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Vážení přáteléDear friends,

Vážení přátelé,
velmi mě těší, že vám mohu představit již páté
vydání publikace Významné firmy Olomouckého
kraje 2020. Poprvé vyšla v roce 2008. Od té doby
se hodně změnilo, avšak odhodlání kraje rozvíjet
podnikatelské prostředí nikoli.
Firmy v rychlém časovém sledu vznikají a zanikají, slučují se, mění své podnikatelské záměry
a hledají stále nové možnosti uplatnění. V publikaci chceme ukázat studentům i jejich rodičům,
po jakých profesích je mezi největšími zaměstnavateli v regionu poptávka.

Úvodní slovoIntroductory word

Díky katalogu, který právě držíte v rukou, se seznámíte s nejvýznamnějšími podniky našeho
kraje. Stejně důležitá je také snaha představit
pozitivní příklady úspěšných firem, jež v našem
regionu působí.
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Berte prosím další vydání Významných firem
Olomouckého kraje jako příležitost najít si své budoucí uplatnění nebo jako důkaz, že stále existuje
dost šikovných lidí, které mají skvělé nápady a umí
nabídnout smysluplné zaměstnání. Chci jim za to
moc poděkovat, protože poctivá práce zůstává jedinou životní cestou k úspěchu.
Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Dear Friends,
I am very pleased that I can introduce the fifth
issue of the publication Important Companies of
the Olomouc Region. The first was published in
2008. Much has changed since then, but not the
region’s determination to develop an environment
conducive to business.
Companies come and go; they merge, change
their business plans, and unceasingly seek new
opportunities. This publication intends to show
students and their parents which professions are
the most sought-after by the largest employers in
our region.
Thanks to the catalogue you have in your
hands, you can learn about the most important
companies in the Olomouc Region. The same
emphasis is also placed on introducing positive
examples of successful companies already
operating in our region.
Please consider the next issue of Important
Companies of the Olomouc Region as an
opportunity to find future employment, or as
a testament to the fact that there are still a
number of skilful people with brilliant ideas who
can offer purposeful employment. I would like
to thank them for this, as hard work remains the
only way to live a successful life.
Ladislav Okleštěk
President of the Olomouc Region

Vážení přátelé,
podnikání umožňuje člověku pracovat sám pro
sebe, uniknout stereotypu zaměstnání, zhodnotit
veškeré úsilí a prostředky, seberealizovat se a individuálně a flexibilně organizovat svůj čas. Podnikatel je sám sobě zaměstnancem i zaměstnavatelem, podniká na vlastní odpovědnost a omezen
je pouze sám sebou. Proto je podnikání základem
tržního hospodářství a představuje hybnou sílu
celé ekonomiky.
Publikace, kterou držíte v ruce, shromažďuje informace o většině významných firem v Olomouckém kraji. Obsah katalogu je pozitivně vnímán
nejen mezi podnikateli, ale i mezi studenty, kteří
se rozhodují, co budou v životě dělat.

Mezi hlavní podnikatelské aktivity v Olomouckém kraji patří strojírenství, elektrotechnický
a chemický průmysl, stavebnictví, cestovní ruch a
lázeňství. Průmyslová výroba a zemědělství jsou
dominantní obory.
Pevně věřím, že tato publikace a její páté vydání
napomůže ke zlepšení informovanosti o významných firmách Olomouckého kraje. Aktualizovaná
a rozšířená brožura bude jistě sloužit nejen k propagaci podnikání v regionu, ale i při zahraničních
návštěvách v našem regionu. Informace jsou přehledně rozčleněny podle průmyslových odvětví
a plné dat firem, které stojí zato poznat blíže.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli
na obsahovém i organizačním zajištění vydání.
Věřím, že si katalog firem najde velké množství
čtenářů.
Pavel Šoltys
náměstek hejtmana

Dear Friends,
Business enterprises allow people to work
for themselves, escape the stereotypes of
employment, take stock of all one’s efforts and
means, reach self-fulfilment, and organise one’s
time individually and flexibly. Entrepreneurs are
their own employees and employers, they conduct
business under their own responsibility, limited
solely by their abilities. Business enterprises are
therefore the basis of a market-oriented economy,
the driving force of the whole economy.
The publication you are holding in your hands collects
information on the most important companies in the
Olomouc Region. The content of this catalogue is
perceived positively not only by the entrepreneurs,
but also by students, who are making important
decisions about their future lives.
The main entrepreneurial activities in the
Olomouc Region comprise engineering,
electrotechnical and chemical industries, civil
engineering, tourism, and the spa and relaxation
sector. Manufacturing and agriculture are the
dominating segments.
I firmly believe that this publication, in its fifth
edition, will contribute to the improvement of
the awareness of the important companies in
the Olomouc Region. This updated and expanded
booklet will surely serve as a means to promote
business enterprise in the region, but also for
foreign visitors to our region. The information
contained herein is clearly arranged according
to the individual industries and is full of data on
companies worth getting to know better.
I would like to thank everyone participating in the
preparation of this publication as regards both its
content and organisational activities. I believe
this catalogue of companies will find a wide
readership.
Pavel Šoltys
Vice-President of the Olomouc Region

Úvodní slovoIntroductory word

Vážení přáteléDear friends,
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Inovativní firmy v Olomouckém kraji
Inovativní firmy jsou takové, jež vyvíjí a úspěšně uplatňují na trhu velmi
konkurenceschopné produkty a technologie s vysokou přidanou hodnotou
pro zákazníky. Často spolupracují na vzniku inovačních produktů s jinými
organizacemi, zejména s univerzitami a dalšími výzkumnými institucemi.
Některé inovační firmy si chrání průmyslové vlastnictví vzniklé při vývoji
produktů formou patentu či užitného vzoru. Vzhledem ke zvýšenému podnikatelskému riziku spojenému s inovačními procesy se velká část těchto
firem vyznačuje úsilím o získání dotačního spolufinancování inovačních
projektů, prostřednictvím evropských, národních i regionálních programů
finanční podpory. Tyto možnosti jsou v posledních letech poměrně rozsáhlé, zejména pak prostřednictvím různých programů v rámci Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

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 strojírenství, elektrotechnický průmysl, prášková metalurgie, optika a jemná
mechanika, optoelektronika, průmyslová chemie, čerpací technika a zařízení, systémy pro transport tekutin, vodohospodářská zařízení, membránové technologie, potravinářství, a v dalších.

Innovative companies
Innovative companies in the Olomouc Region

Innovative companies are enterprises that develop and successfully
market very competitive products and technologies with high added
value for customers. They frequently collaborate with other organisations,
especially universities and other research institutions, in the development
of innovative products. Some innovative companies protect their industrial
property created during the product development by patents or utility
models. Considering the increased entrepreneurial risk associated with
innovative processes, these companies are largely characterised by efforts
to gain co-funding of innovation projects through European, national,
as well as regional financial support programmes. These possibilities
have been relatively extensive over the last few years, especially through
various programmes within the Operational Programme “Research and
Development for Innovations”.

and precision mechanics, optoelectronics, industrial chemistry, pumping
technology and equipment, fluid transport systems, water management
facilities, membrane technologies, food processing industry, and many
others.

Inovativní firmy v Olomouckém kraji

The Olomouc Region provides various initiatives to help create and develop
innovative companies by supporting various projects like the Enterprising
Mind competition organised annually by the Science and Technology
Park of Palacký University Olomouc. It is also worth mentioning the
Entrepreneur of the Year competition associated with awarding prizes to
significant entrepreneurs and their companies in the Olomouc Region.
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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. Mnohé z těchto společností jsou nejen spolehlivými dodavateli
kvalitních výrobků a služeb, ale mohou být i vhodnými partnery pro zapojení do společných výzkumných, vývojových a inovačních projektů. Některé
také představují příležitost k výhodným kapitálovým investicím.

