předmět importu: Čerpadla, elektrotechnika
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Rusko
Předmět exportu: Malé vodní elektrárny, jednoúčelové 
stroje, průmyslová automatizace

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Programátor, konstruktér, projektant

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Elektrotechnika – Řízení technologic-
kých procesů, SCADA systémy, dálkový dohled, projektová-
ní, inženýring; Malé vodní elektrárny – studie, projekty, do-
dávky na klíč; Strojírenství – návrh a výroba jednoúčelových 
strojů

Stručný popis firmy: V oblasti elektromontážních prací je 
společnost zaměřena na rozvody nízkého napětí v průmys-
lu a občanské výstavbě. Vzájemná vazba na měření, regulaci 
a systémy řízení technologických procesů umožňuje kom-
plexní dodávky včetně dokumentace, komplexních zkoušek 
a zaškolení obsluhujícího personálu. V oblasti průmyslové 
automatizace má bohaté zkušenosti v mnoha průmyslových 
odvětvích, zejména ve strojírenství, energetice, automo-
bilovém průmyslu, papírenském průmyslu a v neposlední 
řadě také dřevozpracujícím průmyslu. Komplexní přístup 
společnosti v segmentu malých vodních elektráren spočí-
vá ve vypracování studie proveditelnosti, projektové doku-
mentace, zajištění finančních prostředků (dotace), vlastní 
realizace, záručního a pozáručního servisu. Společnost pro-
vádí rekonstrukce a modernizace stávajících technologií, pří- 
padně návrh a dodávku nového řešení se zaměřením na ino-
vativní trendy zvyšující výtěžnost a snižování nákladů. Sou-
strojí a řídicí systémy jsou konstruovány pro paralelní chod 
s distribuční sítí i pro chod v ostrovním režimu.

Elzaco spol. s r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Elzaco spol. s r. o.
Address: B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.elzaco.cz
Total number of employees: 26
Manual workers: 6
Type of business (industry): Electrical industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, France
Import items: Pumps, electrical equipment
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Poland, Russia Federation
Export items: Small hydroelectric power plants, special pur-
pose machinery, industrial automation

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Programmer, design engineer, project engineer

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Electrical and electronic engineering – 
process control, SCADA systems, remote monitoring, design, 
project engineering; Small hydroelectric power plants – stu-
dies, projects, turnkey projects; General engineering – design 
and manufacture of special purpose machinery

Brief overview: Within the field of electrical engineering, the 
company is focused on low-voltage distribution networks 
in industrial and civic constructions. Integrated approach to 
measurement, regulation and control systems of technologi-
cal processes enables to deliver complete projects including 
documentation, full testing and operator training. Within the 
field of industrial automation, the company has wide experi-
ence in many industries, particularly in general engineering, 
energy, automotive industry, paper industry and, last but 
not the least, in wood processing industry. Comprehensive 
approach to small hydroelectric power plants is based on 
the provision of feasibility studies, project documentation, 
securing funds (grants), actual implementation, warranty and 
post-warranty service. The company is also involved in recon-
struction and modernisation of existing facilities or design 
and delivery of new solutions, focusing on innovative trends 
to increase profit and reduce costs. Machine sets and control 
systems are designed for parallel operation with distribution 
networks and also for operations in island mode (islanding).

ŠUMPERK
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EMOS spol. s r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: EMOS spol. s r.o.
Adresa: Šířava 295/17, 750 00 Přerov
Okres: Přerov
www.emos.cz
Počet zaměstnanců celkem: 200
Z toho dělníci: 83
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Čína, Země EU
Předmět importu: Sortiment elektro
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Polsko, 
Ukrajina, Lotyšsko a další
Předmět exportu: Sortiment elektro

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodní zástupce, produktový manažer, produktový 
specialista, technik, skladník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Velkoobchod elektro

Stručný popis firmy: Stabilní obchodní společnost, která se 
již 23 let pohybuje na trhu elektropříslušenství, EMOS Group. 
zaměstnává téměř 300 lidí.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: EMOS spol. s r.o.
Address: Šířava 295/17, 750 00 Přerov
Okres: Přerov
www.emos.cz
Total number of employees: 200
Manual workers: 83
Type of business: Electrical industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: China, EU countries
Import items: Range of electrical and electronic consumer 
goods
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Hungary, Slovenia, Poland, 
Ukraine, Latvia and others
Export items: Range of electrical and electronic consumer 
goods

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Sales representative, product manager, product specialist, 
technician, warehouseman.

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Wholesale of electrical and electronic 
consumer goods

Brief overview: An established company of 23 years supp-
lying the market with electrical and electronic consumer go-
ods; EMOS Group employs nearly 300 people.

PŘEROV
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: FENIX Group a.s.
Adresa: Slezská 2, 790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www.fenixgroup.cz
Počet zaměstnanců celkem: 110
Z toho dělníci: 88
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Francie, Polsko, Německo, Velká Británie, 
Španělsko, Čína aj.
Předmět importu: Sálavé panely ECOSUN, konvektory, tepel-
né fólie, termostaty, osoušeče rukou aj.
EXPORT: ANO
Země exportu: Austrálie, Rakousko, Bělorusko, Rusko, Ukra-
jina, Bosna Hercegovina, Chorvatsko, Brazílie, Bulharsko, Ka-
nada, USA, Finsko, Francie, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Černá 
Hora, Rumunsko, Slovinsko, Turecko, Velká Británie, Řecko, 
Maďarsko, Irsko, Itálie, Japonsko, Kazachstán, Makedonie, 
Nový Zéland, Holandsko, Polsko, Slovensko, Německo, Nor-
sko, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko
Předmět exportu: Topné kabely a rohože Ecofloor, sálavé 
topné panely Ecosun, topné folie Ecofilm, přímotopné kon-
vektory Ecoflex, termostaty

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělníci do výroby – kvalitní a pracovití

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej elektrických topných 
systémů

Hlavní produkty: Topné kabely a rohože Ecofloor, sálavé 
topné panely Ecosun, topné folie Ecofilm, elektronické ter-
mostaty, konvektory

Stručný popis firmy: Firma Fenix byla založena v roce 1990 
jako jeden z prvních privátních podniků po sametové revoluci. 
Firma se zabývá výrobou elektrických sálavých panelů Ecosun, 
kde se postupně nabídka rozrostla i o přímotopné konvektory 
Ecoflex, topné kabely a rohože Ecofloor, a topné folie Ecofilm. 
S růstem nabídky se vyvíjela i struktura společnosti.

JESENÍK FENIX Group a. s.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: FENIX Group a.s.
Address: Slezská 2, 790 01 Jeseník
District: Jeseník
www.fenixgroup.cz
Total number of employees: 110
Manual workers: 88
Type of business (industry): Electrical industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: France, Poland, Germany, United Kingdom, 
Spain, China and other countries
Import items: Storage heaters, convector heaters, heating 
foils, thermostats, hand dryers, etc.
EXPORT: YES
Export to: Australia, Austria, Belarus, Russian Federation, 
Ukraine, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Brazil, Bulgaria, Cana-
da, USA, Finland, France, Estonia, Latvia, Lithuania, Monte-
negro, Romania, Slovenia, Turkey, United Kingdom, Greece, 
Hungary, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Macedonia, New 
Zealand, Netherlands, Poland, Slovak Republic, Germany, 
Norway, Portugal, Spain, Switzerland
Export items: Ecofloor heating cables and mats, Ecosun 
radiant heating panels, Ecofilm heating foils, Ecoflex con-
vector heaters, thermostats

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Quality and industrious manual production workers

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture and sale of electric hea-
ting systems

Main products: Ecofloor heating cables and mats, Ecosun 
radiant heating panels, Ecofilm heating foils, electronic 
thermostats, convector heaters

Brief overview: FENIX was founded in 1990 as one of the 
first private enterprises after the Velvet Revolution. The com-
pany has been engaged in manufacturing Ecosun electric 
radiant heating panels and gradually expanded to offer 
Ecoflex convector heaters, Ecofloor heating cables and mats 
and Ecofilm heating foils. With expansion of the product 
range, the company structure changed.
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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, Korea
Předmět importu: Biometrie
EXPORT: NE 

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Biometrické, přístupové a docházkové 
systémy na otisk prstu

Hlavní produkty: Terminál FPA 85, KZC 100, FPL 700

Stručný popis firmy: FINGER – PRO, s.r.o., se zabývá do-
vozem a distribucí biometrických přístupových a docház-
kových systémů. Biometrické terminály pracují na principu 
nejmodernější technologie díky mnohaleté spolupráci spo-
lečnosti s předními světovými výrobci.

JESENÍK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: FINGER-PRO, s.r.o.
Address: Mlýnská 260, 790 65 Žulová
District: Jeseník
www.fingerpro.cz
Total number of employees: 4
Manual workers: –
Type of business (industry): Electrical industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: USA, China, Hong Kong, Korea
Import items: Biometrics
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Biometric access and attendance sys-
tems based on fingerprint reading

Main products: FPA 85, KZC 100, FPL 700 terminals

Brief overview: FINGER – PRO, s.r.o. is engaged in the im-
port and distribution of biometric access and attendance 
systems. Biometric terminals use state of the art technology 
thanks to many years of cooperation with the world‘s lea-
ding manufacturers.
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ŠUMPERK 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, Holandsko, Francie, 
Itálie
Předmět importu: Osvětlovací technika, ochranné skříně, 
doprovodné ohřevy
EXPORT: ANO
Země exportu: Velká Británie, Korea, Alžír, Lucembursko, střed-
ní východ, Slovensko, Bělorusko, Srbsko, Rusko, Kazachstán
Předmět exportu: Elektrická zařízení do prostředí s nebez-
pečím 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 nebez-
pečím výbuchu

Stručný popis firmy: GENERI, s.r.o. je český výrobce elektric-
kých zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu, průmyslo-
vých elektrických zařízení, doprovodných topných systémů, 
ohřívačů, ochranných skříní, nevýbušných i průmyslových 
svítidel, opravy a poradenství v oblasti nevýbušných zařízení. 

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: GENERI, s.r.o.
Address: Uničovská 50, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.generi.cz
Total number of employees: 42
Manual workers: 9
Type of business (industry): Electrical industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: United Kingdom, Germany, Netherlands, 
France, Italy
Import items: Lighting technology, explosion proof enclo-
sures, heat tracing cables
EXPORT: YES
Export to: United Kingdom, Korea, Algeria, Luxemburg, Mi-
ddle East countries, Slovak Republic, Belarus, Serbia, Russian 
Federation, Kazakhstan
Export items: Electrical equipment for use in hazardous are-
as (danger of explosion)

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Electrical design engineer, electrician, electrical project 
engineer

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing, sales and installation of 
elecrical equipment

Main products: Electrical equipment for use in hazardous 
areas (danger of explosion), Ex e, Ex d distributor panels, con-
trol boxes, lighting fixtures, heat tracing, minings equipment

Brief overview: GENERI, s.r.o. is a Czech specialist dealing 
with electrical equipment for use in hazardous areas (dan-
ger of explosion), industrial electrical equipment, trace hea-
ting systems, heaters, explosion proof enclosures, industrial 
grade and explosion proof lighting fittings, repairs and con-
sultancy in the field of explosion proof equipment.
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HEINZ – ELEKTRO s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: HEINZ – ELEKTRO s.r.o.
Adresa: Dolní novosadská 58/72, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.heinz-elektro.cz
Počet zaměstnanců celkem: 25
Z toho dělníci: 20
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Slovensko
Předmět importu: Svítidla
EXPORT: NE
 
 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
– 

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Elektromontáže

Hlavní produkty: Svítidla, klimatizace, topné kabely, reku-
perace

Stručný popis firmy: Montáže kompletních silnoproudých 
a slaboproudých rozvodů, montáže topných kabelů, klima-
tizací, tepelných čerpadel, rekuperací.

OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: HEINZ – ELEKTRO s.r.o.
Address: Dolní novosadská 58/72, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.heinz-elektro.cz
Total number of employees: 25
Manual workers: 20
Type of business (industry): Electrical industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Italy, Slovak Republic
Import items: Light fittings
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Electrical installations

Main products: Light fittings, air conditioning, heating ca-
bles, heat recovery equipment

Brief overview: Installation of complete high and low vol-
tage distribution systems, installation of heating cables, air 
conditioning, heat pumps, heat recovery equipment.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Hella Autotechnik s.r.o.
Adresa: Družstevní 338/16, 789 85 Mohelnice
Okres: Šumperk
www.hella.com
Počet zaměstnanců celkem: 25
Z toho dělníci: 20
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Čína, Nizozemí, Švýcarsko, Slovin-
sko, Maďarsko a další
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Maďarsko, Slovensko, Španělsko, 
JAR, Polsko, Čína a další
 
 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
– 

 POPIS FIRMY 
Hlavní produkty: Světlomety, zadní skupinové svítilny, 
mlhová světla, blinkry

Stručný popis firmy: Firma byla založena v roce 1992 a pa-
tří mezi klíčové dodavatele komponentů pro automobilo-
vý průmysl. Celosvětově je společnost zastoupena ve více 
než 35 zemích. V rámci koncernu je Hella Mohelnice jasnou 
jedničkou v oblasti vývoje, testování a montáže světlome-
tů. Mezi naše zákazníky patří společnosti jako Škoda Auto, 
Volkswagen, Audi, BMW, JLR a další. Hella je držitelem mno-
ha ocenění a předních umístění v anketách Exportér roku, 
Zaměstnavatel regionu, Czech Top 100 a dalších.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Hella Autotechnik s.r.o.
Address: Družstevní 338/16, 789 85 Mohelnice
District: Šumperk
www.hella.com
Total number of employees: 25
Manual workers: 20
Type of business (industry): Electrical industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, China, Netherlands, Switzerland, Slo-
venia, Hungary and others
EXPORT: YES
Export to: Germany, Hungary, Slovakia, Spain, RSA, Poland, 
China and others

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Main products: Headlamps, rear combination lamps, fog 
lamps, turn indicators 

Brief overview: The company was founded in 1992 and be-
longs to the key suppliers of automotive components. Glo-
baly is the company represented in over 35 countries. Within 
the concern is Hella Mohelnice the leader in development, 
testing and assembly of headlamps. Among our customers 
are companies like Skoda Auto, Volkswagen, Audi, BMW, 
Ford, JLR and others. Hella holds a lot of awards and regu-
larly takes top position in the evaluation of Exporter of the 
year, Regional Employer, Czech Top 100 and others.

ŠUMPERK HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: M.L.S. Holice, spol. s r.o.
Adresa: Sladkovského 42, 772 04 Olomouc-Holice
Okres: Olomouc
www.leroy-somer.com; www.emerson.co
Počet zaměstnanců celkem: 797
Z toho dělníci: 662
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělník v elektrotechnice

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej alternátorů, prodej 
elektromotorů a pohonů

Hlavní produkty: Alternátory pro nízké a střední napětí od 
4kVA do 2500kVA

Stručný popis firmy: M.L.S. Holice, spol. s r.o., má více než 
90 letou tradici na trhu výroby alternátorů. Utváří význam-
nou část produktového portfolia francouzské společnosti 
Leroy Somer, která je členem nadnárodní skupiny Emerson. 
Vyrábí ucelenou řadu alternátorů pro nízké a střední napětí 
a svým klientům nabízí optimální řešení kompatibilní s růz-
norodými jednotkami motorových pohonů. Výrobní závod 
v Olomouci se svým zaměřením a počtem zaměstnanců 
řadí mezi nejvýznamnější průmyslové závody. Celosvětově 
je společnost zastoupena na všech kontinentech (480 vý-
robních, prodejních a servisních organizací po celém světě). 
Využíváme nejnovějších technologií a typů materiálů. Naše 
výrobky obstojí v extrémním prostředí (vysoká vlhkost, tep-
lota, agresivní prostředí). Prostřednictvím neustálého zlep-
šování výrobních procesů a postupů, zvyšujeme poskytova-
nou kvalitu služeb našim zákazníkům.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: M.L.S. Holice, spol. s r.o.
Address: Sladkovského 42, 772 04 Olomouc-Holice
District: Olomouc
www.leroy-somer.com; www.emerson.co
Total number of employees: 797
Manual workers: 662
Type of business (industry): Electrical industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Manual professionals of electrical engineering

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture and sale of alternators, 
sale of electric motors and drives

Main products: Alternators for low and medium voltage, 
from 4 kVA to 2,500 kVA

Brief overview: M.L.S. Holice, spol. s r.o., has more than 
90 years tradition in manufacturing and selling alternators. 
The company constitutes a significant share of the product 
portfolio of the French company Leroy Somer, a member of 
the Emerson multinational group. It manufactures a com-
prehensive range of low and medium voltage alternators 
and it offers its clients optimum solutions, which are compa-
tible with different motor drive units. The production plant 
in Olomouc, with its focus and number of employees, ranks 
among the major industrial plants. Globally, the company is 
represented in all continents (480 manufacturing, sales and 
service units around the world). The company uses the la-
test technologies and types of materials; thus products are 
able to withstand extreme environments (high humidity, 
temperature, and aggressive environment). Through conti-
nuous improvement in manufacturing processes and pro-
cedures, the quality of services to customers is constantly 
enhanced.

OLOMOUCM.L.S. Holice, spol. s r.o.
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 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: 127
Z toho dělníci: 19
Odvětví: Elektrotechnický průmysl, ostatní zpracovatelský 
průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: EU
Předmět importu: Kancelářská technika, výstroj optických 
rozvaděčů
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, Saúdská Arábie
Předmět exportu: Rozvaděče pro optické a metalické tele-
komunikační sítě, včetně výstroje

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Vývojový konstruktér, obchodník, pracovník logistiky 

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Obchodní, výrobní a zprostředkova-
telská činnost

Hlavní produkty: rozvaděče pro metalické a optické tele-
komunikační sítě, datové skříně, kolokační skříně, zodolně-
né transportní skříně, stíněné datové skříně (EMC), stíněné 
komory, doplňkové produkty pro optické sítě, testovací pří-
stroje, venkovní multifunkční sloupky a osvětlení, nabíjecí 
sloupky pro elektromobilitu

Stručný popis firmy: MICOS spol. s r.o. působí na českém 
a slovenském trhu od roku 1990. Společnost je rozdělena na 
několik samostatných divizí. Divize TELCOM je zaměřena na 
výrobu kovových a plastových produktů zejména v oblasti 
telekomunikací. Divize DANET se koncentruje na dodávky 
slaboproudých a silnoproudých elektrotechnologií s cílem 
jejich integrace do komplexních systémů řízení budov 
a objektů. Divize ITS je specializována na informační tech-
nologie a OBCHODNÍ divize (Office System) zajišťuje import 
a distribuci teleko-
munikační a kan-
celářské techniky  
a potřeb.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: MICOS spol. s r.o.
Address: Vápenice 17, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.micos.cz
Total number of employees: 127
Manual workers: 19
Type of business (industry): Electrical industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: EU countries
Import items: Office equipment, equipment/parts for 
optical distribution boxes
EXPORT: YES
Export to: EU countries, Saudi Arabia
Export items: Distribution boxes for optical and metallic 
telecommunications networks , including accessories

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Design engineer, sales manager, warehouse manager

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Trading, manufacturing and agent acti-
vities

Main products: Distribution boxes for metallic and optical 
telecommunication networks, data cabinets, colocation ca-
binets, heavy duty transport boxes, shielded data cabinets 
and chambers (with EMC), additional products for fiber op-
tic networks, testing instruments, outdoor multifunctional 
pillars and lighting, charging stations for electrical vehicles

Brief overview: MICOS spol. s r.o., has been present on the 
Czech and Slovak markets since 1990. The company is di-
vided into several separate divisions. The TELCOM Division 
is focused on the production of metal and plastic products 
particularly in the field of telecommunications. The DANET 
Division is concentrated on the supply of low-voltage and 
high-voltage electric equipment with a view to their inte-
gration into multifaceted building management control 
systems. The ITS Division specialises in Information Tech-
nology and the Business Division (Office System) handles 
import and distribution of telecommunication and office 
equipment and supplies.

MICOS spol. s r.o.
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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
Odvětví: Elektrotechnická výroba

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba elektrospotřebičů a bílé 
techniky

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Miele Technika s.r.o.
Address: Šumperská 1348, 783 91 Uničov
District: Olomouc
www.miele.cz
Type of business (industry): Electrical industry

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing of appliances and „whi-
te techniques“

OLOMOUC
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NORMA RZ s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: NORMA RZ s.r.o.
Adresa: Slezská 1, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.normarz.cz
Počet zaměstnanců celkem: 33
Z toho dělníci: 23
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE 

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Elektromontér pro silnoproud

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba, revize  
a projektování vyhrazených elektrických zařízení do 52 kV

Hlavní produkty: Rozvodné energetické sítě a zařízení

Stručný popis firmy: Firma vznikla v roce 1991 a zabývá se 
realizací rozvodných energetických sítí, prováděním říze-
ných protlaků nejen pro inženýrské sítě, georadarovým prů-
zkumem pro zjištění inženýrských sítí bez nutnosti výkopů.

PROSTĚJOV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: NORMA RZ s.r.o.
Address: Slezská 1, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.normarz.cz
Total number of employees: 33
Manual workers: 23
Type of business (industry): Electrical industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
High voltage electrical fitter

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Installation, repair, maintenance, in-
spection and design of electrical equipment up to 52 kV.

Main products: Power distribution networks and equip-
ment

Brief overview: The company was founded in 1991 and 
is involved in the construction of energy distribution ne-
tworks, carrying out underground drilling using guided bo-
ring system (and not just for utilities), surveys using ground 
penetrating radar to find utility networks without the need 
for excavation
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Siemens, s.r.o., 
odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: 
Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice
Adresa: Nádražní 25, 789 85 Mohelnice
Okres: Olomouc
www.siemens.cz/emm
Počet zaměstnanců celkem: 2100
Z toho dělníci: 1350
Odvětví: Elektrotechnická výroba

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

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
CNC obráběč kovů, seřizovač CNC strojů, kvalifikovaní 
dělníci pro elektrotechnické obory 

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba elektromotorů

Hlavní produkty: Nízkonapěťové asynchronní elektromo-
tory osové výšky 63 až 200 mm

Stručný popis firmy: Mohelnický Siemens je největším zá-
vodem na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektro-
motorů v Evropě. Tyto elektromotory jsou určeny především 
k pohonu průmyslových zařízení, jako jsou ventilátory, čer-
padla, kompresory apod. Elektrotechnická výroba v areálu 
závodu funguje od roku 1904. Mohelnický Siemens je dr-
žitelem titulů Bezpečný podnik, Podnik podporující zdraví 
a ceny Mosty za zaměstnávání zdravotně postižených.

OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: 
Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice
Address: Nádražní 25, 789 85 Mohelnice
District: Olomouc
www.siemens.cz/emm
Total number of employees: 2,100
Manual workers: 1,350
Type of business (industry): Electrical industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: EU countries
Export items: Low-voltage asynchronous electrical motors

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
CNC machinist, CNC machine setter, skilled workers for 
electrical engineering disciplines

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of electric motors

Main products: Low-voltage asynchronous electric motors 
of 63 to 200 mm axial height

Brief overview: Siemens Mohelnice is the largest plant for 
the manufacture of low-voltage asynchronous electric mo-
tors in Europe. These motors are designed primarily to drive 
industrial equipment such as fans, pumps, compressors, etc. 
Siemens Mohelnice manufactures low-voltage asynchro-
nous motors since 1904 and holds the Safe Company and 
Company Supporting Employee Health certificates and pri-
ze awarded by the Association of Bridge to Life for employ-
ing disabled people.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SIGNALBAU a.s.
Adresa: Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III – Lověšice
Okres: Přerov
www.signalbau.cz
Počet zaměstnanců celkem: 136
Z toho dělníci: 95
Odvětví: Elektrotechnický průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko
Předmět importu: Kolové snímače
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Traťové zabezpečovací zařízení

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Technik zabezpečovacích zařízení drah,  elektromontér

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Dodávka, montáž, opravy el. zařízení  
a sdělovací a zabezpeč. techniky

Hlavní produkty: Traťové zabezpečovací zařízení, počítače 
náprav

Stručný popis firmy: SIGNALBAU a.s. nabízí služby v oblas-
tech slaboproudé (sdělovací, zabezpečovací techniky drah) 
a silnoproudé elektrotechniky. Výrobní program společnosti 
je orientován na komplexní služby zahrnující vše od zpraco-
vání záměru, projektové dokumentace, přes vlastní realizaci 
a uvedení do provozu až po dodání výstupních revizních 
zpráv, zajištění komplexních zkoušek předávaných zařízení 
s následným servisem.

PŘEROV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: SIGNALBAU a.s.
Address: Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III – Lověšice
District: Přerov
www.signalbau.cz
Total number of employees: 136
Manual workers: 95
Type of business (industry): Electrical industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Austria
Import items: Wheel sensors
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic
Export items: Rail track safety equipment

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Rail track safety equipment technician, electrical fitter

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Supply, installation, repair of electrical 
equipment, and communication and safety equipment

Main products: Rail track safety equipment, axle counters

Brief overview: SIGNALBAU a.s. offers services in the areas 
of low voltage (communication, railway safety equipment) 
and high voltage electrical engineering. The company’s pro-
duction programme is focused on comprehensive services 
covering everything from preparation of the proposal, pro-
ject documentation, actual construction and commissio-
ning to the provision of completion review reports, carrying 
out comprehensive tests relating to the handed over equip-
ment to the subsequent after service.

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

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, USA, Švýcarsko, Japonsko, Korea, Írán
Předmět exportu: Léčivé látky

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Chemik operátor, chemik laborant, výzkumný pracovník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výzkum, vývoj, výroba a prodej farma-
ceutických substancí a meziproduktů pro chemický a farma-
ceutický průmysl

Hlavní produkty: Léčivé látky, meziprodukty a chemické 
speciality

Stručný popis firmy: Společnost se zabývá především vý-
zkumem a vývojem farmaceutických léčivých látek a jejich 
následnou výrobou a prodejem.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: FARMAK, a.s.
Address: Na vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc – Klášterní Hra-
disko
District: Olomouc
www.farmak.cz
Total number of employees: 239
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Chemical industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: EU countries, USA, Switzerland, Japan, Korea, Iran
Export items: Active substances

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Chemistry technician, chemistry laboratory technician, 
research technician

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Research, development, manufacture 
and sale of pharmaceutical substances and intermediates 
for chemical and pharmaceutical industry

Main products: Active substances, intermediates and spe-
ciality chemicals

Brief overview: The company is generally engaged in the 
research and development of pharmaceuticals, active sub-
stances, and their subsequent production and sales.

OLOMOUC
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 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: PRECHEZA a.s.
Address: Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.precheza.cz
Total number of employees: 620
Manual workers: 413
Type of business (industry): Chemical industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Ukraine, India, Norway
Import items: Ilmenite
EXPORT: YES
Export to: European, Asian, American and African countries
Export items: Titanium dioxide, iron oxide pigments, sul-
phuric acid

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Chemistry technician, laboratory technician, mechanical 
fitter, electrician, measurement and control technician

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of inorganic pigments and 
sulphuric acid

Main products: Titanium dioxide, iron oxide pigments, sul-
phuric acid

Brief overview: PRECHEZA a.s. is a major European manu-
facturer of high quality titanium dioxide and other inorganic 
pigments. It is safe, modern and well-managed company 
that takes into account, in all of its activities, the aspect of 
environmental protection. PRECHEZA exports more than 
85% of its production abroad. Half of the products go to 
Western Europe and the rest to North and Central America, 
Asia and Eastern Europe. In 1996, PRECHEZA became part of 
the AGROFERT group.

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: PRECHEZA a.s.
Adresa: Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.precheza.cz
Počet zaměstnanců celkem: 620
Z toho dělníci: 413
Odvětví: Chemický průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Ukrajina, Indie, Norsko
Předmět importu: ilmenit
EXPORT: ANO
Země exportu: Evropa, Asie, Amerika, Afrika
Předmět exportu: Titanová běloba, železité pigmenty, 
kyselina sírová

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Chemik–operátor, laborant, zámečník, elektrikář, mechanik 
MaR

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba anorganických pigmentů a ky-
seliny sírové

Hlavní produkty: Titanová běloba, železité pigmenty, kyse-
lina sírová

Stručný popis firmy: PRECHEZA a. s. je významný evropský 
výrobce kvalitní titanové běloby a dalších anorganických 
pigmentů. Jde o bezpečný, moderní a dobře řízený podnik, 
který při všech činnostech zohledňuje ochranu životního 
prostředí. PRECHEZA exportuje více než 85 % své produk-
ce do zahraničí. Polovina výrobků míří do západní Evropy  
a zbytek do severní a střední Ameriky, Asie a východní Evro-
py. PRECHEZA je od roku 1996 součástí koncernu AGROFERT.

PŘEROV PRECHEZA a.s.
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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, 796 40 Prostějov
Okres: Prostějov
www.toray.cz
Počet zaměstnanců celkem: 305
Z toho dělníci: 253
Odvětví: Chemický 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 
tkanina, tiskové desky pro bezvodý ofset, technická tkaniny  
z uhlíkových vláken

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Operátor výroby – obsluha výrobní technologie

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Tkaní, barvení a konečná úprava tkanin

Hlavní produkty: 100% polyesterová podšívkovina, 
100% polyamidová tkanina pro výrobu airbagů, hliníkové 
tiskové desky pro bezvodý ofset, kompozitní materiály pro 
automobilový průmysl

Stručný popis firmy: Společnost byla založena 5. září 1997 
jako výrobce vysoce kvalitních polyesterových tkanin urče-
ných převážně pro evropský trh. Výrobky jsou využívány ze-
jména jako podšívky, dekorační materiály, svrchní materiály 
pro sportovní oblečení a tkanina pro reklamní potisky. Výroba 
polyamidové tkaniny pro automobilové airbagy splňuje přís-
né požadavky kladené na kvalitu produktu i na průběh celé-
ho výrobního procesu v souladu s normami ISO 9001 a ISO 
TS 16949. Od roku 2013 společnost vyrábí pro automobilo-
vý průmysl také kompozitní materiály. V listopadu 2013 byla 
spuštěna výroba hliníkových desek pro bezvodý ofsetový tisk. 

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Toray Textiles Central Europe s.r.o.
Address: Průmyslová 4, 796 40 Prostějov
District: Prostějov
www.toray.cz
Total number of employees: 305
Manual workers: 253
Type of business (industry): Chemical industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Thailand, EU countries, Japan
Import items: 100 % polyester and polyamide fiber, alumi-
nium plate, chemicals
EXPORT: YES
Export to: EU countries, Russia, Turkey, Middle East 
Export items: Polyester lining fabric, the airbag fabric, prin-
ting plate for waterless offset, technical carbon fiber fabrics

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Production operator – service of production technology

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Weaving, dyeing and finishing of fabrics

Main products: 100% polyester lining fabric, 100% polya-
mide fabric for airbags, aluminum printing plate for water-
less offset, composite materials for the automotive industry

Brief overview: The company was established on 5 Sep-
tember 1997 as a manufacturer of high quality polyester fab-
rics intended mainly for the European market. The products 
are mainly used as lining, decorative materials, top materials 
for sports clothing and fabric for advertising printing. Pro-
duction of polyamide fabric for automobile airbags meets 
stringent requirements for the quality of the product and 
also the course of the entire production process in accor-
dance with the standards ISO 9001 and ISO TS 16949. Since 
2013, the company manufactures also composite materials 
for automotive industry. In November 2013 started the pro-
duction of aluminum printing plates for waterless offset. 
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PŘEROV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: ZOMAplast s.r.o.
Address: Nábř. Dr. Edvarda Beneše 3126/26, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.zomaplast.net
Total number of employees: 28
Manual workers: 20
Type of business (industry): Chemical industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, Austria
Import items: Plastic materials
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Italy, Ukraine, Latvia
Export items: Storage tanks, reactors, pickling baths

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Plastic production machinery operator, welder, production 
engineer

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of plastic and rubber pro-
ducts

Main products: Plastic tanks, mixers, reactors, absorbers, 
droplet separators, pickling baths, plastic lining

Brief overview: ZOMAplast s.r.o., Prerov, is one of the key 
companies in the Czech and Slovak market dealing with en-
vironmental management of chemicals, assembly of plas-
tic production equipment units and atypical custom made 
equipment for industrial purposes. The core manufacturing 
programme includes plastic storage tanks made by unique 
spiral winding technology, as well as mixers for severe corro-
sive environment, which are also suitable for extreme tem-
perature loads.

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ZOMAplast s.r.o.
Adresa: Nábř. Dr. Edvarda Beneše 3126/26, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.zomaplast.net
Počet zaměstnanců celkem: 28
Z toho dělníci: 20
Odvětví: Chemický průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Rakousko
Předmět importu: Plastový materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Itálie, Ukrajina, Lotyšsko
Předmět exportu: Zásobní nádrže, reaktory, mořící vany

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Plastikář, svářeč, technolog 

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba plastových výrobků a pryžo-
vých výrobků

Hlavní produkty: Plastové nádrže, míchadla, reaktory, ab-
sorbéry, odlučovače kapek, mořící vany, výstelky z plastů

Stručný popis firmy: ZOMAplast s.r.o., Přerov je jednou  
z nejvýznamnějších společností na českém a slovenském 
trhu zabývající se ekologickým nakládáním s chemický-
mi látkami, kompletací plastových technologických celků  
a atypických zakázkových zařízení pro průmyslové účely. 
Nosným prvkem výrobního programu jsou zásobní plastové 
nádrže vyráběné unikátní technologií spirálního vinutí, dále 
také míchadla pro těžká korozní prostředí, jež jsou vhodná  
i pro extrémní teplotní zatížení.

ZOMAplast s.r.o.
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ASD Software, s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ASD Software, s.r.o.
Adresa: Žerotínova 2981/55a, 787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www.asd-software.cz
Odvětví: Informační technologie

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Komplexní realizace a dodávka infor-
mačních systémů na zakázku, systémová integrace, vývoj 
a implementace software

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: ASD Software, s.r.o.
Address: Žerotínova 2981/55a, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.asd-software.cz
Type of business (industry): Information technology

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Comprehensive implementation and 
delivery of custom information systems, system integration, 
software development and implementation

ŠUMPERK



53

OLOMOUC

In
fo

rm
ač

ní
 te

ch
no

lo
gi

e 
| 

In
fo

rm
at

io
n 

te
ch

no
lo

gy

Aurik systems s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Aurik systems s.r.o.
Adresa: Erbenova 270/2, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.auriksystems.cz
Počet zaměstnanců celkem: 2
Z toho dělníci: –
Odvětví: Informační technologie

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
IT programátor, obchodní manažer z oblasti IT, manažer pro 
klíčové zákazníky, projektový manažer

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Prodej a podpora online CRM systé-
mů BPMonline a BLUEJET web CRM. Poskytování obchodní-
ho poradenství a zpracování firemních procesů

Hlavní produkty: Systémy pro automatizace procesů řízení 
vztahů se zákazníky

Stručný popis firmy: Hlavním úkolem firmy Aurik systems 
s.r.o. je úspěšné vyřešení otázek záchrany a rozšíření klientely 
bez zbytečných nákladů. Firma má již více než 15tiletou zku-
šenost a praxi v řízení obchodu a v obchodním poradenství, 
stejně jako praxi v rozvoji nových byznysů a ve zlepšování 
obchodních procesů a každodenní činnosti společnosti, od 
menších firem až po mezinárodní banky.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Aurik systems s.r.o.
Address: Erbenova 270/2, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.auriksystems.cz
Total number of employees: 2
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Information technology

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
IT programmer, IT business manager, key accounts man-
ager, project manager

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Sales and support of online CRM sys-
tems, namely BPMonline and BLUEJET web CRM. Business 
consultancy and processing of company procedures

Main products: Systems for automation of customer relati-
onships management procedures

Brief overview: The main task of Aurik systems s.r.o is the 
successful resolution of the issues of maintaining and inc-
reasing clientele without unnecessary costs. The company 
has more than 15 years of experience and practice in bu-
siness management and business consultancy, as well as 
experience in developing new businesses and improving 
business procedures, and daily operations of the company, 
from small companies to large international banks.
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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
Odvětví: Informační technologie

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Implementace a podpora informační 
systémů s individuálním přístupem ke specifikům každého 
zákazníka.  Poskytování komplexních služeb v oblasti pláno-
vání a řízení podnikových zdrojů

Hlavní produkty: Informační systém Helios

Stručný popis firmy: Společnost BüroKomplet, s.r.o., byla 
založena v roce 1998 jako ryze česká firma. Hlavní činností 
firmy je implementace informačních systémů a poskyto-
vání následné podpory. Nabízíme také návazná řešení jako 
tisková řešení, monitoring vozidel, videokonference a další. 
Posláním společnosti je snižování nákladů a zvyšování efek-
tivity firemních procesů u každého zákazníka.

PROSTĚJOV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Bürokomplet, s.r.o.
Address: Šárka 1907/21, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.burokomplet.cz
Type of business (industry): Information technology

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Implementation and support of infor-
mation systems with individual approach to the specifics 
of each customer. Provision of comprehensive services for 
planning and management of company resources

Main products:  Information system Helios

Brief overview: BüroKomplet, s.r.o., was founded in 1998 
as a solely Czech company. The company’s core business is 
the implementation of information systems and providing 
follow-up service. We offer also tie-in systems like printing 
solutions, vehicle monitoring, videoconferencing and many 
others. Company mission is to decrease the customer costs 
and increase their efficiency.

Inform
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COMPEKON s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: COMPEKON s.r.o.
Adresa: Velká Dlážka 7, 750 02  Přerov
Okres: Přerov
www.bluejet.cz | www.compekon.cz | www.logobox.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 25
Z toho dělníci: –
Odvětví: Informační technologie

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Rusko
Předmět exportu: Software

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Programátor, IT technik, obchodní zástupce 

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj a implementace systému BLU-
EJET, řízení obchodních týmů a optimalizace obchodních 
procesů

Hlavní produkty: Systém BLUEJET, systém IS COMPEKON

Stručný popis firmy: Společnost COMPEKON s.r.o. má již 
20 let zkušeností s vývojem software pro podnikovou sféru. 
Prvním produktem bylo účetnictví, které bylo postupně na-
hrazeno řešením pro některá specializovaná odvětví. Priorit-
ní je nová produktová řada BLUEJET – webová aplikace CRM, 
která je díky nové technologii a svým možnostem nabízena 
převážně prostřednictvím zkušených partnerů. Za poslední 
3 roky významně vzrostl počet implementací, nových part-
nerů i referencí pro různé oblasti. Důraz je kladen na rychlost 
a použitelnost aplikace, která považována za klíčovou pro 
úspěšné nasazení a využívání systémů.

P ŘEROV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: COMPEKON s.r.o.
Address: Velká Dlážka 7, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.bluejet.cz | www.compekon.cz | www.logobox.cz 
Total number of employees: 25
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Information technology

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Russian Federation
Export items: Software

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Programmer, IT technician, sales representative

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Development and implementation of 
BLUEJET system, management of business teams and opti-
mising business procedures

Main products: BLUEJET system, IS COMPEKON system

Brief overview: COMPEKON s.r.o. has a 20-year experience 
in developing software for the corporate sector. The first pro-
duct was an accounting system, which was gradually repla-
ced by solution for some specialised sectors. The company´s 
priority has been the new product line BLUEJET – CRM web 
application that, due to the new technology and its possibi-
lities, is offered mainly through experienced partners. Over 
the last three years the number of implementations, new 
partners and references for different areas significantly inc-
reased. Emphasis has been on speed and usability, which is 
considered crucial for successful systems deployment and 
utilisation.
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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 – Nová Ulice
Okres: Olomouc
www.c4u.cz
Odvětví: Informační technologie

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Implementace a podpory systémů 
pro plánování a řízení podnikových zdrojů

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Consulting 4U, s.r.o.
Address: Wellnerova 134/7, 779 00 Olomouc – Nová Ulice
District: Olomouc
www.c4u.cz
Type of business (industry): Information technology

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Implementation and support of sys-
tems for planning and management of company resources

Inform
ační technologie | Inform
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ŠUMPERK
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: GUBI computer systems, s.r.o.
Adresa: 
Sídlo: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 – Nusle
Provozovna: 17. listopadu 17, 787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www.gubi.cz
Počet zaměstnanců celkem: 20
Z toho dělníci: –
Odvětví: Informační technologie

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovenská republika, Ruská federace
Předmět exportu: Služby implementace a software infor-
mačních systémů pro hotely, lázeňská a rehabilitační zařízení

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Specialista podpory, konzultant, obchodní zástupce pro za-
hraničí

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj a dodávky programového vy-
bavení informačního systému pro hotely a lázeňská zařízení

Hlavní produkty: GubiSPA – komplexní systém pro orga-
nizaci

Dílčí produkty: GubiSPA Hotel – ubytování hostů | GubiSPA 
Medical – lékařská dokumentace, časování procedur, řízení 
rehabilitace | GubiSPA Wellnes – Řízení samostatných reha-
bilitačních zařízení | GubiSPA F&B – stravovací provoz a skla-
dy | GubiFittnes – Řízení fitness centra

Stručný popis firmy: Hlavním předmětem činnosti firmy je 
vývoj softwaru informačních systémů pro hotely, lázeňská  
a rehabilitační zařízení. Tyto informační systémy dodává  
a implementuje, včetně školení a podpory provozu.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: GUBI computer systems, s.r.o.
Address: 
Main office address: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 – Nusle
Branch: 17. listopadu 17, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.gubi.cz
Total number of employees: 20
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Information technology

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Russian Federation

Export items: Software for hotels and spas

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Support specialist, consultant, sales representative for 
foreign countries

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Software packages for hotels and spas.