Olomoucký kraj pomáhá různými iniciativami ke vzniku a rozvoji inovativních firem, prostřednictvím podpory projektů, jako jsou např. Soutěž
Podnikavá hlava, kterou každoročně pořádá VTP Univerzity Palackého
v Olomouci. Za zmínku jistě stojí i Soutěž Podnikatel roku, která je spojena
s oceněním významných podnikatelů a jejich firem v Olomouckém kraji aj.
Další nástroje podpory inovačního podnikání a spolupráce mezi firmami
a výzkumnými institucemi vychází ze strategie v oblasti podpory inovací,
jednak Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (RIS OK) a v posledním období zejména Krajské přílohy Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj. Implementací strategie v oblasti inovací se zabývá především
sdružení OK4Inovace, v posledních letech zejména za podpory projektu
Smart Akcelerátor Olomouckého kraje. V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož prostřednictvím byla implementována
RIS3 strategie na území Olomouckého kraje. OK4Inovace působilo v tomto
projektu jako tzv. výkonná jednotka/partner. Příjemcem dotace na projekt
byl pak Olomoucký kraj, který se na realizaci aktivit projektu podílel. Členy
sdružení jsou Olomoucký kraj a Univerzita Palackého v Olomouci.

The Olomouc Region offers favourable conditions for the emergence
and operation of companies with high added value, such as companies
developing and producing innovative products. Many of these companies
are not only reliable suppliers of high-quality products and services,
but are also suitable partners to engage in joint research, development,
and innovation projects. Some of them also provide an opportunity for
profitable capital investment.

The region is home to innovative companies operating in knowledgeintensive fields, such as nanotechnology and advanced materials,
biomedicine and life sciences, and advanced agriculture and biotechnology,
as well as engineering, electrical engineering, powder metallurgy, optics

Other tools of support to innovative entrepreneurship and cooperation
between companies and research institutions are based on regional
innovation strategies, for instance, the Regional Innovation Strategy of the
Olomouc Region (RIS OR), but primarily the Regional Annex to the National
RIS3 Strategy for the Olomouc Region. Implementation of strategies in
the area of innovations is chiefly carried out by OK4Inovace association,
recently through the Olomouc Region Smart Accelerator project, and
within the Operational Programme “Research and Development for
Innovations”, through which the RIS3 Strategy for the Olomouc Region
was implemented. OK4Inovace was the executive unit/partner under
this project. The recipient of the subsidy was the Olomouc Region, which
participated in the implementation of the project activities. Members of
the association are the Olomouc Region, and Palacký University Olomouc.

Innovative companies in the Olomouc Region

Inovativní firmy v O
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Ekonomické aspekty
Ekonomické aspekty Olomouckého kraje

120 711; 19,1 %
129 925; 20,5 %

108 587; 17,2 %
38 330; 6,1 %

Jeseník
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk

234 939; 37,1 %

Ekonomické aspekty Olomouckého kraje

Vzdělanost a kvalifikovanost pracovní síly v Olomouckém kraji odpovídá
průměru v České republice. V Olomouckém kraji má pracovní síla zázemí
v dlouholeté tradici průmyslové výroby. V kraji se však v posledních letech
projevuje nedostatek technicky vzdělaných lidí, zejména ze strany nových
pracovních sil. V kraji je 387 mateřských škol, které navštěvuje 22 tisíc dětí
a 296 základních škol, kde se vzdělává 55 tisíc žáků.
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Olomoucký kraj je počtem obyvatel 632 156 (k 16. 10. 2019) sedmý nejlidnatější mezi 14 kraji v České republice. Průměrnou hustotou zalidnění
119,9 obyvatel na km2 se řadí k průměrně lidnatým krajům. Hustota se však
v jednotlivých částech kraje výrazně liší. Například na Jesenicku je hustota
53,3 obyvatel na km2, oproti tomu na Přerovsku 153,1 obyvatel na km2.
Obcí s nejmenším počtem obyvatel je obec Šléglov (43 obyvatel), s nejvyšším počtem obec Olomouc (100 523 obyvatel).
Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje dobře koresponduje s věkovou strukturou v celé České republice. V posledních letech dochází k postupnému poklesu počtu osob v produktivním věku (15 – 64 let), jejichž
počet v roce 2018 představoval 64,2 % všech obyvatel kraje. Stejně jako
v celé České republice naopak neustále stoupá počet osob v poproduktivním
věku (65 a více let). V roce 2018 jejich počet tvořil 20,2 % všech obyvatel kraje.
Průměrný věk osob v Olomouckém kraji v roce 2018 byl 42,8 let. Obec s nejvyšším průměrným věkem je Radkova Lhota 58,4 let (198 obyvatel), obec s
nejnižším průměrným věkem jsou Hlušovice 35,0 let (930 obyvatel).

Olomoucký kraj má v současné době nižší míru nezaměstnanosti, než vykazuje celorepublikový průměr (k 30. 6. 2019 2,49 %, ČR 2,6 %). Největší
podíl nezaměstnaných již tradičně tvoří osoby se základním vzděláním bez
odborné kvalifikace. Nejmenší nezaměstnanost k 30. 6. 2019 je v okrese
Prostějov (1,9%), nejvyšší nezaměstnanost je v okrese Jeseník (3,3%). 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.
Pro Olomoucký kraj bylo k 30. 6. 2019 charakteristické nižší zastoupení uchazečů o zaměstnání ve věku do 39 let (37,8 %), zvýšený podíl byl
naopak zaznamenán především u věkové skupiny 55 až 59 let (16,1 %).
Základní vzdělání mělo v kraji 28,7 % uchazečů, střední odborné vzdělání
s výučním listem 34,4 % a úplné střední s maturitou (bez vyučení) 15,3
% uchazečů. Akademický či vědecký titul mělo 8,1 % uchazečů. Nabídka
volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR v Olomouckém kraji dosahovala 10,9 tis. míst. Nezaměstnanost podle okresů v Olomouckém kraji
k 30. 6. 2019 byla: Jeseník (3,3, %), Olomouc (2,2 %), Prostějov (1,9 %),
Přerov (3,0 %) a Šumperk (2,7 %).

Průměrná mzda v kraji patří již řadu let výrazně pod celorepublikový průměr. V 1. čtvrtletí v roce 2019 dosahovala výše 28 989 Kč (11. místo v rámci
ČR). Ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2018 se průměrná mzda zvýšila o 2 134
Kč, tj. o 7,9 %.
Olomoucký kraj má příznivé podnikatelské prostředí, které vychází ze silné
průmyslové tradice, široké odvětvové a oborové základny, kvalitní a dostupné pracovní síly. To vše vytváří dobré podmínky pro rozvoj všech druhů
podnikatelských aktivit. Olomoucký kraj má převážně průmyslový charakter. Nejvyšší zaměstnanost je vykazována v sektoru průmyslu a v terciérním
sektoru. Zaměstnanost v zemědělství se neustále snižuje. Intenzivní zemědělská výroba je situována především do úrodné jižní části kraje. V hornaté
severní části kraje převládá zemědělství extenzivní.

48,6 %

15,3 %

Průmysl
Školství, zdravotnictví
veřejná správa
Stavebnictví
Zemědělství a lesní
správa
Služby

4,8 %

7,1 %

24,2 %

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

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v roce 2017 v Olomouckém kraji vykazoval 373 727 Kč a řadil se tak až na 12. místo mezi 14. kraji v ČR.
Ekonomickou základnu kraje tvoří malí a střední podnikatelé. K 30. 6. 2019
bylo v kraji evidováno celkem 141 239 malých podniků do 25 zaměstnanců
(vč. fyzických osob) a 1 261 středních podniků (25 – 249 zaměstnanců).
Velkých podniků s 250 a více zaměstnanci bylo k tomuto datu v kraji evidováno 101.
Rozvoj podnikatelských aktivit je vždy ovlivněn také dopravní dostupností.
Olomoucký kraj má relativně dobře vybudovanou silniční síť. Krajem prochází čtyři dálnice - D1, D46, D35 a D48. Železniční tratě jsou krajem vedeny
rovnoměrně, v Přerově se nachází důležitý železniční uzel a křižovatka dvou
mezinárodních železničních koridorů (II. a III. tranzitní koridor).
Nejvýznamnější silniční a železniční tahy procházející Olomouckým krajem:
D1 – (Vyškov – Kroměříž) – Přerov - Lipník nad Bečvou – Bělotín - (Ostrava - Polsko)
D46 – (Vyškov) – Prostějov - Olomouc – dále s pokračováním I/46 Olomouc
– Horní Loděnice – (Opava – Polsko)
D35 – (Hradec Králové) - Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou
D48 – Bělotín – (Palačov – Český Těšín – Polsko)
I/55 – Olomouc – Přerov – (Břeclav)
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)