Main products: GubiSPA – management and control sys-
tem for hotels and spa facilities

Partial products: GubiSPA Hotel – guest accommodation  
GubiSPA Medical – doctor documentation, procedure timing, 
rehabilitation management | GubiSPA Wellnes – Rehabilita- 
tion facilities management | GubiSPA F&B – Catering services 
and stocks | GubiFittnes – Fitness center management

Brief overview: The company is engaged in the develop-
ment of hotel and spa information systems. It supplies and 
implements software packages for spas, wellness centres 
and hotels, and also develops software for receptions, book-
ing systems, spa treatment, wellness treatment and sale of 
treatment procedures, etc.

GUBI computer systems, s.r.o.
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OLOMOUCIS Berghof s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: IS Berghof s.r.o.
Adresa: Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.berghof.cz 
Počet zaměstnanců celkem: –
Z toho dělníci: –
Odvětví: Informační technologie

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: SRN 
Předmět importu: software
EXPORT: ANO
Země exportu: SRN, Rakousko 
Předmět exportu: Software, služby

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Programátor, konzultant 

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Počítačové a IT poradenství, podniko-
vé a informační systémy, skladové a výrobní systémy – ERP.

Hlavní produkty: PSIpenta – podnikový informační systém 
kategorie ERP, BERGHOF adaptive – moduly pro průběžnou 
optimalizaci nastavení systémů ERP (ERP Tuning) a pokroči-
lé plánování BERGHOF reporting portal – informační kokpit 
firmy

Stručný popis firmy: Firma IS Berghof více než dvacet let 
pomáhá svým zákazníkům z řad výrobních společností při 
plnění stanovených podnikových cílů, tj. snižování sklado-
vých zásob, zkracování průběžné doby výroby, zvyšování 
spolehlivosti dodávek a kombinace těchto cílů dle konkrét-
ního typu výroby: od sériové až po zakázkovou. Díky aplikaci 
principů kybernetiky a statistiky v Adaptive Manufacturing 
Control jsou zákazníci efektivní dlouhodobě, zpětná vazba 
udržuje průběžně vysokou kvalitu podnikových dat důleži-
tých pro plánování – nutný předpoklad pro úspěšné pláno-
vání výroby a logistiky. Potenciál přínosů lze změřit dopře-
du na konkrétních datech zákazníka a tím odstranit riziko 
investice.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: IS Berghof s.r.o.
Address: Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc
District: Olomouc
www.berghof.cz 
Total number of employees: N/A
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Information technology

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany

Import items: Software

EXPORT: YES
Export to: Germany, Austria
Export items: Software, services

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Programmer, consultant

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Computer and IT consultancy, business 
and information systems, warehouse and manufacturing 
systems – ERP

Main products: PSIpenta – Enterprise Information System 
ERP category; BERGHOF adaptive – adaptive modules for 
continuous  optimization of ERP systems (ERP tuning) and 
advanced planning; Berghof Reporting Portal – company‘s 
information cockpit

Brief overview: IS Berghof has, for more than twenty years, 
been helping its customers from manufacturing companies 
to achieve its business objectives, i.e. reduction of warehou-
se stock items, shortening production lead times, increasing 
reliability of deliveries and combination of these objectives 
according to the specific type of manufacturing: from mass 
to custom made. By applying the principles of cybernetics 
and statistics in the Adaptive Manufacturing Control custo-
mers have attained efficiency in the long term; continuous 
feedback maintains the high quality of company data rele-
vant to planning – essential prerequisite for successful pro-
duction planning and logistics. The potential benefits may 
be measured in advance using specific customer’s data and 
thereby eliminating investment risks.

Inform
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 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: 43
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 imple-
mentace informačního systému QI u zákazníků a posky-
tování 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 DATA 
Company name: Melzer, spol. s r.o.
Address: Kojetínská 4445/1a, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.melzer.cz
Total number of employees: 43
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Information technology

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Information system consultant, project manager, business 
manager

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Provision of comprehensive services for 
company information systems

Main products: QI Information System

Brief overview: MELZER was founded in 1992 as a solely 
Czech company. The company´s core business is the imple-
mentation of QI Information System for customers and pro-
viding follow-up service. With wide experience and number 
of completed projects, the company ranks among the su-
ccessful and significant suppliers in the field of informati-
on technology. The focus is not just on manufacturing and 
trading companies, but also on other business categories 
such as design companies or the water industry. It operates 
on the Czech market from Prague, Brno and Prostějov; its 
customers are also in the Slovak Republic.

Melzer, spol. s r.o.
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Sivera Electronic s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Sivera Electronic s.r.o.
Adresa: Svépomoc III 2204/1, 750 02 Přerov I – Město
Okres: Přerov
www.sivera.cz
Odvětví: Informační technologie

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Prodej a servis mobilních i pevných te-
lefonů a ústředen, vysílaček, zesilovačů signálu GSM a satelitů

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Sivera Electronic s.r.o.
Address: Svépomoc III 2204/1, 750 02 Přerov I – Město
District: Přerov
www.sivera.cz
Type of business (industry): Information technology

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Sales and service of mobile and fixed 
phones and PBXs, radios, GSM and satellite signal amplifiers

Inform
ační technologie | Inform

ation technology

PŘEROV
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: TESCO SW a.s.
Adresa: tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc-Hodolany 
Okres: Olomouc
www.tescosw.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 220
Z toho dělníci: –
Odvětví: Informační technologie

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: SW řešení

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Analytik, programátor, IT specialista, implementátor, vedou-
cí projektu

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj, výroba a implementace SW ře-
šení a poskytování komplexních IT služeb

Hlavní produkty: MONIT2014+, FaMa+ CAFM, FaMa+ EAI, 
FaMa+ ITSM

Stručný popis firmy: Posláním společnosti je poskytování 
přidané hodnoty zákazníkům formou specializovaných IT 
řešení s velkou mírou věcného know-how, garancí vysoké-
ho standardu kvality s nízkými náklady. Společnost sleduje 
vizi dlouhodobě udržitelného rozvoje s vyváženým portfo-
liem dodávek SW produktů, implementačních, vývojových  
a konzultačních služeb s následnou podporou a systémovou 
integrací. Produkty a služby se vyznačují vysokou spolehli-
vostí, garantovanou 
kvalitou, dostatečnou 
rychlostí, neustálým 
zlepšováním, dokona-
lou servisní podporou 
a individuálním přístu-
pem ke specifikům ka-
ždého zákazníka.

OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: TESCO SW a.s.
Address: tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc-Hodolany
District: Olomouc
www.tescosw.cz 
Total number of employees: 220
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Information technology

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic
Export items: Software solutions

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Analyst, programmer, IT specialist, implementer, project 
leader

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Development, production and imple-
mentation of software solutions and providing comprehen-
sive IT services

Main products: MONIT2014+, FaMa+ CAFM, FaMa+ EAI, 
FaMa+ ITSM

Brief overview: The company’s mission is to provide added 
value to customers through specialised IT solutions with 
high degree of substantive know-how, guarantee of high 
quality standards at low cost. The company pursues the vi-
sion of sustainable development with a balanced portfolio 
of software products, implementation, development and 
consultancy services with subsequent support and system 
integration. Products and services are characterised by high 
reliability, guaranteed quality, reasonable speed, continuous 
improvement, superior service support and individual app-
roach to the specifics of each customer.

TESCO SW a.s.
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AB Andrys s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: AB Andrys s.r.o.
Adresa: Skalička 128, 753 52 Skalička
Okres: Přerov
www.ab-andrys.cz
Počet zaměstnanců celkem: 9
Z toho dělníci: 7
Odvětví: Kovodělný průmysl

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

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Svářeč, zámečník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Kovovýroba, výroba drátěných výrob-
ků, výrobky z nerezi

Hlavní produkty: Kovové stojany, drátěné koše, sítě a pří-
slušenství, vybavení prodejen, závěsné příslušenství do 
drážkových panelů, stojany na míru, nerezové koše, nerezo-
vé příslušenství průmyslových zařízení

Stručný popis firmy: Firma navazuje na sdružení podnika-
telů, působící na trhu již od roku 1991. Má bohaté zkušenosti 
s výrobou drátěných stojanů do obchodů, které se věnuje od 
svého založení. Postupně přibyla výroba nerezových výrobků 
a implementace dalších materiálů do prodejních stojanů.

PŘEROV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: AB Andrys s.r.o.
Address: Skalička 128, 753 52 Skalička
District: Přerov
www.ab-andrys.cz
Total number of employees: 9
Manual workers: 7
Type of business (industry): Metalworking industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic
Export items: Wire products

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Welder, mechanical fitter

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Metalworking, manufacture of wire and 
stainless steel products

Main products: Metal racks, wire baskets, sieves and acces-
sories, shop equipment, hanging accessories for slotted pa-
nels, custom made stands, stainless steel baskets, stainless 
steel accessories for industrial equipment

Brief overview: The company continues with its business 
association, operating on the market since 1991. It has wide 
experience in the production of wire racks for sales stores, 
which it has been manufacturing since its inception. The 
company gradually included the production of stainless 
steel products and other materials for sales displays.
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Č.O.B. slévárna s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Č.O.B. slévárna s.r.o.
Adresa: Beňov 214, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.slevarna-cob.cz
Počet zaměstnanců celkem: 60
Z toho dělníci: 50
Odvětví: Kovodělný průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Německo, Itálie, Rakousko
Předmět exportu: Odlitky

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Formíř, slévač, brusič, svářeč

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba odlitků

Hlavní produkty: Odlitky z barevných kovů, nerezové oceli, 
oceli, litiny

Stručný popis firmy: Zakázková, kusová a středně sériová 
výroba odlitků z barevných kovů, oceli a litiny do váhy cca 
500kg pro potřeby, energetického a strojírenského průmyslu. 

PŘEROV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Č.O.B. slévárna s.r.o.
Address: Beňov 214, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.slevarna-cob.cz
Total number of employees: 60
Manual workers: 50
Type of business (industry): Metalworking industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Germany, Italy, Austria
Export items: Castings

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Mould maker, casting operator, grinding machine operator, 
welder

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of castings

Main products: Castings of non-ferrous metals, stainless 
steel, steel, cast iron

Brief overview: Custom made, single and medium series 
production of castings from non-ferrous metals, steel and 
cast iron, weight up to approximately 500 kg, for energy and 
engineering industries.
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Dols, výroba dveří, oken a listovních schránek, a.s.

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Dols, výroba dveří, oken a listovních 
schránek, a.s.
Adresa: Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www.dols.cz
Počet zaměstnanců celkem: 9
Z toho dělníci: 7
Odvětví: Kovodělný průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Německo, Holandsko, Belgie, 
Dánsko, Rakousko
Předmět exportu: Schránky, kovovýroba

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělníci kovovýroby, obsluha CNC strojů

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba oken, dveřních systémů a poš-
tovních schránek, ostatní kovovýroba

Hlavní produkty: Domovní listovní schránky, sestavy do-
movních listovních schránek, zvonková tabla a videosysté-
my, vitríny, hliníková okna, hliníkové dveře, zimní zahrady, 
posuvné systémy, fasádní systémy, hliníkové doplňky, plas-
tová okna, plastové dveře, doplňky plastové výroby, ostatní 
kovovýroba

Stručný popis firmy: Již 22 let jsme přední český dodavatel 
oken, dveřních systémů a poštovních schránek s dlouhole-
tou tradicí. Mimo tento základní výrobní program nabízíme 
reklamní, prezentační a prodejní regálové systémy, lakování 
v lakovně se systémem Nano technologie, pálení na laseru 
Prima Platino 1530, děrování – Trumf, ohýbání – Salvagnini 
P2xe a další zakázkovou kovovýrobu.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Dols, výroba dveří, oken a listovních 
schránek, a.s.
Address: Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.dols.cz
Total number of employees: 9
Manual workers: 7
Type of business (industry): Metalworking industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Slovak republic, Germany, Holland, Belgium, 
Denmark, Austria
Export items: Letterboxes, other metalproduction

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
CNC machine operator, metal workers

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of windows, door systems 
and letter boxes, other metal production

Main products: House letter-boxes, house letter boxes sets, 
bell panels, show cases, other metal production,  aluminium 
windows, aluminium doors, winter gardens, sliding systems, 
facade systems, aluminium accessories, plastic windows, 
plastic doors, plastic accessories

Brief overview: Already 22 years, we are the leading Czech 
supplier of windows and door systems and letter boxes 
with a long tradition. In addition to this basic production 
program we offer our customers advertising, presentation 
and sales rack systems, painting with the paintsystem Nano 
technology, burning with the laser Prima Platino 1530, 
punching – Trumph, bending – Salvagnini P2xe and other 
custom metalproduction.

ŠUMPERK
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Foundeik, s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Foundeik, s.r.o.
Adresa: 783 66  Hlubočky-Mariánské Údolí
Okres: Olomouc
www.foundeik.cz
Odvětví: Kovodělný průmysl

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba těles čerpadel a ventilů, elek-
trických plotýnek

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Foundeik, s.r.o.
Address: 783 66  Hlubočky-Mariánské Údolí
District: Olomouc
www.foundeik.cz
Type of business (industry): Metalworking industry

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing of solids pumps and 
valves, electric hotplates

OLOMOUC
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KOVOTOPLAST s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: KOVOTOPLAST s.r.o.
Adresa: Domašov 425, 790 01 Bělá pod Pradědem
Okres: Jeseník
www.kovotoplast.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 ma-
teriálu

Hlavní produkty: Ocelové konstrukce, brány , branky, plo-
ty, požární žebříky, bezpečnostní mříže, zábradlí, stojany na 
kola, ocelová vrata

Stručný popis firmy: Hlavní činností firmy je zakázková ko-
vovýroba, ocelové konstrukce – výroba i montáž a staveb-
ně-montážní práce. V roce 2011 firma rozšířila činnost ještě 
o prodej stavebního materiálu.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: KOVOPLAST s.r.o.
Address: Domašov 425, 790 01 Bělá pod Pradědem
District: Jeseník
www.kovoplast.cz
Total number of employees: 10
Manual workers: 6
Type of business (industry): Metalworking industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Welder, mechanical fitter, structural steel fitter

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Metalworking, sales of building mate-
rials

Main products: Steel structures, small and large gates, fen-
ces, fire ladders, security grilles, railings, bicycle racks, steel 
gates

Brief overview: The company’s core business is custom 
metal fabrication, steel construction – manufacture and in-
stallation and construction/installation works. In 2011, the 
company expanded its activities by carrying out sales of 
building materials.

JESENÍK
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MUBEA Prostějov
 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: 930
Z toho dělníci: 780
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, 
Itálie, Španělsko, Rumunsko, Turecko, Rusko, USA, Brazílie, 
Čína, Japonsko, UK
Předmět exportu: Stabilizátory, pružiny 

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělník ve strojírenské výrobě, inženýr kvality, technolog, 
procesní 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 mate-
riálů a výrobních metod vytváří inovativní řešení pro kont-
rukci lehčích automobilů. Firemní úsilí o zvýšenou realizaci 
potenciálu lehké konstrukce podporuje myšlenku ochrany 
životního prostředí. 

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company 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: 930
Manual workers: 780
Type of business (industry): Metalworking industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, France, UK, Russia, Switzerland
Import items: Poles, wire, tubes
EXPORT: YES
Export to: Poland, Slovak Republic, Germany, Belgium, 
France, Italy, Spain, Romania, Turkey, Russia, USA, Brazil, 
China, South Korea, Japan, UK
Export items: Stabilizers, springs

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Worker in mechanical engineering, quality engineer, tech-
nologist, process engineer

 COMPANY DESCRIPTION 
Main products: The axle springs, stabilizers, blanks

Brief overview: Mubea is one of the largest and most im-
portant employers in Prostějov. The name of company is sy-
nonymous with excellence. Customers include the world‘s 
leading car manufacturers such as VW, Skoda Auto, Porsche, 
Audi, Renault, Ford, BMW, Mercedes, Toyota, Aston Martin, 
Lamborghini and more. By using new construction techno-
logies, new materials and manufacturing methods, Mubea 
creates innovative solutions for the construction of lighter 
cars. Corporate efforts to realize the potential of increased 
light design supports the idea of environmental protection.
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Ocelit s.r.o.
 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: 54
Z toho dělníci: 45
Odvětví: Kovodělný průmysl

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

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Slévač, brusič, svářeč CO

2

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba odlitků, kovovýroba

Hlavní produkty: Hliníkové odlitky, speciální kontejnery, 
svařence, stroje

Stručný popis firmy: Společnost byla založena v roce 1996 
a v současné době jsou v provozu dva závody, slévárna ve 
Svatobořicích-Mistříně a kovovýroba v Kelčanech.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Ocelit s.r.o.
Address: Velké Kunětice 145, 790 52 Velké Kunětice
District: Jeseník
www.ocelit.cz
Total number of employees: 54
Manual workers: 45
Type of business (industry): Metalworking industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Austria
Import items: Aluminium raw materials
EXPORT: YES
Export to: France, Austria, Germany, Slovak Republic, Ne-
therlands, Algeria
Export items: Metalwork products, castings

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Casting operator, grinding machine operator, CO

2
 welder

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of castings, metal working

Main products: Aluminium castings, special containers, 
welded assemblies, machinery

Brief overview: The company was founded in 1996 and 
currently is operating two plants, the foundry in Svatoboři-
ce-Mistřín and metal working in Kelčany.
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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: Kovodělný průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Kovoobrábění, zámečnictví, nástrojař-
ství, výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely, maloob-
chod provozovaný mimo řádné provozovny, výroba kovo-
vých konstrukcí a kovodělných výrobků

Hlavní produkty: Svařování, soustružení, frézování, vrtání 
a dělení materiálu

Stručný popis firmy: Malá strojírenská firma, která se zabý-
vá obráběním kovů, jako je soustružení, frézování, svařování 
a dělení materiálu. 

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: PZA KOVOSTROJ s.r.o.
Address: Fučíkova 260, 790 70 Javorník
District: Jeseník
www.pzakovostroj.cz
Total number of employees: 8
Manual workers: 6
Type of business (industry): Metalworking industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Manual worker

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Metalworking, mechanical fitting, tool 
making, manufacture of machines and equipment for gene-
ral purpose, retail activity external to the workshop, manu-
facture of metal structures and products

Main products: Welding, turning, milling, drilling and cutting 
material

Brief overview: Small engineering company that deals 
in metal machining, such as turning, milling, welding and 
cutting of materials.
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SHM, s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SHM, s.r.o.
Adresa: Průmyslová 3020/3, 787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www.shm-cz.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 85
Z toho dělníci: 49
Odvětví: Kovodělný průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Slovensko
Předmět exportu: PVD povlaky

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Výzkumný a vývojový pracovník, konstruktér, technolog

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Povrchová úprava kovů

Hlavní produkty: PVD povlaky

Stručný popis firmy: Hlavním předmětem podnikání SHM 
je příprava PVD povlaků pro různé průmyslové aplikace. Fir-
ma využívá vlastní patentované technologie. Jako první na 
světě SHM představila nové typy povlaků s nanokompozitní 
strukturou a na bázi chromu a hliníku, jak pro tradiční oblast 
řezných nástrojů, tak i pro dynamicky se rozvíjející segment 
tvářecích nástrojů a forem pro tlakové lití hliníku. 

ŠUMPERK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: SHM, s.r.o.
Address: Průmyslová 3020/3, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.shm-cz.cz
Total number of employees: 85
Manual workers: 49
Type of business (industry): Metalworking industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Poland, Slovak Republic
Export items: PVD coating

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Research and development engineer, design engineer, 
production engineer

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Surface treatment of metals

Main products: PVD coating

Brief overview: SHM´s principal business is the provision of 
PVD coating for different industrial applications. The com-
pany uses its proprietary technology enabling to introduce, 
as first in the world, new types of coating with nano-com-
posite structure based on chromium and aluminium for 
standard cutting tools and also for dynamically developing 
area of forming tools and moulds for aluminium pressure 
die casting.
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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: 120
Z toho dělníci: 100
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko
Předmět importu: Cement
EXPORT: ANO
Země exportu: Všechny státy Evropy
Předmět exportu: Cementotřískové desky CETRIS

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej cementotřískových 
desek CETRIS

Hlavní produkty: Cementotřískové desky CETRIS

Stručný popis firmy: Největší výrobce cementotřískových 
desek v Evropě. Desky se používají na fasády, podlahy, stěny, 
podhledy, sokly, střechy, na protipožární aplikace, balkony, 
k opláštění výtahových šachet, ztracené bednění.

PŘEROV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS
Address: Skalní 1088, 753 01 Hranice I – Město
District: Přerov
www.cetris.cz
Total number of employees: 120
Manual workers: 100
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Slovak Republic
Import items: Cement
EXPORT: YES
Export to: All European countries
Export items: CETRIS cement bonded particle boards

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture and sales of the CETRIS 
cement bonded particle boards

Main products: CETRIS cement bonded particle boards

Brief overview: The largest producer of cement bonded 
particle boards in Europe. The boards are used on facades, 
floors, walls, ceilings, skirting boards, roof, fire protection 
applications, balconies, cladding for lift shafts, formwork.

Ostatní zpracovatelský prům
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D&R Plast, s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: D&R Plast, s.r.o.
Adresa: Domašov 129, 790 01 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: Plastový 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 výrob-
ky formou vstřikování plastů. Specializuje se na technické 
výrobky pro elektrotechnický a strojní průmysl, vyrábí ale  
i vlastní produkci výrobků například pro stavebnictví. 

JESENÍK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: D&R Plast, s.r.o.
Address: Domašov 129, 790 01 Bělá pod Pradědem
District: Jeseník
www.drplast.cz
Total number of employees: 7
Manual workers: 5
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Slovak Republic, Germany
Import items: Plastic materials
EXPORT: YES
Export to: Germany
Export items: Plastic products

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Female plastic materials press operator, press setter

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of plastic and rubber pro-
ducts

Main products: Technical pressings

Brief overview: The company manufactures plastic pro-
ducts by injection moulding. It specialises in technical pro-
ducts for electrical and mechanical engineering industries 
and also manufactures its own product range, for example 
for the building industry.
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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: 280
Z toho dělníci: 240
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Čína, Pákistán, Taiwan 
Předmět importu: Materiál a zboží
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, USA, Rusko
Předmět exportu: Veškeré výrobky

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Šičky

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba míčů a těžké galanterie

Hlavní produkty: Nosiče zahradní  a záchranářské techniky, 
dětská nosítka, boxovací pytle, míče

PROSTĚJOV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: GALA a.s.
Address: Západní 75, 797 32 Prostějov
District: Prostějov
www. gala.cz
Total number of employees: 280
Manual workers: 240
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: China, Pakistan, Taiwan 
Import items: Materials, goods
EXPORT: YES
Export to: EU, USA, Russian Federation
Export items: All products

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Seamstresses

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of balls and heavy duty 
haberdashery

Main products: Garden and rescue techniques carriers, in-
fant carriers, punching bags, balls

Ostatní zpracovatelský prům
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GRAPO s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: GRAPO s.r.o.
Adresa: Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.grapo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 60
Z toho dělníci: 40
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Rakousko, Slovensko, Německo
Předmět exportu: Světelná reklama, Velkoplošný tisk

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zámečník, počítačový grafik, dělník v polygrafii

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba reklamy od návrhu po realizaci

Hlavní produkty: Velkoplošný tisk, světelná reklama, in-
formační a navigační sytémy, POP/POS výrobky, signma-
king, reklamní polep vozidel

Stručný popis firmy: Firma se zabývá tiskem a výrobou re-
klamy ve všech jejích podobách od tisku letáků a plakátů, 
přes tisk bilboardů, fasádbannerů, polepů vozidel až po po-
tisk a následné zpracování plastů, dřeva a jiných materiálů. 
Dále se zabývá výrobou svítících i nesvítících nápisů u růz-
ných provozoven, včetně kompletního označení interiéru 
a exteriéru.

OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: GRAPO s.r.o.
Address: Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc
District: Olomouc
www.grapo.cz
Total number of employees: 60
Manual workers: 40
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Austria, Slovak Republic, Germany
Export items: Illuminated advertising, large format printing

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Mechanical fitter, computer graphic designer, printing 
industry operator

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of advertising products, 
from design to implementation

Main products: Large format printing, neon signs, informa-
tion and navigation systems, POP/POS products, sign ma-
king, stick-on advertising on vehicles

Brief overview: The company is engaged in the printing 
and production of advertising products in all its forms, from 
printing flyers and posters, billboards across print, banners 
on facades, stick-on posters on vehicles to printing and 
post-processing plastic, wood and other materials. It also 
deals with the production of illuminated and unlit signs for 
different businesses including full interior and exterior sig-
nage.
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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 – přípra-
va výroby, obchodní zástupce

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a montáž plastových oken  
a dveří

Hlavní produkty: Plastová okna a dveře

Stručný popis firmy: Společnost vyrábí plastová okna a dve-
ře z variabilního profilového systému třídy „A“ německé firmy 
VEKA AG (největší výrobce plastových okenních profilů na 
světě) v různých druzích barevného provedení profilů. Do-
statečně velká výrobní kapacita, komplexní výrobní techno-
logie, odborné znalosti a schopnosti zaměstnanců umožňují 
realizovat i objemově velké zakázky v zákazníkem požadova-
ných termínech dodání a hlavně v potřebné kvalitě. Montáž 
výrobků do stavebních otvorů je zajišťována montážními 
skupinami, které splňují náročné požadavky jak výrobce plas-
tových profilů, tak výrobce plastových oken a dveří. 

JESENÍK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: JUBO okna s.r.o.
Address: Polská 4, 790 81 Česká Ves
District: Jeseník
www. jubookna.cz
Total number of employees: 30
Manual workers: 11
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, Poland
Import items: VEKA plastic profiles, window exterior shutters
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Manual worker for the manufacture of plastic windows and 
doors, engineer in production planning, sales representative

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture and installation of plastic 
windows and doors

Main products: Plastic windows and doors

Brief overview: The company manufactures windows and 
doors from the adjustable Class „A“ profile system of the 
German company VEKA AG (largest manufacturer of plas-
tic window profiles in the world) in a range of colour finish. 
Sufficiently large production capacity, complete manu-
facturing technology, expertise and employees’ capabilities 
enable undertaking large volume orders within the custo-
mer specified delivery dates and most of all, in the required 
quality. Installation of products into the building’s mounting 
holes is carried out by installation groups that are able to 
meet the demanding requirements of manufactures of the 
plastic profiles, and also of manufactures of plastic windows 
and doors.

Ostatní zpracovatelský prům
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 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Kazeto, spol. s r.o.
Address: Husova 19, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.kazeto.cz
Total number of employees: 77
Manual workers: 51
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: ANO
Export to: EU countries, Scandinavia, USA
Export items: Cardboard products

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Manual worker

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of cardboard products

Main products: Interior accessories, storage boxes, toys, 
riveted suitcases

Brief overview: The company KAZETO is traditional ma-
nufacture of cardboard products which are used as Interior 
accessories, storage boxes, toys and riveted suitcases. Our 
products are very attractive and modern with wide range of 
uses in homes and offices. We build on traditional produc-
tion methods and sweeping art of our staff. We work with a 
wide range of domestic and foreign designers

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Kazeto, spol. s r.o.
Adresa: Husova 19, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.kazeto.cz
Počet zaměstnanců celkem: 77
Z toho dělníci: 51 
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: země EU, Skandinávie, USA
Předmět exportu: Výrobky z lepenky

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělník ve výrobě, manipulační dělník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba lepenkových výrobků

Hlavní produkty: Interiérové doplňky, úložné krabice, hrač-
ky, kloboukovky, nýtované kufry

Stručný popis firmy: Společnost Kazeto s.r.o. je tradičním 
výrobcem produktů z lepenky, které slouží jako interiérové 
doplňky, úložné krabice, hračky, kloboukovky a nýtované 
kufry. Naše výrobky jsou velmi atraktivní, moderní a mají 
široké spektrum využití jak v domácnostech, tak v kancelá-
řích. Stavíme na tradičních výrobních postupech a mistrném 
umění našich pracovníků. V oblasti designu spolupracujeme 
se širokou škálou domácích i zahraničních návrhářů.

Kazeto, spol. s r.o.
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PŘEROVKOBZ s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: KOBZ s.r.o.
Adresa: Jezernice 42, 751 31 Jezernice
Okres: Přerov
www.kobz-agrochovas.cz
Počet zaměstnanců celkem: 23
Z toho dělníci: 18
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Polsko, Rakousko, Německo
Předmět importu: Zemědělské komodity, stroje
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo
Předmět exportu: Zemědělské komodity, stroje

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělník, řidič, opravář zemědělských strojů

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod

Hlavní produkty: Zemědělské komodity, pelety

Stručný popis firmy: Firma se zabývá zemědělskou výro-
bou, prodejem a nákupem zemědělských komodit, výrobou 
agro pelet a dřevěných briket

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: KOBZ s.r.o.
Address: Jezernice 42, 751 31 Jezernice
District: Přerov
www.kobz-agrochovas.cz
Total number of employees: 23
Manual workers: 18
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Poland, Austria, Germany
Import items: Agricultural commodities, machinery
EXPORT: YES
Export to: Poland, Slovak Republic, Austria, Germany
Export items: Agricultural commodities, machinery

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Manual worker, driver, mechanic to repair agricultural 
machinery

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing, trade

Main products: Agricultural commodities, pellets

Brief overview: The company is engaged in agricultural 
production, sale and purchase of agricultural commodities, 
production of agro pellets and wood briquettes.

Ostatní zpracovatelský prům
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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: 105
Z toho dělníci: 76
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO 
Země importu: EU, Honkong 
Předmět importu: Materiál
EXPORT: ANO 
Země exportu: EU 
Předmět exportu: Nábytek

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Stolař, lakýrník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba atypického nábytku

Hlavní produkty: Vybavení hotelů, rodinných domů, bank, 
kancelářských prostor, kasín apod.

Stručný popis firmy: Společnost působí na trhu již 20 let. 
Její základní náplní je výroba a montáž nábytku a komplet-
ní realizace interiérů. Firma klade velký důraz na dokonalou 
přípravu zakázky a kvalitu výroby a montáže. Zajistí archi-
tektonický návrh interiéru a přípravu konstrukčních výkresů 
pro výrobu nábytku. Disponuje kompletním vybavením 
pro výrobu atypického i typového nábytku včetně montáž-
ní kapacity.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: LACHMAN INTERIER DESIGN s.r.o.
Address: Plumlovská 44, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.lachman-interier.cz
Total number of employees: 105
Manual workers: 76
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: EU countries, Hong Kong
Import items: Materials
EXPORT: YES
Export to: EU countries
Export items: Furniture

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Carpenter, painter

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of atypical furniture

Main products: Furnishings in hotels, family houses, banks, 
offices, casinos, etc.

Brief overview: The company has been in business for 20 
years. Its core activity is the manufacture and installation of 
furniture and complete interior furnishings. The company 
places great emphasis on flawless preparation of the con-
tract and quality manufacturing and installation. Within its 
scope of supply is the architectural interior design and pre-
paration of construction drawings for the manufacture of 
furniture. It has complete facilities for the manufacture of 
atypical and typical furniture including installation capacity.

PROSTĚJOV
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Mosev Plast s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Mosev Plast s.r.o.
Adresa: Nová Hradečná 221, 783 83 Nová Hradečná
Okres: Olomouc
www.mosevplast.cz
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Recyklace směsných plastů. Výroba a 
prodej protihlukových panelů, zatravňovací dlažby, písko-
višt, laviček, květináčů, kuželek, kůlů, palisád

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Mosev Plast s.r.o.
Address: Nová Hradečná 221, 783 83 Nová Hradečná
District: Olomouc
www.mosevplast.cz
Type of business (industry): Other manufacturing

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Recycling of mixed plastics. Manufactu-
ring and selling acoustic panels, grass pavers, sandboxes, 
benches, flower pots, pins, stakes, palisades

Ostatní zpracovatelský prům
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Mrňka a.s.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Mrňka a.s.
Adresa: Bídov 463, 798 52 Konice
Okres: Prostějov
www.mrnka.cz
Počet zaměstnanců celkem: 21
Z toho dělníci: 19 
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Stolař, lakýrník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba výplní stavebních otvorů

Hlavní produkty: Okna špaletová, eurookna, výsuvná okna 
(anglická), vstupní dveře, garážová vrata, atypické okenní  
a dveřní sestavy

Stručný popis firmy: Firma Mrňka a.s. navazuje na dvace-
tiletou tradici výroby oken a dveří a v současné době vyrábí 
kromě oken pro bytové a průmyslové objekty převážně okna 
do památkově chráněných objektů. 

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Mrňka a.s.
Address: Bídov 463, 798 52 Konice
District: Prostějov
www.mrnka.cz
Total number of employees: 21
Manual workers: 19
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Carpenter, painter

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Tailor made windows and doors

Main products: Windows with parapets, Euro windows, 
sash windows (English), entry doors, garage doors, custom 
made window and door assemblies

Brief overview: Mrňka a.s. follows a twenty-year tradition 
of making windows and doors, and currently predominant-
ly produces, besides windows for residential and industrial 
buildings, windows to be installed in listed buildings.

PROSTĚJOV
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Omya CZ s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Omya CZ s.r.o.
Adresa: Vápenná 445, 790 64 Vápenná
Okres: Jeseník
www.omya.com
Počet zaměstnanců celkem: 86
Z toho dělníci: 52
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 CaCO

3

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej drcených, mletých  
a mikromletých výrobků z vysoce kvalitního mramoru, ná-
kup a prodej zboží

Hlavní produkty: Omyacarb a Carolith

Stručný popis firmy: Koncern Omya je největší světový 
výrobce průmyslových minerálů, minerálních plniv a pig-
mentů na bázi uhličitanu vápenatého a dolomitů a celo-
světový distributor chemických látek. V České republice 
je zastoupen firmou Omya CZ s.r.o. se sídlem ve Vápenné  
a společností PLASTOCHEM Brno s r. o. Hlavními odbytový-
mi segmenty jsou výroba papíru, plastů, barev, stavebnictví, 
zemědělství a životní prostředí.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Omya CZ s.r.o.
Address: Vápenná 445, 790 64 Vápenná
District: Jeseník
www.omya.com
Total number of employees: 86
Manual workers: 52
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: EU countries
Import items: Minerals, chemicals
EXPORT: YES
Export to: EU countries, Russian Federation, Ukraine, Baltic 
countries
Export items: Products based on CaCO

3

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production and sale of crushed, milled 
and micro milled products from high quality marble. Pur-
chase and sale of goods

Main products: Omyacarb and Carolith

Brief overview: Omya group is the world‘s largest producer 
of industrial minerals, mineral fillers and pigments based on 
calcium carbonate and dolomite, and a worldwide distribu-
tor of chemicals. In the Czech Republic it is represented by 
Omya CZ s.r.o. based in Vápenné and PLASTOCHEM Brno s 
r.o. Principal sales are to the manufacturers of paper, plastics 
and paints, the building industry, and the agriculture and 
environmental sector.

JESENÍK
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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 
Obchodní a marketingoví pracovníci, 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 koope-
račním partnerem pří výrobě jak složitých technických 
celků, tak různých spotřebních komponentů pro sekačky, 
transportní zařízení, obaly atd. Firma využila a využívá svého 
potenciálu pro vývoj a prodej vlastních výrobků, zahradnic-
kých potřeb ve formě truhlíků a květináčů, a také zimního 
sortimentu sportovních potřeb pro děti.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Plastkon product s.r.o.
Address: Hlavní 147, 790 84 Mikulovice
District: Jeseník
www.plastkon.cz
Total number of employees: 140
Manual workers: 100
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Slovak Republic, Poland, Germany
Import items: Plastic crushed material
EXPORT: YES
Export to: Germany, Russian Federation, Austria, France
Export items: Plastic toboggans and sleds for children, gar-
den range (flower boxes and pots)

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Sales and marketing staff, toolmaker and setter

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of plastic products

Main products: Flower boxes and pots, toboggans and 
sleds for children

Brief overview: Plastkon product s.r.o., established in 1998, 
set the objective to be a reliable collaboration partner in 
the production of complicated technical units and diffe-
rent consumable components for lawn mowers, transport 
equipment, packaging, etc. The company has been using 
its potential for the development and sale of own products, 
gardening supplies such as flower boxes and pots, and win-
ter range of sports equipment for children.

JESENÍK
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PS PLASTY CZ s.r.o.
 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 zpracovatelský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE 
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko
Předmět exportu: Obaly pro potravinářský průmysl, nápojo-
vé kelímky s potiskem

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodní zástupce

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby

Hlavní produkty: Plastové obaly pro potravinářský průmy-
sl, nápojové kelímky s potiskem

Stručný popis firmy: Firma vznikla v roce 2006 s cílem 
poskytnout širokou nabídku plastových obalů pro potravi-
nářský průmysl. Je zaměřena na výrobu vstřikovacích a ter-
moformovaných obalů. Nabízí nejmodernější technologie 
– sleeve, IML a offsetový osmibarevný tisk. 

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: PS PLASTY CZ s.r.o.
Address: Kostelecká 4570/57b, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.psplasty.cz
Total number of employees: N/A
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Croatia, Hungary
Export items: Plastic packaging for food, beverage cups with 
print

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Sales representative

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production, trade and services

Main products: Plastic packaging for food, beverage cups 
with print

Brief overview: The company was founded in 2006 to pro-
vide a wide range of plastic packaging for the food industry. 
It focuses on the production of injection and thermoformed 
packaging. It offers the latest technology – sleeve, IML and 
eight-color offset printing.

Ostatní zpracovatelský prům
ysl | Other m
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Presbeton Nova, s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Presbeton Nova, s.r.o.
Adresa: U Panelárny 594/6, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.presbeton.cz
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba betonových dlažeb, zdících 
materiálů a betonových prvků

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Presbeton Nova, s.r.o.
Address: U Panelárny 594/6, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.presbeton.cz
Type of business (industry): Other manufacturing

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing of concrete paving, 
bricks and concrete elements
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Reinold s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Reinold s.r.o.
Adresa: Stará Červená Voda 43, 79053 Stará Červená Voda
Okres: Jeseník
www.reinold.cz
Počet zaměstnanců celkem: 65
Z toho dělníci: 60
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE 
EXPORT: ANO 
Země exportu: Německo
Předmět exportu: Dřevovýroba, PVC okna

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Stolař, řidič

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Dřevovýroba, výroba PVC oken

Hlavní produkty: Dřevo, okna, dveře

Stručný popis firmy: Firma navázala v roce 2007 na pod-
nikání fyzické osoby (od r. 1992). Zpracovává dřevní hmotu 
od těžby až po finální výrobek. V roce 1996 rozšířila o výrobu 
PVC oken a mezinárodní a vnitrostátní dopravu.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Reinold s.r.o.
Address: Stará Červená Voda 43, 79053 Stará Červená Voda
District: Jeseník
www.reinold.cz
Total number of employees: 65
Manual workers: 60
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Germany
Export items: Production of wooden products, PVC windows

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Joiner, driver

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of wooden products, ma-
nufacture of PVC windows

Main products: Wood, windows, doors

Brief overview: In 2007, the company developed from the 
one-man business established in 1992. It handles wood 
from the forest to the final product. In 1996, it expanded by 
manufacturing PVC windows and international and domes-
tic freight transport.

Ostatní zpracovatelský prům
ysl | Other m
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REP Tisk spol. s r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: REP Tisk spol. s r.o.
Adresa: Slezská 1304, 790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www.reptisk.cz
Počet zaměstnanců celkem: 11
Z toho dělníci: 3 
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT : ANO
Země exportu: EU
Předmět exportu: Tiskoviny

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodník, grafik

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Expresní ofsetová a digitální tiskárna 
a výroba reklamních předmětů

Hlavní produkty: Vizitky, letáky, katalogy, kalendáře, po-
známkové bloky, reklamní předměty

Stručný popis firmy: Tiskárna s mezinárodním certifikátem 
kvality, která kombinuje nejmodernější výrobní technologie 
s unikátním kalkulačním a objednávkovým online portálem.

JESENÍK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: REP Tisk spol. s r.o.
Address: Slezská 1304, 790 01 Jeseník
District: Jeseník
www.reptisk.cz
Total number of employees: 11
Manual workers: 3
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: EU countries
Export items: Printed material

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Sales manager, graphic designer

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Express offset and digital printing and 
production of promotional items

Main products: Business cards, flyers, catalogues, calen-
dars, notebooks, promotional items

Brief overview: PSO certified print shop. Unique combina-
tion of manufacturing technology and online web-2-print 
system.
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Sitap, s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Sitap, s.r.o.
Adresa: Horní Újezd 92, 753 53 
Okres: Přerov
www.sitap.cz
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej lisovaného, kloubkové-
ho a žebérkového pletiva, svařovaných sítí a zpracováním 
drátu na rovnaný nebo tažený v cívkách

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Sitap, s.r.o.
Address: Horní Újezd 92, 753 53 
District: Přerov
www.sitap.cz
Type of business (industry): Other manufacturing

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing and sale of pressed, 
knuckle and ribbed mesh, welded mesh and wire process-
ing straightening or stretched in coils

Ostatní zpracovatelský prům
ysl | Other m
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 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: STOMIX, spol. s r. o.
Address: Skorošice 197, 790 66 Skorošice
District: Jeseník
www.stomix.cz
Total number of employees: 100
Manual workers: 22
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, Netherlands, Switzerland, Hungary, 
Poland
Import items: Raw materials, packaging materials
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Russian Federation, Portugal, 
United Kingdom, Ireland, Belgium
Export items: Thermal insulation systems

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Business and technical advisor

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Development, manufacture and sale of 
thermal insulation systems, plasters, paints and other mate-
rials for finishing building works

Main products: Thermal insulation systems and materials 
for facades and interiors (plasters, paints, sealants), systems 
for remediation of balconies

Brief overview: STOMIX has been present on the market 
since 1993. Over the 21 years of its existence, it has supplied 
materials for thermal insulation for more than 12 million m2 
of facades representing approximately 5,600 high rise blocks 
of flats and apartment buildings, 16,000 family houses and 
600 civic amenities buildings (schools, city halls...). STOMIX 
provides full thermal insulation procedure up to the final 
works handover. It also offers, for example, custom design 
for thermal insulation, thermal image scanning, supervision 
during construction work, training for construction compa-
nies, and assistance with technical details.