Ekonomické aspekty Olomouckého kraje

Olomoucký kraj se nachází na severu střední Moravy a má 104 km dlouhou státní hranici s Polskem. Svou rozlohou 5 271,5 km² zaujímá osmé
místo mezi 14 kraji České republiky. Kraj se skládá z pěti okresů: Jeseník,
Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk. Společně se Zlínským krajem tvoří
správní region NUTS 2 s názvem Střední Morava. Krajským městem je Olomouc (100 523 obyvatel). Z celkového počtu 402 obcí Olomouckého kraje
má 30 statut města, 12 městysů.
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Ekonomické aspekty Olomouckého kraje

Název školy
Fakulty - obory
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Počet studentů Rok založení Město
v Ol. kraji
/ fungování v
kraji

Univerzita Palackého
20 029 (2018) 1573/ 1946 Olomouc
Olomouc
Cyrilometodějská teologická fakulta
Lékařská fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta tělesné kultury
Právnická fakulta
Fakulta zdravotnických věd
Moravská vysoká škola
722
2005
Olomouc
Olomouc
Ekonomika a management
Systémové inženýrství a informatika
Navazující magisterské studium Ekonomika a management
Vysoká škola logistiky 818
2004
Přerov
Dopravní logistika
Logistika služeb
Informatika pro logistiku
Logistika cestovního ruchu
Navazující magisterský obor Logistika
Postgraduální obor Dopravní logistika
VŠB – TU Ostrava
Šumperk
Strojní fakulta (bakalářský studijní program
88
2002 / 2003
Strojírenství – obor
Strojní technologie)
Ekonomická fakulta
(veřejná ekonomika a 55
2006 / 2007
správa)

Olomoucký kraj má velmi silnou tradici ve studiu cizích jazyků. Kromě možnosti studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého je to existence tří
bilingvních gymnázií v 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 kraje (www.khkok.cz). Podnikatelé mají možnost stát se členy
kterékoli z těchto okresních komor. Hospodářská komora slouží na podporu
podnikatelského prostředí a zastupování zájmů podnikatelů.
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V Olomouckém kraji má rovněž sídlo regionální pobočka státní agentury na
podporu podnikání CzechInvest (www.czechinvest.org). K vytváření příznivého podnikatelského klimatu svými aktivitami přispívá i Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje (www.olkraj.cz, odkaz
Podnikání a regionální rozvoj).
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Olomoucký kraj se stejně jako další regiony v České republice snaží rozvíjet znalostní ekonomiku, která vychází z oblasti výzkumných a vývojových
aktivit a transferu technologií. S tímto cílem vznikla Regionální inovační
strategie Olomouckého kraje a následně Krajská příloha Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj. Naplňování těchto strategií je úkolem sdružení
OK4Inovace, které realizuje aktivity v této oblasti, v posledních letech pak
zejména prostřednictvím projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje.
K růstu inovačního potenciálu přispívá i činnost klastrů, oborových seskupení firem podobného zaměření. Za podpory Olomouckého kraje působí na
území regionu v současnosti pět klastrů: Olomoucký klastr inovací, Český
optický klastr, Moravskoslezský dřevařský klastr, klastr CREA Hydro &Energy, z.s. a od roku 2009 rovněž klastr MedChemBio.
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Úzká spolupráce probíhá rovněž mezi Olomouckým krajem a Univerzitou
Palackého v Olomouci. Její vědeckotechnický park (VTP UP) je již od roku
2000 mostem mezi vědeckým a podnikatelským světem. VTP UP je díky
svému zaměření zařazeno mezi důležité regionální partnery Krajského úřadu Olomouckého kraje. Prostřednictvím Podnikatelského inkubátoru pomáhá začínajícím podnikatelům s rozjezdem firmy 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.

K růstu inovačního potenciálu přispívá i činnost klastrů, oborových seskupení firem podobného zaměření. Za podpory Olomouckého kraje působí na
území regionu v současnosti pět klastrů: Olomoucký klastr inovací, Český
optický klastr, Moravskoslezský dřevařský klastr, klastr CREA Hydro &Energy, z.s. a od roku 2009 rovněž klastr MedChemBio.
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Palackého v Olomouci. Její vědeckotechnický park (VTP UP) je již od roku
2000 mostem mezi vědeckým a podnikatelským světem. VTP UP je díky
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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.

Ekonomické aspekty Olomouckého kraje

V oblasti školství má Olomoucký kraj handicap v neexistenci vysoké školy s
technickým zaměřením. Střední technické školy jsou však v kraji rozmístěny
rovnoměrně.
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Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je jedním z nejvýraznějších projektů realizovaných
v oblasti vědy a výzkumu v Česku. Iniciátorem jeho vzniku byla Univerzita
Palackého v Olomouci, která ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc,
Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Ústavem organické
chemie a biochemie AV ČR, připravila projekt BIOMEDREG, v rámci kterého
ÚMTM vznikl. Ústav molekulární a translační medicíny se stává technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní
a translační biomedicínský výzkum. Cílem výzkumu je lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.

Inovace a vědecké poznatky se promítají i do oblasti potravinářského průmyslu. Tradici šlechtitelství a zemědělství na Hané zajišťuje Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Centrum je vědecké
pracoviště zaměřené na výzkum rostlin a vývoj rostlinných biotechnologií,
které sdružuje výzkumné týmy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť ÚEB AV ČR, v. v. i., a VÚRV, v. v. i.. Výsledky výzkumu jsou aplikovatelné například při vývoji moderních metodik šlechtění
a nových odrůd plodin, získávání nových zdrojů surovin pro potravinářský
a farmaceutický průmysl, zlepšení kvality potravin a její kontroly. Na základě výsledků základního výzkumu navrhují postupy, které umožňují šlechtitelům získat odrůdy nové generace s požadovanými vlastnostmi.

The Olomouc Region is located in the north of Central Moravia and shares
a 104-kilometre state border with Poland. With an area of 5,271.5 km², it is
the eighth-largest among the 14 regions of the Czech Republic. The region
consists of five districts: Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, and Šumperk.
Together with the Zlín Region, it forms the NUTS 2 Administrative Region
of Central Moravia. The regional capital is Olomouc (100,523 residents). Of
a total number of 402 municipalities in the Olomouc Region, there are 30
cities and 12 municipalities with “městys” (township) status.

120 711; 19,1 %
129 925; 20,5 %

108 587; 17,2 %
38 330; 6,1 %

Jeseník
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk

234 939; 37,1 %
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With a population of 632,099, the Olomouc Region is the seventh most
populous region among the 14 regions in the Czech Republic. Its average
population density of 119.9 inhabitants per km2 places it among the
average populated regions. However, population density varies considerably
in different parts of the region. For instance, the population density is 53.3
inhabitants per km2 in the Jeseník area, as compared to 153.1 inhabitants
per km2 in the Přerov area. The least populated municipality is Šléglov (43
residents); the most populated is Olomouc (100,523 residents).

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (RCPTM) je vědecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci, jehož hlavním cílem je chemický, materiálový
a optický výzkum a transfer high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe. Centrum zaměřuje své aktivity na výzkum
a vývoj moderních nanomateriálů pro čištění podzemních 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 syntetických, analytických a měřících technik umožňujících inovaci stávajících nebo zavádění zcela nových technologií.