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: STOMIX, spol. s r. o.
Adresa: Skorošice 197, 790 66 Skorošice 
Okres: Jeseník
www.stomix.cz
Počet zaměstnanců celkem: 100
Z toho dělníci: 22  
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

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

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodně-technický poradce

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj, výroba a prodej zateplovacích 
systémů, omítek, barev a dalších materiálů pro dokončova-
cí práce ve stavebnictví

Hlavní produkty: Zateplovací systémy, materiály pro fasády  
a interiéry (omítky, barvy, tmely), materiály pro sanaci balkónů

Stručný popis firmy: Společnost STOMIX působí na trhu 
od roku 1993. Za 21 let svého působení dodala materiá-
ly 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, radni-
ce,...). Společnost STOMIX zajistí celý proces zateplení až 
po předání finálního díla. Součástí nabídky je i např. ná-
vrh zateplení na míru, snímkování termokamerou, dohled  
v průběhu stavebních prací, zaškolení stavební firmy, po-
moc s technickými detaily. 

STOMIX, spol. s r. o.
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SULKO s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SULKO s.r.o.
Adresa: Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh
Okres: Šumperk
www.sulko.cz
Počet zaměstnanců celkem: 340
Z toho dělníci: 100
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO 
Země importu: Německo, Belgie
Předmět importu: Materiál PVC, Hliník
EXPORT: ANO 
Země exportu: Belgie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Fran-
cie, Itálie
Předmět exportu: Vývoz PVC a ALU otvorových výplní

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělníci na výrobě na speciálních pracovištích (vedoucí pozi-
ce, kontrola kvality, dveřní a okenní linka), pracovníci THP – 
veškeré obecné pozice + speciální jako je kalkulantka, tech-
nický pracovník, účetní, finanční kontrolin atd.

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba okenních a dveřních prvků  
z plastu a hliníku

Hlavní produkty: Okna, dveře, stínící technika, speciální 
produkty (odsuvně sklopné dveře, HS portály, zimní zahrady)

Stručný popis firmy: Výrobou a montáží oken a dveří se 
společnost zabývá již od roku 1993. SULKO je ryze českou 
rodinnou společností, která staví na tradičních hodnotách  
a zároveň se snaží být na špici v oblasti kvality a technologic-
ké vyspělosti produktů. Nabízí ucelený systém řešení otvo-
rových výplní pro náročné zákazníky v rodinných, bytových 
i panelových domech, dodává své produkty i do administra-
tivních a komerčních budov i škol.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: SULKO s.r.o.
Address: Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh
District: Šumperk
www.sulko.cz
Total number of employees: 340
Manual workers: 100
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, Belgium
Import items: PVC and aluminium materials
EXPORT: YES
Export to: Belgium, Germany, Austria, Switzerland, France, 
Italy
Export items: PVC and aluminium products for building 
industry

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Production professions (manager and foreman, quality 
control, doors and windows production line); white collar 
staff – all general positions + special position such as female 
estimator, technician, accountant, financial controller, etc.

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of plastic and aluminium 
window and door components

Main products: Windows, doors, screening equipment, 
special products (swing away folding doors, sliding and lif-
ting doors, winter gardens)

Brief overview: The company has been engaged in the 
manufacture and installation of windows and doors sin-
ce 1993. SULKO is solely a Czech family company built on 
traditional values whilst aiming to be at the forefront of 
technological advancement and quality products. It offers 
complete system solutions, products to be fitted in building 
openings, for discerning customers in the building industry, 
owners of family houses and delivers its products to office 
and commercial buildings and schools.

Ostatní zpracovatelský prům
ysl | Other m
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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: 147
Z toho dělníci: 112
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO 
Země exportu: Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Švý-
carsko
Předmět exportu: Dodávky stavebních dílců a konstrukcí

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Železář, betonář, mistr výroby, konstruktér

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a dodávka stavebních dílců  
a konstrukcí

Hlavní produkty: Stropní přepjaté panely, prvky železobe-
tonových skeletových konstrukcí

Stručný popis firmy: Společnost zabývající se výrobou  
a dodávkami s montáží v oblasti pozemního, inženýrského  
a dopravního stavitelství od projektu až po realizaci kon-
strukcí. Hlavními činnostmi je výroba a dodávka předpjatých 
stropních panelů a výroba a dodávka železobetonových 
konstrukcí. 

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: TOPOS PREFA Tovačov s.r.o.
Address: Tovačov II – Annín 53, 751 01 Tovačov
District: Přerov
www.toposprefa.cz
Total number of employees: 147
Manual workers: 112
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Poland, Germany, Austria, 
Switzerland
Export items: Supply of building components and structu-
res

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Ironworker, concrete worker, production foreman, designer 
engineer

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture and supply of building 
components and structures

Main products: Ceiling pre-stressed panels, reinforced con-
crete skeleton construction elements

Brief overview: The company is engaged in the manu-
facture, supply and installation in building, civil engineering 
and road construction projects, from design to implemen-
tation. The main activity is the manufacture and supply of 
pre-stressed concrete ceiling panels and reinforced concre-
te structures.
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Truhlářství Woodarch s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Truhlářství Woodarch s.r.o.
Adresa: K. H. Máchy 1058, 790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www.woodarch.cz
Počet zaměstnanců celkem: 45
Z toho dělníci: 35
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Truhlář, lakýrník, CNC programátor

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba ze dřeva

Hlavní produkty: Výroba historických dřevěných oken  
a dveří  

Stručný popis firmy: Výroba replik a repase dřevěných 
oken a dveří, výroba protipožárních prvků, výroba akustic-
kých oken a dveří, atypická zakázková výroba na míru

JESENÍK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Truhlářství Woodarch s.r.o.
Address: K. H. Máchy 1058, 790 01 Jeseník
District: Jeseník
www.woodarch.cz
Total number of employees: 45
Manual workers: 35
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: ANO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Carpenter, painter, CNC programmer

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of products from wood

Main products: Manufacture of historical wooden win-
dows and doors

Brief overview: Manufacture of replicas and reconditio-
ning of wooden windows and doors, manufacture of fire 
protection products, manufacture of acoustic windows and 
doors, atypical custom made products

Ostatní zpracovatelský prům
ysl | Other m
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Company name: Vápenka Vitošov s.r.o.
Address: Hrabová 54, 789 01 Zábřeh
District: Šumperk
www.vapenka-vitosov.cz
Type of business (industry): Other manufacturing

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Mining and processing highly concen-
trated limestone

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Vápenka Vitošov s.r.o.
Adresa: Hrabová 54, 789 01 Zábřeh
Okres: Šumperk
www.vapenka-vitosov.cz
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Těžba a zpracování vysokoprocent-
ních vápenců

Vápenka Vitošov s.r.o.ŠUMPERK
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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: 101
Z toho dělníci: 47 
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 a prodej oken a dveří

Hlavní produkty: Plastová, hliníková okna a dveře, dřevě-
ná 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 DATA 
Company name: VPO Protivanov, a.s.
Address: Boskovická 250, 798 48 Protivanov
District: Prostějov
www.vpo.cz
Total number of employees: 101
Manual workers: 47
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany
Import items: Profile systems, window fittings
EXPORT: YES
Export to: United Kingdom
Export items: Plastic windows

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Manual worker, sales representative

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture and sale of windows and 
doors

Main products: Plastic, aluminium windows and doors, 
wooden windows, garage doors, window accessories

Brief overview: The company has been operating on the 
Czech market since 1993 and ranks among the leading 
Czech manufacturer of plastic windows and doors, and is 
one of the largest window and door manufacturers in the 
Czech Republic. Plastic and aluminium windows and doors 
are produced from the highest quality material of German 
and Czech origin.

Ostatní zpracovatelský prům
ysl | Other m
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ZAHAS, spol. s r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ZAHAS, spol. s r.o.
Adresa: Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou
Okres: Přerov
www.zahas-sro.cz
Počet zaměstnanců celkem: 27
Z toho dělníci: 13
Odvětví: Ostatní zpracovatelský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: EU, USA, Nový Zéland
Předmět importu: materiály pro výrobu, obchodní zboží
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, Turecko, Alžírsko
Předmět exportu: vlastní výrobky, obchodní zboží

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodník, konstruktér / inženýr strojní výroby, oděvní spe-
cialista / inženýr, švadlena, mechanik strojní výroby

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba speciálních oděvů a strojů pro 
hasiče a záchranáře, prodej veškerého vybavení a technic-
kých prostředků pro složky IZS

Hlavní produkty: Ochranné oděvy – nehořlavé, antista-
tické, vysoce viditelné atd., speciální stroje – přetlakové 
ventilátory a odsávače kouře, čerpadla a hasicí zařízení, 
výcvikové trenažéry, osobní výstroj a výzbroj

Stručný popis firmy: Výrobně obchodní společnost s tra-
dicí od roku 1993 nabízející komplexní služby pro vybavení 
hasičských a záchranných jednotek. Mimo vlastní textilní  
a strojní výroby, nákupu a prodeje zboží se společnost podílí 
formou know-how na vývoji speciálních technických pro-
středků pro odvětví.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: ZAHAS, spol. s r.o.
Address: Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou
District: Přerov
www.zahas-sro.cz
Total number of employees: 27
Manual workers: 13
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: EU countries, USA, New Zealand
Import items: Materials for manufacturing, mercantile 
goods
EXPORT: YES
Export to: EU countries, Turkey, Algeria
Export items: Company products, mercantile goods

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Trader, design engineer/mechanical production engineer, 
clothing specialist/engineer, seamstress, production equip-
ment mechanic

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of special clothing and 
equipment for fire fighters and rescue services, sale of all 
equipment and technical devices for Emergency Services

Main products: Protective clothing – flame retardant, anti-
static, highly visible, etc., special machinery – pressure venti-
lators and smoke extraction hoods, pumps and firefighting 
equipment, training simulators, personal kit and equipment

Brief overview: A manufacturing and trading company of 
long standing tradition since 1993, offering comprehensive 
services for fire and rescue services equipment. Besides its 
own textile and machine production and purchase and sale 
of goods, the company participates in the form of know-
-how in the development of special technical devices for 
the fire and rescue services.
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Zemědělské družstvo Jeseník
 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 zpracovatelský průmysl

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

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Traktorista, ošetřovatel zvířat, dojič, řidič nákladního automobilu

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Zemědělská výroba

Hlavní produkty: Mléko, maso

Stručný popis firmy: Firma hospodaří na cca 2000 ha, hlav-
ní činností je chov mléčných dojnic a rostlinná výroba zamě-
řená na výrobu objemných krmiv. Mezi doplňkové činnosti 
patří chov masného skotu, ovcí a koz, dále okrasné školky, 
autobusová a nákladní doprava.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name:  
Zemědělské družstvo Jeseník – družstvo
Address: Šumperská 118, 790 01 Jeseník
District: Jeseník
www.zdjesenik.cz
Total number of employees: 53
Manual workers: 43
Type of business (industry): Other manufacturing

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Slovak Republic, Poland
Import items: Fodder
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Tractor driver, keeper of animals, milking person, lorry driver

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Agricultural production

Main products: Milk, meat

Brief overview: The company manages approximately 
2,000 acres; the main activity is breeding dairy cows and 
growing cereals focused on the production of fodder. Com-
plementary activities include raising beef cattle, sheep and 
goats, as well as ornamental nursery, bus and freight trans-
port.

Ostatní zpracovatelský prům
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Birki spol. s.r.o.
 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, firma sponzoruje české sjezdové repre-
zentace (Ondřej Bank, Kryštof Krýzl, Filip Trejbal) a další spor-
tovní akce, pořádá akce Nordic Walking.

JESENÍK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Birki spol. s.r.o.
Address: U Bělidla 926/3, 790 01 Jeseník
District: Jeseník
www.birki.cz
Total number of employees: 10
Manual workers: 7
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Austria, China
Import items: Components
EXPORT: YES
Export to: Poland, Russian Federation
Export items: Ski poles

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Manual worker

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of sports goods

Main products: Manufacture of ski poles

Brief overview: Manufacture of ski poles from beginning 
to end. The company was founded 15 years ago and occu-
pies traditional position in the global market; the company 
sponsors the Czech downhill ski team (Ondřej Bank, Kryš-
tof Krýzl, Filip Trejbal) and other sporting events, organises 
events in Nordic Walking.
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Název společnosti: CONTECHIN s.r.o.
Adresa: 
Sídlo společnosti: CONTECHIN s.r.o., Úzká 162, 
790 81 Česká Ves
Kancelář: Slezská 535/2, 790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www.contechin.eu
Počet zaměstnanců celkem: –
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
EXPORT: ANO

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby 

Hlavní produkty: Technologické celky

Stručný popis firmy: Firma dodává technologie pro zpra-
cování a využití biomasy, kompletní technologické linky na 
výrobu pelet, zařízení na výrobu dřevěných briket, kotle ke 
spalování biomasy, průmyslové kotelny, mobilní kotelny, za-
řízení pro výrobu elektrické energie z biomasy, kogenerační 
jednotky, technologie na čistění odpadních vod a úpravu 
vod, technologie na úpravu a zpracování nerostných su-
rovin a technologie pro minipivovary pro výrobu českého 
piva. Poskytuje také exportní poradenství a podporu pro 
vybrané destinace, managerskou podpora při reorganizaci  
a restrukturalizaci podniku a pomoc při zakládání podniků  
v České republice.

CONTECHIN s.r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: CONTECHIN s.r.o.
Address: 
Headquarters: CONTECHIN s.r.o., Úzká 162, 790 81 Česká Ves
Branch:  Slezská 535/2, 790 01 Jeseník
Office: Jeseník
www.contechin.eu
Total number of employees: N/A
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
EXPORT: YES

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing, trade, services

Main products: Industrial units

Brief overview: The company supplies equipment for pro-
cessing and utilisation of biomass, lines for the production 
of pellets or briquettes, boilers for burning biomass, indus-
trial boilers, mobile boilers, equipment for the production 
of electricity from biomass, cogeneration units, equipment 
for wastewater and water treatment, technological equip-
ment for mineral resources processing and equipment for 
microbrewery for the production of Czech beer. The compa-
ny also provides export consultancy and support for selec-
ted destinations, managerial support for the reorganisation 
and restructuring of companies and assistance in setting up 
businesses in the Czech Republic.

JESENÍK
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Český výrobek s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Český výrobek s.r.o.
Adresa: U hřbitova 432/9, 796 07 Prostějov-Držovice
Okres: Prostějov
www.czvyrobek.cz
Počet zaměstnanců celkem: –
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Podpora českých výrobků

Hlavní produkty: Ochranná známka Český výrobek 

Stručný popis firmy: Firma se zaměřuje na podporu a pro- 
pagaci českých výrobků a uděluje licenci a Certifikát  
k užívání loga Český výrobek na výrobcích.

PROSTĚJOV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Český výrobek s.r.o.
Address: U hřbitova 432/9, 796 07 Prostějov-Držovice
District: Prostějov
www.czvyrobek.cz
Total number of employees: N/A
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Support of Czech products

Main products: Trademark „Czech Product“

Brief overview: The company focuses on the support and 
promotion of Czech products and grants licences and certi-
ficates to use logo „Czech Product“ on manufactured items.
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 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: DTPV – Servisní, s.r.o.
Address: Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov
District: Prostějov
www.dtpv.cz
Total number of employees: 67
Manual workers: 49
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Bricklayer, lorry driver, plumber, electrician

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Motor Transport, Revision Technicians, 
EHS, Environment, Construction Works, Landscape Mainte-
nance, Cleaning Services

Main products: N/A

Brief overview: In 2009 the company DT – Výhybkárna 
a strojírna, a.s. established its subsidiary company DTPV – 
Servisní, s.r.o. Our company started its activities on 01. 01. 
2010. The company headquarters is located in the area of the 
parent company. During carrying out our business we have 
become a stable and financially secure company. Company 
with long-term experience providing wide range of services 
to natural and legal persons continuously develops its activi-
ties pursuant to demands on the mark and operates mainly 
in the microregion of Prostějov.

 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: 67
Z toho dělníci: 49
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zedník, řidič nákladního automobilu, instalatér, elektrikář

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Autodoprava, činnost revizních tech-
niků, BOZP, environment, stavební činnost, údržba zeleně, 
úklidové služby

Hlavní produkty: –

Stručný popis firmy: V roce 2009 založila DT – Výhybkár-
na a strojírna, a.s. dceřinou společnost DTPV – Servisní, s.r.o. 
Společnost zahájila svoji činnost k 1. 1. 2010 a sídlo má v 
areálu mateřské společnosti. Za dobu svého podnikání se 
stala stabilní a finančně zajištěnou společností.
Společnost s  dlouholetou zkušeností poskytuje široké spek-
trum služeb právnickým i fyzickým osobám, neustále se 
rozvíjející dle požadavků trhu a působící především v mik-
roregionu Prostějov.

DTPV – Servisní, s.r.o.
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Epava Olomouc, a.s.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Epava Olomouc, a.s.
Adresa: Chválkovická 223/5, 779 00  Olomouc-Chválkovice
Okres: Olomouc
www.epava.cz
Odvětví: Ostatní odvětví

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Tiskové služby

OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Epava Olomouc, a.s.
Address: Chválkovická 223/5, 779 00  Olomouc-Chválkovice
District: Olomouc
www.epava.cz
Type of business (industry): Other sectors

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Printing Services
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 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: 268
Z toho dělníci: 197
Odvětví: Ostatní odvětví

 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

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Silniční motorová doprava, opravy sil-
ničních vozidel, provozování cestovní kanceláře

Hlavní produkty: Silniční motorová doprava – osobní, ná-
kladní, opravy vozidel

Stručný popis firmy: Firma poskytuje autobusovou vnitro-
státní i mezinárodní dopravu, kamionovou dopravu, servis 
užitkových, nákladních vozidel i autobusů, služby čerpací 
stanice pro prodej motorové nafty a CNG, mycí linku, pro-
story vhodné pro skladování, komplexní celní služby. Prodej 
kamionů, autobusů a jiných užitkových vozidel, prodej ná-
hradních dílů. Firma také nabízí služby cestovní kanceláře CK 
FTL, která každým rokem připravuje nové a zajímavé nabíd-
ky svým klientům a to včetně různých bonusů a slev.

FTL – First Transport Lines, a.s.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: FTL – First Transport Lines, a.s.
Address: Letecká 3647/8, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.ftl.cz
Total number of employees: 268
Manual workers: 197
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: EU countries
Import items: transport services
EXPORT: YES
Export to: EU countries
Export items: transport services

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
driver of international road transport, bus driver

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Road transport, repair of motor ve-
hicles, travel agency

Main products: Road transport – cars, trucks, vehicle repairs

Brief overview: The company provides domestic and inter-
national bus transport, truck transport, service of commer-
cial vehicles, trucks and buses, petrol service stations for the 
sale of diesel and CNG, car wash, space suitable for storage, 
complex customs services. Sales of trucks, buses and other 
commercial vehicles, spare parts. The company also offers 
service travel agency CK FTL to prepare each year new and 
exciting offers to its clients including various bonuses and 
discounts. 
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Grafton Recruitment s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Grafton Recruitment s.r.o.
Adresa: Horní náměstí 14/17, 77900 Olomouc
Okres: Olomouc
www.grafton.cz
Počet zaměstnanců celkem: 200
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Recruitment Consultant, Project Coordinator

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Personální služby

Hlavní produkty: Vyhledávání kandidátů na hlavní pracov-
ní poměr, dočasné přidělení zaměstnanců, personální po-
radenství

Stručný popis firmy: Firma poskytuje řešení pro nábor, 
talent management a lidské zdroje s více než 30 lety zku-
šeností, je jednou z největších nezávislých společností v Ev-
ropě s 30 pobočkami v 7 zemích.

OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Grafton Recruitment s.r.o.
Address: Horní náměstí 14/17, 77900 Olomouc
District: Olomouc
www.grafton.cz
Total number of employees: 200
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Recruitment consultant, project coordinator.

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Recruitment consultancy

Main products: Searching for candidates for full-time em-
ployment, temporary staff allocation, human resource con-
sultancy

Brief overview: The company provides recruitment soluti-
ons, talent management and human resources with more 
than 30 years of experience, is one of the largest indepen-
dent companies in Europe, with 30 offices in 7 countries.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Grundfos s.r.o.
Adresa: Čajkovského 1209/21, 779 00 Olomouc – Nová Ulice
Okres: Olomouc
www.grundfos.cz
Odvětví: Ostatní odvětví

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Dodavatel čerpadel a čerpací techniky

Grundfos s.r.o.OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Grundfos s.r.o.
Address: Čajkovského 1209/21, 779 00 Olomouc – Nová Ulice
District: Olomouc
www.grundfos.cz
Type of business (industry): Other sectors

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Supplier of pumps and pumping equip- 
ment
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PŘEROVJana Honková YAHO – i-centrum
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Jana Honková YAHO – i-centrum
Adresa: Komenského 38, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.yahokniha.cz
Počet zaměstnanců celkem: –
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko, Velká Británie, Dánsko, USA
Předmět importu: Zahraniční literatura
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Odborná literatura

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Specializovaný maloobchod

Hlavní produkty: Odborná literatura, učebnice

Stručný popis firmy: Firma vznikla v roce 2003, zabývá se 
prodejem odborné literatury, učebnic a zahraniční literatu-
ry. Individuálně zajišťuje publikace z českých i zahraničních 
nakladatelství.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Jana Honková YAHO – i-centrum
Address: Komenského 38, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.yahokniha.cz
Total number of employees: N/A
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Slovak Republic, United Kingdom, Denmark, 
USA
Import items: Foreign literature
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic
Export items: Specialist (technical, science, medical, etc.) li-
terature

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Small specialist retailer

Main products: Specialist (technical, science, medical, etc.) 
literature, textbooks

Brief overview: The company was founded in 2003 and is 
engaged in the sale of specialist (technical, science, medical, 
etc.) literature, textbooks and foreign literature. On individu-
al basis, it procures publications from the Czech and foreign 
publishers.
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 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: 32
Z toho dělníci: 21
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Instalatér, stavební technik na vodovod a kanalizaci, strojník 
stavebních mechanizace

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Provádění staveb vodovodů a kanali-
zací, sítí technického vybavení včetně změn 

Hlavní produkty: Stavby vodovodů a kanalizací, vyhledá-
vání skrytých poruch na vodovodech a kanalizacích různý-
mi metodami

Stručný popis firmy: Společnost realizuje výstavbu sítí tech-
nického vybavení. Projektová činnost v rámci vodovodů a ka-
nalizací. Provoz fitcentra.

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company 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: 32
Manual workers: 21
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Plumber, installation technician for water supply and sewer 
systems, machinery installation technician

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Management of water and sewer sys-
tems, installations of network technical equipment inclu-
ding modifications

Main products: Production of drinking water, management 
of sewer systems and sewage treatment, installations of ne-
twork technical equipment, CCTV monitoring, searching for 
hidden defects in water supply networks and sewerage sys-
tems by different methods

Brief overview: The company carries out installations of 
network technical equipment and project management for 
water and sewage networks. It also runs a fitcenter.
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Jan Juránek, BA
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Jan Juránek, BA
Adresa: Samota 197, 783 01 Olomouc-Slavonín
Okres: Olomouc
www.jjconsulting.cz
Počet zaměstnanců celkem: –
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Marketingové poradenství

Hlavní produkty: Online marketing, provoz webových 
portálů

Stručný popis firmy: Marketingové poradenství se zamě-
řením na online marketing a podnikání na internetu. Tvorba 
webových prezentací, e-shopů, sociálních sítí, optimalizace, 
propojení se sociálními sítěmi, získávání nových zákazníků.

OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Jan Juránek, BA
Address: Samota 197, 783 01 Olomouc-Slavonín
District: Olomouc
www.jjconsulting.cz
Total number of employees: N/A
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Marketing consultancy

Main products: Online marketing, running of Web portals

Brief overview: Marketing consultancy with focus on on-
line marketing and internet business. Design of websites, 
e-shops, social networks, optimisation, links to social ne-
tworks, acquiring new customers.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti:
KD TRANSPORT, mezinárodní zasílatelství, spol. s r.o.
Adresa: Sladkovského 625/31, 779 00 Olomouc-Hodolany
Okres: Olomouc
www.kd-transport.cz | www.mch-retezy.cz
Počet zaměstnanců celkem: 22
Z toho dělníci: 3
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Asie, Evropa
Předmět importu: Kloubové řetězy
EXPORT: ANO
Země exportu: Asie, Evropa, Severní a Jižní Amerika
Předmět exportu: Řetězy, služby

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dispečer, celní deklarant, skladník a obchodní pracovník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vnitrostátní a mezinárodní zasílatel-
ství, prodej kloubových řetězů

Hlavní produkty: Přeprava, zastupování v celním řízení, 
skladování zboží v různých celních režimech, válečkové, 
pouzdrové, dopravní, flayerovy, gallové a speciální řetězy

Stručný popis firmy: Firma založena v r. 1991. Provádí ob-
starávání všech druhů přeprav, silniční, železniční, námořní, 
říční, leteckou, kombinovanou, kontejnerovou, nadměrně 
těžkých a nadrozměrných nákladů. Provádí skladování ve 
všech celních režimech včetně celního a daňového skladu. 
Provádí celní projednání zásilek do všech celních režimů, 
poskytuje záruky celních a daňových dluhů, zpracovává 
INTRASTAT. Obchoduje všechny druhy kloubových řetězů.

KD TRANSPORT, mezinárodní zasílatelství, spol. s r.o.
OLOMOUC

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: 
KD TRANSPORT, mezinárodní zasílatelství, spol. s r.o.
Address: Sladkovského 625/31, 779 00 Olomouc-Hodolany
District: Olomouc
www.kd-transport.cz | www.mch-retezy.cz
Total number of employees: 22
Manual workers: 3
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Asia, Europe
Import items: Roller chains
EXPORT: YES
Export to: Asia, Europe, North and South America
Export items: Chains, services

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Dispatcher, customs agent, warehouseman and trader

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Domestic and international freight for-
warding, sales of roller chains

Main products: Haulage, representation in customs clea-
rance, storage of goods in different customs regulations; 
roller, sleeve, transportation, flayer, gall and special chains

Brief overview: The company was established in 1991. 
It undertakes all types of haulage: road, rail, sea, river, air, 
combined, container, excessively heavy and oversized car-
go. It manages storage in all customs regulations including 
customs and excise warehouses. Undertakes customs clea-
rance of shipments for all customs procedures, provides 
guarantees of customs and tax unpaid sums, processes in-
formation for INTRASTAT system. It carries our trading in all 
types of roller chains.

O
st

at
n

í o
d

vě
tv

í 
| 

O
th

er
 s

ec
to

rs



112

KOLIBA BOZEŇOV s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: KOLIBA BOZEŇOV s.r.o.
Adresa: Dolní Bušínov 146, 789 01 Zábřeh
Okres: Šumperk
www.bozenov.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 7
Z toho dělníci: 5
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Provozní

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Hostinská činnost

Hlavní produkty: –

Stručný popis firmy: Rekreační středisko Bozeňov nabízí 
ubytování v penzionu, apartmánu nebo kempu s chatkami. 
Součástí areálu je nekuřácká restaurace pro 80 osob s tera-
sou a dětským koutkem. Je možné využít školící centrum, 
které nabízí seminární sál s kapacitou 60 osob. Za kvalitu 
poskytovaných služeb, jejich jedinečnost a šetrnost k příro-
dě získalo rekreační středisko v roce 2012 značku JESENÍKY 
originální produkt a je také držitelem značky Cyklisté vítáni.

ŠUMPERK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: KOLIBA BOZEŇOV s.r.o.
Address: Dolní Bušínov 146, 789 01 Zábřeh
District: Šumperk
www.bozenov.cz 
Total number of employees: 7
Manual workers: 5
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Operations manager

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Operation of holiday centre.

Main products: N/A

Brief overview: The holiday centre Bozeňov offers accom-
modation in the form of guest house, apartment or campsi-
te furnished with cabins. Non-smoking restaurant for 80 per-
sons with terrace and children‘s playground forms part of 
the centre. It offers use of training centre with conference 
room for 60 people. For the quality of services, uniqueness 
and respect for nature, the holiday centre acquired the 
trademark JESENÍKY Original Product in 2012 and is also the 
holder of the Cyclists Welcome brand.
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 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: 105
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Rehabilitační pracovník, zdravotní sestra

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Poskytování zdravotní péče

Hlavní produkty: –

Stručný popis firmy: Lázně s historií sahající až do 16 stol. 
s pramenem sirné minerální vody, který odnepaměti léčí 
různé neduhy. Lázně lze navštívit v rámci komplexního, 
příspěvkového či samopláteckého pobytu. Indikace platné 
v lázních: I/1, VI/1-11, VII/1-12, X/1-5. Lázeňské domy s jedno 
a dvoulůžkovými pokoji jsou vybaveny vlastním soc. zaříze-
ním, TV a připojením k internetu. Na chodbách všech domů 
jsou umístěny rotopedy k volnému užití. Hostům je k dispo-
zici lázeňská knihovna, stolní hry, vnitřní bazén, půjčovna kol 
a holí pro nordic walking. 

Lázně Slatinice a. s.OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Lázně Slatinice a. s.
Address: Slatinice č. p. 29, 783 42 Slatinice
District: Olomouc
www.lazneslatinice.cz
Total number of employees: 105
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Hysiotherapist, nurse

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Provision of health care

Main products: N/A

Brief overview: A spa with history dating back to the 
16th century with sulphur mineral water spring that from 
time immemorial has treated various ailments. The spa may 
be visited as comprehensive, contributory or self-paying 
stay. Indications valid at the spa: I/1, VI/1-11, VII/1-12 and 
X/1-5. Spa houses have single and double rooms with priva-
te bathrooms, TV and Internet access. Free of charge tread-
mills are located in the corridors in all houses. Guests can 
avail the spa library, board games, indoor swimming pool, 
bicycles and Nordic Walking sticks.
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MBG, spol. s r. o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: MBG, spol. s r. o.
Adresa: Sadová 2323/4, 789 01 Zábřeh
Okres: Šumperk
www.mbg.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 109
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: Posunovače, prvky podpory prodeje
EXPORT: ANO
Země exportu: Evropa
Předmět exportu: Vybavení interiérů prodejen

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zámečník, stolař, project manager

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vybavení interiérů prodejen

Hlavní produkty: Vybavení interiérů prodejen

Stručný popis firmy: Kompletní služby v oblasti vybavení 
interiérů prodejen. Regály a regálové systémy, prodejní pul-
ty, skleněné vitríny, police, reklamní stojany, POS, POP sto-
jany, výrobky z plastu. Interiéry prodejen na klíč. 3D návrhy 
interiérů obchodů a stojanů pro prezentaci zboží. Regálové 
systémy z kovu, dřeva, skla, plastu. Zakázková zámečnická  
a stolařská výroba, práškové lakování.

ŠUMPERK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: MBG, spol. s r. o.
Address: Sadová 2323/4, 789 01 Zábřeh
District: Šumperk
www.mbg.cz 
Total number of employees: 109
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany
Import items: Shifters, sales support equipment items
EXPORT: YES
Export to: Europe
Export items: Interior equipment for stores/outlets

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Mechanical fitter, carpenter, project manager

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Interior equipment for stores/outlets

Main products: Shelving systems, furniture for stores/out-
lets, shelves, stands

Brief overview: Comprehensive service dealing in interi-
or equipment for stores and outlets; shelves and shelving 
systems, sale counters, glass showcases, racks, advertising 
stands, POS, POP stands, plastic products. Other services 
include: turnkey delivery and installations of sale stores, 3D 
design of store/outlet interior and stands for product pre-
sentation. Shelving systems made from metal, wood, glass 
and plastic. Custom metal and joinery manufacture, powder 
coating.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Ing. Vladimír Mikulec – NOVATRONIC
Adresa: U Potoka 1307/10, 787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www.novatronic.cz
Počet zaměstnanců celkem: 53
Z toho dělníci: 35
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko, Rumunsko, Německo 
Předmět importu: Dřevo, plasty
EXPORT: ANO
Země exportu: Francie, Holandsko, Německo, Slovensko
Předmět exportu: Laboratorní nábytek, školní nábytek, 
kancelářský nábytek, veletržní nábytek, nabytek na míru, 
vybavení obchodů, výroba transportních palet, lité výrobky  
z polyuretanu

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Stolař, zámečník, svářeč, montážník nábytku

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba nábytku do kanceláří, škol, la-
boratoří, hotelů, zakázková výroba nábytku, veletržní nábytek

Hlavní produkty: Skříně, stoly, židle, kontejnery

Stručný popis firmy: Firma vznikla v roce 1991, zabývá se 
dřevovýrobou i kovovýrobou včetně lakování, CNC strojní 
vybavení, vlastní konstrukce nábytku, doprava i montáž ná-
bytku, lití polyuretanových hran na stolové desky a výroba 
komponentů z polyuretanu, výroba transportních palet.

Ing. Vladimír Mikulec – NOVATRONIC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Ing. Vladimír Mikulec – NOVATRONIC
Address: U Potoka 1307/10, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.novatronic.cz
Total number of employees: 53
Manual workers: 35
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Slovak Republic, Romania, Germany
Import items: Wood, plastics
EXPORT: YES
Export to: France, Netherlands, Germany, Slovak Republic
Export items: Laboratory furniture, school furniture, office 
furniture, furniture for trade fairs, custom made furniture, 
outlet equipment, manufacture of transport pallets, cast 
polyurethane products

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Carpenter, mechanical fitter, welder, furniture assembler

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of furniture for offices, 
schools, laboratories, hotels, custom made furniture, furni-
ture for trade fairs

Main products: Cabinets, tables, chairs, containers

Brief overview: The company was founded in 1991 and 
is engaged in woodworking and metalworking including 
painting; CNC machinery; owns furniture design; delivery 
and installation of furniture; moulding of polyurethane ed-
ges on table tops and production of components made of 
polyurethane; manufacture of transport pallets.
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MJM Litovel a.s.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: MJM Litovel a.s.
Adresa: Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel
Okres: Olomouc
www.mjm.cz
Odvětví: Ostatní odvětví

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby v oblasti zá-
sobování zemědělství

OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: MJM Litovel a.s.
Address: Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel
District: Olomouc
www.mjm.cz
Type of business (industry): Other sectors

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing, trade and services in 
the field of agriculture supply
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: MORONG – SLUKO, s.r.o.
Adresa: Mlýnská 260, 790 65 Žulová
Okres: Jeseník 
www.sluko.cz | www.fingerpro.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 25
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 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, mon-
táž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Hlavní produkty: Elektronická ostraha objektů, fyzická 
ostraha objektů

Stručný popis firmy: Společnost Morong – SLUKO s.r.o. bě-
hem svého vývoje od roku 1991 prošla řadou změn, inovací 
a specializací. Jasným jádrem podnikání je však již od počát-
ku ostraha a ochrana majetku, kterou zabezpečuje soukro-
má bezpečnostní agentura. Firma zajišťuje účinnou ostrahu 
objektů a majetku různými způsoby, které je ideální vhodně 
kombinovat.

MORONG – SLUKO, s.r.o.JESENÍK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: MORONG – SLUKO, s.r.o.
Address: Mlýnská 260, 790 65 Žulová
District: Jeseník
www.sluko.cz | www.fingerpro.cz
Total number of employees: 25
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Centralised security dispatcher, emergency unit, guard, 
technician

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Provision of personal and property 
security; installation, maintenance and testing of enclosed 
electrical equipment; installation, maintenance and servi-
cing of telecommunication equipment

Main products: Electronic surveillance of premises, provisi-
on of security guards

Brief overview: Morong – SLUKO s.r.o. during its evolution 
since 1991 has undergone a number of changes, innovation 
and specialisation. However, the evident core business from 
the outset has been security and asset protection, which is 
provided by a private security agency. The company provi-
des effective surveillance of buildings and property using 
custom made combination of different methods. O
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New Wave Service s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: New Wave Service s.r.o.
Adresa: 
Sídlo: Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava
Pobočka: Hranice I – Město
Okres: Přerov
www.newwaveservice.cz 
Počet zaměstnanců celkem: –
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Služby pro podnikatele a firmy

Hlavní produkty: Virtuální sídlo, sdílená kancelář, sdílená 
asistentka, firemní poradenství

Stručný popis firmy: New Wave Service poskytuje služby 
Virtuálního sídla, Chytré kanceláře a Sdílené asistentky. Při-
danou hodnotou jsou konzultace a servis klientům při za-
kládání jejich obchodních společností. Firma klientům také 
přináší kontakty v širokém spektru služeb. Tyto kontakty jsou 
vždy prověřeny firmou samotnou nebo přímo zákazníky  
a klient tedy dostane zaručené údaje o konkrétní osobě.

PŘEROV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: New Wave Service s.r.o.
Address: 
Main office address: Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava
Branch: Hranice I – Město
District: Přerov
www.newwaveservice.cz 
Total number of employees: N/A
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Services for entrepreneurs and com-
panies

Main products: Virtual main office, shared office, shared as-
sistant, corporate advice consultancy

Brief overview: New Wave Service provides virtual main 
office, smart office and shared assistant services. Added 
value is the consultancy and services to clients in setting 
up their companies. The company also provides clients with 
contacts in wide range of services. These contacts are alwa-
ys reviewed by the company itself or directly by the clients, 
thus the client receives guaranteed data relating to a speci-
fic person.
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Papírtisk s.r.o.OLOMOUC
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Papírtisk s.r.o.
Adresa: Chválkovická 223/5, 779 00 Olomouc-Chválkovice
Okres: Olomouc
www.papirtisk.cz
Odvětví: Ostatní odvětví

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Polygrafická výroba a poskytování ná-
hradního plnění

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Papírtisk s.r.o.
Address: Chválkovická 223/5, 779 00 Olomouc-Chválkovice
District: Olomouc
www.papirtisk.cz
Type of business (industry): Other sectors

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Polygraphic manufacturing and provi-
ding indemnification
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Počítačová služba s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Počítačová služba s.r.o.
Adresa: Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc-Neředín
Okres: Olomouc
www.poc-sluzba.cz
Počet zaměstnanců celkem: 80
Z toho dělníci: 0
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Lektor specializačního vzdělávání, kariérový poradce

 POPIS FIRMY 
Stručný popis firmy: Vzdělávání dospělých – realizace kvali-
fikačních a rekvalifikačních kurzů, firemních zakázkových kur-
zů a školení pro firmy, e-learningové kurzy, profesní zkoušky. 
Příprava, zpracování, realizace, administrace a řízení projektů 
s finanční podporou ESF. Personální agentura a zprostředko-
vání zaměstnání. Působnost v 7 krajích ČR,  15 stálých pobo-
ček v Olomouckém, Jihomoravském a Zlínském kraji

OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Počítačová služba s.r.o.
Address: Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc-Neředín
District: Olomouc
www.poc-sluzba.cz
Total number of employees: 80
Manual workers: 0
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
The teacher specialized training, career counselor

 COMPANY DESCRIPTION 
Brief overview: Adult education in the form of training and 
retraining courses, corporate training, e-learning courses, 
profession exams. Preparation, implementation, realizati-
on, administration and management of projects with ESF 
financial support. Personal agency, job mediation. Scope of 
authority in 7 regions in the CR, 15 permanent branches in 
Olomouc, South-Moravian and Zlin region
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Dagmar Poláková – Darex
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Dagmar Poláková – Darex
Adresa: Gen. Štefánika 35, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.darexshop.cz
Počet zaměstnanců celkem: 5
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Florista, kuchař, prodavačka

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej dárkových potravin

Hlavní produkty: Dárkové produkty z potravin, zdravá vý-
živa, doplňky stravy

Stručný popis firmy: Firma specializovaná na výrobu a pro-
dej originálních dárkových potravin a zdravých potravin včet-
ně doplňků stravy. Důraz na kvalitu a profesionalitu. Firma je 
technologicky na vysoké úrovni, e-shop, sociální sítě a pod. 
Hovoříme německy, francouzsky, rusky a pasivně  anglicky.  
V Přerově máme 2 prodejny Darex. Výdejní místa máme  
v Olomouci: v OC Šantovka, Vyškov – Albert, Prostějov, Brno, 
Otrokovice. Provádíme školící činnost, máme dostatečné pro-
story pro organizování školících akcí.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Dagmar Poláková – Darex
Address: Gen. Štefánika 35, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.darexshop.cz
Total number of employees: 5
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Florist, chef, IT operator, shop assistant

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production and sale of gourmet gifts, 
health food, food supplements

Main products: Gourmet gifts

Brief overview: The emphasis on quality and professionalism. 
The company is technologically a high-level e-commerce, so-
cial networks, etc.. Speak German, French, Russian and English 
passively. In Prerov we have 2 stores Darex. Dispensing sites 
we have in Olomouc in OC Šantovka, Vyškov – Albert, Prostě-
jov, Brno, Otrokovice. We provide training activities, we have 
enough space for organizing training events.
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Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.
Adresa: Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník
Okres: Jeseník
www.priessnitz.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 250
Z toho dělníci: 0
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Lékaři, sestry, maséři, kuchaři, fyzioterapeut, obsluhující per-
sonál v gastronomii

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Poskytování zdravotní péče

Hlavní produkty: Léčebné lázeňské pobyty, relaxační poby-
ty, poskytování ubytování, stravování a léčebných procedur

Stručný popis firmy: Priessnitzovy léčebné lázně se prosla-
vily jako nejstarší vodoléčebný ústav na světě, byly založeny 
r.1822 Vincenzem Priessnitzem. V dnešní době Priessnitzovy 
lázně nabízí léčbu převážně nervových a psychiatrických one-
mocnění (poruchy spánku, únavový syndrom apod.), nemocí 
dýchacího ústrojí, kožních a interních onemocnění – pro děti 
i dospělé. Dále nabízí širokou škálu relaxačních a wellness 
pobytů. V roce 2010 byl otevřen nově zrekonstruovaný bal-
neoprovoz v hotelu Priessnitz. V areálu lázní se také nachází 
unikátní přírodní Balneopark se systémem vodního toku, na 
kterém jsou umístěny venkovní koupele. Tyto klimatické lázně 
se nachází v nádherném prostředí Rychlebských hor.