The age structure of inhabitants of the Olomouc Region corresponds well
with the age structure throughout the Czech Republic. In recent years,
a gradual decline can be observed in the working age population (15–64
years) whose number represented 64.2% of all the inhabitants of the
region in 2018. On the contrary, the post-productive population (aged 65
or older) is steadily increasing, similarly to the whole of the Czech Republic.
In 2018, their number accounted for 20.2% of all the inhabitants of the
region. The average age of the Olomouc Region population was 42.8 years
in 2018. The municipality with the highest average age is Radkova Lhota
with 58.4 years (198 residents), while the lowest average age was reported
in Hlušovice at 35.0 years (930 residents).
The level of education and qualification of the workforce in the Olomouc
Region corresponds to the average in the Czech Republic. The workforce in

The Olomouc Region currently has a lower unemployment rate compared
to the national average (2.49% as of 30 June 2019; Czech Republic – 2.6%).
The largest share of the unemployed is traditionally comprised of people
with a basic education without professional qualifications. The lowest
unemployment rate, as of 20 June 2019, was reported in the Prostějov
District (1.9%), the highest in the Jeseník District (3.3%). On the contrary,
the demand by employers for technically skilled workers – who would
meet the requirements of the labour market – has still not been satisfied.
In terms of locale, the unemployment rate is very heterogeneous; while
the unemployment rate is lower in the core area of the region (the city of
Olomouc, the Prostějov area), the highest unemployment is reported the
Jeseník area.
As of 20 June 2019, the low number of job applicants under the age of
39 (37.8%) was characteristic of the Olomouc region, while the ratio has
predominantly increased in the age group from 55 to 59 years (16.1%).
The last stage of education for job applicants in the region was reported
as primary education in 28.7% of applicants, secondary vocational
education in 34.4% of applicants, and full secondary education in 15.3% of
applicants. An academic or scientific degree was held by 8.1% of applicants.
Job vacancies reported by the Czech Labour Office for the Olomouc Region
amounted to 10 900 jobs. The unemployment rate broken down according
to the Olomouc region districts was (as of 30 June 2019): Jeseník 3.3%,
Olomouc 2.2%, Prostějov 1.9%, Přerov 3.0%, and Šumperk 2.7%.

Economic Aspects of the Olomouc Region

Ekonomické aspekty Olomouckého kraje

the Olomouc Region has a background with a long tradition of industrial
production. In recent years, however, a lack of technically skilled people has
been reported in the region, especially in regard to new workforce. There
are 387 nursery schools in the region, attended by 22 000 children, and 296
primary schools where 55 000 pupils receive education.
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The Olomouc Region has a favourable business environment, based on
a strong industrial tradition, wide sectoral and professional base, and
a high-quality and available labour force. All of this creates good conditions
for the development of various business activities. The Olomouc Region
is predominantly industrial in nature. The highest employment rate is
reported in the industrial and tertiary sectors. Employment in agriculture
has been steadily decreasing. Intensive agricultural production is situated
primarily in the fertile southern part of the region, while extensive
agriculture dominates the mountainous northern part of the region.
48,6 %

Economic Aspects of the Olomouc Region

15,3 %
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Industry
Education, health care
public administration
Construction
Agriculture and forestry
management
Services

4,8 %

7,1 %

24,2 %

Engineering is the strongest industrial sector in the region. In recent
years, the electrical industry has been rapidly growing, which is also the
case for optics, precision mechanics, and construction. Likewise, the food
processing industry has a significant position, with regard to the significant
share of agricultural production in the region. The textile and clothing
industries have maintained their traditional status. Nanotechnologies
and biotechnology currently have the
greatest potential for innovation.
As seen from various data about the
Olomouc Region, the economy varies in
each area of the region. The strongest
infrastructure is that of industries in
the business “triangle” comprised of
the adjacent territories of Olomouc,
Prostějov, and Přerov, i.e. cities lying
about 20 km from each other.

In 2017, the per capita gross domestic product in the Olomouc Region was
CZK 373,727, ranking it at 12th place among the 14 regions of the Czech
Republic.

In the area of education, the Olomouc Region lacks a technical university.
However, secondary technical schools are spread evenly throughout the
region.

The economic base of the region is made up of small- and mediumsized businesses. As of 30 June 2019, there was a total of 141,239 small
businesses of up to 25 employees (including self-employed individuals)
and 1,261 medium-sized businesses (25–249 employees) were registered
in the region, while 101 large firms with at least 250 employees were
registered in the region as of this date.

School name
Departments –
branches

The development of business activities is always influenced by transport
accessibility. The Olomouc Region has a relatively well-constructed roads
network. Four motorways pass through the region – D1, D46, D35, and
D48. Railway lines are routed evenly throughout the region; Přerov is an
important railway hub, the junction of two international rail corridors
(transit corridors II and III).
The most significant road and rail routes passing through the Olomouc
Region:
D1 – (Vyškov – Kroměříž) – Přerov – Lipník nad Bečvou – Bělotín –
(Ostrava – Poland)
D46 – (Vyškov) – Prostějov – Olomouc – continuing to I/46 Olomouc –
Horní Loděnice – (Opava – Poland)
D35 – (Hradec Králové) – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou
D48 – Bělotín – (Palačov – Český Těšín – Poland)
I/55 – Olomouc – Přerov – (Břeclav)
I/44 – Mohelnice – Šumperk – Jeseník – Mikulovice (continuing to Poland)
Transit corridor II (Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav in the
Czech Republic)
Transit corridor III (Mosty u Jablunkova – Ostrava – Přerov – Praha – Cheb
in the Czech Republic)

Number of
Year of esCity
students in the tablishment/
Ol. Region
functioning
in the region

Palacký University
20 029 (2018) 1573/ 1946 Olomouc
Olomouc
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Faculty of Medicine and Dentistry
Faculty of Arts
Faculty of Science
Faculty of Education
Faculty of Physical Culture
Faculty of Law
Faculty of Health Sciences
Moravian Business
722
2005
Olomouc
College Olomouc
Economy and Management
Systems Engineering and Computer Science
Master’s Degree Programme in Economy and Management
College of Logistics
818
2004
Přerov
Transport Logistics
Logistics of Services
Informatics for Logistics
Logistics in Tourism
Master’s Degree Programme in Logistics
Post-graduate Programme in Transport Logistics
VŠB – Technical
Šumperk
University of Ostrava
Faculty of Mechanical
Engineering (Bachelor’s
88
2002 / 2003
Degree Programme in
machinery)
Faculty of Economics
(Public Economy and 55
2006 / 2007
Administration)

The Olomouc Region has a very strong tradition in the study of foreign
languages. In addition to studies at the Faculty of Arts, Palacký University
Olomouc, there are three bilingual grammar schools in Olomouc (English,
French, and Spanish) and a grammar school in Šternberk focusing on living
languages (English, German, French, Russian).
A chamber of commerce operates in each district of the Olomouc Region;
in addition, the Regional Chamber of Commerce of the Olomouc Region
(www.khkok.cz) has been established at the regional level. Entrepreneurs
are invited to become members of any district chamber of commerce,
which are intended to support the business environment and represent the
interests of entrepreneurs.
Also CzechInvest (www.czechinvest.org), the national business and
investment development agency, has its office in the Olomouc Region.
Likewise, activities to develop a favourable business climate are
implemented by the Strategic Development Department of the Regional
Authority of the Olomouc Region (www.olkraj.cz, section Podnikání
a regionální rozvoj).
Like other regions in the Czech Republic, the Olomouc Region is also
trying to develop a knowledge-based economy founded on research
and development activities and technology transfer. With this aim, the
Regional Innovation Strategy of the Olomouc Region and subsequently the
Regional Annex to the National RIS3 Strategy for the Olomouc Region were
created. These strategies are fulfilled by OK4Inovace, an association that
implements activities in this field, recently through the Olomouc Region
Smart Accelerator project.
The growth of innovation potential is also supported by activities of clusters
of companies with a similar area of focus. Five clusters currently operate
with the support of the Olomouc region: Innovation Cluster Olomouc, the
Czech Optical Cluster, the Moravian-Silesian Wood Cluster, the CREA Hydro
& Energy Cluster, and the MedChemBio Cluster (since 2009).

Economic Aspects of the Olomouc Region

The average wage in the region has been well below the national average
for many years, reaching CZK 28,989 in the first quarter of 2019 (11th place
within the Czech Republic). The average wage has increased by CZK 2,134,
i.e. 7.9%, in 2019, compared to the first quarter of 2018.
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offers advice related to the preparation of business plans, establishment
of companies, preparation of grant applications, subsidy management,
and promotion and marketing for start-ups, as well as assistance in the
protection of industrial property and creation of licensing agreements. For
its clients, STP UP arranges measurements, analyses, and custom research
using the facilities of Palacký University Olomouc. It prepares offers and
contracts, and provides supervision throughout their implementation.

The Institute of Molecular and Translational Medicine (IMTM) at the
Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký University Olomouc, is one of
truly outstanding projects implemented in the Czech Republic in the area
of science and research. The institute was initiated by Palacký University
Olomouc in cooperation with the Olomouc University Hospital, the University
of Chemistry and Technology Prague, and the Institute of Organic Chemistry
and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences as part of BIOMEDREG
project, through which the IMTM was funded. The Institute of Molecular and
Translational Medicine has become a technology infrastructure and platform
for basic molecular and translational biomedical research, aiming to better
understand the molecular basis of cancer and infectious diseases.

The Regional Centre of Advanced Technologies and Materials at the
Faculty of Science, Palacký University Olomouc is a scientific centre of
Palacký University Olomouc focusing on chemical, material, and optical
research, as well as the transfer of high-tech technologies into medical,
industrial, and environmental practice. The centre focuses on the research
and development of modern nanomaterials for ground- and waste-water
treatment, biologically active compounds, carbon nanostructures, magnetic
nanomaterials for medicine, optical elements for the construction of cosmic
radiation detectors, and the technology of antibacterial surface treatments
using silver nanoparticles. Centre premises offer new laboratory facilities
with a unique range of synthetic, analytical, and measuring technologies
that enable the innovation of existing technologies or introduction of
completely new technologies.

Innovation and scientific knowledge are also being applied in the food
industry. The tradition of breeding and agriculture is being insured by the
Centre of the Haná Region for Biotechnology and Agricultural Research.
A scientific site focusing on the research of plants and the development
of plant-based biotechnologies, the centre interconnects research teams
of the Faculty of Science, Palacký University Olomouc and the facilities of
the Institute of Experimental Botany of the Czech Academy of Sciences (IEB
CAS) and the Crop Research Institute (CRI) in Olomouc. Its research results
are applicable, for instance, in the development of modern methods
of breeding and new varieties of crops, acquisition of new sources of
raw materials for the food-processing and pharmaceutical industries,
improvement in the quality and control of foodstuffs, etc. Based on the
results of basic research, they propose methods to allow plant breeders to
cultivate new generations with desired properties.

Economic Aspects of the Olomouc Region
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Close cooperation has also been pursued between the Olomouc Region
and Palacký University Olomouc. Since 2000, the university’s Science and
Technology Park (STP UP) has served as a bridge between the scientific and
business world. Thanks to its orientation, STP UP is among the significant
regional partners of the Regional Authority of the Olomouc Region. Its
Business Incubator helps entrepreneurs start businesses with unique
ideas and focus. STP also leases offices and production facilities, provides
consultation services, and offers the use of devices and access to the
scientific expertise of Palacký University under favourable conditions. It
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Klastry v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj dlouhodobě podporuje aktivity regionálních sdružení nezávislých firem působících v jednom oborů, tzv. klastrů. Klastr představuje oborové
seskupení regionálních firem stejného nebo podobného zaměření, jež navzájem kooperují, ale zároveň si i konkurují. V současné době funguje na území Olomouckého kraje pět klastrů: Český optický klastr, Olomoucký klastr inovací, klastr MedChemBio, Moravskoslezský dřevařský klastr a klastr CREA Hydro &Energy.
ČESKÝ OPTICKÝ KLASTR
Český optický klastr, z.s. je zřízen za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj
optického průmyslu v České republice (s důrazem na Olomoucký kraj) formou spolupráce podniků, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v celém
hodnotovém řetězci oboru optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, rozvoje technologií
a služeb v dodavatelské a odběratelské sféře ve třech oblastech: zobrazovací
a spotřební optika, vojenská optika, světelná technika.

Hlavními aktivitami jsou:
• Výzkum, vývoj, inovace: kooperační vývojové projekty, mezinárodní
projekty, vývoj technologií, budování sdílené infrastruktury, určování
směrů rozvoje, transfer know-how o trendech a technologiích.
• Rozvoj lidských zdrojů, kvalifikace: specializované akce, školení, lákání
talentů, praxe pro studenty, stipendijní programy.
• Marketing a public relations: propagace klastru, vytváření regionální
a oborové identity Olomouckého regionu jako centra optiky.
• Internacionalizace: kooperace s evropskými klastry, přístup
k mezinárodním akcím, společné mezinárodní projekty.

OLOMOUCKÝ KLASTR INOVACÍ
Olomoucký klastr inovací tvoří regionálně propojené subjekty z oblasti IT,
správ budov a terciálního vzdělávání orientovaného zejména na oblast
ekonomiky a managementu. Jedním z cílů klastru je zvyšování povědomí
mladých lidí o podnikání a poskytování podpory začínajícím podnikatelům.
Spolupracuje s partnery na regionálních akcích, jako jsou semináře, školení,
podnikatelské soutěže a konference. Aktivně spolupracuje s akademickou
a podnikatelskou sférou za účelem přenosu výsledků vědecké činnosti do
praxe.
Předmět činnosti klastru:
• Projekty - příprava a realizace inovačních a výzkumných projektů.
• Spolupráce - propojování akademického a podnikatelského sektoru.
• Inovace - řízení inovací a research & development projektů.
• Implementace - zajištění přenosu výsledků vědecké činnosti do praxe.
Aktuální počet členů naleznete zde: https://o-k-i.cz/

KLASTR MEDCHEMBIO
Klastr MedChemBio vznikl začátkem roku 2009. Od té doby se stal klíčovým
subjektem spolupráce akademických pracovišť, 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.
Klastr chce dlouhodobě působit jak v České republice, tak v mezinárodním
měřítku jako struktura podpory výzkumu a podnikání v oblasti biologicky
aktivních látek. Hlavní cíle je možno shrnout následovně:
• poradenská činnost pro česká vědecká pracoviště v oblasti přenosu
technologií,
• vznik spin-off firem v dané oblasti,
• zhodnocení duševního vlastnictví,
• organizace testování látek,
• převod mezi laboratoří a poloprovozem,
• certifikace a legislativa,
• investice v dané oblasti,
• rozvoj regionu,
• kontakty se zahraničními komerčními partnery.

MORAVSKOSLEZSKÝ DŘEVAŘSKÝ KLASTR
Občanské sdružení Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. (MSDK, o.s.)
vzniklo v roce 2005 jako výsledek projektu – vyhledávací studie, jehož garantem a nositelem je Sdružení pro rozvoj MS kraje.
Členové sdružení jsou fyzické a právnické osoby podnikající v dřevozpracujícím a stavebním průmyslu, ale i představitelé vysokého školství. Struktura
firem pokrývá celý dřevozpracující hodnotový řetězec od pěstování dřevní
hmoty a její těžbu, přes následné zpracování až po výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou.
Členové aktivně spolupracují na realizaci společných projektů v oblastech
inovací, vzdělávání, výzkumu a propagace. Hlavním cílem je inovovat a dále
rozvíjet dřevařský klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání
v dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými
školami a podnikatelskou sférou.
Aktuální počet členů naleznete zde: http://www.msdk.cz/o-klastru/clenove/

Aktuální počet členů naleznete zde: https://medchembio.cz/clenove-klastru
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Kontaktní údaje:
Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc
e-mail: info@optickyklastr.cz
www.optickyklastr.cz
tel.: +420 581 243 685
IČ: 06658091
Předseda výkonné rady: RNDr. Jiří Nuc
Místopředseda výkonné rady: Mgr. Petr Přikryl

Kontaktní údaje:
Olomoucký klastr inovací, družstvo, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc- Hodolany
e-mail:oki@o-k-i.cz
www.o-k-i.cz

Kontaktní údaje:
MedChemBio - zájmové sdružení právnických osob
Šlechtitelů 813/21, 779 00 Olomouc - Holice
e-mail: info@medchembio.cz
www.medchembio.cz

Projektový manažer: Mgr. Marek Vaculík
e-mail: marek.vaculik@tescosw.cz
tel.: 587 333 506

Ředitel sdružení: Mgr. Ing. Arnošt Rybář
e-mail:arnost.rybar@medchembio.cz
tel:733 690 653

Kontaktní údaje:
Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení, Studentská 6202,
708 33, Ostrava-Poruba
e-mail:info@msdk.cz
www.msdk.cz

Klastry v Olomouckém kraji

Klastry v Olomouckém kraji

Aktuální počet členů naleznete zde: http://www.optickyklastr.cz/clenove/
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Clusters in the Olomouc Region

CZECH OPTICAL CLUSTER
The Czech Optical Cluster was created with the aim to improve conditions
for the optical industry’s development in the Czech Republic (with emphasis
on the Olomouc Region) through the cooperation of companies, the public
sector, and the educational sector throughout the entire value chain in
the field of optics, optomechatronics, photonics, optoelectronics, and fine
mechanics, including production, technology, and service development in
both the supplier and customer sector in the following three areas: display
and consumer optics, military optics, and lighting technology.
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Its main activities include:
• Research, development, innovations: cooperative development projects,
international projects, technology development, shared infrastructure
development, outlining of the guidelines for development, knowledge
transfer about trends and technologies;
• Development of human resources, qualifications: specialised events,
training courses, attracting talent, practical training for students,
fellowship programmes;
• Marketing and public relations: cluster promotion, creating the regional
and professional identity of the Olomouc Region as a centre of optics;
• Internationalisation: cooperation with European clusters, access to
international events, common international projects.