JESENÍK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.
Address: Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník
District: Jeseník
www.priessnitz.cz 
Total number of employees: 250
Manual workers: 0
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Doctors, nurses, masseurs, chefs, physiotherapist, serving staff 
in gastronomy

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Provision of health care

Main products: Health spa treatment, relaxing sojourns, 
provision of accommodation, meals and treatment proce-
dures

Brief overview: The Priessnitz health spa is famous for be-
ing the oldest hydrotherapy institute in the world, founded 
in 1822 by Vincenz Priessnitz. Nowadays, the Priessnitz spa 
offers largely treatment of nervous and psychiatric disorders 
(sleep disorders, chronic fatigue syndrome, etc.), respirato-
ry tract diseases, skin and internal diseases in children and 
adults. It also offers a wide range of relaxation and wellness 
sojourns. The newly renovated spa facility opened at the 
Priessnitz hotel in 2010. The spa also boasts a unique natural 
spa park water flow system with outside baths. This climatic 
spa is located in the picturesque environment of the Ry-
chleb mountains.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Přeprava na letiště s.r.o.
Adresa: Dvořákova 94/3, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.prepravanaletiste.cz
Počet zaměstnanců celkem: 9
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Řidič

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Osobní přeprava

Hlavní produkty: Osobní a autobusová přeprava, individu-
ální přeprava osob

Stručný popis firmy: Společnost se specializuje na indi-
viduální přepravu osob na/z letiště, zajišťuje také osobní 
přepravu v rámci České republiky i zahraničí. Zajišťuje také 
autobusovou přepravu. V letech 2011 a 2012 se naše spo-
lečnost Express Personal Transport s.r.o. umístila mezi deseti 
finalisty soutěže Firma roku.

Přeprava na letiště s.r.o.OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Přeprava na letiště s.r.o.
Address: Dvořákova 94/3, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.prepravanaletiste.cz
Total number of employees: 9
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Driver

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Personal transportation

Main products: Personal and bus transportation, private 
transportation of persons

Brief overview: The company specialises in the carriage 
of people to/from the airports; it also provides passenger 
transport in the Czech Republic and abroad, and bus trans-
portation. Between 2011 and 2012, the subsidiary company 
Express Personal Transport s.r.o. ranked among the ten fina-
lists of the Company of the Year competition.
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Oldřich Psotka
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Oldřich Psotka
Adresa: Hlucholazská 157, 790 84 Mikulovice
Okres: Jeseník 
Počet zaměstnanců celkem: 14
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Rekreační služby

Hlavní produkty: Ubytování, rekreace, sport, rybaření

Stručný popis firmy: Sportovní a rekreační areál „U hranic“ 
v Mikulovicích. Zemědělská činnost – chov ovcí, výroba kr-
miv. Firma také provozuje Pískovnu Kolnovice.  

JESENÍK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Oldřich Psotka
Address: Hlucholazská 157, 790 84 Mikulovice
District: Jeseník
Total number of employees: 14
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Recreational services

Main products: Accommodation, recreation, sport, fishing

Brief overview: Sports and Recreation Resort „U hranic“, Mi-
kulovice. The company also runs a Sand Quarry Kolnovice.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Rency s.r.o.
Adresa: Dolní náměstí 25, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.rency.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 8
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Reklama a marketing

Hlavní produkty: Reklamní kampaně, kreativní koncepty, 
korporátní identita, marketingová strategie, webová řešení

Stručný popis firmy: Full-servis v oblasti reklamy a marke-
tingu, brandbuilding, corporate identity, loyality programy.

Rency s.r.o.OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Rency s.r.o.
Address: Dolní náměstí 25, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.rency.cz 
Total number of employees: 8
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: ANO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Advertising and marketing

Main products: Advertising campaigns, creative concepts, 
corporate identity, marketing strategy, web solutions

Brief overview: Comprehensive service in advertising and 
marketing, brand building, corporate identity, loyalty pro-
grammes.
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RPSC ideas s.r.o. 
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: RPSC ideas s.r.o. 
Adresa: 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.rpsc.cz
Počet zaměstnanců celkem: 8
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Projektový manažer, PR manažer, kreativec

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Poradenská a odborná činnost, čin-
nosti reklamních agentur

Hlavní produkty: Projektový a dotační management, ko-
munikační, PR a marketingové poradenství

Stručný popis firmy: Společnost poskytuje poradenské 
a produkční služby pro komunikaci nejširšího zaměření  
a kompletní servis v oblasti dotací, analýz a odborných stu-
dií nebo strategických plánů.

OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: RPSC ideas s.r.o.
Address: 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.rpsc.cz
Total number of employees: 8
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Project manager, PR manager, creative person

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Consulting and professional activities, 
activities of advertising agencies

Main products: Project and grant management; communi-
cation, PR and marketing consultancy

Brief overview: The company provides consulting and pro-
duction services for communication with the widest focus 
and comprehensive services relating to grants, analysis and 
expert studies or strategic plans.
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 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: Ostatní odvětví

 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 kancelářský-
mi potřebami

Stručný popis firmy: Firma SIDA s.r.o. byla založena v roce 
1994. Její hlavní činností je ostraha majetku (fyzická i elek-
tronická ostraha) a úklidové služby pro více jak 900 stálých 
klientů v regionu Střední Moravy, převážně podnikatelských 
subjektů. V současné době firma zaměstnává 190 zaměst-
nanců s nadpolovičním počtem osob se zdravotním posti-
žením a je oprávněna v rámci dodávky svých služeb a zboží 
poskytovat náhradní plnění. SIDA s.r.o. je členem Hospodář-
ské komory České republiky.

SIDA s.r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: SIDA s.r.o.
Address: Krapkova 28, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.sida.cz 
Total number of employees: 190
Manual workers: 180
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Guard, cleaning worker

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Personal and property protection, cle-
aning services

Main products: Personal and property protection, cleaning 
services, wholesale and retail office supply

Brief overview: SIDA s.r.o. was founded in 1994; its main 
activity is property protection (using physical and electronic 
surveillance) and cleaning services for more than 900 regular 
clients in Central Moravia, mostly businesses. The company 
currently employs 190 employees with majority of persons 
with disabilities, and is authorised in the supply of services 
and goods to provide indemnification. SIDA s.r.o. is a mem-
ber of the Chamber of Commerce of the Czech Republic.
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manuál logotypu firmy SIDA s.r.o.
a základní pravidla pro použití

redesign 2007
verze I.

©2007 Petr Jančík
www.jpdesigner.cz

PROSTĚJOV
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Sofisofis, o.p.s.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Sofisofis, o.p.s.
Adresa: Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.video-cv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 4
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Kameraman, střihač, specialista marketingu, PR specialista

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, střih a postprodukce videí

Hlavní produkty: Video CV – video životopis, propagační 
videa, reklamní klipy, profesní vizitky, spoty atp.

Stručný popis firmy: Sofisofis, o.p.s. je sociální podnik, 
který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním znevý-
hodněním. Hlavním produktem firmy je Video CV – profesní 
video životopisy – točení, střih a postprodukce. Na strán-
kách www.video-cv.cz provozuje on-line databázi uchazečů  
o zaměstnání, kde mohou zaměstnavatelé dle zvolených 
kritérií vyhledávat vhodné kandidáty. Dále nabízí výrobu 
propagačních videí, reklamních klipů, profesních vizitek, 
promo videí, spotů atp.

OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Sofisofis, o.p.s.
Address: Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.video-cv.cz
Total number of employees: 4
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Cameraman, editor, marketing specialist, PR specialist.

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production, editing and post-produc-
tion of videos

Main products: Video CV – CV video, promotional videos, 
advertising video clips, professional business cards, co-
mmercial spots, etc.

Brief overview: Sofisofis, o.p.s. is a social enterprise that 
employs more than 50% of people with disabilities. The 
main product is Video CV – professional video biographies 
– production, editing and post-production. The site www.
video-cv.cz runs an online database for job seekers, whe-
re employers may search according to selected criteria for 
suitable candidates. It also offers the production of promo-
tional videos, advertising video clips, professional business 
cards, promo videos, commercial spots, etc.
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 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: 14
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Účetní

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vedení účetnictví, organizování školení 

Hlavní produkty: Účetní práce, organizace školení, lektor-
ská činnost

Stručný popis firmy: Firma poskytuje vedení podvojného 
účetnictví, daňové evidence, rekonstrukci účetnictví, kont-
rolu účetnictví a další služby v této oblasti, vedení mzdové-
ho účetnictví, provádíme výpočet mezd, outsourcing mezd. 
Dále školení nejen v oblasti účetnictví, ale i v softwarových 
produktech společnosti Microsoft (Microsoft Word, Micro-
soft Excel atd.), efektivní účetní poradenství pro jednotlivce 
a firmy a kompletní administraci některých druhů dotačních 
projektů.

AldEkon
účetnictví Denisa Švecová

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: AldEkon účetnictví Denisa Švecová
Address: U Hřbitova 9, 796 07 Prostějov-Držovice
District: Prostějov
www.aldekon.cz
Total number of employees: 14
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Accountant

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Accounting work, arranging training 
courses

Main products: Accounting work, arranging training cour-
ses, lecturing

Brief overview: The company carries out double-entry 
bookkeeping, tax records, accounting reconstruction, audi-
ting accounts and other services in this area, payroll accoun-
ting, payroll calculations, payroll outsourcing. Further acti-
vities include training in accounting and also in Microsoft 
software products (Microsoft Word, Microsoft Excel, etc.), 
Efficacious financial advice for individuals and businesses 
and full administration of certain types of grant funded pro-
jects.
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T.S.BOHEMIA a.s.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: T.S.BOHEMIA a.s.
Adresa: Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc 
Okres: Olomouc
www.tsbohemia.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 152
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: EU a vybrané státy světa 
Předmět importu: Elektronika
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko a zbytek EU 
Předmět exportu: Elektronika

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodník, reklamační technik, skladník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Prodej výpočetní techniky, audio a vi-
deo techniky, satelitní techniky, spotřební elektroniky a do-
mácích spotřebičů

Hlavní produkty: –

Stručný popis firmy: T.S.BOHEMIA a.s patří mezi nejvý-
znamnější společnosti v oblasti prodeje notebooků, výpo-
četní techniky, televizí, praček, ledniček, spotřební elektroni-
ky a ostatních domácích spotřebičů v České republice, kde 
působí již 20 let.

OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: T.S.BOHEMIA a.s.
Address: Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.tsbohemia.cz 
Total number of employees: 152
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: EU countries and selected world countries
Import items: Electronics
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic and rest of the EU countries
Export items: Electronics

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Trader, warranty technician, warehouseman

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Sales of computer equipment, au-
dio and video technology, satellite technology, consumer 
electronics and home appliances

Main products: N/A

Brief overview: T.S. BOHEMIA a.s. is one of the leading com-
panies in the sale of laptops, computers, televisions, wa-
shing machines, refrigerators, other consumer electronics 
and home appliances in the Czech Republic, where it has 
operated for 20 years.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: TEMPISH s.r.o.
Adresa: Na Zákopě 2, 772 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.tempish.cz
Počet zaměstnanců celkem: 21
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Čína, Pakistán
Předmět importu: In-line brusle, zimní brusle, florbal, doplňky
EXPORT: ANO
Země exportu: Celá Evropa, Chile, Peru, Singapur
Předmět exportu: Sportovní zboží

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Velkoobchod a maloobchod se spor-
tovním zbožím

Hlavní produkty: In-line brusle, zimní brusle, florbalové vy-
bavení

Stručný popis firmy: Firma se zabývá maloobchodem  
a velkoobchodem se sportovním vybavením. Hlavní domé-
nou firmy jsou In-line a zimní brusle a florbalové vybavení. 
Dále se firma zabývá výrobou a prodejem komponent pro 
sportovní hřiště (branky, basketbalové koše, lavičky…).

TEMPISH s.r.o.OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: TEMPISH s.r.o.
Address: Na Zákopě 2, 772 00 Olomouc
District: Olomouc
www.tempish.cz
Total number of employees: 21
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: China, Pakistan
Import items: In-line skates, ice skates, floorball equipment, 
accessories
EXPORT: YES
Export to: Whole of Europe, Chile, Peru, Singapore
Export items: Sports goods

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Wholesale and retail of sports goods

Main products: In-line skates, ice skates, floorball equipment

Brief overview: The company is engaged in retail and who-
lesale of sports equipment. The company’s main domain is 
the sale of in-line and ice skates, and floorball equipment. 
The company is also engaged in the production and sale 
of equipment for sports grounds (goals, basketball hoops, 
benches...).
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TOUAX s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: TOUAX s.r.o.
Adresa: 
Sídlo: Corso IIa, Křižíkova 34, 186 00 Praha 8
Pobočka: 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, SNS
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, sklado-
vé a skládací moduly

Stručný popis firmy: Společnost Touax s.r.o. je dceřinná 
společnost Divize modulových staveb francouzské skupiny 
Touax, která patří mezi přední evropské společnosti na trhu 
modulových staveb. Touax s.r.o. se specializuje na projekto-
vání, průmyslovou výrobu a stavbu dočasných nebo trva-
lých objektů stavebnicovým systémem modulů. Centrála 
českého zastoupení je v Praze, výrobní závod sídlí v Supíko-
vicích (okres Jeseník). Společnost působí na českém trhu již 
od roku 1991. Objekty jsou sestaveny ze speciálních obyt-
ných modulů, jejichž nosnou část tvoří ocelový rám, který 
je opláštěn vzájemně zaměnitelnými panely nebo sendvi-
čovými stěnami. Firma nabízí realizaci budov na klíč: výrobu 
a montáž objektů včetně architektonických návrhů, zhoto-
vení projektové dokumentace pro stavební povolení a pro-
vedení stavby, inženýring, realizaci případné spodní stavby, 
přívodu a napojení inženýrských sítí, terénních a sadových 
úprav a vybavení zařizovacími předměty a nábytkem.

JESENÍK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: TOUAX s.r.o.
Address: 
Main office address: Corso IIa, Křižíkova 34, 186 00 Praha 8
Branch: Supíkovice
District: Jeseník
www.touax.cz 
Total number of employees: 250
Manual workers: 220
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: EU countries, CIS
Export items: Residential modules, modular buildings

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Fitter, technician, welder, designer, technical development 
person

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture, sale, rental of modules

Main products: Residential, sanitary, industrial, storage and 
folding modules

Brief overview: The company is a wsubsidiary of the French 
TOUAX group, European leader in modular buildings, na-
mely the division for modular solutions. It specialises in the 
production, sale and rental of residential, sanitary, industrial, 
storage and folding modules. The main office of the Czech 
representation is located in Prague, the manufacturing 
plant is located in Supikovice (Jeseník district); the company 
has been present on the Czech market since 1991. Buildings 
are constructed of special residential modules, whose load 
bearing part forms steel frame sheathed with interchange-
able panels or sandwich walls. The company offers turnkey 
installation of buildings: manufacturing and assembly of 
buildings including architectural design, project docu-
mentation for building permits and building construction, 
engineering, construction of any substructure, supply and 
connection of utilities, landscaping, furnishing with equip-
ment and furniture.
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Výstaviště Flora Olomouc, a.s.OLOMOUC
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Adresa: Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17, 
771 11 Olomouc 
Okres: Olomouc
www.flora-ol.cz
Počet zaměstnanců celkem: 63
Z toho dělníci: 34
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Polsko
Předmět importu: Rostlinný materiál
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zahradník, obchodní manažer

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výstavnictví, realizace a údržba sadov-
nických úprav a veřejné zeleně

Hlavní produkty: Péče o městskou zeleň

Stručný popis firmy: Výstaviště Flora Olomouc, a. s. je česká 
výstavnická organizace. K nejvýznamnějším výstavám patří 
mezinárodní zahradnická výstava a veletrh FLORA OLO-
MOUC, největší a rovněž nejstarší česká květinová výstava. 
Společnost pečuje o 47 hektarů městských parků, sbírkové 
skleníky a botanickou zahradu. Areál výstaviště včetně pavi-
lonů nabízí i řadu možností pro celoroční využití v rámci nej-
různějších pracovních a společenských příležitostí – výstav, 
kongresů, konferencí, sympozií, firemních akcí, rautů, svateb, 
zahradních slavností, plesů a koncertů apod.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Address: Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17, 
771 11 Olomouc
District: Olomouc
www.flora-ol.cz
Total number of employees: 63
Manual workers: 34
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Poland
Import items: Plants
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Gardener, business manager

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Exhibitions, carrying out and mainte-
nance of garden landscaping and public greenery

Main products: Exhibitions, care of urban greenery

Brief overview: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. is a Czech 
company dealing in exhibitions. Major exhibitions include 
international horticultural exhibition and the Flora Olomouc 
fair, the largest and also the oldest Czech flower show. The 
company takes care of 47 hectares of city parks, a collec-
tion of greenhouses and botanical gardens. The exhibition 
grounds including pavilions offer opportunities for all year-
-round use within different professional and social events 
– exhibitions, congresses, conferences, symposia, corporate 
events, banquets, weddings, garden parties, balls and con-
certs etc.
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Mgr. Martin Začal, advokát
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Mgr. Martin Začal, advokát
Adresa: tř. Svobody 43/39, Olomouc 779 00
Okres: Olomouc
www.zacal-advokat.cz 
Počet zaměstnanců celkem: –
Z toho dělníci: –
Odvětví: Ostatní odvětví

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Právní služby

Hlavní produkty: Právní zastupování ve sporných i jiných 
řízeních, jednoduché právní porady, příprava právních do-
kumentů, smluv i jiných právních úkonů

Stručný popis firmy: Advokátní kancelář poskytuje právní 
služby ve všech věcech, mezi něž se řadí zejména:

– právní konzultace a zpracování právních rozborů

–  příprava smluv, podání, návrhů na zahájení řízení (žalob) 
a jiných právních úkonů

– jednání s protistranou, mimosoudní řešení věci

–  zastupování v soukromoprávním a správních řízeních  
a obhajoba v trestním řízení

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Mgr. Martin Začal, advokát
Address: tř. Svobody 43/39, Olomouc 779 00
District: Olomouc
www.zacal-advokat.cz 
Total number of employees: N/A
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Other sectors

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Legal services

Main products: Legal representation in disputes and other 
proceedings, simple legal advice, preparing legal docu-
ments, contracts and other legal acts

Brief overview: The law firm is authorised to provide legal 
services expecially in: 

– Legal consultation and preparation of legal analysis 

–  Preparation of contracts, filing motions to initiate procee-
dings (actions) and other legal acts 

–  Negotiations with second party, extrajudicial resolution of 
legal matters

–  Representation in private law and administrative procee-
dings and defence in criminal proceedings
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A. W. spol. s r. o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: A. W. spol. s r. o.
Adresa: Palackého 4, 789 83 Loštice
Okres: Šumperk
www.tvaruzky.cz
Počet zaměstnanců celkem: 141
Z toho dělníci: 94
Odvětví: Potravinářský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Lotyšsko, Slovensko, Litva
Předmět importu: tvaroh, sýry
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Maďarsko
Předmět exportu: sýry

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Mlékař, sýrař

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej Olomouckých tvarůžků

Hlavní produkty: Olomoucké tvarůžky

Stručný popis firmy: Výrobce Olomouckých tvarůžků – je-
diného původního českého sýru. Firma založena 1876. Vel-
koobchodní distribuce, vývoz a dovoz mléčných výrobků.

ŠUMPERK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: A. W. spol. s r. o.
Address: Palackého 4, 789 83 Loštice
District: Šumperk
www.tvaruzky.cz
Total number of employees: 141
Manual workers: 94
Type of business (industry): Food processing industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, Latvia, Slovak Republic, Lithuania
Import items: Curd, cheese
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Poland, Hungary
Export items: Cheese

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Dairyman, cheesemaker

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production and sale of „Olomoucké tva-
růžky“

Main products: „Olomoucké tvarůžky“ – smear surface ri-
pened cheese

Brief overview: Manufacturer of „Olomoucké tvarůžky“  
(PGI) – the only original Czech cheese. The company was 
established in 1876. Wholesale distribution, export and im-
port of dairy products.

Potravinářský prům
ysl | Food processing industry
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Alibona a.s.
Adresa: Svatoplukova 909, 784 01 Litovel
Okres: Olomouc 
www.alibona.cz
Odvětví: Potravinářský průmysl

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Přední producent výrobků z ovoce 
a zeleniny

Alibona a.s.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Alibona a.s.
Address: Svatoplukova 909, 784 01 Litovel
District: Olomouc 
www.alibona.cz
Type of business (industry): Food processing industry

  COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Leading producer of fruit and vege-
tables
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ALIKA a.s.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ALIKA a.s.
Adresa: Čelčice 164, 798 23 Čelčice
Okres: Prostějov
www.alika.cz
Počet zaměstnanců celkem: 71
Z toho dělníci: 40 
Odvětví: Potravinářský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO 
Země importu: Nizozemí, Argentina, Čína
Předmět importu: Suché skořápkové plody
EXPORT: ANO 
Země exportu: Slovensko, Německo, Nizozemí, Polsko, 
Švédsko
Předmět exportu: Balené výrobky 

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, balení, pražení a prodej su-
chých plodů, ořechů a sušeného ovoce

Hlavní produkty: Arašídy, pistácie, mandle, kešu, lískové 
ořechy, mák

Stručný popis firmy: Společnost ALIKA a.s. se sídlem  
v Čelčicích nedaleko Prostějova byla založena v roce 1992. 
Je českou rodinnou firmou a v současnosti patří mezi nej-
větší výrobce slaných pochutin na domácím trhu. Portofolio 
produktů zahrnuje solené arašídy, pistácie, mandle, kešu , lís-
ková jádra a makadamiové ořechy, mák, solené tyčinky,růz-
né druhy sušeného ovoce a směsí. Výrobky jsou dodávány 
také v BIO kvalitě.

PROSTĚJOV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: ALIKA a.s.
Address: Čelčice 164, 798 23 Čelčice
District: Prostějov
www.alika.cz
Total number of employees: 71
Manual workers: 40
Type of business (industry): Food processing industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Netherlands, Argentina, China
Import items: Dry nuts
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Germany, Netherlands, Poland, 
Sweden
Export items: Packaged products

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production, packaging, roasting and 
sale of dry seeds, nuts and dried fruit.

Main products: Peanuts, pistachios, almonds, cashews, ha-
zelnuts, poppy seeds

Brief overview: ALIKA a.s., based in Čelčice near Prostějov, 
was established in 1992. It is a Czech family company and 
currently one of the largest manufacturers of salty snacks 
on the domestic market. Product portfolio includes salted 
peanuts, pistachios, almonds, cashews, hazelnuts and ma-
cadamia nuts, poppy seeds, salted sticks, various kinds of 
dried fruits and mixtures. Products are also available in or-
ganic quality.

Potravinářský prům
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Bairnsfather Family Distillery s.r.o.
Adresa: Domašov 490, 790 01 Bělá pod Pradědem
Okres: Jeseník
www.bairnsfather.net
Počet zaměstnanců celkem: 4
Z toho dělníci: 2
Odvětví: Potravinářský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE 
EXPORT: ANO 
Země exportu: Anglie, Německo, Norsko, Polsko, Slovensko, 
Taiwan
Předmět exportu: Absinth

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba lihovin

Hlavní produkty: Bylinné likéry, Absinthy

Stručný popis firmy: Ruční výroba bylinných likérů, absin-
thů z čistě přírodních zdrojů, bez chemických barviv a kon-
zervantů. Veškerá výroba je ruční – od vlastních vypěstova-
ných bylin, přes stáčení až po etiketování.

Bairnsfather Family Distillery s.r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Bairnsfather Family Distillery s.r.o.
Address: Domašov 490, 790 01 Bělá pod Pradědem
District: Jeseník
www.bairnsfather.net
Total number of employees: 4
Manual workers: 2
Type of business (industry): Food processing industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: United Kingdom, Germany, Norway, Poland, 
Slovak Republic, Taiwan
Export items: Absinthe

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of spirits

Main products: Herbal liqueurs, absinthe

Brief overview: Hand production of herbal liqueurs and 
Absinths from 100% natural ingredients, without any artifici-
al colours or flavourings.  All aspects of production are done 
by hand – from planting and harvesting our own herbs, to 
production , filling and labelling.
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Cukrovar Vrbátky a.s.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Cukrovar Vrbátky a.s.
Adresa: Vrbátky 65, 798 13 Vrbátky
Okres: Prostějov
www.cukrovarvrbatky.cz
Počet zaměstnanců celkem: 100
Z toho dělníci: 80 
Odvětví: Potravinářský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO 
Země exportu: Země EU
Předmět exportu: Cukr
 
 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zámečník, elektrikář

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba cukru

Hlavní produkty: Cukr krystal, krupice, moučka, kostky

Stručný popis firmy: Cukrovar Vrbátky se dnes může opřít 
o více než 140-ti letou tradici výroby. Produktové portfolio 
zahrnuje kromě krystalu a krupice také moučku, kostky, bri-
dž a přírodní cukr. V současnosti se zpracovává 2 200 tun 
cukrové řepy za den. Za kampaň se zpracuje cca 250 000 
tun řepy a vyrobí se 35 000 tun cukru. Produkce je dodávána 
jak pro potravinářskou průmyslovou výrobu, tak v drobném 
spotřebitelském balení do obchodních sítí.

PROSTĚJOV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Cukrovar Vrbátky a.s.
Address: Vrbátky 65, 798 13 Vrbátky
District: Prostějov
www.cukrovarvrbatky.cz
Total number of employees: 100
Manual workers: 80
Type of business (industry): Food processing industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: EU countries
Export items: Sugar

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Mechanical fitter, electrician

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of sugar

Main products: Granulated, caster, powdered, lump sugar

Brief overview: Cukrovar Vrbátky relies on more than a 140-
year tradition of production. The product portfolio includes 
in addition to granulated and caster sugar, also powdered, 
lump, bridge (card game) shaped and natural sugar. Cu-
rrently, it processes 2,200 metric tons of beet per day. In the 
processing season approximately 250,000 tons in total is 
handled and 35,000 tons of sugar produced. Production is 
supplied for food processing production and also in small 
consumer packages to sales networks.

Potravinářský prům
ysl | Food processing industry
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Hanácká kyselka s.r.o.
Adresa: Horní Moštěnice 547, 751 17 Horní Moštěnice
Okres: Přerov
www.hanackakyselka.cz
Počet zaměstnanců celkem: 84
Z toho dělníci: 53
Odvětví: Potravinářský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: USA, Slovensko
Předmět exportu: Minerální vody 

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba nealkoholických nápojů

Hlavní produkty: Minerální voda Hanácká kyselka přírod-
ní a ochucená

Stručný popis firmy: Společnost je významným produ-
centem minerálních vod v České republice. Produkty tvoří 
přírodní i ochucené minerální vody. Společnost má certifi-
kovaný systém kvality IFS a systém kritických bodů HAACP.

Hanácká kyselka s.r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Hanácká kyselka s.r.o.
Address: Horní Moštěnice 547, 751 17 Horní Moštěnice
District: Přerov
www.hanackakyselka.cz
Total number of employees: 84
Manual workers: 53
Type of business (industry): Food processing industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: YES
Export to: USA, Slovak Republic
Export items: Mineral water

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of non-alcoholic drinks

Main products: Natural and flavoured „Hanácká kyselka“ 
mineral water

Brief overview: The company is a major producer of mi-
neral water in the Czech Republic. Products include natural 
and flavoured mineral water. The company operates certi-
fied IFS quality system and HAACP system.
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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: 39
Z toho dělníci: 33
Odvětví: Potravinářský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO 
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Plísňový sýr Niva
 
 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Sýrař, sýrařka

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Mlékárenská výroba

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 výro-
bek – garantováno Potravinářskou komorou, Regionální po-
travina OL kraje (2010), Výrobek OL kraje (2009) aj. Mlékárna 
je certifikována dle standardů ISO 22 000 a mezinárodního 
potravinářského standardu IFS – verze 6.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Mlékárna Otinoves s.r.o.
Address: Otinoves 201, 798 61 Prostějov
District: Prostějov
www.mot.cz
Total number of employees: 39
Manual workers: 33
Type of business (industry): Food processing industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic
Export items: Niva blue cheese

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Cheese maker

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Dairy production

Main products: Niva blue cheese, curd cheese

Brief overview: Mlékárna Otinoves continues its 80-year 
old tradition in dairy production in Drahanská vrchovina. 
Milk originates from veterinary inspected sources, in the 
protected natural areas of Moravský kras and Drahanská vr-
chovina. The main product is the natural Niva blue cheese. 
The dairy processes annually 10 million litres of milk and pro-
duces approximately 1,200 metric tons of Niva blue cheese, 
which has won numerous awards, including KLASA quality 
mark, the Czech product – guaranteed by the Food Industry 
Chamber, Regional food of Olomouc Region (2010), Product 
of Olomouc Region (2009) and others. The dairy is certified 
in accordance with ISO 22000 and IFS international food 
standard, Version 6.

Potravinářský prům
ysl | Food processing industry
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: NUTREND D. S., a. s.
Adresa: Chválkovice 604, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.nutrend.cz, www.nutrend-supplements.com
Počet zaměstnanců celkem: 200
Z toho dělníci: 67 
Odvětví: Potravinářský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: EU, USA, Čína a východní Asie
Předmět importu: Suroviny
EXPORT: ANO
Země exportu: Afganistán, Rakousko, Austrálie, Bahrajn, 
Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, 
Kypr, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, 
Maďarsko, Irán, Irák, Itálie, Litva, Lotyšsko, Kazachstán, 
Malta, Moldávie, Černá Hora, Nizozemí, Omán, Pákistán, 
Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, 
Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Spojené arabské emiráty, 
Ukrajina, Katar
Předmět exportu: Potraviny a doplňky výživy

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Výrobní pracovník, skladník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba sportovních doplňků výživy 
a potravin pro aktivní životní styl

Hlavní produkty: Tekuté (nápoje, sirupy, koncentráty), 
kapsle a tablety, tyčinky, práškové směsi

Stručný popis firmy: Společnost NUTREND patří mezi 
nejvýznamnější evropské producenty doplňků výživy pro 
sport a aktivní životní styl. Svou produkci dodává nejen do 
vybraných obchodních řetězců, ale také do fitness center, 
obchodů se zdravou výživou, cyklistických prodejen, léká-
ren a čerpacích stanic. Produkty jsou rovněž exportovány do 
30 zemí nejen Evropské unie. Právě šířka spektra produktů, 
nesmlouvavý důraz na kvalitu a aktivní postoj v boji proti 
dopingu jsou základem úspěchu společnosti NUTREND.

NUTREND D. S., a. s.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: NUTREND D. S., a. s.
Address: Chválkovice 604, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.nutrend.cz, www.nutrend-supplements.com
Total number of employees: 200
Manual workers: 67
Type of business (industry): Food processing industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: EU, USA, China and Eastern Asian countries
Import items: Ingredients
EXPORT: YES
Export to: Afghanistan, Austria, Australia, Bahrain, Belarus, 
Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, 
Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iran, 
Iraq, Italy, Latvia, Lithuania, Kazakhstan, Malta, Moldova, 
Montenegro, Netherlands, Oman, Pakistan, Poland, Portu-
gal, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovak Republic, 
Slovenia, Spain, Switzerland, United Arab Emirates, Ukraine, 
Qatar
Export items: Foodstuffs and nutritional supplements

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Production worker, warehouseman

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of foodstuffs and nutritional 
supplements

Main products: Liquid (drinks, syrups, concentrates), cap-
sules and tablets, bars and powder blends

Brief overview: NUTREND is one of the European leading 
producers of nutritional supplements for sport and acive 
lifestyle. Its production is supplied to various retail chains, 
and also fitness centres, health food stores, cycle stores, 
pharmacies and petrol stations. The products are also im-
ported to 30 countries, not just within the European Uni-
on. Wide range of products, uncompromising emphasis on 
quality and proactive stance in the fight against doping are 
the foundation of NUTREND´s success.
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 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: 421
Z toho dělníci: 317
Odvětví: Potravinářský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU a Asie
Předmět exportu: Mléčné výrobky

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Biochemik

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Zpracování syrového kravského 
mléka, výroba mléčných výrobků a obchodní činnost

Hlavní produkty: Čerstvá mléka a smetany, kysané mléč-
né výrobky a jogurty, dezerty, máslo, máselné melange  
a rostlinné tuky, sušená mléka

Stručný popis firmy: Společnost je druhým největším 
zpracovatelem mléka v České republice. Patří mezi přední 
výrobce čerstvého mléka, jogurtů, kysaných mléčných vý-
robků, dezertů, smetany, másla, rostlinných tuků a sušené-
ho mléka. Zpracovává syrové kravské mléko v nejmoder-
nějším závodě na výrobu mlékárenských výrobků a jako 
první v ČR zahájila výrobu BIO produktů. Od roku 1999 je 
zaveden systém zabezpečování jakosti podle ISO 9001. Od 
ledna 2010 je držitelem certifikátu nejvyšší úrovně IFS (In-
ternational Food Standard). OLMA, a.s. prodává své výrobky 
pod značkami Cavalier, Florian, Florian Active, Klasik, Olmíci, 
Pierot, Selské mléko, Selské máslo, Silueta a Zlatá Haná, a své 
výrobky prodává kromě České republiky také na Slovensku, 
Maďarsku a v Polsku přes svoji pobočku OLMA POLSKA.

OLMA, a.s.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: OLMA, a.s.
Address: Pavelkova 597/18, 779 00 Olomouc-Holice
District: Olomouc
www.olma.cz
Total number of employees: 421
Manual workers: 317
Type of business (industry): Food processing industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: EU coutries and Asia
Export items: Dairy products

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Biochemist

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Processing of raw cow‘s milk, produc-
tion of dairy products and trading

Main products: Fresh milk, cream, fermented milk pro-
ducts, yoghurts, desserts, butter, butter melange, vegetable 
fats and milk powders

Brief overview: The company is the second largest milk 
processor in the Czech Republic and is one of the leading 
producers of fresh milk, yoghurts, fermented dairy products, 
desserts, cream, butter, vegetable fats and milk powder. It 
processes raw cow‘s milk in the most modern plant for the 
production of dairy products and was first in the Czech Re-
public to start production of organic products. The Quality 
Assurance System according to ISO 9001 was implemented 
in 1999 and from January 2010 it holds the IFS (International 
Food Standard) highest level certificate. OLMA, a.s. sells its 
products under the following brand names: Cavalier, Florian, 
Florian Active, Klassic, Olmíci, Pierrot, Selské mléko, Selské 
máslo, Silueta a Zlatá Haná and sells its products in addition 
to Czech Republic in the Slovak Republic, Hungary and Po-
land in OLMA POLSKA Sp. z o. o.

OLOMOUC

Potravinářský prům
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PIVOVAR HOLBA, a. s.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: PIVOVAR HOLBA, a. s.
Adresa: Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice
Okres: Šumperk
www.holba.cz
Počet zaměstnanců celkem: 158
Z toho dělníci: 99
Odvětví: Potravinářský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Austrálie, EU, USA, Izrael, Kolumbie, Rusko, 
Ukrajina, Izrael 
Předmět exportu: Pivo Holba

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodní zástupce

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba piva Holba

Hlavní produkty: Holba Šerák, Holba Premium, Holba Classic

Stručný popis firmy: Již od roku 1874 vyrábí pivovar Hol-
ba v překrásném prostředí Jeseníků ryzí pivo z hor, známé 
doma i v zahraničí. Zkušenosti sládků se v pivovaru předáva-
jí z generace na generaci od doby, kdy zde jeho zakladatel 
a sládek Josef Müllschitzký uvařil v prosinci roku 1874 první 
várku hanušovického piva. Tehdy kapacita moderního par-
ního pivovaru dosahovala 22 400 hektolitrů za rok, což před-
stavovalo 40 000 věder. Dnes pivovar vystaví dvacetkrát více. 
Pro zájemce pivovar Holba pořádá exkurze, a tak mají ná-
vštěvníci možnost seznámit se s procesem výroby poctivé-
ho českého piva vařeného podle tradičních receptur a strá-
vit příjemné chvíle v malebném areálu pivovaru uprostřed 
jesenické přírody. Součástí areálu je i Pivovarské muzeum, 
jehož expozice mapuje vývoj historie pivovarnictví a nabízí 
prohlídku zajímavých historických exponátů.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: PIVOVAR HOLBA, a. s.
Address: Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice
District: Šumperk
www.holba.cz
Total number of employees: 158
Manual workers: 99
Type of business (industry): Food processing industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Australia, EU, USA, Israel, Colombia, Russian Fede-
ration, Ukraine, Israel
Export items: Holba beer

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Sales representative

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of Holba beer

Main products: Holba Šerák, Holba Premium, Holba Classic

Brief overview: From 1874, HOLBA brewery produces, in 
the picturesque Jeseník environment, genuine beer from 
the mountains, famous at home and abroad. Head brewers’ 
experience is passed down from generation to generation 
from the day when its founder and brewer Josef Müllschitz-
ký brewed in December 1874 the first batch of Hanušovice 
beer. Then, the modern steam brewery capacity reached 
22,400 hectolitres per year, representing 40,000 barrels. To-
day, the brewery produces twenty times more. For those 
interested, HOLBA brewery offers tours; so visitors have the 
opportunity to become familiar with the process of bre-
wing authentic Czech beer brewed according to traditional 
recipes and spend pleasant moments in the picturesque 
brewery grounds in the middle of Jeseník environs. On the 
brewery grounds, visitors can find the brewery museum tra-
cing the history of brewing and tour of interesting historical 
exhibits.

Po
tr

av
in

ář
sk

ý 
pr

ům
ys

l 
| 

Fo
od

 p
ro

ce
ss

in
g 

in
du

st
ry

ŠUMPERK



146

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Pivovar Litovel, a.s.
Adresa: Palackého 934, 784 01 Litovel
Okres: Olomouc
www.litovel.cz
Odvětví: Potravinářský průmysl

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej piva

Pivovar Litovel, a.s.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Pivovar Litovel, a.s.
Address: Palackého 934, 784 01 Litovel
District: Olomouc
www.litovel.cz
Type of business (industry): Food processing industry

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing and sale of beer

Potravinářský prům
ysl | Food processing industry
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Pivovar Zubr a.s.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Pivovar Zubr a.s.
Adresa: Komenského 35, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.zubr.cz
Odvětví: Potravinářský průmysl

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej piva

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Pivovar Zubr a.s.
Address: Komenského 35, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.zubr.cz
Type of business (industry): Food processing industry

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing and sale of beer
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
Adresa: Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.slad.cz
Odvětví: Potravinářský průmysl

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

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej sladu

Hlavní produkty: Slad plzeňský, speciální slady, výrobní 
zařízení a konstrukce pro sladovny

Stručný popis firmy: Společnost vyrobí ročně kolem 350 
tisíc tun sladu. K odběratelům společnosti patří většina 
domácích pivovarů a přibližně 70 % produkce směřuje na 
zahraniční trhy. Společnost je součástí GROUPE SOUFFLET, 
jednoho z největších světových výrobců sladu.

SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
Address: Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.slad.cz
Type of business (industry): Food processing industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import items: Barley
EXPORT: YES
Export items: Malt

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production and sale of malt

Main products: Pilsner malt, specialty malts, production 
equipment for and design of malting plants

Brief overview: The company annually produces around 
350,000 tons of malt. The company‘s customers include 
most of the local breweries and 70% of production is expor-
ted. The company is part of GROUPE SOUFFLET, one of the 
world‘s largest producers of malt.

PROSTĚJOV

Potravinářský prům
ysl | Food processing industry
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GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries, a.s. 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti:  
GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries, a.s.
Adresa: Drážďánská 80/82, 400 07 Ústí nad Labem 
Závod: Dykova 8, 796 97 Prostějov
Okres: Prostějov
www.gsd.cz | www.staramyslivecka.cz
www.blendedvodka.cz
Počet zaměstnanců celkem: 97
Z toho dělníci: 60
Odvětví: Potravinářský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie
Předmět importu: GARRONE Old Smuggler Whisky
EXPORT: ANO
Země exportu: SR, Austrálie, Izrael, Kanada, Finsko, Nový Zé-
land, Mexiko atd.
Předmět exportu: Absinth a ostatní lihoviny vyráběné v GSD

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Technolog, dělník potravinářské výroby, obchodní zástupce, 
specialista marketingu

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej lihovin

Hlavní produkty: Stará myslivecká, Vodka 42, Hanácká 
řada, Starorežná, Squash, Missis, Absinth atd.

Stručný popis firmy: Největší výrobce lihovin s českým 
kapitálem. Historie likérky sahá do 16. století, spojením 
dvou tradičních předních českých nápojových společností 
GRANETTE a Starorežná Prostějov vznikla vzájemnou fúzí  
1. 1. 2011 nová firma GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries. 
Dbá na kvalitu surovin, používá tradiční receptury a klasické 
staření v dubových sudech. Do výrobního portfolia firmy 
patří více než stovka produktů. Vývoz do více než 20 zemí 
5 kontinentů.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name:  
GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries, a.s.
Address: Drážďanská 80/82, 400 07 Ústí nad Labem
Enterprise: Dykova 8, 796 97 Prostějov
District: Prostějov
www.gsd.cz | www.staramyslivecka.cz
www.blendedvodka.cz
Total number of employees: 97
Manual workers: 60
Type of business (industry): Food processing industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Italy
Import items: GARRONE Old Smuggler Whisky
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Australia, Israel, Canada, Finland, 
New Zeland, Mexico etc.
Export items: Absinth and other spirits

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Technology, food production worker, sales representative, 
marketing specialist

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production and sale of spirits

Main products: Stará myslivecká, Vodka 42, Hanácká řada, 
Starorežná, Squash, Missis, Absinth

Brief overview: The largest producer of spirits with Czech 
capital. Distillery history dates back to the 16th century, 
1. 1. 2011 established a new company GRANETTE Starorež-
ná & Distilleries, by combining two leading traditional Czech 
beverage company GRANETTE and Starorežná Prostějov. 
Company ensures the quality of ingredients using traditional 
recipes and classic aging in oak barrels. The company‘s port-
folio includes more than one hundred products. It exports to 
more than 20 countries on 5 continents.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: TRUMF International s.r.o.
Adresa: Kratochvílova 148/1, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.trumf.cz
Počet zaměstnanců celkem: 135
Z toho dělníci: 63
Odvětví: Potravinářský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Čína 
Předmět importu: Koření
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Bělorusko, 
Rusko, Rumunsko, Lotyšsko, Kazachstán, Moldávie, USA, 
Estonsko, Srbsko
Předmět exportu: Koření, kořenící směsi a přípravky pro po-
travinářství

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Produktový technolog, produktový manažer, obchodní ma-
nažer

 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 gast-
ronomii, zušlechťování koření, extrakce koření

Stručný popis firmy: Vývoj, výroba a prodej koření, směsí 
koření, kořenících přípravků a ingrediencí pro potravinářství. 
Koření a směsi koření jsou vyváženy do mnoha zemí střední, 
východní Evropy a Asie. Zákazníky společnosti jsou maso-
kombináty, konzervárny, výrobci mléčných produktů apod.

TRUMF International s.r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: TRUMF International s.r.o.
Address: Kratochvílova 148/1, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.trumf.cz
Total number of employees: 135
Manual workers: 63
Type of business (industry): Food processing industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: China
Import items: Spices
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Ukraine, Hungary, Belarus, Russi-
an Federation, Romania, Latvia, Kazakhstan, Moldova, USA, 
Estonia, Serbia
Export items: Spices, spice blends and preparations for food 
processing industry

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Product engineer, product manager, business manager

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Development, production and sale of 
spices, spice blends, spice products and ingredients for the 
food processing industry

Main products: Spices and seasoning for the meat indu-
stry, spices and spice blends for the production of canned 
food, products for gastronomy, refinement of spices, spice 
extraction

Brief overview: Development, production and sale of spi-
ces, spice blends, spice products and ingredients for the 
food processing industry. Spices and spice blends are ex-
ported to many countries in Central and Eastern Europe and 
Asia. The company‘s customers are meat processing plants, 
canneries, manufacturers of dairy products, etc.

Potravinářský prům
ysl | Food processing industry

PŘEROV
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Unita, spol. s r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Unita, spol. s r.o.
Adresa: Městys 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 vyrábí hostie pro církevní 
farnosti v celé České republice a od roku 2004 také lázeňské 
oplatky pro lázně, města i obce, poutní místa, firmy a sdruže-
ní v České republice, v Polsku, Rakousku, Německu a na Slo-
vensku. Výroba je realizována v areálu společnosti Unita v Bílé 
Vodě u Javorníka. Hlavním úkolem společnosti Unita je pro-
pagace a podpora charitativní činnosti. Jediným společní-
kem této společnosti je Diecézní charita ostravsko-opavská.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name: Unita, spol. s r.o.
Address: Městys 79, 790 69 Bílá Voda
District: Jeseník
www.unita.charita.cz
Total number of employees: 22
Manual workers: 18
Type of business (industry): Food processing industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Poland, Germany, Slovak Republic
Import items: Communion wafers, packaging materials
EXPORT: YES
Export to: Poland, Germany, Slovak Republic, Austria
Export items: Wafers

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Confectioner

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of food products

Main products: Communion wafers, wafers

Brief overview: The company manufactures communion 
wafers for parish churches in the whole of the Czech Repub-
lic and from 2004 also wafers for spas, towns and villages, 
places of pilgrimage, companies and associations in the 
Czech Republic, Poland, Austria, Germany and the Slovak 
Republic. Production is carried out at the Unita premises 
in Bílá Voda near Javorník. The company’s main objective 
is promotion and support of charitable activities. The sole 
shareholder of this company is the Ostrava – Opava Dioce-
san Charity.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti:  
VÁHALA a spol s r.o.  
výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků
Adresa: Náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Okres: Přerov
www.vahala.cz
Počet zaměstnanců celkem: 232
Z toho dělníci: 197
Odvětví: Potravinářský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Německo
Předmět importu: Čerstvé maso
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko
Předmět exportu: masné speciality, šunky

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Řezník, kuchař, prodavač

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej masných, lahůdkář-
ských a uzenářských produktů

Hlavní produkty: Speciální masné výrobky – šunky, speciali-
ty, paštiky, klobásy

Stručný popis firmy: Historie rodinné firmy sahá do roku 
1933, kdy vyučený řezník Robert Váhala založil firmu R. VÁ-
HALA – výroba jemných uzenin a masových konzerv. Zá-
kladní filozofií majitelů a všech zaměstnanců je dbát na 
vysokou kvalitu masných a lahůdkářských výrobků, vsází na 
spolehlivý poprodejní servis. Výrobky obsahují kvalitní maso, 
bez použití mouky, sóji a strojně odděleného maso. Vyrábět 
výrobky z kvalitních surovin patří také ke společenské odpo-
vědnosti firmy.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company name:  
VÁHALA a spol s r.o.  
výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků
Address: Náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
District: Přerov
www.vahala.cz
Total number of employees: 232
Manual workers: 197
Type of business (industry): Food processing industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Austria, Germany
Import items: Fresh meat
EXPORT: YES
Export to: Germany, Austria, Slovak Republic, Hungary
Export items: Speciality meat products – ham

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Butcher, cook, sales person

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production and sale of meat, delicate-
ssen and smoked products

Main products: Speciality meat products – ham, special-
ties, pate, sausages

Brief overview: The history of the family company da-
tes back to 1933, when master butcher Robert Váhala 
established the company R. VÁHALA – production of fine 
sausages and canned meat. The main philosophy of the 
owners and all staff is to ensure high quality meat and deli-
catessen products, and reliable after-sales service. The pro-
ducts contain high quality meat, without the use of flour, 
soya and mechanically separated meat. Production of food-
stuffs with high quality ingredients is also included in the 
company’s social responsibility.

Potravinářský prům
ysl | Food processing industry

VÁHALA a spol s r.o. 
výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků PŘEROV
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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
www.aqua-styl.cz
Počet zaměstnanců celkem: 65
Z toho dělníci: 30
Odvětví: Stavební průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko
Předmět exportu: Dodávka čerpadel pro elektrárnu Salechard

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zámečník, montér

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Dodávky investičních celků pro 
energetiku a teplárenství; Dodávky a montáže čistíren od-
padních vod, čerpacích stanic, vodojemů a úpraven vod; 
Opravy, revize a repase průmyslových čerpadel; Výroba ne-
rezových zámečnických prvků pro energetiku, teplárenství  
a vodohospodářské celky; Obchodní činnost

Hlavní produkty: Výroba nerezových zámečnických prv-
ků pro vodohospodářství, energetiku a teplárenství

Stručný popis firmy: Společnost 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. V této oblasti nabízí vlastní čistír-
nu odpadních vod (je držitelem „Osvědčení o průmyslovém 
vzoru“). Materiálově zajišťuje a montážně se podílí i na jiných 
typech ČOV, dle projektového řešení, popř. dle požadavku in-
vestora. Pro investora firma zajišťuje práce v celém rozsahu do-
dávky, od projektu až po zkušební provoz. Dále firma zajišťuje 
opravu čerpadel napájecích, kondenzátních, oběhových, chla-
dících a kalových, výrobu vlastních zámečnických prvků, která 
zahrnuje výrobu pro vodní hospodářství (vychlazovací a dosa-
zovací nádrže), ocelové konstrukce (potrubní mosty, pochůz-
né lávky, žebříky atd.) a výrobu dle požadavku zákazníka.

PROSTĚJOV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company 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: 65
Manual workers: 30
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Russian Federation
Export items: Delivery of pumps for Salechard electricity 
power plant

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Mechanical fitter, fitter/assembler

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Supplies of investment units for power 
and heat generation; Supplies and assemblies of sewage 
treatment plants, pumping stations, reservoirs and water tre-
atment plants; Repairs, inspections and overhauls of indus-
trial pumps; Production of stainless steel fitting components 
for power, heat and water management units; Sales activity

Main products: Production of stainless steel equipment for 
water, power and heat generation industries

Brief overview: The company was founded in 1991 and from 
its inception has focused on the construction, repairs and 
technical audits of process equipment related to conveying 
and treatment of wastewater. It offers its own design of was-
tewater treatment plant (it is in possession of the „Certificate 
of Industrial Design“). Provides equipment for and carries out 
installation of other types of wastewater treatment plants, 
according to the project design alternatively to investor’s 
requirements, from the design phase to trial operations. The 
company also provides repairs of inlet/feeding, condensate, 
circulation, cooling and sludge pumps, manufacture of com-
pany designed equipment for water industry (cooling and 
settling tanks), structural steelwork (pipe bridges, walkways, 
ladders, etc.) and manufacturing to customer requirements.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: 
ATELIER ATARYS, architektura a stavitelství, s.r.o.
Adresa: Křtomil 58, 751 14 Dřevohostice
Okres: Přerov
Počet zaměstnanců celkem: 1
Z toho dělníci: 
Odvětví: Stavební průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO 
Země exportu: EU, Čína
Předmět exportu: Projektová dokumentace pozemních 
staveb pro stavební povolení, pro provedení stavby, včetně 
architektonického návrhu. Stavební konstrukce TINHOUSE.

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Specialista pro projekt zdravotně-technických instalací a vy-
tápění, autorizovaný statik

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Inženýrská činnost v investiční vý-
stavbě

Hlavní produkty: Projektová dokumentace pro provedení 
staveb

Stručný popis firmy: ATELIER ATARYS, architektura a sta-
vitelství, s.r.o. vznikla v roce 1982. Společnost založila Ing. 
Kateřina Palková, absolventka Fakulty stavební VUT v Brně. 
Společnost se zabývá architektonickým návrhem a vypra-
cováním projektové dokumentace průmyslových staveb, 
veřejných budov, firemních sídel, rodinných domů, památ-
kových objektů a dalších s důrazem na prostředí, do kterého 
jsou navrhovány. Je kladen důraz na vznik pravdivé stavby 
a krásu a účelnost a především přání zákazníka, jeho potřeby 
a ekonomické možnosti. Vše je prováděno formou nejužší 
spolupráce od zadání až po převzetí díla. TINHOUSE – ve 
spolupráci s Architektonickým atelierem Ing. arch. Ladislava 
Palka vyvinula nový typ nízkonákladové stavební konstrukce 
vhodné pro rodinné domy pro mladé rodiny a seniory, dále 
vhodné pro studia pro podnikatele, prodejny atd.

ATELIER ATARYS, 
architektura a stavitelství, s.r.o.PŘEROV

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: 
ATELIER ATARYS, architektura a stavitelství, s.r.o.
Address: Křtomil 58, 751 14 Dřevohostice
Okres: Přerov
Total number of employees: 1
Manual workers: 
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: EU countries, China
Export items: Project documentation for building construc-
tion permits including architectural design. TINHOUSE buil-
ding

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Design specialist in medical technical installations and 
heating, chartered structural engineer

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Engineering activities in capital con-
struction

Main products: Construction project documentation

Brief overview: ATELIER ATARYS, architecture and construc-
tion/civil engineering, s.r.o. was established in 1982 by Ing. 
Kateřina Palková, graduate of the Faculty of Civil Engineering 
in VUT Brno. The company is engaged in architectural de-
sign and preparation of project documentation for industri-
al buildings, public buildings, company main offices, family 
housing, historic buildings and others with emphasis on the 
environment for which they are designed. The emphasis is 
on the creation of true beauty and usefulness and, above all, 
customer desires and needs, and cost-effective options. Eve-
rything is carried out by means of the closest collaboration, 
from inception to acceptance of the work. TINHOUSE – in 
collaboration with the architectural studio of Ing. arch. Ladi-
slav Palko, a new type of low cost building suitable for family 
housing aimed at young families and elderly, also suitable for 
studios for entrepreneurs, sale shops etc. St
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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 
Strojní montér

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Technologické celky vodohospodář-
ských staveb

Hlavní produkty: ČOV, úpravy pitné vody, čerpací stanice, 
pohony pro pojezdové mosty, strojně stírané česle

Stručný popis firmy: Společnost zajišťuje kompletní tech-
nologické dodávky vodohospodářských investičních celků, 
kompletní projektovou přípravu, výrobu, dodávku, rekon-
strukce technologických zařízení a poradenskou činnost pro 
vodohospodářské stavby.

PŘEROV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company 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
Manual workers: 3
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Mechanical fitter

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Equipment units for water and wastewa-
ter treatment installations

Main products: Wastewater treatment plants, drinking wa-
ter treatment, pumping stations, bridge traversing drives, me-
chanically raked bar screens

Brief overview: The company provides complete processing 
units for water and wastewater treatment capital equipment, 
comprehensive project preparation, manufacture, supply 
and refurbishment of processing equipment and consultan-
cy services for water and wastewater treatment installations.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: EKOZIS spol. s r.o.
Adresa: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Okres: Šumperk
www.ekozis.cz
Počet zaměstnanců celkem:163
Z toho dělníci: 116
Odvětví: Stavební průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zedník, tesař, vodař, strojník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Stavebnictví, provozování vodovodů 
a kanalizací, prodej stavebních hmot

Hlavní produkty: Stavby

Stručný popis firmy: Stavební výroba společnosti kom-
plexně realizuje stavby různého charakteru, hlavně v obo-
rech vodohospodářské stavby, stavby vodovodů, kanalizací, 
čistíren odpadních vod; stavby průmyslové; stavby občan-
ské vybavenosti; stavby rodinných domů a bytových domů; 
stavby zemědělské; stavby dopravní infrastruktury; provoz 
mobilní drtící linky na drcení stavebních odpadů. Společ-
nost provozuje dvě vlastní prodejny stavebního materiálu 
v Zábřehu a v Šumperku a dva kamenolomy v Krásném a v 
Bohdíkově, a nabízí také služby v oblasti recyklace staveb-
ních hmot. V návaznosti na realizované stavby vodovodů, 
kanalizací a čistíren odpadních vod nabízí firma obcím i za-
jištění provozování ČOV, kanalizací a vodovodů.

EKOZIS spol. s r.o.ŠUMPERK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: EKOZIS spol. s r.o.
Address: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Okres: Šumperk
www.ekozis.cz
Total number of employees: 163
Manual workers: 116
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Bricklayer, carpenter, water and wastewater technician, ma-
chinery operator

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Construction, running of water supply 
and sewerage networks, sales of building materials

Main products: Construction

Brief overview: The company´s construction activities inclu-
de projects of different nature, mostly in water and wastewa-
ter industry, construction of water mains, sewers, sewage tre-
atment plants; industrial construction; construction of public 
facilities; construction of family housing and apartment buil-
dings; agricultural buildings; transport infrastructure; running 
of mobile crushing line for crushing construction waste. The 
company operates two own stores selling building materials 
in Zábřeh and in Šumperk and two quarries in Krásné and 
Bohdíkov, and also provides recycling of building materials. To 
complement the construction of water supply and sewerage 
networks, and waste water treatment the company offers 
municipalities management of wastewater treatment plants, 
sewers and water mains.
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FORTEX – AGS, a.s.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: FORTEX – AGS, a.s.
Adresa: Jílová 1150/1, 787 92 Šumperk
Okres: Šumperk
www.fortex.cz
Počet zaměstnanců celkem: 250
Z toho dělníci: 170
Odvětví: Stavební průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, USA
Předmět importu: Hutní materiál, plasty
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rusko, Ukrajina, Chorvatsko,  
Slovensko, Slovinsko
Předmět exportu: Čistírny odpadních vod, palety, kontejnery

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a od-
straňování; projektová činnost ve výstavbě; opravy silničních 
vozidel; silniční motorová doprava nákladní; výroba plasto-
vých a pryžových výrobků; výroba kovových konstrukcí  
a kovodělných výrobků; povrchové úpravy a svařování kovů 
a dalších materiálů; přípravné a dokončovací stavební práce, 
specializované stavební činnosti; zprostředkování obchodu 
a služeb; realitní činnost, správa a údržba nemovitostí; pro-
nájem a půjčování věcí movitých

Hlavní produkty: Realizace staveb, doprava a mechanizace, 
čistírny odpadních vod, kontejnerové vozíky, ocelové nástav-
bové rámy, přepravní kovové palety, prodej a servis automobilů

Stručný popis firmy: Společnost FORTEX – AGS, a.s. je ob-
chodní a výrobní společnost, která realizuje činnost v něko-
lika divizích. Společnost se orientuje na stavební výrobu, ko-
vovýrobu pro logistiku, na stavbu a vývoj čistíren odpadních 
vod a prodej a servis osobních a užitkových automobilů.

ŠUMPERK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: FORTEX – AGS, a.s.
Address: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.fortex.cz
Total number of employees: 250
Manual workers: 170
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, USA
Import items: Metallurgical materials, plastics 
EXPORT: YES
Export to: Germany, Russian Federation, Ukraine, Croatia, 
Slovakia, Slovenia
Export items: Wastewater treatment plants, pallets, containers

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Construction, modifications and re-
moval from site; construction project management; repair 
of motor vehicles; road freight haulage; manufacture of 
rubber and plastic products; manufacture of metal structu-
res and products; surface treatment and welding of metals 
and other materials; preparatory and finishing construction 
works, specialised construction works; brokering services; 
real estate brokerage, property management and mainte-
nance

Main products: Construction, transportation and mechani-
sation, wastewater treatment plants, container trucks, steel 
add-on frames, metal shipping pallets, selling and servicing 
cars

Brief overview: FORTEX – AGS, a.s. is a trading and manu-
facturing company that carries out activities in several divisi-
ons. The company focuses on the construction, metal fabri-
cation for logistics, construction and development of waste 
water treatment plants, and sales and service of passenger 
and commercial vehicles.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: HOPR GROUP, a.s.
Adresa: Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc 
Okres: Olomouc
www.hoprgroup.cz
Počet zaměstnanců celkem: 6
Odvětví: Stavební průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Manager, právník, asistentka společnosti

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Developer

Hlavní produkty: Silo Olomouc, Hotel Ibis Olomouc cen-
ter, Hotel Mercure, RD Holice, RD Křelov, Polyfunkční dům 
v Šumperku

Stručný popis firmy: Hlavní prioritou rodinné společnos-
ti HOPR GROUP, a.s., která má více než 15letou tradici, jsou 
projekty v oblasti developmentu komerčních nemovitostí, 
bytové výstavby, které nabízejí velký rozvojový potenciál,  
a to především s ohledem na rostoucí poptávku po moder-
ních budovách. Tuzemským i zahraničním investorům nabí-
zí společnost své služby při výstavbě komerčních, bytových  
i administrativních objektů v České republice i zahraničí. 

HOPR GROUP, a.s.OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: HOPR GROUP, a.s.
Address: Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.hoprgroup.cz
Total number of employees: 6
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Manager, lawyer, company secretary

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Developer

Main products: Administrative building Silo Olomouc, Ho-
tel Ibis Olomouc Centre, Hotel Mercure, family housing Holi-
ce, family housing Křelov, multifunctional house in Šumperk

Brief overview: The main priority of the family company 
Hopra GROUP, a.s., which has more than 15 years tradition, 
are projects in the development of commercial real estate 
and residential construction, which have great development 
potential, particularly given the growing demand for modern 
buildings. To domestic and foreign investors, the company of-
fers its services in the construction of commercial, residential 
and office buildings in the Czech Republic and abroad.
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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: 150
Z toho dělníci: 105
Odvětví: Stavební průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Stavbyvedoucí inženýrských staveb, strojník stavební me-
chanizace, 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 působí na stavebním trhu 
v regionu Morava, již více jak 20 let. Společnost se zaměřuje 
na výstavbu inženýrských sítí, komunikací, chodníků, čistíren 
odpadních vod a vodojemů. Zároveň zabezpečuje provozo-
vání vodovodů a kanalizací v regionu střední Moravy a pro-
vádí výrobu Eurooken.

OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: INSTA CZ s.r.o.
Address: Jeremenkova 1142 /42, 772 00 Olomouc
District: Olomouc
www.insta.cz
Total number of employees: 150
Manual workers: 105
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Construction/civil engineering works foreman, construc-
tion machinery mechanic, water and sewer pipelines fitter

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Construction/Civil Engineering

Main products: Construction of utility networks, water supp-
ly and wastewater pipelines, sewage treatment plants, con-
struction of roads and pavements

Brief overview: The company has been active in the Morava 
region for more than 20 years. The company focuses on the 
construction of utility networks, roads, pavements, sewage 
treatment plants and reservoirs. At the same time, it manages 
the water supply and sewerage systems in the Central Mora-
va region and carries out manufacture of Euro windows.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: JOKVA OLOMOUC, a.s.
Adresa: Mezice 81, 783 32 Náklo
Okres: Olomouc
www.jokva.cz
Počet zaměstnanců celkem: 40
Z toho dělníci: 15
Odvětví: Stavební průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Turecko, Německo
Předmět importu: Sklolaminátové potrubí, PVC potrubí
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovinsko, Bosna Hercegovina, Slovensko
Předmět exportu: Plastové trubní systémy

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obchodní zástupce, příprava cenových nabídek (cenař), 
skladník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Hlavní produkty: Kompletní dodávky materiálů pro stavby 
a opravy vodovodních, plynovodních a kanalizačních sítí

Stručný popis firmy: Soukromá obchodní 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 společnost. 

JOKVA OLOMOUC, a.s.OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: JOKVA OLOMOUC, a.s.
Address: Mezice 81, 783 32 Náklo
Okres: Olomouc
www.jokva.cz
Total number of employees: 40
Manual workers: 15
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Turkey, Germany
Import items: Fibreglass and PVC pipes
EXPORT: YES
Export to: Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Slovak Republic
Export items: Plastic piping systems

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Sales representative, preparation of quotations (estimator), 
warehouseman

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing, trade and services not 
specified in the Appendix 1 to 3 of the Trading Act

Main products: Complete supply of materials for construc-
tion and repairs of water, gas and sewer networks

Brief overview: A private trading company, carrying on with 
the ten-year tradition of JOKVA brand, which was founded in 
1990 by Mr Josef Kvapil. On 7 March 2001, this private compa-
ny was transformed into a joint stock company.
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KLEINEIDAM, s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: KLEINEIDAM, s.r.o.
Adresa: Lidická 94, 790 70 Javorník
Okres: Jeseník
www.kleineidam.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.

JESENÍK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: KLEINEIDAM, s.r.o.
Address: Lidická 94, 790 70 Javorník
District: Jeseník
www.kleineidam.cz
Total number of employees: 21
Manual workers: 15
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Poland
Import items: Panels
EXPORT: YES
Export to: Austria, Switzerland, Germany
Export items: Steel buildings

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Crane operator

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Construction

Main products: Steel buildings

Brief overview: Erection of steel structures including 
cladding.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ING. JOSEF KOLÁŘ – PRINS 
Adresa: Havlíčkova 1289/24, 750 00 Přerov
Okres: Přerov
www.sanace-zdiva.cz
Počet zaměstnanců celkem: 20
Z toho dělníci: 7
Odvětví: Stavební průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO 
Země importu: Německo
Předmět importu: Technologie pro odvlhčení budov
EXPORT: ANO 
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Služby v oblasti izolace a sanace vlhkého 
zdiva 

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Stavbyvedoucí a manager staveb, stavební technik 

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Diagnostika zdiva, návrhy sanace, me-
chanické izolace, chemické injektáže, elektroosmóza, vysou-
šení zdiva

Hlavní produkty: Kompletní dodávky materiálů pro stavby  
a opravy vodovodních, plynovodních a kanalizačních sítí

Stručný popis firmy: Firma nabízí služby v oblasti izolace 
a sanace vlhkého zdiva – hydroizolace, sanace, odvlhčení  
a vysoušení zdiva, včetně diagnostiky objektů, návrhů  
a projektů sanačních opatření. V rámci komplexního pro-
gramu realizuje všechny dostupné technologie sanace 
vlhkého zdiva s využitím moderních metod a prostředků. 
Firma již více jak 20 let působí po celém území České re-
publiky a na Slovensku, dále je držitelem nejvýznamnějšího 
certifikátu ve své oblasti ISO 9001:2009, a zároveň spolu-
zakladatelem oborové vědecko-technické společnosti WTA 
pro sanace staveb a péči o památky. Vzhledem k dlouhodo-
bé zkušenosti a kvalifikaci specializovaných zaměstnanců 
firma poskytuje profesionální a individuální přístup k objek-
tům i zákazníkovi, dlouhodobé záruky na realizované práce 
a vysokou kvalitu dodávaných materiálů. 

ING. JOSEF KOLÁŘ – PRINS PŘEROV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: ING. JOSEF KOLÁŘ – PRINS
Address: Havlíčkova 1289/24, 750 00 Přerov
Okres: Přerov
www.sanace-zdiva.cz
Total number of employees: 20
Manual workers: 7
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany
Import items: Equipment for dehumidification of buildings
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic
Export items: Carrying out insulation and treatment of 
damp brickwork

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Building site manager and construction manager, 
construction engineer.

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Brickwork diagnosis, proposals for tre-
atment, mechanical insulation, chemical injections, electro-
-osmosis, brickwork drying

Main products: Complete supply of materials for construc-
tion and repairs of water, gas and sewer networks

Brief overview: The company offers services in iinsulation 
and treatment of damp brickwork – waterproofing, remedial 
treatment, dehumidification and drying of brickwork inclu-
ding diagnostic facilities, proposals and design of remedial 
measures. As part of a comprehensive programme, it uses all 
available techniques for treatment of damp brickwork using 
modern methods and means. The company has been, for 
more than 20 years, operating throughout the Czech and 
Slovak Republics; is in the possession of ISO 9001:2009 certi-
fication and also co-founded WTA, the scientific and techni-
cal society for rehabilitation of buildings and preservation of 
historic buildings. Due to the long experience and expertise 
of qualified employees, the company provides professional 
and individual approach to buildings as well as to customers, 
long-term warranty on the work carried out and high quality 
materials.

St
av

eb
n

í p
rů

m
ys

l 
| 

C
on

st
ru

ct
io

n
 in

d
us

tr
y



164

Ing. arch. Ladislav Palko
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Ing. arch. Ladislav Palko
Adresa: Podhradní 36, 751 31 Týn nad Bečvou
Okres: Přerov
www.palko.cz
Počet zaměstnanců celkem: 1
Odvětví: Stavební průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO 
Země exportu: Rakousko, Moldávie, Ukrajina, Maroko, Fran-
cie, Nizozemsko, Belgie, Dánsko
Předmět exportu: Umělecký design kovářských prací, design, 
architektonické studie, projektová dokumentace staveb, umě-
lecká kresba, TINHOUSE – nízkonákladová stavební konstrukce

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Specialista pro projekt zdravotně-technických instalací a vý-
tápění, autorizovaný statik

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Inženýrská činnost v investiční výstav-
bě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Hlavní produkty: Design, architektonické studie, projek-
ty pro stavební povolení a provedení stavby; TINHOUSE –  
vlastní vývoj nízkonákladové stavební konstrukce; archi-
tektonické studie památkových objektů; architektonické 
návrhy interiérů staveb; umělecký design kovářských prací; 
umělecká kresba.

Stručný popis firmy: Architektonický ateliér byl založen  
v roce 1992, zpracovává zadání ve všech oblastech architek-
tury, stavebnictví a interiéru. V roce 1995 byl Ing. arch. Ladi-
slav Palko zapsán do Seznamu autorizovaných architektů při 
České komoře architektů pod číslem 2276. Ateliér dokáže 
řešit zadání od záměru či studie přes projekt, až k realizaci 
díla, včetně inženýrské činnosti při podání žádostí o územ-
ní rozhodnutí nebo stavební povolení. Při tom spolupracuje  
s řadou stálých specialistů, výtvarníků a odborníků potřeb-
ných profesí. Stejně tak v oblasti zpracování zakázek interiérů 
je ateliér napojen na řadu spolehlivých renomovaných firem 
v oblasti dřevo-tvorby, kovovýroby, keramiky, osvětlení atd., 
takže je schopen zajistit realizaci zákazníkovi „na klíč.“ Archi-
tektonické studie a projekty jsou prezentovány v programu 
ArchiCAD. Atelier se pravidelně účastní soutěží architektů 
vypsaných Českou komorou architektů samostatně nebo  
v kooperacI s jinými architektonickými ateliéry.

PŘEROV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Ing. arch. Ladislav Palko
Address: Podhradní 36, 751 31 Týn nad Bečvou
District: Přerov
www.palko.cz
Total number of employees: 1
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Austria, Moldavia, Ukraine, Morocco, France, 
Netherlands, Belgium, Denmark
Export items: Artistic design of blacksmith work, design, 
architectural studies, construction project documentation, 
artistic drawing, TINHOUSE – low cost building

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Design specialist in medical technical installations and 
heating, chartered structural engineer

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Engineering activities in capital construc-
tion, construction, modifications and removal from site.

Main products: Design, architectural studies, project docu-
mentation for building permits and construction; TINHOUSE –  
low cost building suitable; architectural studies of historic buil-
dings; architectural interior design; artistic blacksmith work 
design; art drawings.

Brief overview: The architectural studio was founded in 
1992, handles assignments in all fields of architecture, con-
struction and interior design. In 1995, Ing. arch. Ladislav Palko 
was added to the Czech Chamber of Architects list of certified 
architects under the number 2276. The studio is able to han-
dle assignments from concept or study through project de-
sign to construction, including engineering activities for the 
submission of applications for planning permission or buil-
ding permit. It collaborates with a number of regular speci-
alists, artists and experts in appropriate professions. Similarly, 
in processing contracts for interiors, the studio uses number 
of reliable and reputable companies in the wood work, me-
tal, ceramics, lighting, etc., and consequently it is able to carry 
out turnkey deliveries. Architectural studies and projects are 
prepared using the ArchiCAD software. The studio regularly 
participates in competitions organised by the Czech Chamb-
er of Architects, either independently or in collaboration with 
other architectural studios.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: REALINVEST s.r.o.
Adresa: Kostelecká 4358/16, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.rinvest.cz
Počet zaměstnanců celkem: 30
Z toho dělníci: 25
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 ro-
dinných domů, inženýrské sítě – kanalizace, voda, elektro

Stručný popis firmy: Společnost byla založena v roce 1992 
a díky dlouholetým zkušenostem se může opřít o technické 
zázemí, propracovaný systém řízení a pracovních postupů 
a hlavně zkušeností svých zaměstnanců. Zaměstnanci jsou 
neustále proškolováni z hlediska odbornosti, trendů ve sta-
vebnictví a samozřejmě bezpečnosti práce. Již v roce 2002 
firma zavedla systém řízení kvality ISO 9001:2001. 

REALINVEST s.r.o.PROSTĚJOV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: REALINVEST s.r.o.
Address: Kostelecká 4358/16, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.rinvest.cz
Total number of employees: 30
Manual workers: 25
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Bricklayer specialising in thermal insulation, driver/mechanic

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Construction activities

Main products: Refurbishment, thermal insulation of 
apartments and family housing, utility networks – sewers, 
water, electricity

Brief overview: The company was founded in 1992 and 
thanks to years of experience, it relies on its technical bac-
kground, sophisticated management and work procedures 
system and particularly the experience of its employees. Em-
ployees are continuously trained in terms of expertise, trends 
in the construction industry and of course, safety at work. In 
2002, the company introduced the Quality Management Sys-
tem ISO 9001: 2001.
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Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
Adresa: 
Sídlo: Radiová 3, 102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Pobočka: Na Zákopě 2, 772 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.weber-terranova.cz
Počet zaměstnanců celkem: 303
Z toho dělníci: 95
Odvětví: Stavební průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO 
Země importu: Francie, Německo, Maďarsko
Předmět importu: Speciální stavební výrobky
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Maďarsko
Předmět exportu: Stavební materiály

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
–

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej kvalitních stavebních 
materiálů

Hlavní produkty: Omítky weber.pas, zateplovaní systémy 
weber.therm, lepicí tmely weber.for, podlahové hmoty weber.
niv, sanační materiály weber.san, jádrové omítky weber.dur

Stručný popis firmy: SGWT, a.s je dodává a vyrábí fa-
sádní a zateplovací systémy, štukové, tepelně izolační 
a sanační omítek, nátěry, vyrovnávací a samonivelační 
podlahové hmoty, lepidla na obklady a dlažby. Nabízí kom-
plexní škálu řešení, využívá moderní technologie, založené 
na nejvyšších technických požadavcích. Společnost je zná-
ma v oblasti stavebnictví i svou příručkou pro stavebníka 
– RÁDCE, která zahajuje každým rokem stavební sezónu  
a je distribuována sítí prodejců stavebních materiálů.

OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
Address: 
Main office address: Radiová 3, 102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Branch address: Na Zákopě 2, 772 00 Olomouc
District: Olomouc
www.weber-terranova.cz
Total number of employees: 303
Manual workers: 95
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: France, Germany, Hungary
Import items: Special building products
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Hungary
Export items: Building materials

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production and sale of quality building 
materials

Main products: Weber.pas plasters, weber.therm thermal 
insulation systems, weber.for adhesive sealants, weber.niv 
flooring screed materials, weber.san remediation materials, 
weber.dur core plaster

Brief overview: SGWT, a.s. supplies and manufactures facade 
and thermal insulation systems; stucco, thermal insulation, re-
mediation plasters, paints, levelling and self-levelling flooring 
screed materials, cladding and tile adhesives. It offers com-
prehensive range of solutions, using modern technologies 
based on the highest technical requirements. The company 
is known in the construction industry and its builder’s manu-
al – RÁDCE launches each year‘s construction season and is 
distributed by dealers in building materials network.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SART – stavby a rekonstrukce a.s.
Adresa: Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www.sart.cz
Počet zaměstnanců celkem: 74
Z toho dělníci: 54
Odvětví: Stavební průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE 

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zedník, traťový dělník, zámečník 

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Mostní stavitelství, dopravní stavby, 
kovovýroba, provozovatel dráhy

Hlavní produkty: Rekonstrukce a výstavby mostů a do-
pravních staveb, provozovatel dráhy Železnice Desná

Stručný popis firmy: Firma zajišťuje komplexní činnost  
v oboru mostní stavitelství na mostech železničních i silnič-
ních. Provádí rekonstrukce a výstavbu nových mostů a opra-
vy stávajících objektů. Má zkušenosti se sanacemi betono-
vých povrchů, zesilování mostovek, sanace spodních staveb, 
opravy kamenného zdiva kleneb a opěr včetně sanačních 
injektáží. V rámci železničních staveb provádí práce souvi-
sející jak s výstavbou, rekonstrukcemi, opravami, tak i s údrž-
bou železničního svršku a spodku tratí a vleček. Dopravní 
stavby zahrnují jak železniční, tak i silniční stavby. Provádíme 
výstavbu nových objektů i rekonstrukci a opravy stávajících 
staveb. Jedná se zejména o opěrné zdi, zpevněné plochy, 
nástupiště.

SART – stavby a rekonstrukce a.s.ŠUMPERK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: SART – stavby a rekonstrukce a.s.
Address: Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.sart.cz
Total number of employees: 74
Manual workers: 54
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Bricklayer, rail track worker, mechanical fitter

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Bridge construction, road construction, 
metal fabrication, railway operator

Main products: Reconstruction and construction of brid-
ges and transport related structures, railway operator of Že-
leznice Desná

Brief overview: The company provides full range activities in 
rail and road bridge construction. It carries out reconstruction 
of existing and construction of new bridges, and repairs of 
existing buildings. It has experience in remediation of con-
crete surfaces, bridge decks strengthening, remediation of 
foundations, repairs of stone masonry arches and abutments 
including remedial injections. Within railway construction, 
it carries out works related to the construction, reconstruc-
tion, repairs and maintenance of rail track and sidings super-
structure and substructure. Transport construction include 
both rail and road projects. It carries out construction of new 
buildings and renovation and repair of existing buildings 
including retaining walls, paved areas and platforms.
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TopTeramo s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: TopTeramo s.r.o.
Adresa: Vápenná 445, 790 64 Vápenná
Okres: Jeseník
www.topteramo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 35
Z toho dělníci: 22
Odvětví: Stavební průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
EXPORT: ANO
Země exportu: Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, Litva, 
Belgie
Předmět exportu: Prodej teracové a reliéfní dlažby, schodo-
vých prvků, okrasných květináčů a příslušenství

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Stavební technolog, strojník 

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej plošné a teracové 
dlažby s příslušenstvím

Hlavní produkty: Plošná a teracová dlažba, schodové prv-
ky a drtě

Stručný popis firmy: Společnost patří mezi největší výrob-
ce a prodejce v segmentu teracové a plošné dlažby v České 
republice. Je držitelem certifikátů ke všem výrobkům, které 
prodává pod registrovanými značkami MRAMORA® , MRA-
MORIT® a GRANEX®. Hlavní činností společnosti je výroba  
a prodej plošné a teracové dlažby, výroba schodových prv-
ků a prodej okrasných drtí.

JESENÍK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: TopTeramo s.r.o.
Address: Vápenná 445, 790 64 Vápenná
District: Jeseník
www.topteramo.cz
Total number of employees: 35
Manual workers: 22
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
EXPORT: YES
Export to: Austria, Germany, Slovak Republic, Poland, Lithuania, 
Belgium
Export items: Sales of terrazzo and embossed tiles, step tiles, 
decorative pots and accessories

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Construction engineer, machinery operator

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture and sale of surface and 
terrazzo tiles with accessories

Main products: Surface and terrazzo tiles, staircase compo-
nents and ornamental gravel

Brief overview: The company is one of the biggest manu-
facturers and sellers of terrazzo and surface tiles in the Czech 
Republic. It holds certificates for all products marketed under 
the registered trademarks MRAMORA®, MRAMORIT® and 
GRANEX®. The main activity is the production and sale of 
surface and terrazzo tiles, manufacture and sale of staircase 
components and ornamental gravel.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: UNISTAV spol. s r. o.
Adresa: 28. října 889/5, 790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www.unistavjesenik.cz
Počet zaměstnanců celkem: 22
Z toho dělníci: 15
Odvětví: Stavební průmysl

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

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zedník, zámečník, malíř, prodavač

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Stavebnictví, velkoobchod, speciali-
zovaný maloobchod

Hlavní produkty: Stavby, nábytek, dveře

Stručný popis firmy: Střední firma do 30 zaměstnanců, za-
ložena r. 1991, zabývající se stavební výrobou a obchodem, 
realizací soukromých staveb i veřejných zakázek.

UNISTAV spol. s r. o.JESENÍK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: UNISTAV spol. s r. o.
Address: 28. října 889/5, 790 01 Jeseník
District: Jeseník
www.unistavjesenik.cz
Total number of employees: 22
Manual workers: 15
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Slovak Republic, Poland
Import items: Doors, furniture
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Bricklayer, mechanical fitter, painter, sales personr

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Construction, wholesaler, specialist retailer

Main products: Construction, furniture, doors

Brief overview: Medium sized company with up to 30 em-
ployees, founded in 1991, engaged in construction and buil-
ding trade, private and public contracts.
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OLOMOUCVHH THERMONT s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: VHH THERMONT s.r.o.
Adresa: Troubelice 352, 783 83 Troubelice
Okres: Olomouc
www.vhh.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 52
Z toho dělníci: 31
Odvětví: Stavební průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Stavbyvedoucí, rozpočtář / přípravář 

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a od-
straňování

Hlavní produkty: Zateplování budov, stavební činnost, vý-
stavba a rekonstrukce, střechy, prefabrikované lodžie, prů-
myslová výstavba, bytová výstavba

Stručný popis firmy: Hlavní náplní firmy je pozemní stavi-
telství se specializací na občanskou výstavbu, termoizolaci 
panelových domů, rekonstrukci stávající výstavby, stavby na 
klíč. Firma zabezpečuje dodávku stavebních prací ve vysoké 
kvalitě prováděných prací a profesionálním přístupem a jis-
totou. Společnost je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001, 
ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: VHH THERMONT s.r.o.
Address: Troubelice 352, 783 83 Troubelice
Okres: Olomouc
www.vhh.cz 
Total number of employees: 52
Manual workers: 31
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Construction foreman, estimator/planner

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Construction, modifications, removal 
from site

Main products: Thermal insulation of buildings, construc-
tion and renovation, roofs, prefabricated enclosed balco-
nies, industrial construction, residential construction

Brief overview: The company is engaged in civil enginee-
ring, specialising in civic construction, thermal insulation of 
high rise blocks of flats, reconstruction of existing building, 
turnkey projects. The company provides construction work of 
high quality and with professional attitude and confidence. 
The company is certified to EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 
and OHSAS 18001.
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Wambex, spol. s r.o.
Adresa: Plynárenská 823, 753 01 Hranice
Okres: Přerov
www.wambex.cz
Počet zaměstnanců celkem: 5
Odvětví: Stavební průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Realizace technologických celků na 
čistírnách odpadních vod, úpravnách vod, tlakových stanicích

Stručný popis firmy: Firma realizuje dodávky a montáž 
technologických celků na úpravny vod, čerpací stanice, tla-
kové stanice, vodojemy a čistírny odpadních vod, zajišťuje 
komplexní zkoušky a pozáruční servis

Wambex, spol. s r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Wambex, spol. s r.o.
Address: Plynárenská 823, 753 01 Hranice
District: Přerov
www.wambex.cz
Total number of employees: 5
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Installation of processing equipment 
systems for wastewater treatment plants, water treatment 
plants, booster stations

Brief overview: The company carries out the supply and 
installation of processing equipment for water treatment 
plants, pumping stations, booster stations, water towers/
tanks and sewage treatment plants, provides full testing and 
post warranty service.