INNOVATION CLUSTER OLOMOUC
Innovation Cluster Olomouc comprises regionally interconnected entities
from IT, facility management, and tertiary education, primarily oriented
on the area of economy and management. One of the cluster’s objectives
is increasing young people’s awareness of business entrepreneurship and
the granting of aid to new start-up entrepreneurs. The cluster cooperates
with its partners at regional events such as workshops, training courses,
entrepreneurial contests and conferences. It also actively cooperates with
academia and the business community with a view to translate the results
of scientific activities into practice.
The cluster’s object of activity:
• Projects – preparation and implementation of innovative and research
projects;
• Cooperation – interconnecting academia and the business community;
• Innovation – management of innovations and research & development
projects;
• Implementation – translating the results of scientific activities into
practice.

MEDCHEMBIO CLUSTER
The MedChemBio Cluster was established in early 2009. Since then, it has
become a key actor in the cooperation of academic institutions, companies,
suppliers, investors, specialised associations, and manufacturing companies
in the area of development, testing, and production of pharmaceuticals, thus
facilitating the development of medicinal chemistry and chemical biology in
the Czech Republic.
In the long term, the cluster intends to provide a structure for the support of
research and business enterprise in the area of active biological substances
in the Czech Republic as well as abroad. The main objectives can be
summarised as follows:
• Advisory activities for Czech academic institutions in the area of technology
transfer;
• Development of spin-off companies in the sector;
• Appreciation of intellectual property;
• Organisation of substance testing;
• Transfers between the laboratory and the pilot plant;
• Certification and legislation;
• Investments in the sector;
• Regional development;
• Contacts with international commercial partners.

MORAVIAN-SILESIAN WOOD CLUSTER
The civic association Moravian-Silesian Wood Cluster (MSDK, o.s.) was
established in 2005 as a result of a search study project whose guarantor
and holder is the Union for the Development of the Moravian-Silesian
Region.
The association comprises individuals and legal entities conducting
business in the wood-processing and building industries, as well as
representatives of higher education. The company structure covers the
whole wood-processing value chain from the wood mass cultivation and
harvesting, to subsequent processing, to the manufacture of products with
a high added value.
The members actively cooperate in the implementation of common
projects in the area of innovations, education, research, and promotion. The
association’s main objective is to innovate and further develop the wood
cluster with activities that improve the conditions for business activities
in the wood-processing industry and strengthen the links between the
research, university, and business communities.
For the current roster of members visit http://www.msdk.cz/o-klastru/
clenove/

For the current roster of members visit https://medchembio.cz/clenove-klastru

For the current roster of members visit https://o-k-i.cz/

For the current roster of members visit http://www.optickyklastr.cz/clenove/
Contact details:
address: Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc
e-mail: info@optickyklastr.cz
www.optickyklastr.cz

Contact details:
address: tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc-Hodolany
e-mail:oki@o-k-i.cz
www.o-k-i.cz

tel.: +420 581 243 685
ID No.: 06658091
Chairman of the Executive Board: RNDr. Jiří Nuc
Vice-chairman of the Executive Board: Mgr. Petr Přikryl

Project manager: Mgr. Marek Vaculík
e-mail: marek.vaculik@tescosw.cz
tel.: +420 587 333 506

Contact details:
MedChemBio – zájmové sdružení právnických osob
Šlechtitelů 813/21, 779 00 Olomouc-Holice
e-mail: info@medchembio.cz
www.medchembio.cz
Director of the association: Mgr. Ing. Arnošt Rybář
e-mail: arnost.rybar@medchembio.cz
tel.: +420 733 690 653

Contact details:
Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení, Studentská 6202,
708 33, Ostrava-Poruba
e-mail: info@msdk.cz
www.msdk.cz

Clusters in the Olomouc Region

The Olomouc Region has provided long-term support for the activities of regional associations of independent companies operating in the same sector, called
“clusters”. A cluster is a professional grouping of companies with the same or similar area of focus who both cooperate and compete with each other at the same
time. There are currently five clusters in the territory of the Olomouc Region: the Czech Optical Cluster, Innovation Cluster Olomouc, the MedChemBio Cluster,
the Moravian-Silesian Wood Cluster, and CREA Hydro & Energy Cluster.
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Klastry v Olomouckém krajiClusters in the Olomouc Region

Automobilo
průmysl
CREA Hydro &Energy, z.s.
Klastr firem, výzkumných institucí a vysokých škol působících v oboru
technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství
a obnovitelných zdrojů energie. Členové klastru se společně podílí na
výzkumu, vývoji a inovacích produktů, propagaci oboru, prezentacích
i realizacích projektů v ČR i ve světě. Spolupracuje s velkými českými
i nadnárodními společnostmi, využívá nejmodernějších technologií
a know-how v oboru a podílí se na jeho tvorbě a předávání v rámci
mezinárodní spolupráce.
Klastr poskytuje odborné studie, školení zahraničních expertů a konzultace
v oboru pro česká i zahraniční ministerstva a další instituce v rámci rozvojové
spolupráce, programu Aid for Trade i vlastních komerčních projektů.
Je členem Národní klastrové asociace, Českého přehradního výboru
a Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, podílí
se na činnosti platformy pro čisté technologie a skupiny pro udržitelné
technologie. Je také členem evropského klastrového partnerství NATUREEF
a držitelem certifikátu „European Cluster Excellence Initiative Gold Label
Certificate“.
Aktuální počet členů naleznete zde:
http://www.creacz.com/cz/clenove-klastru/

CREA Hydro &Energy, z.s.
This cluster of companies, research institutions, and universities is active
in the branch of technologies for water works, water and waste treatment,
and renewable energy sources. Members of the cluster collectively
participate in product research, innovation, and development, promotion
of the branch, presentations, and implementation of the projects in the
Czech Republic as well as abroad. The cluster cooperates with major Czech
and international companies, utilises state-of-the-art technologies and
expertise in the field, and participates in their creation and sharing as part
of international cooperation.
The cluster provides expert studies, training of foreign experts, and
consultations in the field for both Czech and foreign ministries and
other institutions as part of the development cooperation, Aid for Trade
programme, as well as its own commercial projects.
CREA Hydro&Energy is a member of the International Cluster Association,
the Czech National Committee on Large Dams, and the Business Platform
for Foreign Development Cooperation. It also participates in the activities
of the platform for pure technologies and the group for sustainable
technologies. The cluster is a member of the NATUREEF European Strategic
Cluster Partnership and holds the European Cluster Excellence Initiative
Gold Label Certificate.

Automotive
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For the current roster of members visit
http://www.creacz.com/cz/clenove-klastru/

Contact details:
CREA Hydro&Energy, z.s., Traubova 1546/6, 602 00 Brno, tel: 773 789 264,
crea@creacz.com, www.creacz.com

Contact details:
CREA Hydro&Energy, z.s., Traubova 1546/6, 602 00 Brno,
tel: +420 773 789 264, crea@creacz.com, www.creacz.com

Manažer sdružení: Ing. Břetislav Skácel
tel.:+420 602 453 273
e-mail: bret@creacz.com

Association manager: Ing. Břetislav Skácel
tel.: +420 602 453 273
e-mail: bret@creacz.com

Automobilový průmysl
Automotive Industry
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Automobilový průmyslAutomotive Industry

Auto Hégr, a. s.