PŘEROV
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Adresa: Železniční 469/4, 772 11 Olomouc
Okres: Olomouc
www.zahrada-olomouc.cz
Počet zaměstnanců celkem: 68
Z toho dělníci: 35
Odvětví: Stavební průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Maďarsko, Slovensko, Nizozemí
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 ob-
jektů zahradní architektury, pěstování a prodej školkařských 
výpěstků

Hlavní produkty: Projekty, realizace a údržba zahrad, parků, 
veřejné zeleně a krajinných úprav; stavby přírodních kou-
pacích jezírek a střešních zahrad; pěstování, prodej a dovoz 
okrasných dřevin a alejových stromů

Stručný popis firmy: Od roku 1994 poskytuje firma svým 
zákazníkům a obchodním partnerům široký servis komplex-
ních služeb v oblasti zahradní a krajinářské tvorby. Vedení 
firmy a projekční kancelář sídlí v Olomouci – Chválkovicích, 
okrasná školka je v Zářičí u Kroměříže, technické zázemí stře-
diska realizací se nachází v Přemyslovicích u Prostějova.

ZAHRADA Olomouc s.r.o. OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Address: Železniční 469/4, 772 11 Olomouc
Okres: Olomouc
www.zahrada-olomouc.cz
Total number of employees: 68
Manual workers: 35
Type of business (industry): Construction industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, Hungary, Slovak Republic,  
Netherlands
Import items: Plants
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic
Export items: Plants

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Gardener, landscape architect

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Design, carrying out and maintenance 
of garden architecture, cultivation and sale of nursery pro-
ducts

Main products: Projects, carrying out and maintenance of 
gardens, parks, public greenery and landscaping; building 
of natural swimming pools and roof gardens; cultivation, 
sale and import of ornamental and alley trees

Brief overview: From 1994, the company provides its cus-
tomers and business partners a wide range of full services in 
garden and landscape design. The management and design 
office is located in Olomouc-Chválkovice, ornamental nur-
sery is in Zářičí near Kroměříž, technical support and project 
centre is located in Přemyslovice near Prostějov. 
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ABO Valve s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ABO Valve s.r.o.
Adresa: Tř. Svobody č.p. 43/39, 772 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.abovalve.cz
Odvětví: Strojírenský průmysl

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej armatur a příslušenství

Strojírenský prům
ysl | Engineering industry

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: ABO Valve s.r.o.
Address: Tř. Svobody č.p. 43/39, 772 00 Olomouc
District: Olomouc
www.abovalve.cz
Type of business (industry): Engineering industry

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing and sales of valves and 
accessories

OLOMOUC
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Název společnosti: AMF Reece CR, s.r.o.
Adresa: Tovární 837, 798 11 Prostějov
Okres: Prostějov
www.amfreece.com | www.bernhardt.cz
Počet zaměstnanců celkem: 305
Z toho dělníci: 209
Odvětví: Strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Velká Británie, USA, Čína, Turecko, Německo, 
Rakousko
Předmět importu: Materiál na výrobu, látky, náhradní díly 
(elektronika)
EXPORT: ANO
Země exportu: celosvětově
Předmět exportu: Stroje a náhradní díly, oděvy

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obsluha CNC, soustružník, nástrojář

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba průmyslových šicích strojů, 
výroba oděvů na míru

Hlavní produkty: Specializované manufakturní šicí stroje jak 
mechanické tak elektronické. Pánské obleky na míru a dám-
ské kostýmy na míru, kabáty, košile na míru

Stručný popis firmy: Firma sídlící v Prostějově je celosvě-
tově známý výrobce speciálních průmyslových šicích strojů. 
Kromě strojů se také zabývá výrobou široké škály náhrad-
ních dílů na šicí stroje AMF Reece a Minerva. Během své více 
jak 130leté působnosti na trhu se firma významně zapsala 
do vývoje trhu s šicími stroji. Svým inovativním přístupem, 
unikátními patenty a dlouholetými zkušenostmi si firma 
získala přední postavení na světovém trhu průmyslových 
šicích strojů. V nedávné době odkoupila fungující část býva-
lého kolosu OP Prostějov, tzv. Měřenky, která se zabývá vý-
robou luxusních pánských obleků a dámských kostýmů na 
míru. Do své nabídky produktů přidala navíc košile na míru, 
ručně šitou obuv a jiné doplňky.

AMF Reece CR, s.r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: AMF Reece CR, s.r.o.
Address: Tovární 837, 798 11 Prostějov
District: Prostějov
www.amfreece.com | www.bernhardt.cz
Total number of employees: 305
Manual workers: 209
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: United Kingdom, USA, China, Turkey, Germany, 
Austria
Import items: Material for manufacturing, cloth and textile 
materials, spare parts (electronics)
EXPORT: : YES
Export to: All over the world
Export items: Machinery and spare parts, clothing

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
CNC operator, lathe turner, toolmaker

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of industrial sewing ma-
chines, custom made clothing

Main products: Specialised mechanical and electronic in-
dustrial sewing machines. Custom made men‘s suits and 
ladies costumes, coats, custom made shirts

Brief overview: The company, based in Prostějov, is a 
worldwide known manufacturer of specialised industrial 
sewing machines. In addition, it is also engaged in manu-
facturing a wide range of spare parts for AMF Reece and 
Minerva sewing machines. During it’s more than 130 years 
existence, the company has significantly influenced market 
progress in sewing machines. Innovative approach, unique 
patents and years of experience propelled the company to 
a leading position in the global market for industrial sewing 
machines. It recently purchased Měřenky, the operational 
part of the former giant OP Prostějov, which manufactures 
custom made luxury men‘s suits and women‘s costumes. To 
their product range they also added custom made shirts, 
hand-sewn shoes and other accessories.

PROSTĚJOV
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AVL Moravia s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: AVL Moravia s.r.o.
Adresa: Tovární 605, 753 01 Hranice 
Okres: Přerov
www.avl.com/its, http://avl.jobs.cz/avl 
Počet zaměstnanců celkem: 215
Z toho dělníci: 130
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Čína, Korea, Indie
Předmět exportu: 

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Konstruktér, servisní inženýr, projektový manažer, zámečník, 
obráběč kovů

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Konstrukce, výroba, montáž, uvedení 
do provozu a servis mechanických a elektrických součástí 
a systémů testovacích zařízení pro automobilový průmysl  
a pro signální zařízení

Hlavní produkty: Válcový dynamometr

Stručný popis firmy: Společnost byla založena v roce 1996 
v Hranicích společností AVL List, největší soukromou nezá-
vislou firmou na světě vyvíjející systémy pohonů s vnitřním 
spalováním, přístrojové vybavení a testovací systémy pro 
automobilový průmysl. Hlavní výrobní náplní a zároveň stě-
žejním produktem, jehož prodej tvoří 80% ročního obratu, 
je válcový dynamometr. Nachází využití v laboratořích pro 
měření emisí a zkoumání akustických a elektromagnetic-
kých parametrů. Základním principem je simulace odporu 
vozovky, kde prvek zajišťující simulaci vozovky je regulován 
elektricky.

Strojírenský prům
ysl | Engineering industry

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: AVL Moravia s.r.o.
Address: Tovární 605, 753 01 Hranice
District: Přerov
www.avl.com/its, http://avl.jobs.cz/avl 
Total number of employees: 215
Manual workers: 130
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: China, Korea, India
Export items: N/A

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Design engineer, service engineer, project manager, me-
chanical fitter, metal machinist
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Design, manufacture, installation, co-
mmissioning and servicing of mechanical and electrical 
components and test equipment systems for automotive 
industry and for signalling equipment.

Main products: Cylindrical dynamometer

Brief overview: The company was founded in 1996 in Hra-
nice by AVL List, the largest private independent company 
in the world, which develops internal combustion drive sys-
tems, instrumentation and test systems for the automotive 
industry. The main production programme and the core 
product is cylindrical dynamometer – accounting for 80% 
of the annual turnover. It is used in laboratories for measu-
ring emissions and investigation of acoustic and electro-
magnetic parameters. The basic principle is to simulate road 
resistance where the element providing road simulation is 
electrically controlled.

PŘEROV
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Název společnosti: Česko-slezská výrobní, a.s.
Adresa: Nerudova 438, 793 76 Zlaté Hory
Okres: Jeseník
www.csv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 282
Z toho dělníci: 241
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Evropa
Předmět importu: Komponenty pro výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: Evropa
Předmět exportu: Vývoz obytných a sanitárních kontejnerů

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Svářeč, revizní technik elektro, mistr údržby, elektro a mon-
táže, IT technik

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoz obytných a sanitárních kontej-
nerů

Hlavní produkty: Mobilní obytné a sanitární kontejnery 
a objekty složené z kontejnerových modulů

Stručný popis firmy: Společnost byla založena 21. 6. 1993 
a od svého počátku navázala na dlouholetou tradici výroby 
maringotek ve Zlatých Horách. Firma klade důraz na spo-
kojenost zákazníků, na kvalitu dodávaných výrobků a dodr-
žování dohodnutých závazků a termínů. Strategií firmy jsou 
dlouhodobé stavební a technologické investice, příkladem 
je budování nové moderní lakovací linky, která bude spuš-
těna v roce 2015. 

Česko-slezská výrobní, a.s.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Česko-slezská výrobní, a.s.
Address: Nerudova 438, 793 76 Zlaté Hory
District: Jeseník
www.csv.cz
Total number of employees: 282
Manual workers: 241
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: European countries
Import items: Components for production
EXPORT: YES
Export to: European countries
Export items: Office and sanitary cabins

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Welder, electrical inspector; maintenance, electrical and 
installation foreman, IT technician

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture, sale and installation of 
cabins

Main products: Mobile office and sanitary cabins and buil-
dings made from cabin modules

Brief overview: The company was founded on 21 June 
1993 and since its inception continued in the long tradition 
of cabins manufacturing in Zlaté Hory. The company places 
emphasis on customer satisfaction, quality of the products 
and compliance with agreed commitments and deadlines. 
The company strategy is long-term investment in buildings 
and production equipment, an example of which is the 
construction of new modern painting line to be launched 
in 2015.

JESENÍK
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Strojírenský prům
ysl | Engineering industry

DAKR spol. s r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: DAKR spol. s r.o.
Adresa: Čs. 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, Francie
Předmět importu: Součástky pro výrobu
EXPORT: ANO 
Země exportu: Velká Británie, Slovensko, Francie, Německo, 
Polsko, Itálie
Předmět exportu: Sekačky na trávu, rozmetače na sůl

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: KVývoj, výroba, prodej a servis strojů 
pro údržbu luk, zahrad a komunikací

Hlavní produkty: Sekačky na trávu, mulčovače, drtiče větví, 
frézy na sníh, vozíky, rozmetače soli, zvedáky na travní traktory

Stručný popis firmy: Firma byla založena v roce 1991. 
Postupně se rozrůstala a dnes má 45 zaměstnanců, vlastní 
výrobní areál, dvě podnikové prodejny a 126 smluvních pro-
dejců. Firma má k dispozici špičkové moderní výrobní zaří-
zení – CNC svařovací robot, CNC řezání vodním paprskem, 
CNC soustruhy a obráběcí centrum, CNC ohraňovací lis, atd. 
Veškeré činnosti od vývoje přes výrobu až po prodej a servis 
jsou z hlediska řízení kvality certifikovány podle normy ISO 
9001:2008. 

PŘEROV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: DAKR spol. s r.o.
Address: Čs. Armády 210, 753 01 Hranice
District: Přerov
www.dakr.com 
Total number of employees: 49
Manual workers: 30
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: USA, Italy, France
Import items: Components for production
EXPORT: YES
Export to: United Kingdom, Slovak Republic, France, Ger-
many, Poland, Italy
Export items: Grass mowers, salt spreaders
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Development, manufacture, sale and 
service of machines for upkeep of meadows, gardens and 
roads

Main products: Grass mowers, mulchers, brushwood 
shredders, snow blowers, carts, salt spreaders, jacks for lawn 
tractors

Brief overview: The company was founded in 1991 and 
gradually expanded; today it has 45 employees, owns the 
manufacturing premises, two sale stores and has 126 autho-
rised dealers. The company has first class modern produc-
tion equipment – CNC welding robot, CNC water jet cutter, 
and CNC lathes and machining centre, CNC bending press, 
etc. All activities, from development through production to 
sales and service, are certified according to ISO 9001:2008, 
the Quality Management Systems.
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Název společnosti: DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.
Adresa: Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov
Okres: Prostějov
www.dtvm.cz
Počet zaměstnanců celkem: 385
Z toho dělníci: 211
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Německo, Itálie, Polsko
Předmět importu: Materiál a komponenty pro výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: Austrálie, Kanada, USA, Brazílie, Argentina, 
Taiwan, Qatar, Turecko, Nizozemí, Belgie, Norsko, Švédsko, 
Švýcarsko, Itálie, Chorvatsko, Polsko, atd.
Předmět exportu: Železniční a tramvajové výhybky včetně 
příslušenství

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obráběč kovů, zámečník, svářeč, konstruktér, pracovník vý-
zkumu a vývoje výhybek

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výzkum, vývoj a výroba, servis a regene-
race železničních a tramvajových výhybek a náhradních dílů

Hlavní produkty: Železniční výhybky, tramvajové výhybky, 
přestavovací zařízení, stavěcí skříně, elektrické řídící skříně, 
příslušenství k výhybkám

Stručný popis firmy: Společnost je jedním z předních výrobců 
výhybek pro železniční a tramvajovou dopravu v Evropě. Nejvý-
znamnější část produkce výhybek je určena pro tranzitní želez-
niční koridory v České republice. Společnost trvale realizuje stroj-
ní i stavební investice, s cílem neustálého zvyšování výrobních 
kapacit, zkvalitňování vyráběné produkce a v neposlední řadě 
i s cílem snižování energetických nákladů. V rámci řešení výstu-
pů úkolů výzkumu a vývoje lze za největší přínos považovat vý-
voj a následné vyrobení vysokorychlostní výhybky tvaru J60E2 
1:33,5-8000/4000 vč. hydraulických závěrů vlastní provenience. 
Od dubna 2012 se stala společnost 100% vlastníkem italské slé-
várny Bari Fonderie Meridionali S.p.A. Nosnými programy jsou 
odlitky manganových srdcovek, odlitky pro energetiku, těžební  
a lodní průmysl a strojírenství. Dalšími společnostmi holdingu 
jsou DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o. zajišťující montáž a do-
dávky železničních výhybek pro Slovensko a 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. 

DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.PROSTĚJOV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.
Address: Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov
District: Prostějov
www.dtvm.cz
Total number of employees: 385
Manual workers: 211
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Austria, Germany, Italy, Poland
Import items: Materials and components for manufacturing
EXPORT: YES
Export to: Australia, Canada, USA, Brazil, Argentina, Taiwan, 
Qatar, Turkey, the Netherlands, Belgium, Norway, Sweden, 
Switzerland, Italy, Croatia, Poland, etc.
Export items: Railway and tramway turnouts and spare parts

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Machinist, locksmith, welder, design engineer, research 
and development technician

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Research, development, manufacture, 
service and regeneration of railway and tramway turnouts 
and spare parts

Main products: Railway points, tramway points, switching 
boxes, point machines, spare parts for turnouts

Brief overview: The company is one of the leading European 
manufacturers of railway and tramway turnouts. A major part 
of the production programme is designated for the rail transit 
corridors in the Czech Republic. The company continuously 
invests into production facilities and buildings in order to inc-
rease production capacity, improve the quality of manufactu-
red products and, last but not the least, to reduce energy costs. 
Development and subsequent manufacture of high-speed 
point J60E2 1: 33, 5-8000/4000, including hydraulic cap of its 
own provenance, may be considered as success within the re-
search and development activities. In April 2012, the company 
became 100% owner of the Italian foundry Bari Fonderie Me-
ridional SpA. The main manufacturing programme includes 
cast manganese crossing, castings for the energy, mining and 
shipping industries and general engineering. The company 
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. also owns DT – Slovenská vý-
hybkáreň, s.r.o. providing installation and suplly of railway tur-
nouts for Slovakia and DTPV – Servisní, s.r.o. providing lorry and 
passenger transport, construction works and other activities 
for the mother company and external customers.
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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: 26
Z toho dělníci: 6
Odvětví: Elektrotechnika, strojírenství, obnovitelné zdroje 
energie

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT ANO 
Země importu: Německo, Francie
Předmět importu: Čerpadla, elektrotechnika
EXPORT: ANO 
Země exportu: Slovensko, Polsko, Rusko
Předmět exportu: Malé vodní elektrárny, jednoúčelové stro-
je, průmyslová automatizace
 
 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Programátor, konstruktér, projektant

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Elektrotechnika – Řízení technologic-
kých procesů, SCADA systémy, dálkový dohled, projektová-
ní, inženýring; Malé vodní elektrárny – studie, projekty, do-
dávky na klíč; Strojírenství – návrh a výroba jednoúčelových 
strojů

Stručný popis firmy: V oblasti elektromontážních prací je 
společnost zaměřena na rozvody nízkého napětí v průmyslu 
a občanské výstavbě. Vzájemná vazba na měření, regulaci 
a systémy řízení technologických procesů umožňuje kom-
plexní dodávky včetně dokumentace, komplexních zkoušek 
a zaškolení obsluhujícího personálu. V oblasti průmyslové 
automatizace má bohaté zkušenosti v mnoha průmyslo-
vých odvětvích, zejména ve strojírenství, energetice, auto-
mobilovém průmyslu, papírenském průmyslu a v neposled-
ní řadě také dřevozpracujícím průmyslu. Komplexní přístup 
společnosti v segmentu malých vodních elektráren spočívá 
ve vypracování studie proveditelnosti, projektové doku-
mentace, zajištění finančních prostředků (dotace), vlastní 
realizace, záručního a pozáručního servisu. Společnost pro-
vádí rekonstrukce a modernizace stávajících technologií, 
případně návrh a dodávku nového řešení se zaměřením na 
inovativní trendy zvyšující výtěžnost a snižování nákladů. 
Soustrojí a řídicí systémy jsou konstruovány pro paralelní 
chod s distribuční sítí i pro chod v ostrovním režimu. 

ŠUMPERK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Elzaco spol. s r.o.
Address: B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.elzaco.cz 
Total number of employees: 26
Manual workers: 6
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, France
Import items: Pumps, electrical equipment
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Poland, Russian Federation
Export items: Small hydroelectric power plants, special 
purpose machinery, industrial automation

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Programmer, design engineer, project engineer
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Electrical and electronic engineering 
– process control, SCADA systems, remote monitoring, de-
sign, project engineering; Small hydroelectric power plants 
– studies, projects, turnkey projects; General engineering – 
design and manufacture of special purpose machinery

Brief overview: Within the field of electrical engineering 
works, the company is focused on low-voltage distribution 
networks in industrial and civic construction. Integrated 
approach to measurement, regulation and control systems 
of technological processes enables to deliver complete pro-
jects including documentation, full testing and operator 
training. Within the field of industrial automation the com-
pany has wide experience in many industries, particularly 
in general engineering, energy, automotive industry, paper 
industry and, last but not least, in wood processing. Com-
prehensive approach to small hydroelectric power plants is 
based on the provision of feasibility studies, project docu-
mentation, securing funds (grants), actual implementation, 
warranty and post-warranty service. The company is also in-
volved in the reconstruction and modernisation of existing 
facilities or design and delivery of new solutions, focusing 
on innovative trends to increase profit and reduce costs. 
Machine sets and control systems are designed for parallel 
operation with distribution networks and also for operati-
ons in island mode (islanding).
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Název společnosti: 
EXERION PRECISION TECHNOLOGY OLOMOUC spol. s r.o.
Adresa: Lipenská 1170/45, 779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.exerion.cz
Počet zaměstnanců celkem: 110
Z toho dělníci: 73
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Malajsie, Izrael, Francie
Předmět importu: Náhradní díly pro kopírky, rentgeny  
a elektrické přístroje
EXPORT: ANO
Země exportu: USA, Francie, Izrael, Německo, Holandsko
Předmět exportu: Kopírky, rentgeny, elektrické přístroje, 
chassis

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Svářeč, zámečník, brusič, montážní pracovník, skladník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba chassis z plechů, zámečnictví, 
kovoobrábění, svařování

Hlavní produkty: MKopírky, chassis, rentgeny, elektrické 
přístroje

Stručný popis firmy: Firma se dělí na dvě části, výrobní 
úsek a montážní část. Ve výrobní části vstupuje do výroby 
plech jako vstupní polotovar pro výrobu kovových chassis 
pro kopírky a průmyslové elektromechanické přístroje. Část 
těchto chassis je využíváno na montážní části k zhotovení 
finálního výrobku pro zákazníka. 

EXERION PRECISION TECHNOLOGY OLOMOUC spol. s r.o.OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: 
EXERION PRECISION TECHNOLOGY OLOMOUC spol. s r.o.
Address: Lipenská 1170/45, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.exerion.cz
Total number of employees: 110
Manual workers: 73
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Malaysia, Israel, France
Import items: Spare parts for copiers, X-ray machines and 
electric devices
EXPORT: YES
Export to: USA, France, Israel, Germany, Netherlands
Export items: Copiers, X-ray machines, electrical devices, 
chassis

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Welder, mechanical fitter, grinding machine operator, instal-
lation fitter, warehouseman

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of sheet metal chassis, me-
talworking, machining, welding

Main products: Copiers, chassis, X-rays machines, electric 
devices

Brief overview: The company is divided into manufacturing 
and assembly sections. Metal sheet enters the manufactu-
ring section as semi-finished product for the manufacture 
of metal chassis for copiers and industrial electromechani-
cal devices. Many of these chassis are used in the assembly 
section to manufacture the final product for the customer.
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PŘEROVGESS-CZ, s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: GESS-CZ, s.r.o.
Adresa: Potštátská 655, 753 01 Hranice I – Město
Okres: Přerov
www.gess.cz
Odvětví: Strojírenský průmysl

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Technologická zařízení pro vodohos-
podářské investiční celky

Strojírenský prům
ysl | Engineering industry

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: GESS-CZ, s.r.o.
Address: Potštátská 655, 753 01 Hranice I – Město
District: Přerov
www.gess.cz
Type of business (industry): Engineering industry

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Technological equipment for water in-
vestment units
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Název společnosti: HANAKOV, spol. s r.o. 
Adresa: Pod Kosířem 3127/74, 796 03 Prostějov
Okres: Prostějov
www.hanakov.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 100
Z toho dělníci: 72
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: EU
Předmět importu: Nástroje, stroje
EXPORT: ANO
Země exportu: EU
Předmět exportu: Obrábění, obráběné díly, svařované díly

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Operátor CNC strojů, seřizovač CNC strojů, svářeč

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Kovoobrábění na CNC strojích, zá-
mečnická kovovýroba, metalizace

Hlavní produkty: Obrábění dílů různých tvarů a velikostí 
(především rotačních dílů, dílů elektromotorů, odlitků z litiny 
i jiných materiálů); Zámečnická kovovýroba (výroba  svařo-
vaných dílů a konstrukcí, tlakových a netlakových nádob, vý-
roba balkonů, protipožárních dveří, stáčení dílů); Metalizace 
a povrchová úprava

Stručný popis firmy: Společnost se zabývá kovoobrábě-
ním na CNC i konvenčních strojích různých typů odlitků, 
výkovků a dalších dílů a výrobou speciálních svařovaných 
dílů a konstrukcí.

HANAKOV, spol. s r.o. 
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: HANAKOV, spol. s r.o.
Address: Pod Kosířem 3127/74, 796 03 Prostějov
District: Prostějov
www.hanakov.cz 
Total number of employees: 100
Manual workers: 72
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: EU
Import items: Tools, machines
EXPORT: YES
Export to: EU
Export items: Machining, machined parts, welded parts

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
CNC machine operator, CNC machine setter, welder
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: CNC machining, mechanical fitting, 
metallization

Main products: Machining parts of various shapes and sizes 
(mostly rotary parts, motor frames, castings of iron etc.; Metal 
fitting (production of welded parts and structures, pressure 
and non-pressure vessels, manufacture of balconies, fire 
doors, coiling of sheets); Zinc metallization and wet coating

Brief overview: The company is engaged in machining of 
castings, forgings, welding assemblies using CNC machines 
and mechanical fitting works.

PROSTĚJOV
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Hopax s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Hopax s.r.o.
Adresa: Nádražní 106, 784 01 Červenka
Okres: Olomouc
www.hopax.cz
Odvětví: Strojírenský průmysl

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a montáž ocelových hal

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Hopax s.r.o.
Address: Nádražní 106, 784 01 Červenka
District: Olomouc
www.hopax.cz
Type of business (industry): Engineering industry

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing and montage of steel 
halls

OLOMOUC
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Název společnosti: Industrial Machine Service s.r.o.
Adresa: Brníčko 1564, 783 91 Uničov
Okres: Olomouc
www.inmase.cz
Počet zaměstnanců celkem: 107
Z toho dělníci: 88
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, Švýcarsko
Předmět exportu: Technologické celky, strojírenské výrobky

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Horizontkář, frézař, svářeč, brusič, natěrač

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba technologických celků, ocelo-
vých konstrukcí, svařovaných a obráběných dílů do nejrůz-
nějších odvětví průmyslu

Hlavní produkty: Obráběné díly, montované celky, svařo-
vané konstrukce, povrchové úpravy (mokré lakování)

Stručný popis firmy: Hlavním výrobním programem je 
výroba technologických celků, ocelových konstrukcí, obrá-
běných celků a mechanických dílů, elektroinstalace, hyd-
rauliky, případně osazení řídicích systémů (materiál dodaný 
nebo vlastní) prototypové, kusové a speciální výroby. Dále 
se společnost zabývá zajištěním kusové, sériové i velkoséri-
ové výroby obrobků dle dodané dokumentace, konstrukcí, 
výrobou a montáží přípravků pro výrobu. Provádí také opra-
cování karbonických ocelí, neželezných kovů, plastů i ná-
strojových ocelí a to včetně zajištění tepelného zpracování.

Industrial Machine Service s.r.o.OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Industrial Machine Service s.r.o.
Address: Brníčko 1564, 783 91 Uničov
District: Olomouc
www.inmase.cz
Total number of employees: 107
Manual workers: 88
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: EU countries and Switzerland
Export items: Industrial assemblies, engineering products

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Horizontal milling machine operator, milling machine opera-
tor, welder, grinding machine operator, painter

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of industrial assemblies, 
steel structures, welded and machined components for di-
fferent industries

Main products: Machined components, assembled units, 
welded constructions, surface treatment (wet painting)

Brief overview: The main production programme consists 
of manufacture of industrial assemblies, steel structures, 
machined assemblies and mechanical components, elect-
rical installations, hydraulics, installation of prototype, and 
one-off and special control systems (supplied or own ma-
terial). The company also offers machining of one-off, batch 
and mass produced work pieces according to supplied do-
cumentation, design, manufacture and assembly of jigs and 
fixtures for production. It also carries out processing of car-
bon steels, non-ferrous metals, plastics and tool grade steels 
including the provision of heat treatment.
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OLOMOUCISH PUMPS Olomouc, a.s.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ISH PUMPS Olomouc, a.s.
Adresa: Hybešova 1282/16, 779 00 Olomouc-Hodolany
Okres: Olomouc
www.cerpadla.cz
Odvětví: Strojírenský průmysl

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej čerpací a zavlažovací 
techniky

Strojírenský prům
ysl | Engineering industry

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: ISH PUMPS Olomouc, a.s.
Address: Hybešova 1282/16, 779 00 Olomouc-Hodolany
District: Olomouc
www.cerpadla.cz
Type of business (industry): Engineering industry

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing and sale of pumping 
and irrigation techniques
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Název společnosti: LASKI, s.r.o. 
Adresa: Blíšťka 263/16, 798 17 Smržice 
Okres: Prostějov
www.laski.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 55
Z toho dělníci: 34
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO 
Země importu: Itálie, Rakousko, Německo, Čína, Japonsko, 
Polsko, Anglie
Předmět importu: Náhradní díly, motory
EXPORT: ANO
Země exportu: Anglie, Belgie, Bělorusko, Bosna a Herce-
govina, Bulharsko, Chile, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 
Holandsko, Island, Itálie, Izrael, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, 
Mexiko, Maďarsko, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko, 
Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 
Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, USA
Předmět exportu: Stroje 

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej profesionální komu-
nální techniky 

Hlavní produkty: Fréza na pařezy , štěpkovače , džákovače, 
vysavače na listí

Stručný popis firmy: Firma vznikla v roce 1992. Začínala 
bez kapitálu, v malých prostorách. Během svého působe-
ní se z firmy Laski stala moderní, stále se rozrůstající firma, 
s výrobním zázemím na vynikající technologické úrovni. 
Firma Laski přináší na trh každý rok alespoň 3 nově vyvi-
nuté stroje, které představuje na mezinárodních výstavách 
v celé Evropě. Na těchto výstavách také získala pro své stro-
je mnohá ocenění. Své stroje prodává přes své distributory 
ve více jak 45 zemích světa. Všechny výrobky firmy Laski 
jsou šetrné k životnímu prostředí a přispívají především 
pro ekologické účely. Jedná se o frézy na pařezy, štěpkova-
če dřevní hmoty, dráž-
kovače zeminy a vy- 
savače listí. Svým vý-
robním sortimentem se 
firma Laski řadí mezi 
přední světové výrobce 
profesionální komunál-
ní techniky.

LASKI, s.r.o. 
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: LASKI, s.r.o.
Address: Blíšťka 263/16, 798 17 Smržice 
District: Prostějov
www.laski.cz 
Total number of employees: 55
Manual workers: 34
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Italy, Austria, Germany, China, Japan, Poland, 
Great Britain
Import items: Spare parts, motors
EXPORT: : YES
Export to: United Kingdom, Belgium, Belarus, Bosnia and 
Herzegovina, Bulgaria, Chile, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Netherlands, Iceland, Italy, Israel, Kazakhstan,  
Lithuania, Latvia, Mexico, Hungary, Germany, Norway, New 
Zealand, Poland, Austria, Romania, Russian Federation, 
Greece, Slovak Republic, Slovenia, Serbia, Spain, Sweden,  
Switzerland, Turkey, Ukraine, USA
Export items: Machinery
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production and sale of professional mu-
nicipal techniques

Main products: Stump cutter, chippers, trenchers, leaves 
exhauster

Brief overview: The company was founded in 1992. It star-
ted without capital, in small spaces. During its working, Laski 
became a modern, still expanding company with manu-
facturing backround at excellent technological level. Laski 
brings to market at least 3 newly developed machines every 
year, which presents on international exhibitions across Eu-
rope. On these exhibitions also got many awards for their 
machines. Their machines sells through its distributors in 
more than 45 countries around the world. All products of 
the company Laski are enviromentally friendly and contribu-
te especially to ecological purposes. These are stump cutters, 
wood chipper, groover soil and vacuum cleaner of leaves. 
With its product range the company Laski belongs to world 
leading producers of professional municipal technology.

PROSTĚJOV
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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: 50
Z toho dělníci: 30
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Česká republika
Předmět importu: Komponenty
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Bělorusko, Rakousko, Slovensko, Pol-
sko, Litva, Lotyšsko, Kazachstán
Předmět exportu: Šikmé schodišťové a svislé zvedací plošiny 
pro imobilní osoby

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

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, dodávka, montáž a servis šik-
mých schodišťových a svislých zvedacích plošin pro imobil-
ní osoby, nájezdové rampy, mobilní schodolezy 

Hlavní produkty: Šikmé schodišťové plošiny, vertikální zve-
dací plošiny, nájezdové rampy, mobilní schodolezy 

Stručný popis firmy: Firma vznikla v roce 1993. Zabývala se 
zajišťováním oprav strojního a elektrického zařízení obilných 
sil, dále zakázkovou zámečnickou a stolářskou výrobou. 
V roce 2000 firma začala vyrábět a montovat šikmou scho-
dišťovou zvedací plošinu IP 200 a vertikální zvedací plošinu 
VP 100 pro imobilní osoby, kdy navázala na původní výrobky 
firmy MINERVA (AMF REECE), kterých je na území ČR insta-
lováno cca 500 ks. Od roku 2005 se zabývá pouze výrobou 
plošin a zakázkovou záměčnickou výrobou. Dále dodává 
transportní zařízení (mobilní schodolez) a různé druhy ná-
jezdových ramp pro imobilní osoby. 

PROSTĚJOV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: MANUS Prostějov, spol. s r.o.
Address: Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov
District: Prostějov
www.manuspv.cz
Total number of employees: 50
Manual workers: 30
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Czech Republic
Import items: Components
EXPORT: YES
Export to: Russian Federation, Belarus, Austria, Slovak Re-
public, Poland, Lithuania, Latvia, Kazakhstan
Export items: Inclined staircase and vertical lifting platforms 
for disabled people

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Business manager, design engineer, mechanical fitter, 
welder, assembly/installation worker

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture, supply, installation and 
maintenance of inclined staircase and vertical lifting plat-
forms for disabled people, access ramps, mobile stair climbers

Main products: Inclined staircase lifting platforms, vertical 
lifting platforms, access ramps, mobile stair climbers

Brief overview: The company was founded in 1993 and 
carried out repairs of grain silos mechanical and electrical 
equipment as well as custom made metal work and joinery. 
In 2000, the company began to manufacture and assemble 
inclined staircase lifting platform IP 200 and vertical lifting 
platform 100 VP for disabled people, which followed the 
original products of MINERVA (AMF REECE) of which appro-
ximately 500 have been installed in the Czech Republic. In 
2005 the company focused its production mainly on lifting 
platforms and custom metal work. It additionally supplies 
personal transport equipment, namely mobile stair climber 
and different types of ramps for disabled persons.
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Název společnosti: Meopta – optika, s.r.o. 
Adresa: Kabelíkova 1, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.meopta.com 
Počet zaměstnanců celkem: 2500
Z toho dělníci: 1800
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, USA, Švýcarsko, Izrael, Rusko, Norsko
Předmět exportu: Optické systémy, volná optika, sportovní 
optika

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Seřizovač CNC strojů, obsluha CNC strojů, mechanik optic-
kých přístrojů, dělník ve výrobě optiky

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Optická a mechanická výroba 

Hlavní produkty: Optoelektronické kontrolní systémy pro 
polovodičový průmysl, optické soustavy do digitálních pro-
jektorů, bezkontaktní měřící systémy, čočky, optické hranoly, 
puškohledy, binokulární a pozorovací dalekohledy

Stručný popis firmy: Meopta je světový výrobce optiky 
specializující se na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a mon-
táž optických, optomechanických a optoelektronických 
systémů. Zákazníkům po celém světě nabízí kompletní  
a inovativní řešení v oblasti spotřebních, průmyslových  
a vojenských aplikací.

Meopta – optika, s.r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Meopta – optika, s.r.o.
Address: Kabelíkova 1, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.meopta.com 
Total number of employees: 2,500
Manual workers: 1,800
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: EU countries, USA, Switzerland, Israel, Russian 
Federation, Norway
Export items: Optical systems, optical components, sport 
optics

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
CNC machine setter, CNC machine operator, mechanic – 
optical devices, production worker – optics
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Optical and mechanical manufacture

Main products: Optical electronic control systems for se-
miconductor industry, optical systems for digital projectors, 
non-contact measuring systems, lenses, optical prisms, rif-
lescopes, binoculars and spotting scopes

Brief overview: Meopta is a global manufacturer of optics, 
specialising in the conception, development, design, manu-
facture and assembly of optical, optomechanical and opto-
electronic systems. To customers worldwide it offers com-
prehensive and innovative solutions in consumer, industrial 
and military applications.

PŘEROV
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MODISO v.o.s.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: MODISO v.o.s.
Adresa: Světlov 6, 785 01 Šternberk
Okres: Olomouc
www.modiso.cz
Počet zaměstnanců celkem: 17
Z toho dělníci: 11
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Portugalsko, Německo, Itálie
Předmět importu: Nástroje, brusky, CNC
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Slovensko
Předmět exportu: Stroje pro dřevozpracující průmysl

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zámečník, kovovobráběč, konstruktér, frézař

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej strojů, nástrojů a do-
dávka technologií pro dřevozpracující průmysl 

Hlavní produkty: Pily, lakovny, zasklívací a manipulační sto-
ly a portálové manipulátory, silikonovací automaty, roboty, 
dopravníky 

Stručný popis firmy: Firma je významným výrobcem a pro-
dejcem dřevoobráběcích strojů a nástrojů na českém trhu. 
Zaměřuje se především na dodávky technologických celků 
pro výrobu oken a dveří. 

OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: MODISO v.o.s.
Address: Světlov 6, 785 01 Šternberk
District: Olomouc
Total number of employees: 17
Manual workers: 11
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Portugal, Germany, Italy
Import items: Tools, grinders, CNC machines
EXPORT: : YES
Export to: Poland, Slovak Republic
Export items: Machinery for wood processing industry

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Mechanical fitter, metal machinist, design engineer, milling 
machine operator

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture and sale of machinery, 
tools and supply of processing equipment for wood proce-
ssing industry

Main products: Saws, paint shops, glazing and handling 
tables, portal manipulators, silicone depositing automatic 
machines, robots, conveyors

Brief overview: The company is a major manufacturer and 
distributor of wood processing machines and tools on the 
Czech market. It focuses primarily on the supply of process 
equipment for the manufacture of windows and doors.
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Název společnosti: Montáže Přerov a. s. 
Adresa: 9. května 3303/119, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.montaze.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 225
Z toho dělníci: 168
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Francie, Itálie, Německo, Norsko, USA, Kanada
Předmět exportu: Ocelové svařované díly, součásti strojů, 
montážní práce

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Nejžádanější profese: Svářeč kovů, montér zámečník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Montáž investičních celků a technolo-
gických zařízení , strojírenská výroba 

Hlavní produkty: Výroba ocelových konstrukcí a svařova-
ných dílů dle dokumentace zákazníka, zejména pro průmysl 
výroby stavebních hmot

Stručný popis firmy: Montáže Přerov jsou akciovou spo-
lečností založenou v r. 1992 s tradicí od roku 1953. Firma 
zajišťuje montáže investičních celků u tradičních zákazníků  
v průmyslu stavebních hmot i v dalších odvětvích průmys-
lu a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V rámci strojírenské 
výroby jsou pak vyráběny sušiče, třídiče, průmyslové filtry 
a další výrobky, které jsou pak exportovány především do 
zemí EU, ale i do dalších zemí. Ve Slovenské republice je za-
ložena dceřiná společnost MONTÁŽE Trenčín a. s. 

Montáže Přerov a. s. 
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Montáže Přerov a. s. 
Address: 9. května 3303/119, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.montaze.cz 
Total number of employees: 225
Manual workers: 168
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: France, Italy, Germany, Norway, USA, Canada
Export items: Welded steel components, machine compo-
nents, installation works

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Metal welder, mechanical fitter
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Installation of capital and process equi-
pment, general engineering manufacture

Main products: Manufacture of steel structures and wel-
ded components according to the customer documentati-
on, particularly for building materials industry

Brief overview: Montáže Přerov is a joint stock compa-
ny established in 1992 with tradition starting in 1953. The 
company provides installation of capital equipment for 
long-term customers in the building materials industry and 
in other industries, both domestically and abroad. Within 
general engineering, it manufactures dryers, separators, in-
dustrial filters and other products that are mainly exported 
to EU countries and also to other countries. The subsidiary 
company MONTÁŽE Trenčín a.s. is based in the Slovak Re-
public.

PŘEROV
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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
Okres: Olomouc
www.mopos.com
Počet zaměstnanců celkem: 96
Z toho dělníci: 72
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Rakousko
Předmět importu: Pohony, čidla, elektrokomponenty, pneu-
komponenty, solostroje potravinářských linek
EXPORT: ANO 
Země exportu: Rusko, Polsko, Bělorusko, Slovensko, Lotyš-
sko, Litva, Rumunsko, Ukrajina, Mongolsko, Maďarsko, Mol-
dávie Kazachstán, Francie, Itálie
Předmět exportu: Potravinářské stroje a investiční celky, ob-
robené ocelové a nerezové svařence

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zámečník, kovovobráběč, konstruktér, frézař

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Konstruktér elektro a elektronických ří-
dicích systémů technologických linek, strojírenský konstruk-
tér, strojírenský technolog, svařeč – zámečník, obráběč kovů 

Hlavní produkty: Komplexní linky na výrobu pečiva, kom-
plexní dodávky zařízení sladoven, obrobené svařence – 
komponenty pro kompletaci elektromotorů 

Stručný popis firmy: Moravské potravinářské strojírny, Olo-
mouc /MOPOS/ je významným tradičním výrobcem a do-
davatelem strojů, technologických linek a výrobních závodů 
pro potravinářský průmysl, zejména pro sladovny a pekárny. 
Významný podíl na výrobní a dodavatelské činnosti firmy 
má výroba složitých a rozměrných svarků z oceli a nerezové 
oceli. Jedná se o přesně obrobené strojírenské komponenty 
určené pro energetický průmysl. 