24

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Auto Hégr, a. s., provozovna Olomouc;
Auto Hégr, a. s., provozovna Šternberk;
Auto Hégr, a. s., provozovna Šumperk
Adresa:
Hněvotínská 658/54a, Olomouc, 779 00;
Olomoucká 2318/110, Šternberk, 785 01;
Jesenická 2839/1b, Šumperk, 787 01
Okres:
Olomouc, Šumperk, Jeseník
www.auto-hegr.cz
Počet zaměstnanců celkem: 80
Z toho dělníci:
29
Odvětví:
Automobilový průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Auto Hégr, a. s., with dealerships in
Olomouc, Šternberk, and Šumperk
Address:
Hněvotínská 658/54a, Olomouc, 779 00;
Olomoucká 2318/110, Šternberk, 785 01;
Jesenická 2839/1b, Šumperk, 787 01
District:
Olomouc, Šumperk, Jeseník
www.auto-hegr.cz

Automechanika,
Automechanika, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Automechanika, a.s.
Adresa:
Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov
Okres:
Prostějov
www.automechanika.cz
Počet zaměstnanců celkem: 40
Z toho dělníci:
18
Odvětví:
Automobilový průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Automechanika, a.s.
Address:
Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov
District:
Prostějov
www.automechanika.cz
Total number of employees: 40
Manual labourers:
18
Segment:
Automotive industry

Total number of employees: 80
Manual labourers:
29
Segment:
Automotive industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Prodejce nových vozů, servisní poradce, servisní technik, asistent infopultu

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

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Prodejce nových vozů a ojetých vozů, automechanik, servisní poradce.

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
New car dealer, used car dealer, car mechanic, service adviser

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Autorizovaný prodej a servis vozů ŠKODA, prodej prověřených ojetých vozů z programu ŠKODA Plus, autorizovaný servis vozů
Volkswagen a víceznačkový servis vozů ostatních značek
Hlavní produkty: Vozy ŠKODA, servis ŠKODA,
VW a dalších značek
Stručný popis firmy: Naše firma má provozovny v Olomouci, Šternberku a Šumperku a působí na trhu již od roku 1997. Na provozovně
v Olomouci zajišťujeme autorizovaný prodej
nových vozů ŠKODA i prodej prověřených ojetých vozů z programu ŠKODA Plus. Mimo to
zde nabízíme autorizovaný servis vozů Volkswagen a víceznačkový servis vozů ostatních značek. Ve Šternberku zajišťujeme pro zákazníky
autorizovaný servis vozů ŠKODA a víceznačkový servis vozů ostatních značek. V Šumperku
pak naleznete autorizovaný prodej a servis
vozů značky ŠKODA a víceznačkový servis pro
vozy ostatních značek. Naším sloganem je
Rychlost. Ochota. Kvalita. A to je i naším cílem
ve vztahu k našim zákazníkům. Naši zákazníci
oceňují individuální přístup a přátelskou atmosféru i díky tomu se k nám rádi vrací.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Authorised sale and service of ŠKODA vehicles, sale of
guaranteed used cars in the ŠKODA Plus programme, authorised service of
Volkswagen vehicles, and multi-brand service of vehicles of other makes
Main products: ŠKODA cars, service for ŠKODA,
VW and other brands
Brief description of the company: Auto Hégr,
a. s., with dealerships in Olomouc, Šternberk, and
Šumperk, has been present on the market since
1997. Our Olomouc site ensures authorised sale
of new ŠKODA cars as well as guaranteed used
cars in the ŠKODA Plus programme. In addition,
the site offers authorised service of Volkswagen
vehicles and multi-brand service of vehicles
of other makes. In Šternberk, we offer our
customers authorised service of ŠKODA cars and
multi-brand service of vehicles of other makes.
Our Šumperk establishment ensures authorised
sale and service of ŠKODA cars and multi-brand
service of vehicles of other makes. We treat each
customer true to our motto: Speed. Readiness.
Quality. Our clients appreciate our individual
approach and friendly atmosphere, thanks to
which they keep coming back.

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů ŠKODA
a autorizovaný servis vozů ŠKODA
Hlavní produkty: Nové vozy, ojeté vozy, servisní služby, náhradní díly, originální příslušenství
Stručný popis firmy: Automechanika, a.s.
je firma působící na trhu od roku 1953,
tedy více než 65 let. Za tuto dobu se stala
jedním z nejvýznamnějších autorizovaných
prodejců a servisů vozů ŠKODA v regionu.
Automechanika a.s. vyniká svým individuálním přístupem k zákazníkům a komplexní
nabídkou služeb v jednom areálu. Pod jednou střechou si může zákazník pořídit nový
či ojetý vůz, zajistit si servisní prohlídku či
opravu vozu nebo nakoupit náhradní díly
či originální příslušenství ke svému automobilu. Vyškolený tým profesionálních
prodejců a servisních poradců je připraven
prodiskutovat se zákazníkem jeho přání
a přizpůsobit nabízené služby na míru.
Automechnika, a.s. - partner Vaší mobility
více než 65 let!

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Authorised dealer of new and used ŠKODA cars and
authorised servicing of ŠKODA cars
Main products: New cars, used cars, service, spare parts, original accessories
Brief description of the company: Automechanika, a.s. is a company
operating on the market since 1953, that
is more than 65 years. During this period,
it has become one of the most important
authorised dealers and servicers of ŠKODA
cars in the region. Automechanika, a.s.
excels with its individual approach to
customers and a comprehensive range of
services all in one place. Under one roof,
customers can buy new or used cars, arrange
for service inspection or repair, and buy
spare parts or original accessories for their
cars. A trained team of professional dealers
and service advisors is ready to discuss
their customers’ requirements with them
and tailor the services offered according to
their demands. Automechanika, a.s. your
mobility partner for more than 65 years!

Automobilový průmyslAutomotive Industry

Auto Hégr, a. s.
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Centrum Moravia, spol. s r.o.
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CMN s.r.o.
CMN s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
CMN s.r.o.
Adresa:
Tržní 3130/3b., 750 02 Přerov
Okres:
Přerov
www.cmnauto.cz
Počet zaměstnanců celkem: 45
Z toho dělníci:
15
Odvětví:
Automobilový průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
CMN s.r.o.
Address:
Tržní 3130/3b., 750 02 Přerov
District:
Přerov
www.cmnauto.cz
Total number of employees: 45
Manual labourers:
15
Segment:
Automotive industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Mechanik vozidel, přijímací technik, prodejce náhradních dílů, pracovník
skladu.

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Car mechanic, incoming technician, spare parts dealer, storekeeper.

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Automechanik, skladník, přijímací technik, prodejce nových vozů

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Car mechanic, storekeeper, receiving technician, new car dealer

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Prodej a servis vozidel
Hlavní produkty: Mercedes – Benz
Stručný popis firmy: Individuální přístup rozumem a srdcem. Mercedes-Benz, Centrum Moravia, spol s r.o. se již od roku 1995 profiluje jako
významný prodejce a servisní centrum
osobních, užitkových a nákladních vozidel
značky Mercedes – Benz nejen v Olomouci, ale i v celé České republice. Od samého
počátku jsme se orientovali na všechny zákazníky, kteří na trhu kromě prémiové značky Mercedes - Benz a AMG hledali osobní,
individuální přístup a domácí atmosféru ve
spojení s profesionálním jednáním a vysokou mírou odbornosti. V roce 2019 došlo
k rozšíření portfolia o obytné vozy značky
Hymer na podvozku Mercedes-Benz. Dokážeme tak naplnit požadavky našich klientů
v oblasti profesní i volnočasové v ještě větším měřítku.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Sale and service of cars
Main products: Mercedes-Benz
Brief description of the company: Individual approach with mind and
heart. Since 1995, Mercedes-Benz, Centrum Moravia LLC has proven to be
a significant seller and service centre for
Mercedes-Benz passenger, commercial, and
industrial vehicles – not just in Olomouc,
but throughout the whole Czech Republic.
Since the beginning, we have focused
on all customers who seek the premium
brands Mercedes-Benz and AMG as well
as a personal, individual approach and
homey atmosphere in conjunction with
professional conduct and a high level of
expertise. In 2019, we have expanded
our portfolio with Hymer motorhomes on
Mercedes-Benz chassis. We can therefore
fulfil the requirements of our clients for
both professional and leisure vehicles in
even greater scope.