OLOMOUC
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Moravské potravinářské strojírny a.s.
Address: Dolní Hejčínská 47/25, 779 00 Olomouc
District: Olomouc
www.mopos.com
Total number of employees: 96
Manual workers: 72
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, Austria
Import items: Drives/actuators, sensors, electrical compo-
nents, pneumatic components, various machinery for food 
processing lines
EXPORT: : YES
Export to: Russian Federation, Poland, Belarus, Slovak 
Republic, Latvia, Lithuania, Romania, Ukraine, Mongolia, 
Hungary, Moldova, Kazakhstan, France, Italy
Export items: Food processing machinery and capital 
equipment, machined steel and stainless steel welded 
assemblies

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Design engineer of electrical and electronic control systems 
for production lines, mechanical design engineer, mechani-
cal production engineer, welder – mechanical fitter, metal 
machinist

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture, assembly and sale of food 
machinery, complete production lines, capital equipment 
and welded assemblies

Main products: Complete production lines for baked go-
ods, delivery of complete malting plants, machined welded 
assemblies – components for assembly of electric motors

Brief overview: The joint-stock company Moravské potra-
vinářské strojírny, Olomouc /MOPOS/ is a major traditional 
manufacturer and supplier of machines, production lines 
and production plants for the food industry, particularly for 
malting plants and bakeries. A significant share of the pro-
duction programme is the manufacture of complicated and 
large steel/stainless steel welded assemblies, which are sub-
sequently accurately machined, intended as engineering 
components for the energy industry.
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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: 930
Z toho dělníci: 780
Odvětví: Strojírenský 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, 
Itálie, Španělsko, Rumunsko, Turecko, Rusko, USA, Brazílie, 
Čína, Japonsko, UK
Předmět exportu: Stabilizátory, pružiny 

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Dělník ve strojírenské výrobě, inženýr kvality, technolog, 
procesní 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 mate-
riálů a výrobních metod vytváří inovativní řešení pro kont-
rukci lehčích automobilů. Firemní úsilí o zvýšenou realizaci 
potenciálu lehké konstrukce podporuje myšlenku ochrany 
životního prostředí. 

MUBEA Prostějov
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company 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: 930
Manual workers: 780
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, France, UK, Russia, Switzerland
Import items: Poles, wire, tubes
EXPORT: YES
Export to: Poland, Slovak Republic, Germany, Belgium, 
France, Italy, Spain, Romania, Turkey, Russia, USA, Brazil, 
China, South Korea, Japan, UK
Export items: Stabilizers, springs

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Worker in mechanical engineering, quality engineer, tech-
nologist, process engineer

 COMPANY DESCRIPTION 
Main products: The axle springs, stabilizers, blanks

Brief overview: Mubea is one of the largest and most im-
portant employers in Prostějov. The name of company is sy-
nonymous with excellence. Customers include the world‘s 
leading car manufacturers such as VW, Skoda Auto, Porsche, 
Audi, Renault, Ford, BMW, Mercedes, Toyota, Aston Martin, 
Lamborghini and more. By using new construction techno-
logies, new materials and manufacturing methods, Mubea 
creates innovative solutions for the construction of lighter 
cars. Corporate efforts to realize the potential of increased 
light design supports the idea of environmental protection.

PROSTĚJOV
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Mürdter Dvořák, nástrojárna, spol. s r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti:  
Mürdter Dvořák, nástrojárna, spol. s r.o. 
Adresa: Olšany u Prostějova 19, 798 14 Prostějov
Okres: Prostějov
www.muerdter.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 99
Z toho dělníci: 63
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Ma-
ďarsko, Rumunsko
Předmět exportu: Formy pro vstřikování

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Nástrojař, vedoucí projektu, konstruktér

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba nástrojů 

Hlavní produkty: Konstrukce a výroba vstřikovacích forem 
plastových nástrojů, výpočty a simulace procesu lisování, 
formy s technologií lisování 2K, GID a Backinjection

Stručný popis firmy: Společnost patří mezi dynamicky se 
rozvíjející firmy s využitím nejmodernějších výrobních tech-
nologií. V oboru vstřikování a konečné úpravy plastů se spe-
cializuje především na oblast automobilového průmyslu. 
Nabízenými službami poskytuje zákazníkům portfolio slu-
žeb od předvýrobní etapy až po finální sériový produkt. Vy-
užívá know-how a synergií v rámci koncernu firem Mürdter.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name:  
Mürdter Dvořák, nástrojárna, spol. s r.o. 
Address: Olšany u Prostějova 19, 798 14 Prostějov
District: Prostějov
www.muerdter.cz 
Total number of employees: 99
Manual workers: 63
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Germany, Austria, Slovak Republic, Poland, Hun-
gary, Rumania
Export items: Injection moulds

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Toolmaker, project manager, design manager
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of production tools

Main products: Design and manufacture of injection 
moulds for plastic tools, calculation and simulation of pre-
ssing procedure, moulds for 2K, GID and back-injection 
moulding procedure

Brief overview: One of the dynamically developing com-
panies using the latest manufacturing technologies. In 
injection moulding and finishing of plastic products, it is 
primarily focused on the automotive industry. To customers 
it offers a portfolio of services ranging from the pre-produc-
tion stage to final series production. It uses the know-how 
and synergies within the Mürdter group of companies.

PROSTĚJOV
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Název společnosti: Ocelit s r.o.
Adresa: Velké Kunětice 145, 790 52 Velké Kunětice
Okres: Jeseník
www.ocelit.cz
Počet zaměstnanců celkem: 54
Z toho dělníci: 45
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko
Předmět importu: AL suroviny
EXPORT: ANO
Země exportu: Francie, Rakousko, Německo, Slovensko, 
Holandsko, Alžírsko
Předmět exportu: Výrobky kovovýroby, odlitky

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Slévač, brusič, svářeč CO

2

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba odlitků, kovovýroba

Hlavní produkty: Hliníkové odlitky, speciální kontejnery, 
svařence, stroje

Stručný popis firmy: Společnost byla založena v roce 1996 
a v současné době jsou v provozu dva závody, slévárna ve 
Svatobořicích-Mistříně a kovovýroba v Kelčanech.

Ocelit s.r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Ocelit s r.o.
Address: Velké Kunětice 145, 790 52 Velké Kunětice
District: Jeseník
www.ocelit.cz
Total number of employees: 54
Manual workers: 45
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Austria
Import items: Aluminium raw materials
EXPORT: : YES
Export to: France, Austria, Germany, Slovak Republic, Ne-
therlands, Algeria
Export items: Metal work products, castings

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Foundry worker, grinding machine operator, CO

2
 welder

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of castings, metal working

Main products: Aluminium castings, special containers, 
welded assemblies, machinery

Brief overview: The company was founded in 1996 and 
currently is operating two plants, the foundry in Svatoboři-
ce-Mistřín and metal working in Kelčany.

JESENÍK
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Ondřejovická strojírna, a.s.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Ondřejovická strojírna, a.s.
Adresa: 
Sídlo: Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Pobočka: Salisov 49, 793 76 Zlaté Hory
Okres: Jeseník
www.ondrstroj.cz
Počet zaměstnanců celkem: 101
Z toho dělníci: 71
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Kazachstán, USA, Izrael, Indie, Sýrie, 
Saudská Arábie, Irák, Čína, Severní Korea, Švýcarsko, Polsko, 
Francie, Německo, Švýcarsko, Rumunsko, Rakousko, Sloven-
sko, Velká Británie, Norsko, Maďarsko, Bulharsko, Belgie
Předmět exportu: Výměníky, kolony, ejektory, čerpadla

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Kotlář, zámečník, svářeč, obráběč kovů

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Zakázková výroba tlakových nádob 
a zařízení, bezucpávkových čerpadel do agresivního pro-
středí, výroba náhradních dílů pro jadernou energetiku  
a ostatních produktů strojírenské výroby dle přání zákazníka 
včetně vypracování dokumentace 

Stručný popis firmy: Společnost byla založena v roce 1992 
s kontinuitou strojírenské výroby od roku 1899. Vlastnictví 
firmy je ryze české. Společnost je výrobcem tlakových zaří-
zení – výměníků, kolon a nádob s vyšší přidanou hodnotou 
pro petrochemický průmysl a rafinerie.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Ondřejovická strojírna, a.s.
Address: 
Headquarters: Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město
Branch:  Salisov 49, 793 76 Zlaté Hory
District: Jeseník
www.ondrstroj.cz
Total number of employees:101
Manual workers: 71
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Russian Federation, Kazakhstan, USA, Israel, India, 
Syria, Saudi Arabia, Iraq, China, North Korea, Switzerland, 
Poland, France, Germany, Switzerland, Romania, Austria, 
Slovak Republic, United Kingdom, Norway, Hungary, Bul-
garia, Belgium
Export items: Heat exchangers, columns, ejectors, pumps

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Boilermaker, mechanical fitter, welder, metal machinist

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Custom manufacture of pressure ve-
ssels and equipment, glandless pumps for corrosive envi-
ronment, production of spare parts for nuclear power plants 
and other general engineering products made to customer 
requirements including the provision of documentation

Brief overview: The company was founded in 1992 with 
the continuity of engineering since 1899. The company 
ownership is solely Czech. The company manufactures pre-
ssure equipment – heat exchangers, columns and vessels 
with higher added value for the petrochemical industry and 
refineries.

JESENÍK



197

St
ro

jír
en

sk
ý 

pr
ům

ys
l 

| 
En

gi
ne

er
in

g 
in

du
st

ry IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Pars nova a.s.
Adresa: Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www.parsnova.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 750
Z toho dělníci: 540
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Ukrajina, Rusko, Bosna a Hercego-
vina a exportní projekty v rámci skupiny ŠKODA
Předmět exportu: Modernizace a opravy kolejových vozidel 
a výroba

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Mechanik opravář, elektromechanik, svářeč, obráběč, lakýrník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Modernizace, rekonstrukce a opravy 
kolejových vozidel a výroba

Hlavní produkty: Motorová jednotka Regionova, řídicí vůz 
řady 961, osobní vozy

Stručný popis firmy: Pars nova a.s. je tradiční česká firma se 
silným postavením na domácím trhu v oblasti modernizací 
a oprav kolejových vozidel. Od roku 2008 je začleněna do 
skupiny ŠKODA TRANSPORTATION, což umožnilo realizovat 
rozsáhlé investice a vedlo k rozvoji moderních technologií, 
rozšíření výrobních možností a k celkové stabilizaci společ-
nosti. Firma nabízí svým zákazníkům technicky a ekonomic-
ky zajímavá řešení, která napomáhají ke zvyšování efektivity, 
bezpečnosti a pohodlí v železniční dopravě.

Pars nova a.s.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Pars nova a.s.
Address: Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.parsnova.cz 
Total number of employees: 750
Manual workers: 540
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
EXPORT: YES
Export to: Slovakia, Ukraine, Russian Federation, Bosnia and 
Herzegovina and export projects within the ŠKODA group
Export items: Modernisation, manufacture and repairs of 
rail track vehicles

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Mechanical fitter/repairer, electrical fitter, welder, machinist, 
painter
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Modernisation, refurbishment, manu-
facture and repairs of rail track vehicles

Main products: Regionova motor train unit, driving trailer 
961 series, passenger cars

Brief overview: Pars nova a.s. is a traditional Czech com-
pany with holding strong position on the domestic market 
in the manufacture, modernisation and repairs of rail track 
vehicles. In 2008, the company was incorporated into the 
ŠKODA TRANSPORTATION group, which has enabled to 
carry out wide-ranging investment and led to the develop-
ment of modern technologies, expansion of manufacturing 
facilities and the overall stabilisation of the company. The 
company offers its customers technically and economica-
lly interesting solutions that help improve efficiency, safety 
and comfort in rail transport.

ŠUMPERK
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PLASTICO spol. s r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: PLASTICO spol. s r.o.
Adresa: Domaželice 46, 751 Domaželice
Okres: Přerov
www.plastico-kontejnery.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 46
Z toho dělníci: 32
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Slovenská republika, Německo, Rakousko, 
Polsko
Předmět importu: Kontejnery, náhradní díly na kontejnery, 
komponenty kontejnerů, hutní materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Rakousko, Švýcarsko
Předmět exportu: Kontejnery, náhradní díly na kontejnery

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zámečníci, obráběči kovů, svářeči

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Kontejnery na nákladní automobily, 
ocelové konstrukce

Hlavní produkty: Kontejnery pro hákový systém, kontejne-
ry pro ramenný systém 

Stručný popis firmy: Společnost byla založena v roce 
1990. Jedná se o středně velký strojírenský podnik, jehož 
pilíři činnosti jsou vývoj, výroba a prodej ocelových svařo-
vaných kontejnerů, speciálních výměnných nástaveb na 
nákladní automobily a ocelových konstrukcí. Tým techniků 
a konstruktérů se neustále zabývá vývojem nových výrobků  
a zvyšováním užitných vlastností stávajících produktů tak, 
aby odpovídaly požadavkům zákazníků a současnému tren-
du na trhu. V praxi se osvědčily otěruvzdorné materiály HAR-
DOX a DOMEX, pro výrobu bočnic přepravních palet je stále 
populárnějším materiálem hliník. 

PŘEROV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: PLASTICO spol. s r.o.
Address: Domaželice 46, 751 Domaželice
District: Přerov
www.plastico-kontejnery.cz 
Total number of employees: 46
Manual workers: 32
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Slovak Republic, Germany, Austria, Poland
Import items: Containers, container spare parts, container 
components, metallurgical materials
EXPORT: : YES
Export to: Slovakia, Austria, Switzerland
Export items: Containers, container spare parts

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Mechanical fitters, metal machinists, welders

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Lorry containers, steel structures

Main products: Containers for hook-shaped system, con-
tainers for arm carrier system

Brief overview: The company was founded in 1990. It is  
a medium-sized engineering company with key activities 
in the field of development, manufacture and sale of wel-
ded steel containers, special inter-changeable structures for 
lorries and steel structures. Its able team of technicians and 
design engineers are continuously engaged in developing 
new products and increasing the useful attributes of exis-
ting products to meet customer requirements and the cu-
rrent market trends. Hardox and DOMEX abrasion resistant 
materials have proved themselves in day to day use; for shi-
pping pallets the side walls are made from the increasingly 
popular aluminium.
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Název společnosti: Pramet Tools, s.r.o.
Adresa: Uničovská 2, 787 53 Šumperk
Okres: Šumperk
www.pramet.com 
Počet zaměstnanců celkem: 743
Z toho dělníci: 432
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: RU, CN, PL, HU, UA, SK, DE, IT, FR, ES, BR a další
Předmět exportu: Nástroje na obrábění ze slinutého karbidu

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Konstruktér, obsluha CNC stroje

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj, výroba a prodej obráběcích 
nástrojů

Hlavní produkty: Vyměnitelné řezné destičky, soustruž-
nické a frézovací nástroje, řešení pro obrábění děr, upínací 
systémy, logistický systém Prolog

Stručný popis firmy: Společnost se zabývá vývojem, výro-
bou a prodejem obráběcích nástrojů ze slinutého karbidu. 
Ve svém oboru patří mezi vedoucí firmy ve střední a vý-
chodní Evropě. V současné době zaměřuje společnost své 
obchodní aktivity hlavně na rozvoj exportu, který se podílí 
více jak 60% na celkovém obratu společnosti, firma expor-
tuje do více než 50 zemí celého světa. Společnost má vlastní 
obchodní dceřiné společnosti na Slovensku, v Polsku, Rusku, 
Maďarsku, Ukrajině, Číně a Brazílii. Integrovaný systém řízení 
Pramet Tools je certifikován podle norem ISO 9001:2000, ISO 
14 001:2004 a OHSAS 18001.

Pramet Tools, s.r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Pramet Tools, s.r.o.
Address: Uničovská 2, 787 53 Šumperk
District: Šumperk
www.pramet.com 
Total number of employees: 743
Manual workers: 432
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Russian Federation, China, Poland, Hungary, 
Ukraine, Slovak Republic, Germany, Italy, France, Spain, 
Brazil and others
Export items: Machining tools made of cemented carbide

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Design engineer, CNC machine operator
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Development, manufacture and sale of 
machining tools

Main products: Replaceable cutting inserts, turning and 
milling tools, solutions for holes machining, clamping sys-
tems, Prolog logistics system

Brief overview: The company is engaged in the 
development, manufacture and sale of machining tools 
made of cemented carbide. Within the trade, it is one of 
the leading companies in Central and Eastern Europe. 
Currently, it primarily focuses its business activities on 
increasing exports, which accounts for more than 60% of 
the total turnover. The company exports to more than 50 
countries around the world. It has its own sales subsidiaries 
in the Slovak Republic, Poland, Russian Federation, Hungary, 
Ukraine, China and Brazil. The Pramet Tools Integrated 
Management System is certified in accordance with ISO 
9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001.

ŠUMPERK
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Preciosa, a.s., závod 2
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Preciosa, a.s., závod 2
Adresa: 798 46 Brodek u Konice 13
Okres: Prostějov
www.preciosa.com 
Počet zaměstnanců celkem: 170
Z toho dělníci: 140
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Seřizovač CNC strojů, obráběč kovů, montér zámečník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Strojírenská výroba

Hlavní produkty: Přípravky a zařízení pro výrobu skleně-
ných bižuterních komponent 

Stručný popis firmy: Závod 02 v Brodku u Konice je jed-
ním ze strojírenských závodů firmy Preciosa a.s., zabývající 
se přesnou strojírenskou výrobou, včetně 3D měření. Závod 
je certifikovaný v normě ISO 9001.

PROSTĚJOV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Preciosa, a.s., závod 2
Address: 798 46 Brodek u Konice 13
District: Prostějov
www.preciosa.com 
Total number of employees: 170
Manual workers: 140
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Setter CNC machines, metal machinist, mechanical fitter

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: General engineering

Main products: Jigs, fixtures and equipment for the manu-
facture of glass fashion jewellery components

Brief overview: The plant 02 in Brodek u Konice is one of 
the Preciosa a.s. engineering works engaged in precision 
engineering manufacture including 3D measurement. The 
plant is certified for ISO 9001.
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Název společnosti: PREST PŘEROV a.s.
Adresa: Nábř. Dr. E. Beneše 24, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.prest-prerov.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 26
Z toho dělníci: 18
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: EU
Předmět importu: Kovové díly
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zámečník, obráběč 

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Zámečnictví, kovoobráběčství

Hlavní produkty: Výroba tlakových nádob, nádrží, zásobní-
ků, sila, ocelové konstrukce, potrubí, dopravníky, míchadla 
vč. pohonů, výpalky na CNC stroji

Stručný popis firmy: Strojírenská firma zabývající se výro-
bou a montáží technologických zařízení a dílčích podsku-
pin. Vyrábí dle zákaznické i vlastní technické dokumentace, 
převážně pro chemický, stavební, hutní, strojírenský prů-
mysl, vodní hospodářství a ekologii. Vlastní oprávnění pro 
výrobu, montáž, opravy a rekonstrukci tlakových nádob  
a konstrukčních dílů namáhaných statickým a dynamic-
kým zatížením. Výrobu provádí v dvoulodní hale s 2200 m2 

výrobních ploch, s mostovými jeřáby a železniční vlečkou. 
Výroba je členěna na zámečnickou dílnu, obrobnu, servis 
čerpadel a ventilů.

PREST PŘEROV a.s.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: PREST PŘEROV a.s.
Address: Nábř. Dr. E. Beneše 24, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.prest-prerov.cz 
Total number of employees: 26
Manual workers: 18
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: EU
Import items: Metal components
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Mechanical fitter, machinist
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: General engineering, metalworking

Main products: Manufacture of pressure vessels, tanks, 
hoppers, silos, steel structures, piping, conveyors, mixers 
including drives, CNC machine hot flame cut components

Brief overview: An engineering company engaged in the 
manufacture and installation of processing equipment and 
its subsets. It manufactures to customer’s and own technical 
documentation, chiefly for chemical, construction, metallur-
gical, mechanical engineering industries, water manage-
ment and ecology sectors. It is certified for the manufactu-
re, installation, repair and refurbishment of pressure vessels 
and structural components subjected to static and dynamic 
loads. Production is carried out in a two-aisled hall with 
2,200 m2 production space, overhead cranes and railway 
siding. The production facility is divided into a mechanical 
fitting workshop, machining workshop, servicing of pumps 
and valves.

PŘEROV
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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, kovové díly
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Slovinsko, Německo
Předmět exportu: Náhradní díly, stroje

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba stavebních strojů

Hlavní produkty: Betonárny, maltárny, výroba linek pro 
produkci trezorových betonů a servisních strojů 

Stručný popis firmy: Společnost se zabývá výrobou linek 
pro zpracování odpadů a produkci suchých maltových směsí.

PROSTĚJOV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: PROBET s.r.o.
Address: Olomoucká 235/130, 796 07 Držovice
District: Prostějov
www.probet.cz 
Total number of employees: 20
Manual workers: 14
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Slovak Republic
Import items: Spare parts, metal components
EXPORT: : YES
Export to: Slovak Republic, Slovenia, Germany
Export items: Spare parts, machinery

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of machinery for building 
industry

Main products: Concrete production plants, mortar pro-
duction plants, manufacture of production lines for strong-
-room/vault concrete and service machines

Brief overview: The company is engaged in manufacturing 
production lines for waste processing and production of dry 
mortar mixes.
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Název společnosti: PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o.
Adresa: Kojetínská 728, 751 52 Přerov
Okres: Přerov
www.kotlarna.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 61
Z toho dělníci: 34
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Velká Británie, Německo
Předmět importu: Řídící jednotky spalování kotlů, hutní ma-
teriál
EXPORT: ANO 
Země exportu: Libanon, Indonésie, Holandsko
Předmět exportu: Teplovodní a parní kotle a jejich příslušenství

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Svářeč, soustružník, zámečník, konstruktér 

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě; pro-
vádění staveb, jejich změn a odstraňování; výroba, montáž, 
opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; výroba, mon-
táž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění ná-
dob plyny; výroba, montáž, opravy, revize a zkoušky tlako-
vých zařízení a nádob na plyny

Hlavní produkty: Ekologické roštové parní kotle VK, ter-
moolejové kotle, tlakové nádoby, napájecí nádrže, ohříváky 
vody a vzduchu, spalinové kotle

Stručný popis firmy: Společnost byla založena v Přerově  
1. 4. 1990 odloučením skupiny vedoucích pracovníků  
z ČKD Dukla Praha. Již od začátku své existence nabízí 
společnost komplexní řešení při výstavbě a rekonstrukci 
malých, středních a velkých energetických zdrojů v oblas-
ti teplárenství, průmyslových podniků a výtopen. Splně-
ní náročných podmínek trhu je podmíněno potřebnými 
certifikacemi výrobků a systémem zabezpečování jakosti 
podle platných evropských norem. Součástí výrobního  
a dodavatelského programu je výroba nízkotlakých, stře-
dotlakých, vysokotlakých parních, horkovodních a teplo-
vodních kotlů, výměníků, ekonomizérů, tlakových nádob, 
vyvíječů páry, nízkoemisních výkonových hořáků a dalších 
energetických zařízení. Od roku 1995 firma vyrábí rozsáhlý 
sortiment náhradních dílů tlakových částí různých druhů 
kotlů.

PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o.
Address: Kojetínská 728, 751 52 Přerov
District: Přerov
www.kotlarna.cz 
Total number of employees: 61
Manual workers: 34
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: United Kingdom, Germany
Import items: Flame and combustion control units for boil-
ers, metallurgical material
EXPORT: : YES
Export to: Lebanon, Indonesia, Netherlands
Export items: Hot water and steam boilers and accessories

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Welder, lathe turner, mechanical fitter, design engineer
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Project management in construction in-
dustry; construction activities, modification and demolition; 
manufacture, installation, repairs, technical audits and testing 
of electrical equipment; manufacture, installation, repairs, tech-
nical audits and testing of gas equipment and filling of gas pre-
ssure vessels; manufacture, installation, repairs, technical audits 
and testing of pressure equipment and gas pressure vessels

Main products: Ecological VK grate steam boilers, thermal 
oil boilers, pressure vessels, supply tanks, water and air hea-
ters, flue gas boilers

Brief overview: The company was founded on 1 April 1990 in 
Přerov by a group of managers after splitting from ČKD Dukla 
Praha. Since its inception, the company offers comprehen-
sive solutions in the construction and refurbishment of small, 
medium and large heat generating plants for district heating, 
industrial plants and heating plants. Meeting the challenging 
market conditions is conditional to the possession of requi-
red product certification and Quality Assurance System in 
accordance with the current European standards. Part of the 
production and supply programme is the manufacture of 
low pressure, medium pressure, high pressure steam, and hot 
water boilers, heat exchangers, economisers, pressure vessels, 
steam generators, low emission power burners and other po-
wer generating equipment. From 1995, the company manu-
factures a wide range of spare parts for pressure components 
of different types of boilers.

PŘEROV
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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: 25
Z toho dělníci: 18
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: DE
Předmět importu: Náhradní díly
EXPORT: ANO
Země exportu: PL, DE, AT, IT, RU, FR, DK, RO, BG, LT, TR, SK, 
USA, SI, KZ, NL, CH
Předmět exportu: Zboží a výrobky

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Soustružník, frézař, svářeč, zámečník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Stavba strojů s mechanickým poho-
nem; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a pro-
dej; zprostředkovatelská činnost, mimo činnosti vyžadující 
zvláštní povolení; výroba, instalace a opravy elektrických 
strojů a přístrojů; zámečnictví

Hlavní produkty: Zařízení pro oděvní a textilní průmysl, 
jednoúčelové stroje a zařízení, komponenty pro dětská hřiš-
tě, šasí, svařované konstrukce, podvěsné dopravníky 

Stručný popis firmy: Firma vznikla v roce 1991 pod názvem 
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, střihárenskou, manipulační, žehlící techniku a do-
pravníkové systémy. Dále jsme schopni dodat svařence pro 
speciální zařízení dle poža-
davku zákazníka, montážní 
přípravky a vybavení pro-
vozních dílen pro automo-
bilový průmysl, frézované 
formy pro letectví, kompo-
nenty pro stavbu dětských 
hřišť, zakružování výmění-
ků, madel a poskytujeme 
mnoho dalších služeb.

PROSTĚJOV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Přidal s.r.o.
Address: Sportovní 314, 798 12 Kralice na Hané
District: Prostějov
www.pridal.cz 
Total number of employees: 25
Manual workers: 18
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany
Import items: Spare parts
EXPORT: : YES
Export to: Poland, Germany, Austria, Italy, Russian Federa-
tion, France, Denmark, Romania, Bulgaria, Lithuania, Turkey, 
Slovak Republic, USA, Slovenia, Kazakhstan, Netherlands, 
Switzerland
Export items: Goods and manufactured items

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Lathe turner, milling machine operator, welder, mechanical 
fitter

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Construction of machines with mecha-
nical drive; purchase of goods for resale and sale; middle-
man activities excluding activities requiring special permits; 
manufacture, installation and repairs of electrical equip-
ment and devices; general mechanical engineering

Main products: Equipment for the clothing and texti-
le industries, special purpose machinery and equipment, 
components for playgrounds, chassis, welded structures, 
overhead conveyors

Brief overview: The company was founded in 1991 under 
the name of PRIMA Kralice. From the very beginning, it spe-
cialises in engineering products used in the automotive, 
aerospace and garment manufacturing industries. The pro-
duction programme includes laying, cutting, handling and 
ironing equipment and conveyor systems. The company is 
able to supply welded assemblies for special equipment 
according to the customer requirements, assembly fixtu-
res and equipment for automotive industry manufacturing 
plants, milled moulds for aviation, building components 
for playgrounds, bending of heat exchanger coils and han-
drails, and provides many other services.
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Název společnosti: PSP Pohony a.s.
Adresa: Kojetínská 3148/73d, 750 02 Přerov I-Město
Okres: Přerov
www.pohony.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 109
Z toho dělníci: 58
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, Švýcarsko, Rusko, Ukrajina, Indie
Předmět exportu: průmyslové převodovky, spojky, brzdy, 
komponenty pohonů

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Frézař kovů, soustružník kovů, brusič kovů 

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, prodej, poprodejní servis

Hlavní produkty: Průmyslové převodovky, spojky, brzdy

Stručný popis firmy: Vývoj a výroba průmyslových převo-
dovek, spojek, brzd a komponent pohonů se specializací na 
projekty řešení pohonu na míru.

PSP Pohony a.s.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: PSP Pohony a.s.
Address: Kojetínská 3148/73d, 750 02 Přerov I-Město
District: Přerov
www.pohony.cz 
Total number of employees: 109
Manual workers: 58
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: EU countries, Switzerland, Russian Federation, 
Ukraine, India
Export items: Industrial gearboxes, clutches, brakes, drive 
components

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Metal milling machine operator, metal lathe turner, metal 
grinding machine operator
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture, sales, after sales service

Main products: Industrial gearboxes, clutches, brakes

Brief overview: Development and manufacture of industri-
al gearboxes, clutches, brakes and drive components, speci-
alising in projects relating to custom design of drive systems

PŘEROV



206

Strojírenský prům
ysl | Engineering industry

RESTA s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: RESTA s.r.o.
Adresa: Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov I – Město
Okres: Přerov
www.resta.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 111
Z toho dělníci: 91
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: USA, Anglie
Předmět importu: Spojky, diesel motory, housenice
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Bělorusko, Slovensko, Maďarsko
Předmět exportu: Drtiče, třídiče, linky na úpravu kameniva

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba drticích a třídicích jednotek, 
recyklace, recyklační závody, stavební výroba

Hlavní produkty: Mobilní drtiče a třídiče, semimobilní drti-
če a třídiče, linky na úpravu kameniva 

Stručný popis firmy: Společnost je v současnosti největ-
ším českým výrobcem mobilních drticích a třídicích zařízení  
a jedním z největších provozovatelů této techniky v ČR. 
Nabízí široké spektrum zařízení na drcení a třídění staveb-
ních odpadů i přírodních materiálů. Zařízení jsou k dispozici  
v různých provedeních a v celé řadě velikostí a výkonů. Spo-
lečnost se také zabývá návrhy a projekčním zpracováním li-
nek pro zpracování nerostných surovin včetně jejich výroby, 
montáže, zaškolení a servisu. Předností naší společnosti je 
pružnost, komplexnost prováděných služeb a příznivé ceny 
prodávaných zařízení. Další naší aktivitou je provoz recyklač-
ních závodů a stavební činnost.

PŘEROV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: RESTA s.r.o.
Address: Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov I – Město
District: Přerov
www.resta.cz 
Total number of employees: 111
Manual workers: 91
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: USA, United Kingdom
Import items: Clutches, diesel engines, continuous (cater-
pillar) tracks
EXPORT: : YES
Export to: Russian Federation, Belarus, Slovak Republic, 
Hungary
Export items: Crushers, screens, aggregate processing lines

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of crushing and screening 
units, recycling, recycling plants, construction activities

Main products: Mobile crushers and screens, semi-mobile 
crushers and screens, aggregate processing lines

Brief overview: The company is currently the largest Czech 
manufacturer of mobile crushing and screening equipment 
and one of the largest operators of this machinery in the 
country. It offers a wide range of equipment for crushing 
and sorting of construction waste and natural materials, 
available in different design, sizes and performance. The 
company is also engaged in the design and project man-
agement of processing lines for mineral processing inclu-
sive of manufacturing, installation, training and service. It 
offers flexibility, comprehensive services and reasonable 
prices. Additional activities include operation of recycling 
plants and construction.
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Název společnosti: Řetězárna a.s.
Adresa: Polská 48, 790 81 Česká Ves
Okres: Jeseník
www.retezarna.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 250
Z toho dělníci: 143
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: 41 států světa (největší odběratelé jsou zá-
kazníci v Německu, Anglii, Polsku, Španělsku, Norsku, Italii, 
Slovensku, Slovinsku, Jižní Korei, Venezuele, Austrálii, Ra-
kousku, Maďarsku, Chorvatsku)
Předmět exportu: Řetězy

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba článkových svařovaných řetězů

Hlavní produkty: Svařované článkové řetězy od 2 mm do 
60 mm jakosti 24-100. Příslušenství k vázacím řetězům. Sně-
hové, záběrové a ochranné řetězy na pneumatiky

Stručný popis firmy: Řetězárna byla založena v roce 1894. 
Výroba řetězů v České Vsi má již více než stoletou tradici. 
Naše výrobky dodáváme buďto v metráži, tj. v nekonečných 
délkách, nebo v různých výrobcích. Co se týče objemu naší 
produkce, tak ročně vyrábíme cca 12 500 tun všech druhů 
našich výrobků. Tuto produkci realizujeme v cca 10% v Čes-
ké republice a cca 90% na zahraničních trzích. Kvalifikovaní 
pracovníci, dlouhodobé zkušenosti, moderní stroje a zaříze-
ní se zavedeným a fungujícím systémem řízení jakosti dle 
ISO 9001:2008, ekologie dle ISO 14001:2004 a ochrany zdra-
ví a bezpečnosti při práci OHSAS 18001:2007 dávají našim 
zákazníkům jistotu, že u nás nakoupí kvalitní výrobky. Tuto 
kvalitu deklaruje mimo jiné i výrobkový certifikát udělený 
oborovou zkušebnou (BG) SRN v Hannoveru pro řetězy klad-
kostrojové, závěsné a závěsné komponenty jakosti 80, který 
nás opravňuje značit řetězy χ45.

Řetězárna a.s.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Řetězárna a.s.
Address: Polská 48, 790 81 Česká Ves
District: Jeseník
www.retezarna.cz 
Total number of employees: 250
Manual workers: 143
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: 41 countries (largest purchasers are customers 
in Germany, United Kingdom, Poland, Spain, Norway, Italy, 
Slovak Republic, Slovenia, South Korea, Venezuela, Australia, 
Austria, Hungary, Croatia)
Export items: Chains
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of welded link chains

Main products: Welded link chains from 2 mm up to 60 
mm in grade 24 to 100. Accessories for lifting chains. Snow 
chains, traction chains and tyre protection chains

Brief overview: The company Řetězárna was founded in 
1894 and that is why the chain production has more than a 
hundered year tradition. We supply our products in standard 
lengths or continnous lengths or as a part of different pro-
ducts. As for our production capacity we produce approx. 
12,500 tonnes of all kinds of our products every year. 10% 
of our production are sold in the Czech Republic and 90 % 
are exported. Experienced staff, longtime experience, mo-
dern machinery and equipment with well-established and 
operated quality assurance system in accordance with ISO 
9001:2000 and ecology in accordance with ISO 14001:2004 
give our customer certainty that they buy first-class pro-
ducts. The quality is proved by the certification by the Tes-
ting laboratory (BG) of Germany in Hannover for chains of 
pulley blocks, sling chains and components of G 80 quality 
which approve to mark our chains χ45.

JESENÍK



208

Strojírenský prům
ysl | Engineering industry

SAN-JV s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SAN-JV s.r.o.
Adresa: Moravičanská 345, 789 83 Loštice
Okres: Šumperk
www.san-jv.cz
Odvětví: Strojírenský průmysl

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Obrábění strojních dílů

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: SAN-JV s.r.o.
Address: Moravičanská 345, 789 83 Loštice
District: Šumperk
www.san-jv.cz
Type of business (industry): Engineering industry

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Processing machinery parts

ŠUMPERK
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Název společnosti: SEZAKO PŘEROV s.r.o.
Adresa: Kojetínská 888/48, 750 02 Přerov I – Město
Okres: Přerov
www.sezakoprerov.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 80
Z toho dělníci: 65
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Slovensko, Polsko, Vietnam, 
Švédsko
Předmět exportu: Služby, náhradní díly, technologické linky

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Zámečník, obráběč kovů

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a opravy drtící, granulovaní  
a třídící techniky, výstavba 

Hlavní produkty: Technologické linky, drtící a granulovací 
strojní zařízení , obrábění kovů 

Stručný popis firmy: Firma se zabývá výstavbou techno-
logických linek na těžbu a zpracování kamene, výrobou  
a opravami náhradních dílů drtící, granulovaní a třídící tech-
niky, obráběním kovů, stavebnictvím, zámečnictvím a vý-
stavbou ocelových hal.

SEZAKO PŘEROV s.r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: SEZAKO PŘEROV s.r.o.
Address: Kojetínská 888/48, 750 02 Přerov I – Město
District: Přerov
www.sezakoprerov.cz 
Total number of employees: 80
Manual workers: 65
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Germany, Slovak Republic, Poland, Vietnam, 
Sweden
Export items: Services, spare parts, processing lines

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Mechanical fitter, metal machinist

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture and repair of crushing, gra-
nulating and sorting machinery, installation of processing 
lines

Main products: Processing lines, crushing and granulating 
machinery, metalworking

Brief overview: The company is engaged in the installation 
of processing lines for stone mining and processing, manu-
facture and repair of spare parts for crushing, granulating and 
sorting machinery, metal machining, construction, general 
mechanical engineering and erection of steel buildings.

PŘEROV
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SIGMA GROUP a.s.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: SIGMA GROUP a.s.
Adresa: Jana Sigmunda 79, 783 50 Lutín
Okres: Olomouc
www.sigmagroup.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 740
Z toho dělníci: 350
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO 
Země importu: Německo, Rakousko, Polsko, Rusko, Španělsko
Předmět importu: Elektromotory, spojky, mechanické ucpáv-
ky, odlitky
EXPORT: ANO 
Země exportu: Rusko, Slovensko, Polsko, Indie, Egypt 
Předmět exportu: Průmyslová čerpadla, čerpací celky

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Konstruktér, projektant, soustružník kovů, mechanik – seři-
zovač

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Vývoj, projektování, výroba, montáž, 
opravy a údržba čerpadel, čerpacích zařízení včetně tech-
nologických částí 

Hlavní produkty: Čerpadla a dodávky celků čerpací techni-
ky pro energetiku, vodohospodářství, těžbu surovin a petro-
chemii, speciální čerpadla 

Stručný popis firmy: Společnost navazuje na dlouhodobou 
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. Součas-
ný výrobní program zahrnuje mnoho typových řad čerpadel 
nejrůznějšího provedení a uplatnění, dále pak výrobu příslu-
šenství čerpacích zařízení a výrobu dýchacích filtrů.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: SIGMA GROUP a.s.
Address: Jana Sigmunda 79, 783 50 Lutín
District: Olomouc
www.sigmagroup.cz 
Total number of employees: 740
Manual workers: 350
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, Austria, Poland, Russian Federation, 
Spain
Import items: Electrical motors, clutches, mechanical seals, 
castings
EXPORT: : YES
Export to: Russian Federation, Slovak Republic, India, Egypt
Export items: Industrial pumps, pumping sets

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Design engineer, project engineer, metal lathe turner, me-
chanic – setter 
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Development, design, manufacture, as-
sembly, repairs and maintenance of pumps, pumping equi-
pment including processing units

Main products: Pumps and pumping sets for the energy, 
water, mining, petrochemical industries, special pumps

Brief overview: The company continues in its long-term 
tradition of manufacturing pumping equipment in Lutín 
that began in 1868 in SIGMA companies, which have 
been and still one of the most prominent manufacturers 
of pumping equipment. The current production program-
me includes many types of pumps of different design and 
applications as well as manufacture of pumping equipment 
accessories and breathing filters.

OLOMOUC
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Název společnosti: SSI Schäfer, s.r.o.
Adresa: Tovární 325, 753 01 Hranice
Okres: Přerov
www.ssi-schaefer.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 1157
Z toho dělníci: 900
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: NE

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Lakýrník, obsluha strojů, svářeč, programátor CNC strojů, 
technik přípravy výroby

 POPIS FIRMY 
Hlavní produkty: Automatické zakladače na palety a pře-
pravky, řetězové a válečkové dopravníky, kanálové satelity, 
přesuvné podvozky a páternostery, posuvné regály 

Stručný popis firmy: Společnost je nadnárodní německá 
rodinná firma s dlouholetou tradicí založená v roce 1937. 
Nabízí celou škálu produktů od jednoduchých regálových 
systémů pro zařízení skladů, dílen a závodů až po komplexní 
automatizovaná řešení a to od studie, plánování, až po jejich 
realizaci na klíč. V současnosti zaměstnává 9000 lidí po ce-
lém světě. Má zastoupení ve více než 50 zemích světa. Česká 
pobočka v Hranicích působí od roku 1996 a v současnosti 
zaměstnává přes 1000 zaměstnanců.

SSI Schäfer, s.r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: SSI Schäfer, s.r.o.
Address: Tovární 325, 753 01 Hranice
District: Přerov
www.ssi-schaefer.cz 
Total number of employees: 1157
Manual workers: 900
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: NO

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Painter, machine operators, welder, CNC machine program-
mer, production planning engineer

COMPANY DESCRIPTION 
Main products: Automatic pallet and crate stackers, chain 
and roller conveyors, channel satellites, sliding undercarria-
ges and paternosters, sliding shelves

Brief overview: A German multinational, family company 
with a long tradition, founded in 1937, offers a wide range 
of products from simple shelving systems for warehouses, 
workshops and factories to complex automated solutions; 
from conception study, planning, through to turn-key deli-
very. It currently employs 9,000 people worldwide with offi-
ces in more than 50 countries. The Czech branch in Hranice 
began in 1996 and currently employs over 1,000 employees.

PŘEROV
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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: 186
Z toho dělníci: 145
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, Švédsko, 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, obrá-
běcích strojů, vysoce tonážních návěsů, příslušenství robotů 

Stručný popis firmy: Společnost je výrobcem náročných 
svařovaných dílců pro obráběcí, stavební, dopravní stroje  
a také svařovaných ocelových konstrukcí. Více než 80% po-
dílu produkce tvoří dodávky zákazníkům ze SRN a Švýcarska 
v rámci dlouhodobé spolupráce. Výrobní činnost má zakáz-
kový charakter založený na výrobě podle technické doku-
mentace dodané zákazníkem. Rozsah dodávek je závislý na 
velikosti svařenců a standardně jsou zpracovány jak středně 
velké série výrobků tak kusové množství.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Strojírny Prostějov, a.s.
Address: Kojetínská 5, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.sppv.cz 
Total number of employees: 186
Manual workers: 145
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany
Import items: Materials for production (metal sheets, hot 
flame cut steel parts, etc.)
EXPORT: : YES
Export to: Germany, Switzerland, Sweden, Spain
Export items: Welded components for construction ma-
chinery, machine tools, etc.

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Welder, mechanical fitter, horizontal milling machine opera-
tor
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of welded components

Main products: Welded parts of construction machinery, 
machine tools, high-tonnage trailers, robot accessories

Brief overview: The company manufactures precision wel-
ded components for machine tools, construction and trans-
port machinery and also welded steel structures. More than 
80% of the production is to supply long-term customers in 
Germany and Switzerland. Manufacturing activity is based 
on orders made to customer’s technical documentation. 
The scope of supply is related to the size of welded assem-
blies; usually, either medium-sized batch or small quantities 
are handled.

PROSTĚJOV
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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
Předmět importu: Hutní materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Itálie, Ma-
ďarsko, Polsko, Belgie, Norsko, Švýcarsko, Francie, Portugal-
sko, Jižní Korea
Předmět exportu: Evolutní, listové a šroubové pružiny, pru-
žící elementy

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Kovář, valcíř, navíječ, strojní zámečník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba pružin, kovářství a obrábění, 
hostinská činnost 

Hlavní produkty: Evolutní, listové a šroubové pružiny, pru-
žící elementy 

Stručný popis firmy: Společnost vyrábí a prodává evolutní 
pružiny – kuželové pružiny pásové, šroubové, listové pru-
žiny a pružící elementy. Pružiny se používají do nárazníků  
a táhel železničních vozidel, k odpružení kolejových, silnič-
ních vozidel a strojních součástí (drtiče, strojní nůžky, mlý-
ny, výklopníky) a jako tlumiče rázů u vysokých pecí, výtahů, 
rozvodů potrubí. 

SV výrobní, s.r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: SV výrobní, s.r.o.
Address: Dolní 100, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.svvyrobni.cz 
Total number of employees: 11
Manual workers: 4
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Slovenia
Import items: Metallurgical materials
EXPORT: : YES
Export to: Slovak Republic, Bulgaria, Romania, Italy, 
Hungary, Poland, Belgium, Norway, Switzerland, France, 
Portugal, South Korea
Export items: Evolute (conical band), leaf and coil spring, 
spring elements

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Blacksmith, rolling-mill operator, winder, mechanical fitter

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of springs, blacksmithing 
and machining, catering

Main products: Evolute (conical band), leaf and coil spring, 
spring elements

Brief overview: The company manufactures and sells evo-
lute springs –conical band springs, coil and leaf springs, and 
spring elements. Springs are used in bumpers and pullrods 
of rail vehicles, for the suspension of rail and road vehicles 
and machinery components (crushers, industrial shears, 
mills, dumpers) and as shock absorbers for blast furnaces, 
lifts and pipelines.

PROSTĚJOV
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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: –
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Čína
Předmět importu: Kamna
EXPORT: ANO
Země exportu: USA, Velká Británie, Finsko, Dánsko, Slovensko
Předmět exportu: Lisy, drtiče, malotraktory

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba malé zahradní mechanizace, 
jednoosé malotraktory, bubnové sekačky, lisy a drtiče na 
ovoce. Import a distribuce litinových krbových kamen, zá-
mečnická výroba, prášková lakovna 

Hlavní produkty: Univerzální jednoosý malotraktor, bub-
nová sekačka, lisy a drtiče na ovoce 

Stručný popis firmy: Firma založená v roce 1991 se zaměře-
ním na výrobu malé zahradní techniky. Hlavním produktem 
se stala výroba jedonoosého malotraktoru ROBOT s širokým 
spektrem využití pro zemědělství a také komunální sféře. 

PROSTĚJOV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company 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
Manual workers: N/A
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: China
Import items: Stoves
EXPORT: : YES
Export to: USA, United Kingdom, Finland, Denmark, Slovak 
Republic
Export items: Fruit presses and crushers, small tractors
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production of small garden machinery, 
small single-axle tractors, drum mowers, fruit presses and 
crushers. Import and distribution of cast iron stoves, general 
mechanical engineering, powder coating plant

Main products: Universal small single-axle tractors, drum 
mowers, fruit presses and crushers

Brief overview: The company was founded in 1991 with fo-
cus on the production of small garden machinery. The main 
activity is the production of ROBOT small single-axle tractors 
with a wide application range in agriculture and municipal 
sectors.
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Název společnosti: TOS Olomouc, s.r.o.
Adresa: Tovární 1180/30, 779 00 Olomouc-Hodolany
Okres: Olomouc
www.tos-olomouc.cz 
Počet zaměstnanců celkem:142
Z toho dělníci: 97
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: Komponenty obráběcích strojů
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rusko, USA, Čína, Egypt
Předmět exportu: Frézky, skelety obráběcích strojů

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Frézař-horizontkář, brusič, soustružník, zámečník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba kovoobráběcích strojů

Hlavní produkty: Kovoobráběcí stroje – frézky, montáž 
skeletů a dalších montážních sestav pro stroje na výrobu 
ozubení

Stručný popis firmy: Stavba strojů s mechanickým poho-
nem – konzolové a nástrojařské frézky, konvenční a CNC ří-
zené, skelety obráběcích strojů. Tradice výroby obráběcích 
strojů spadá do 20. - 30. let minulého století. Specializace na 
výrobu frézek střední velikosti.   

TOS Olomouc, s.r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: TOS Olomouc, s.r.o.
Address: Tovární 1180/30, 779 00 Olomouc-Hodolany
District: Olomouc
www.tos-olomouc.cz 
Total number of employees: 142
Manual workers: 97
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany
Import items: Components for machine tools
EXPORT: : YES
Exported to: Germany, Russian Federation, USA, China, 
Egypt
Exported items: Milling machines, machine tools frames

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Horizontal milling machine operator, grinding machine 
operator, lathe turner, locksmith

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of machine tools

Main products: Machine tools – milling machines, assem-
bly of frames and other assemblies for gear cutting machi-
nes

Brief overview: Manufacture of mechanical machinery – 
console and tool-milling machines, conventional and CNC-
-controlled, machine frames. The tradition of machine tool 
production dates back to the 20s and 30s of the last century. 
Specialising in the manufacture of medium size milling ma-
chines.

OLOMOUC
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Ing. Josef Ťulpík – WTC
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Ing. Josef Ťulpík – WTC
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: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Francie, Německo
Předmět importu: Hutní materiál, kola, komponenty, nápra-
vy
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Maď arsko, Německo, Francie
Předmět exportu: Dopravní technika pro zemědělství a ko-
munální služby

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

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba dopravní techniky pro země-
dělství a komunální služby

Hlavní produkty: Návěsy, přívěsy, nosiče kontejnerů, kon-
tejnery 

Stručný popis firmy: Firma patří k předním českým výrob-
cům v oblasti výroby návěsů, přívěsů a nosičů kontejnerů 
pro zemědělství a komunální služby.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Ing. Josef Ťulpík – WTC
Address:  Lázeňská 540, 789 61 Bludov
Workshop: Písečná 147, 790 82 Písečná
District: Jeseník
www.wtc-pisecna.eu 
Total number of employees: 40
Manual workers: 30
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Italy, France, Germany
Import items: Metallurgical materials, wheels, components, 
axles
EXPORT: : YES
Export to: Slovak Republic, Hungary, Germany, France
Export items: Transport equipment for agriculture and 
municipal services

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Welder, CNC machine operator, assembly operative, painter
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of transport equipment 
for agriculture and municipal services

Main products: Low loaders, trailers, container carriers, 
containers

Brief overview: The company is one of the leading Czech 
manufacturers in the production of low loaders, trailers and 
container carriers for agriculture and municipal sectors.

JESENÍK
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Název společnosti: Urdiamant s.r.o.
Adresa: Dolnostudénská 715/3, 787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www.urdiamant.cz
Počet zaměstnanců celkem: 83
Z toho dělníci: 47
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Belgie
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, USA

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Strojírenský inženýr, CNC obráběč

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a prodej diamantových nástrojů

Hlavní produkty: Diamantové brousicí kotouče, diaman-
tové vrtné korunky, diamantové řezací kotouče 

Stručný popis firmy: Firma vyrábí diamantové nástroje 
technologií práškové metalurgie. Má vlastní vývoj, výrobu 
a obchod. Export dosahuje 60% obratu. Obchodní zastou-
pení má v Polsku, na Slovensku a v Rusku. V systému říze-
ní managementu jakosti je certifikována podle norem ISO 
9001:2008.

Urdiamant s.r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Urdiamant s.r.o.
Address: Dolnostudénská 715/3, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.urdiamant.cz
Total number of employees: 83
Manual workers: 47
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, Belgium
EXPORT: YES
Export to: EU, USA

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Mechanical engineer, CNC machine setter
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Production and sale of diamond tools

Main products: Diamond grinding wheels, Diamond drill 
bits, Diamond saw blades

Brief overview: The company manufactures diamond tools 
by powder metalurgy. Urdiamant has its own development, 
production and marketing. Sales subsidiaries are in the Slo-
vak Republic, Poland and Russian Federation. The company 
is certified in accordance with ISO 9001:2008.

ŠUMPERK
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UVAX, s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: UVAX, s.r.o.
Adresa: M. R. Štefánika 28, 787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www.uvax.cz
Počet zaměstnanců celkem: 25
Z toho dělníci: 20
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Francie, Švýcarsko
Předmět exportu: Kovové a drátěné výrobky

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Nástrojař, soustružník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Kovovýroba, výroba z drátu, drátěný 
program (vč. kuchyní) 

Hlavní produkty: Výrobky z drátu, drátěný program 

Stručný popis firmy: Provoz kovovýroby. Firma nabízí drá-
těný program, kryty ventilátorů, držáky ke stojanům, drátěné 
držáky na parapety, výztuhy k židlím apod.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: UVAX, s.r.o.
Address: M. R. Štefánika 28, 787 01 Šumperk
District: Šumperk
www.uvax.cz
Total number of employees: 25
Manual workers: 20
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Germany, France, Switzerland
Export items: Metal and wire products

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Toolmaker, lathe turner
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Metalworking, production of wire pro-
ducts, wire programme (incl. for kitchens)

Main products: Wire products, wire programme

Brief overview: Running of metalworking production. The 
company offers wire programme, fan guards, stand holders, 
wire holders for window sills, chair braces, etc.

ŠUMPERK
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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: 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 
jízdních kol, galvanické pokovování , strojírenská výroba

Hlavní produkty: Zvonky, pumpy, řídítka, představce, sed-
lovky na jízdní kola

Stručný popis firmy: Firma vznikla v roce 1996 a její činnost 
navázala na předchozí výrobu firmy Velamos Zlaté Hory.  
V současné době kromě dílů a doplňků na jízdní kola vyrábí 
i různé strojírenské výrobky pro stavební, elektrotechnické   
a další obory.Před dvěma lety se podařilo rozšířit galvanovnu 
a pro firmu Shimano pokovuje náboje na jízdní kola techni-
kou nikl-satén a vyrábí řídítka pro německou firmu Panthere.

VELOBEL, s.r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: VELOBEL, s.r.o.
Address: Polská 497, 793 76 Zlaté Hory
District: Jeseník
www.velobel.com 
Total number of employees: 65
Manual workers: 56
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Germany, Slovak Republic
Import items: Chemicals
EXPORT: : YES
Export to: All European countries, South America, Africa
Export items: Supplementary items, components and 
accessories for bicycles

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Electroplating workshop operator, mechanical engineering 
worker, welder

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of components, supple-
mentary items and accessories for bicycles, electroplating

Main products: Bells, pumps, handlebars, handlebar stems, 
seat pillars for bicycles

Brief overview: The company was founded in 1996 and 
its activity continues with manufacturing in Velamos Zlaté 
Hory. Currently, excluding components and accessories for 
bicycles, it manufactures different engineering products for 
construction, electrical and other industries. Two years ago, 
the electroplating facility was extended to accommodate 
nickel satin plating of bicycle hubs for Shimano and pro-
duction of handlebars for the German company Panthere.

JESENÍK
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.
Adresa: Jaroslava Ježka 925/20, 790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www.vitkovicepower.cz | www.hard.cz
Počet zaměstnanců celkem: 211
Z toho dělníci: 144
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: země EU, Itálie, Švédsko, Turecko, Mexiko
Předmět exportu: Technologické a ocelové konstrukce

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Svářeč, lakýrník, strojírenský dělník

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Technologické konstrukce, konstrukce 
pro energetiku a čerpací stanice, halové a modulové systémy

Hlavní produkty: Ocelové a technologické konstrukce, ha-
lové a modulové systémy 

Stručný popis firmy: Společnost VÍTKOVICE POWER ENGI-
NEERING a.s., PJ 817 HARD Jeseník patří mezi největší české 
a známé evropské výrobce stavebních a technologických 
ocelových konstrukcí s více než čtyřicetiletou tradicí ve vývoji 
a aplikací konstrukčních systémů. Výsledky společnosti jsou 
staveny na profesionální zdatnosti a zkušenosti zaměstnanců. 
Zákazníkům nabízí dodávku a montáž ocelových konstrukcí a 
halových a modulových systémů, včetně následného servisu.
Společnost je držitelem systémových certifikátů dle norem 
ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

JESENÍK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.
Address: Jaroslava Ježka 925/20, 790 01 Jeseník
District: Jeseník
www.vitkovicepower.cz
Total number of employees: 211
Manual workers: 144
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: EU countries, Italy, Sweden, Turkey, Mexico
Export items: Industrial and steel structures

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Welder, painter, mechanical engineering worker
 
 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of steel and industrial 
structures, manufacture of modules

Main products: Steel and industrial structures, hall and mo-
dule systems

Brief overview: The Business Unit PJ 817 HARD Jeseník 
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING is one of the most famous 
Czech and European manufacturers of building and indus-
trial steel structures with more than forty years of tradition in 
the development and application of construction systems. 
The company results are built on the professional skills and 
experience of its employees. It offers customers the delive-
ry and installation of steel structures including subsequent 
service. The company is in possession of certificates in 
accordance with ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.
PJ 817 HARD Jeseník
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Název společnosti: WISCONSIN ENGINEERING CZ, s r.o.
Adresa: Vrahovická 41d, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.sekamtravu.cz
Počet zaměstnanců celkem: 162
Z toho dělníci: 114
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: USA, Švédsko, Německo, Belgie, Itálie, Pakistán
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 ko-
operaci

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obráběč a brusič kovů, svářeč, klempíř, montážník-zámeč-
ník, obsluha CNC

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené 
v příl. 1 až 3 živn. Zákona

Hlavní produkty: Malotraktory, zahradní traktory a příslu-
šenství, smluvní strojírenská výroba, práce v kooperaci

Stručný popis firmy: Firma se zaměřuje 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. O neustálé zlepšo-
vání vlastností strojů se stará speciálně vyčleněný vývojový 
tým. Příkladem zlepšení mohou být sekačky mající mimo-
řádně velké odhozové tunely neucpávající se ani mokrou 
trávou, jenž mnohým jiným strojům činí potíže. Přísné do-
držování osvědčených standardů kvality je zaručeno certi-
fikátem ISO 9001.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: WISCONSIN ENGINEERING CZ, s r.o.
Address: Vrahovická 41d, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.wisconsineng.com
Total number of employees: 162
Manual workers: 114
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: USA, Sweden, Germany, Belgium, Italy, Paki-
stan
Import items: Components for garden tractors
EXPORT: : YES
Export to: Turkey, United Kingdom, Poland, Austria, Ger-
many, South Africa, UAE, Kenya, Italy
Export items: Garden and municipal tractors, supply of 
components as a sub-contractor

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Metal cutting and grinding operator, welder, metal sheet 
worker, assembler-mechanical fitter, CNC machine operator

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacturing, trade and services not 
specified in the Appendix 1 to 3 of the Trading Act

Main products: Small tractors, garden tractors and acces-
sories, contract engineering manufacturing, works as sub-
-contractor

Brief overview: The company focuses on the manufactu-
re and development of high quality and durable garden 
and municipal equipment and contract engineering ma-
nufacturing, including comprehensive services in modern 
facilities at reasonable prices. Continuous product develo-
pment is provided by a dedicated development team. An 
example of improvement maybe given by the grass mower 
having large exhaust channel which does not clog, even by 
wet grass, unlike in many other machines. Strict adherence 
to good quality standards are guaranteed by the ISO 9001 
certificate.

PROSTĚJOV
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: ZLKL, s. r. o.
Adresa: Moravičanská 581/29, 789 83 Loštice
Okres: Šumperk
www.zlkl.cz, www.elbee.cz, www.medovaskolka.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 180
Z toho dělníci: 105
Odvětví: Strojírenský průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Francie, Německo, Itálie, Čína
Předmět importu: Materiál pro výrobu, komponenty pro 
montáž
EXPORT: ANO
Země exportu: Francie, Itálie, Německo
Předmět exportu: Obrobky, svařence, výlisky, montážní se-
stavy

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obráběč na CNC strojích, programátor CNC, nástrojař, tech-
nolog, konstruktér

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Obrábění, lisování, svařování, laková-
ní, vývoj a konstrukce

Hlavní produkty: Obráběné díly pro elektrotechnický a vo-
dohospodářský průmysl, lisované, svařované a povrchově 
upravené díly pro automobilový a elektrotechnický průmysl

Stručný popis firmy: Závody lehkých konstrukcí Loštice, 
tedy ZLKL, byly založeny v roce 1993 jako ryze česká spo-
lečnost. Mezi hlavní odběratele patří koncerny, jako je Sie-
mens nebo Emerson. Firemní činnosti v posledních letech 
firma rozšířila o vývoj světově unikátního vozidla pro těles-
ně postižené nebo 
například o firemní 
školku s rozšířenou 
výukou angličtiny 
a prvky waldorfské 
pedagogiky. ZLKL 
je držitelem titulu 
Firma roku 2013 
Olomouckého kraje 
a Odpovědná Firma 
roku 2013 Olomouc-
kého kraje.

ŠUMPERK
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: ZLKL, s. r. o.
Address: Moravičanská 581/29, 789 83 Loštice
District: Šumperk
www.zlkl.cz, www.elbee.cz, www.medovaskolka.cz 
Total number of employees: 180
Manual workers: 105
Type of business (industry): Engineering industry

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: France, Germany, Italy, China
Import items: Materials for production, components for 
assembly
EXPORT: : YES
Export to: France, Italy, Germany
Export items: Machined components, welded assemblies, 
pressings, assemblies

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
CNC machine operator, CNC machine programmer, tool-
maker, production engineer, design engineer

COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Machining, pressing, welding, painting, 
design and development

Main products: Machined components for electrical engi-
neering and water industries; pressed, welded and surface 
treated components for the automotive and electrical engi-
neering industries

Brief overview: The company, lightweight structures Lošti-
ce, ZLKL, was founded in 1993 as a purely Czech company. 
The main customers include corporations such as Siemens 
or Emerson. Business activities in recent years has expanded 
thanks to the development of a globally unique vehicle for 
disabled people and, for example, by the company’ kin-
dergarten with extended teaching of English and the fun-
damentals of Waldorf teaching. ZLKL holds the title of the 
Company of the Year for 2013 in the Olomouc Region and 
Responsible Company of the Year for 2013 in the Olomouc 
Region.

ZLKL, s. r. o.
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AMF Reece CR, s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: AMF Reece CR, s.r.o.
Adresa: Tovární 837, 798 11 Prostějov
Okres: Prostějov
www.amfreece.com | www.bernhardt.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 305
Z toho dělníci: 209
Odvětví: Textilní průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO 
Země importu: UK, USA, CN, TR, DE, AT
Předmět importu: Materiál na výrobu, látky, náhradní díly 
(elektronika)
EXPORT: ANO
Země exportu: Celosvětově
Předmět exportu: Stroje a náhradní díly, oděvy

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Obsluha CNC, soustružník, nástrojář, švadlena, krejčová mis-
trová

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba průmyslových šicích strojů, 
výroba oděvů na míru

Hlavní produkty: Specializované manufakturní šicí stroje 
jak mechanické tak elektronické, pánské obleky na míru 
a dámské kostýmy na míru, kabáty, košile na míru

Stručný popis firmy: Firma sídlící v Prostějově je celosvětově 
známý výrobce speciálních průmyslových šicích strojů. Kromě 
strojů se také zabývá výrobou široké škály náhradních dílů na 
šicí stroje AMF Reece a Minerva. Během své více jak 130leté 
působnosti na trhu se firma významně zapsala do vývoje trhu 
s šicími stroji. Svým inovativním přístupem, unikátními paten-
ty a dlouholetými zkušenostmi si firma získala přední posta-
vení na světovém trhu průmyslových šicích strojů. V nedávné 
době odkoupila fungující část bývalého kolosu OP Prostějov, 
tzv. Měřenky, která se zabývá výrobou luxusních pánských ob-
leků a dámských kostýmů na míru. Do své nabídky produktů 
přidala navíc košile na míru, ručně šitou obuv a jiné doplňky. 

PROSTĚJOV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: AMF Reece CR, s.r.o.
Address: Tovární 837, 798 11 Prostějov
District: Prostějov
www.amfreece.com | www.bernhardt.cz 
Total number of employees: 305
Manual workers: 209
Type of business (industry): Textile industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: United Kingdom, USA, China, Turkey,  
Germany, Austria
Import items: Material for manufacturing, cloth and textile 
materials, spare parts (Electronics)
EXPORT: YES
Export to: All over the world
Export items: Machinery and spare parts, clothing

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
CNC operator, lathe turner, toolmaker, dressmaker, dress- 
maker forewoman

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of industrial sewing ma-
chines, custom made clothing

Main products: Specialised mechanical and electronic in-
dustrial sewing machines. Custom made men‘s suits and 
ladies costumes, coats, custom made shirts

Brief overview: The company, based in Prostějov, is 
a worldwide known manufacturer of specialised industrial 
sewing machines. In addition, it is also engaged in manu-
facturing a wide range of spare parts for AMF Reece and 
Minerva sewing machines. During it’s more than 130 years 
existence, the company has significantly influenced market 
progress in sewing machines. Innovative approach, unique 
patents and years of experience propelled the company to 
a leading position in the global market for industrial sewing 
machines. It recently purchased Měřenky, the operational 
part of the former giant OP Prostějov, which manufactures 
custom made luxury men‘s suits and women‘s costumes. To 
their product range they also added custom made shirts, 
hand-sewn shoes and other accessories.
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Název společnosti: Cíl, výrobní družstvo
Adresa: Olomoucká 116, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.cilpv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 70
Z toho dělníci: 55
Odvětví: Textilní 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 v roce 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 
však výroba obuvi ukončena. Firma stále zaměstnává více 
než 60 % zdravotně znevýhodněných pracovníků. Ve firmě 
je zaveden systém managementu jakosti ISO 9001:2008.

Cíl, výrobní družstvoPROSTĚJOV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Cíl, výrobní družstvo
Address: Olomoucká 116, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.cilpv.cz
Total number of employees: 70
Manual workers: 55
Type of business (industry): Textile industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Germany
Export items: Clothing

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Seamstress

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of clothes

Main products: Clothing

Brief overview: The company was founded in 1953 for 
the purpose of employing disabled workers in the field of 
light industry. She had two basic programs – manufacture 
of footwear and haberdashery and clothing manufacture, 
in 2011, however, production of shoes was terminated. The 
company still employs more than 60% of handicapped wor-
kers. The company has implemented a quality management 
system ISO 9001: 2008.
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DRAPS s.r.o.
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: DRAPS s.r.o.
Adresa: Ondřejova 13, 772 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www.draps.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 40
Z toho dělníci: 23
Odvětví: Textilní průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Německo
Předmět exportu: Oblečení pro sport a volný čas

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Prodavačka

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Nákup a prodej oděvů

Hlavní produkty: Oblečení pro sport a volný čas

Stručný popis firmy: Společnost je prodejcem obleče-
ní značky DRAPS. Její jednatelé založili novou společnost 
3WEAR FASHION s.r.o., která je výhradním výrobcem obleče-
ní značky DRAPS. Výrobky jsou distribuovány v síti 12 vlast-
ních značkových prodejen a rovněž prostřednictvím několi-
ka stovek smluvních partnerů, jejich odbyt je zajištěn nejen 
v České republice, ale i na Slovensku a v Německu.

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: DRAPS s.r.o.
Address: Ondřejova 13, 772 00 Olomouc
District: Olomouc
www.draps.cz 
Total number of employees: 40
Manual workers: 23
Type of business (industry): Textile industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Germany
Export items: Clothing for sport and leisure time

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Saleswoman

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Byuing and sale of clothing

Main products: Clothing for sport and leisure time

Brief overview: The company sells clothing brand DRAPS. 
Its executives founded a new company 3WEAR FASHION, 
s.r.o., which is the exclusive manufacturer of clothing brands 
DRAPS. Products are distributed in a network of 12 own 
brand stores and also through several hundred contractors, 
their sales is ensured not only in Czech Republic but also in 
the Slovak Republic and Germany.

OLOMOUC
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Název společnosti: Koutný spol. s r.o.
Adresa: Okružní 4200, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www.koutny.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 80
Z toho dělníci: 40
Odvětví: Textilní průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO 
Země importu: EU, Indie
Předmět importu: Materiál na zpracování oděvů
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Rakousko, Holandsko
Předmět exportu: Klasická pánská konfekce, uniformy

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Prodavač, vedoucí prodejen, oděvní technolog

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Oděvní výroba

Hlavní produkty: Pánské obleky, saka, kalhoty, pláště, uni-
formy pro bezpečnostní složky a státní aparát

Stručný popis firmy: Výroba klasické pánské konfekce 
a uniforem. Společnost má 4 vlastní prodejny s pánskou 
konfekcí, a to v Prostějově, Praze, Ostravě a Českých Bu-
dějovicích. Dále dodáváme pánskou konfekci dalším cca 
 70-ti obchodním partnerům na území ČR a Slovenska. Uni-
formy společnost dodává Policii ČR, Armádě ČR, Celní sprá-
vě ČR, hasičským záchranným sborům ČR a dále holandské 
a rakouské armádě. 

Koutný spol. s r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Koutný spol. s r.o.
Address: Okružní 4200, 796 01 Prostějov
District: Prostějov
www.koutny.cz 
Total number of employees: 80
Manual workers: 40
Type of business (industry): Textile industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: EU, India
Import items: Material processing clothing
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic, Austria, Netherlands
Export items: Menswear, Uniforms

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
The clerk, head of store, clothing technologist

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Garment production

Main products: Men‘s suits, jackets, trousers, coats, uni-
forms for security and state apparatus

Brief overview: Production of the classic men‘s clothing 
and uniforms. The company has four own stores with men‘s 
clothier, in Prostějov, Prague, Ostrava and České Budějovice. 
We also supply other men‘s clothing about 70 years busi-
ness partners in the Czech Republic and Slovakia. Uniforms 
supplied by the Police, the Army of the Czech Republic, 
Customs, Fire Rescue Corps of the Czech Republic and the 
Dutch and the Austrian army.

PROSTĚJOV
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Irena Škňouřilová – metrový textil
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Škňouřilová – metrový textil
Adresa: Za mlýnem 55, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.metrovy-textil.cz | www.latky-eshop.cz
Počet zaměstnanců celkem: 4
Odvětví: Textilní průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie
Předmět importu: Textil
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Textil

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Švadlena

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Velkoobchod metrový textil

Hlavní produkty: Metrový textil, látky metráž, oděvní látky

Stručný popis firmy: Velkoobchodní, maloobchodní a in-
ternetový prodej metrový textil. Velký výběr látek pro výrobu 
dámské a pánské konfekce. Společenské a potahové látky, 
podšívky.

PŘEROV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Škňouřilová – metrový textil
Address: Za mlýnem 55, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.metrovy-textil.cz | www.latky-eshop.cz
Total number of employees: 4
Type of business (industry): Textile industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Italy
Import items: Textile
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic 
Export items: Textile

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Seamstress

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Wholesale of textile

Main products: Textile, clothing materials

Brief overview: Wholesale and retail of textile. Great choice 
of materials for the manufacture of ladies‘ and men‘s clo-
thing. Formal clothing materials, lining. 
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Název společnosti: Techgal spol. s r.o.
Adresa: Dluhonská 2893/92, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.techgal.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 24
Z toho dělníci: 20
Odvětví: Textilní průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Polsko, Čína, Německo
Předmět importu: Koženka, plastové a kovové kování
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko, 
Švédsko
Předmět exportu: Kufry, tašky a řemeny pro akordeony, bicí 
nástroje, citery a harfy

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Šička, brašnář

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba kožené galanterie

Hlavní produkty: Kufry, tašky, pouzdra a řemeny, kožená 
pouzdra

Stručný popis firmy: Výroba kožené galanterie se zamě-
řením na pouzdra pro hudební nástroje, optické přístroje 
a tašky a ruksaky pro zdravotnický záchranný systém.

Techgal spol. s r.o.
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Techgal spol. s r.o.
Address: Dluhonská 2893/92, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.techgal.cz 
Total number of employees: 24
Manual workers: 20
Type of business (industry): Textile industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Italy, Poland, China, Germany
Import items: Leatherette, plastic and metal fittings
EXPORT: YES
Export to: Germany, Austria, Switzerland, Slovak Republic, 
Sweden 
Export items: Suitcases, bags and belts for accordions, 
drums, zithers and harps

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Seamstress, saddler

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture of leather goods

Main products: Suitcases, bags, cases and straps

Brief overview: Manufacture of leather goods with a focus 
on cases for musical instruments, optical instruments and 
bags for medical rescue system.

PŘEROV
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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, 796 40 Prostějov
Okres: Prostějov
www.toray.cz
Počet zaměstnanců celkem: 305
Z toho dělníci: 253
Odvětví: Textilní 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 
tkanina, tiskové desky pro bezvodý ofset, technické tkaniny  
z uhlíkových vláken

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Operátor výroby – obsluha výrobní technologie

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Tkaní, barvení a konečná úprava tkanin

Hlavní produkty: 100% polyesterová podšívkovina, 
100% polyamidová tkanina pro výrobu airbagů, hliníkové 
tiskové desky pro bezvodý ofset, kompozitní materiály pro 
automobilový průmysl

Stručný popis firmy: Společnost byla založena 5. září 1997 
jako výrobce vysoce kvalitních polyesterových tkanin urče-
ných převážně pro evropský trh. Výrobky jsou využívány ze-
jména jako podšívky, dekorační materiály, svrchní materiály 
pro sportovní oblečení a tkanina pro reklamní potisky. Výroba 
polyamidové tkaniny pro automobilové airbagy splňuje přís-
né požadavky kladené na kvalitu produktu i na průběh celé-
ho výrobního procesu v souladu s normami ISO 9001 a ISO 
TS 16949. Od roku 2013 společnost vyrábí pro automobilo-
vý průmysl také kompozitní materiály. V listopadu 2013 byla 
spuštěna výroba hliníkových desek pro bezvodý ofsetový tisk. 

 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Toray Textiles Central Europe s.r.o.
Address: Průmyslová 4, 796 40 Prostějov
District: Prostějov
www.toray.cz
Total number of employees: 305
Manual workers: 253
Type of business (industry):  Textile industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: YES
Import from: Thailand, EU countries, Japan
Import items: 100 % polyester and polyamide fiber, alumi-
nium plate, chemicals
EXPORT: YES
Export to: EU countries, Russia, Turkey, Middle East 
Export items: Polyester lining fabric, the airbag fabric, prin-
ting plate for waterless offset, technical carbon fiber fabrics

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Production operator – service of production technology

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Weaving, dyeing and finishing of fabrics

Main products: 100% polyester lining fabric, 100% polya-
mide fabric for airbags, aluminum printing plate for water-
less offset, composite materials for the automotive industry

Brief overview: The company was established on 5 Sep-
tember 1997 as a manufacturer of high quality polyester fab-
rics intended mainly for the European market. The products 
are mainly used as lining, decorative materials, top materials 
for sports clothing and fabric for advertising printing. Pro-
duction of polyamide fabric for automobile airbags meets 
stringent requirements for the quality of the product and 
also the course of the entire production process in accor-
dance with the standards ISO 9001 and ISO TS 16949. Since 
2013, the company manufactures also composite materials 
for automotive industry. In November 2013 started the pro-
duction of aluminum printing plates for waterless offset. 
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Název společnosti: Jarmila Vitoslavská
Adresa: Nová čtvrť 526/33, 751 02 Troubky nad Bečvou 
Okres: Přerov
www.nalok.cz/farmy/jarmila-vitoslavska
Odvětví: Textilní průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: USA
Předmět exportu: –

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Výroba a úprava hanáckých krojů  
a panenek

Hlavní produkty: Hanácké kroje

Stručný popis firmy: Šití a vyšívání ženských a mužských 
hanáckých lidových krojů, ubrusů a panenek.

Jarmila VitoslavskáPŘEROV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Jarmila Vitoslavská
Address: Nová čtvrť 526/33, 751 02 Troubky nad Bečvou
District: Přerov
www.nalok.cz/farmy/jarmila-vitoslavska
Type of business (industry): Textile industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: USA
Export items: N/A

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Manufacture and treatment Haná 
costumes and dolls

Main products: Haná costumes

Brief overview: Sewing and needlework female and male 
Haná folk costumes, cloths and dolls.
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Věra Závěšická – Barrsa
 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 
Název společnosti: Věra Závěšická – Barrsa
Adresa: Pod Valy 4, 750 02 Přerov
Okres: Přerov
www.barrsa.cz 
Odvětví: Textilní průmysl

 IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Mikiny, tepláky

 NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE 
Švadlena

 POPIS FIRMY 
Předmět podnikání: Profesionální textilní výroba

Hlavní produkty: Mikiny, tepláky

Stručný popis firmy: Značka Barrsa byla založena v roce 
2007. Představuje výrobce módních oděvů pro volný čas  
a sport, sází především na moderní střihy a kvalitní materiály, 
a díky přímému kontaktu se zákazníkem tak nabízí pohodl-
né oblečení a doplňky.

PŘEROV
 COMPANY IDENTIFICATION DATA 
Company Name: Věra Závěšická – Barrsa
Address: Pod Valy 4, 750 02 Přerov
District: Přerov
www.barrsa.cz 
Type of business (industry): Textile industry

IMPORT / EXPORT 
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Export to: Slovak Republic 
Export items: Sweaters, tracksuit

 MOST SOUGHT AFTER PROFESSIONS 
Seamstress

 COMPANY DESCRIPTION 
Scope of business: Professional textile production

Main products: Sweaters, tracksuit

Brief overview: Barrsa mark was established in 2007. It 
represents a manufacturer of fashion garments for leisure 
time and sport, relying primarily on modern designs and 
quality materials. Due to direct contact with the customer 
offers comfortable clothing and accessories.
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AB Andrys s.r.o. 64
ABO Valve s.r.o. 174
Alibona a.s. 137
ALIKA a.s. 138
AMF Reece CR, s.r.o. 175, 224
APATOR METRA s.r.o. 30
AQUA-STYL spol. s r.o. 154
ASD Software, s.r.o. 52
ATELIER ATARYS, architektura a stavitelství, s.r.o. 155
Aurik systems s.r.o. 53
AVL Moravia s.r.o. 176
Bairnsfather Family Distillery s.r.o. 139
Birki spol. s.r.o. 100
Bürokomplet, s.r.o. 54
CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS 74
Cíl, výrobní družstvo 225
COMPEKON s.r.o. 55
Consulting 4U, s.r.o. 56
CONTECHIN s.r.o. 101
Cukrovar Vrbátky a.s. 140
Č.O.B. slévárna s.r.o. 65
Česko-slezská výrobní, a.s. 177
Český výrobek s.r.o. 102
D&R Plast, s.r.o. 75
DAKR spol. s r.o. 178
Dols, výroba dveří, oken a listovních schránek, a.s. 66
DRAPS s.r.o. 226
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. 179
DTPV – Servisní, s.r.o. 103
Ekoprogres Hranice, a.s. 156
EKOZIS spol. s r.o. 157
Elzaco spol. s r.o. 31, 180
EMOS spol. s r.o. 32
Epava Olomouc, a.s. 104
EXERION PRECISION TECHNOLOGY OLOMOUC spol. s r.o. 181
FARMAK, a.s. 46
FENIX Group a. s. 33
FINGER-PRO, s.r.o. 34
FORTEX – AGS, a.s. 158
Foundeik, s.r.o. 67
FTL – First Transport Lines, a.s. 105
Gala a.s. 76
GENERI, s.r.o. 35
GESS-CZ, s.r.o. 182
Grafton Recruitment s.r.o. 106
GRANETTE & STAROREŽNÁ Distillerie, a.s. 149
GRAPO s.r.o. 77
Grundfos s.r.o. 107

GUBI computer systems, s.r.o. 57
Hanácká kyselka s.r.o. 141
HANAKOV, spol. s r.o. 183
HEINZ – ELEKTRO s.r.o. 36
Hella Autotechnik s.r.o. 37
Honková JanaYAHO – i-centrum 108
Hopax s.r.o. 184
HOPR GROUP, a.s. 159
Industrial Machine Service s.r.o. 185
INSTA CZ s.r.o. 160
IS Berghof s.r.o. 58
ISH PUMPS Olomouc, a.s. 186
Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. 109
JOKVA OLOMOUC, a.s. 161
JUBO okna s.r.o. 78
Juránek Jan, BA 110
Kazeto, spol. s r.o. 79
KD TRANSPORT, mezinárodní zasílatelství, spol. s r.o. 111
Kendrion (Prostějov) s.r.o.  20
KLEINEIDAM, s.r.o. 162
KOBZ s.r.o. 80
KOLÁŘ JOSEF, ING. – PRINS 163
KOLIBA BOZEŇOV s.r.o. 112
Koutný spol. s r.o. 227
KOVOTOPLAST s.r.o. 68
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.  21
LACHMAN INTERIER DESIGN s.r.o. 81
LASKI, s.r.o. 187
Lázně Slatinice a. s. 113
LINAPLAST s.r.o. 22
M.L.S. Holice, spol. s r.o. 38
MANUS Prostějov, spol. s r.o. 188
MBG, spol. s r. o. 114
Melzer, spol. s r.o. 59
Meopta – optika, s.r.o. 189
MICOS spol. s r.o. 39
Miele Technika s.r.o. 40
Mikulec Vladimír, Ing. – NOVATRONIC 115
MJM Litovel a.s. 116
Mlékárna Otinoves s.r.o. 142
MODISO v.o.s. 190
Montáže Přerov a. s. 191
Moravské potravinářské strojírny a.s. 192
MORONG – SLUKO, s.r.o. 117
Mosev Plast s.r.o. 82
Mrňka a.s. 83
MUBEA Prostějov 23, 69, 193
Mürdter Dvořák, lisovna, spol. s r.o. 24
Mürdter Dvořák, nástrojárna, spol. s r.o. 194
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New Wave Service, s.r.o. 118
NORMA RZ s.r.o. 41
NUTREND D. S., a. s. 143
Ocelit s.r.o. 70, 195
OLMA, a.s. 144
Omya CZ s.r.o. 84
Ondřejovická strojírna, a.s. 196
Palko Ladislav, Ing. arch. 164
PANAV, a.s. 25
Papírtisk s.r.o. 119
PARAGAN s.r.o. 26
Pars nova a.s. 197
Piccola – M s.r.o. 27
PIVOVAR HOLBA, a. s. 145
Pivovar Litovel, a.s. 146
Pivovar Zubr a.s. 147
PLASTICO spol. s r.o. 198
Plastkon product s.r.o. 85
Počítačová služba s.r.o. 120
Poláková Dagmar – Darex 121
Pramet Tools, s.r.o. 199
Preciosa, a.s., závod 2 200
PRECHEZA a.s. 47
Presbeton Nova, s.r.o. 87
PREST PŘEROV a.s. 201
Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. 122
PROBET s.r.o. 202
Přeprava na letiště s.r.o. 123
PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o. 203
Přidal s.r.o. 204
PS PLASTY CZ s.r.o. 86
Psotka Oldřich 124
PSP Pohony a.s. 205
PZA KOVOSTROJ s.r.o. 71
REALINVEST s.r.o. 165
Reinold s.r.o. 88
Rency s.r.o. 125
REP Tisk spol. s r.o. 89
RESTA s.r.o. 206
RPSC ideas s.r.o. 126
Řetězárna a.s. 207
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. 166
SAN-JV s.r.o. 208
SART – stavby a rekonstrukce a.s. 167
SEZAKO PŘEROV s.r.o. 209
SHM, s.r.o. 72
SIDA s.r.o. 127
Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice 42

SIGMA GROUP a.s. 210
SIGNALBAU a.s. 43
Sitap, s.r.o. 90
Sivera Electronic s.r.o. 60
SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. 148
Sofisofis, o.p.s. 128
SSI Schäfer, s.r.o. 211
STOMIX, spol. s r. o. 91
Strojírny Prostějov, a.s. 212
SULKO s.r.o. 92
SV výrobní, s.r.o. 213
Škňouřilová Irena – metrový textil 228
Švecová Denisa AldEkon účetnictví 129
T.S.BOHEMIA a.s. 130
Techgal spol. s r.o. 229
TEMPISH s.r.o. 131
TESCO SW a.s. 61
TIP, spol. s r.o. 214
TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. 93
TopTeramo s.r.o. 168
Toray Textiles Central Europe s.r.o. 48, 230
TOS Olomouc, s.r.o. 215
TOUAX s.r.o. 132
Truhlářství Woodarch s.r.o. 94
TRUMF International s.r.o. 150
Ťulpík Josef, Ing. – WTC 216
UNISTAV spol. s r. o. 169
Unita, spol. s r.o. 151
Urdiamant s.r.o. 217
UVAX, s.r.o. 218
VÁHALA a spol s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků 152
Vápenka Vitošov s.r.o. 95
VELOBEL, s.r.o. 219
VHH THERMONT s.r.o. 170
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., PJ 817 HARD Jeseník 220
Vitoslavská Jarmila 231
VPO Protivanov, a.s. 96
Výstaviště Flora Olomouc, akciová společnost 133
Wambex, spol. s r.o. 171
WISCONSIN ENGINEERING CZ, s r.o. 221
Začal Martin, Mgr., advokát 134
ZAHAS, spol. s r.o. 97
ZAHRADA Olomouc s.r.o. 172
Závěšická Věra – Barrsa 232
Zemědělské družstvo Jeseník 98
ZKL Hanušovice, a.s. 28
ZLKL, s. r. o. 222
ZOMAplast s.r.o. 49
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