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Prodej a servis automobilů
Hlavní produkty: Nové vozy a náhradní díly, servis
Stručný popis firmy: Jsme autorizovaný prodejce a servis vozů značek Renault a Dacia s dlouholetou tradicí. Nabízíme kompletní servis, prodej náhradních dílů a příslušenství.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Sale and service of cars
Main products: New cars and spare parts, service
Brief description of the company: We are an authorised dealer and servicer
of Renault and Dacia cars, with years of tradition. We offer complete
servicing, and sales of spare parts and accessories.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Centrum Moravia, spol. s r.o.
Adresa:
Horní Lán 415 / 3, Olomouc, 78301
Okres:
Olomouc
www.mercedes-moravia.cz
Počet zaměstnanců celkem: 73
Z toho dělníci:
30
Odvětví:
Automobilový průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Centrum Moravia, spol. s r. o.
Address:
Horní Lán 415 / 3, Olomouc, 78301
District:
Olomouc
www.mercedes-moravia.cz
Total number of employees: 73
Manual labourers:
30
Segment:
Automotive industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

Automobilový průmyslAutomotive Industry

Centrum Morav
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
DAS Czech Republic s.r.o.;
DAS WELDING s.r.o.
Adresa:
Olomoucká 306, 753 01, Hranice
Okres:
Přerov
www.i-das.com
Počet zaměstnanců celkem: 350 + 105
Z toho dělníci:
300 + 98
Odvětví:
Automobilový průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
DAS Czech Republic s.r.o.;
DAS WELDING s.r.o.
Address:
Olomoucká 306, 753 01, Hranice
District:
Přerov
www.i-das.com
Total number of employees: 350 + 105
Manual labourers:
300 + 98
Segment:
Automotive industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země v rámci EU a země třetího světa
Předmět importu: Výrobní materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Výrobní produkty

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries and developing countries
Subject of import: Production materials
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia
Subject of export: Products of manufacture

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Operátor výroby, skladník, inspektor kvality, montážní dělník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Manufacturing operator, storekeeper, quality inspector, assembler

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Hlavní produkty: Konstrukce automobilových sedadel
Stručný popis firmy: Dodavatel konstrukcí automobilových sedadel pro
přední evropské výrobce aut s korejským vedením.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Production, trade and services other than those listed in
annexes 1 through 3 of the Trade Licensing Act
Main products: Car seat structures
Brief description of the company: Supplier of car seat structures for leading
European car manufacturers, with Korean management.

EKT CZ k.s.
EKT CZ k.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
EKT CZ k.s.
Adresa:
Víska 42, 783 21 Litovel
Okres:
Olomouc
www.eifler-kt.de
Počet zaměstnanců celkem: 90
Z toho dělníci:
50
Odvětví:
Automobilový průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
EKT CZ k.s.
Address:
Víska 42, 783 21 Litovel
District:
Olomouc
www.eifler-kt.de
Total number of employees: 90
Manual labourers:
50
Segment:
Automotive industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: Granuláty
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo
Předmět exportu: Plastové výlisky a skupiny

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany
Subject of import: Granulated materials
EXPORT: YES
Countries of export: Germany
Subject of export: Plastic mouldings and groups

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Dělník, skladník, seřizovač, nástrojař

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Manual labourer, warehouse labourer, tool setter, tool maker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Vstřikování – lisování plastů, montáže skupin
Hlavní produkty: Plastové výlisky pro domácí spotřebiče – sběrná nádoba,
zadní vedení vzduchu, příborník, koše na příbory
Stručný popis firmy: Společnost EKT CZ k.s. je výrobce precizních termoplastových produktů používaných převážně v domácích spotřebičích. Lisování
plastových dílců představuje náš stěžejní výrobní program, dále se zabýváme potiskem, frézováním,
svařováním a montáží skupin
nejen pro domácí spotřebiče,
ale i automobilový průmysl
a medicínskou techniku.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Plastic injection moulding, fitting of assembly groups
Main products: Plastic mouldings for household appliances – collecting
bins, rear air ducting, cutlery trays, silverware baskets
Brief description of the company: EKT CZ k.s. is a manufacturer of precision
thermoplastic products primarily for use in household appliances. Our
main manufacturing programme is plastic part moulding, but we also offer
printing, milling, welding, and
fitting of assembly groups for
household appliances as well
as the automotive industry and
medical device production.

Automobilový průmyslAutomotive Industry
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
FORTEX – AGS, a.s.
Adresa:
Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
Okres:
Šumperk
www.fortex.cz
Počet zaměstnanců celkem: 340
Z toho dělníci:
231
Odvětví:
Strojírenský, kovodělný průmysl,
automobilový průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
FORTEX – AGS, a.s.
Address:
Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
District:
Šumperk
www.fortex.cz
Total number of employees: 340
Manual labourers:
231
Segment:
Engineering industry, metalworking
industry, automotive industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: Hutní materiály, plasty
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rusko, Švédsko, Dánsko, Holandsko
Předmět exportu: Palety, kontejnery
Země exportu: Německo, Rusko, Ukrajina, Chorvatsko, Slovensko, Slovinsko
Předmět exportu: Čistírny odpadních vod

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany
Subject of import: Metallurgical material, plastics
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, Russia, Sweden, Denmark, the Netherlands
Subject of export: Pallets, containers
Countries of export: Germany, Russia, Ukraine, Croatia, Slovakia, Slovenia
Subject of export: Waste-water treatment plants

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Pracovníci do výroby na zpracování topných kabelů a na obsluhu automatických linek

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Manual labourers for the production of electric heating cables and for
tending automated production lines

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION:

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; projektová činnost ve výstavbě; opravy silničních vozidel; silniční motorová doprava nákladní;
výroba plastových 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; pronájem a půjčování věcí
movitých
Hlavní produkty: Realizace staveb, doprava
a mechanizace, čistírny odpadních vod, kovové
přepravní palety pro automobilový průmysl, ocelové nádrže, výroba zemědělské techniky, prodej
a servis automobilů
Stručný popis firmy: Společnost FORTEX – AGS,
a.s. je obchodní a výrobní společnost, která realizuje činnost v několika divizích. Společnost se
orientuje na stavební výrobu, kovovýrobu pro
logistiku, na stavbu a vývoj čistíren odpadních
vod a prodej a servis osobních a užitkových automobilů.

Scope of business: Construction of structures, changes thereto, and demolition
thereof; construction design; repair of road vehicles; cargo road transport;
manufacture of plastic and rubber products; manufacture of metal structures and
fabricated metal products; surface treatment and welding of metals and other
materials; preparatory and finishing work, specialised construction activities;
intermediation in trade and services; real estate services, facility management and
maintenance; leasing and loaning of movables
Main products: Construction of structures,
transport and mechanisation, waste-water
treatment plants, metallic pallets for the
automotive industry, steel reservoirs, production
of agricultural machinery, sale and servicing of
cars
Brief description of the company: FORTEXAGS, a joint-stock company, is a trading and
manufacturing company that operates in
several divisions. The company focuses on
building production, metalworking for logistics,
construction and development of waste-water
treatment plants, and sales and servicing of
passenger cars and commercial vehicles.

HELLA Autotech
HELLA Autotechnik Nova, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
HELLA Autotechnik Nova, s.r.o.
Adresa:
Družstevní 338/16, 789 85 Mohelnice
Okres:
Šumperk
www.hella.jobscz
Počet zaměstnanců celkem: 3000
Z toho dělníci:
1900
Odvětví:
Automobilový průmysl - Výroba a vývoj
světlometů a zadních skupinových svítilen
a elektroniky

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
HELLA Autotechnik Nova, s.r.o.
Address:
Družstevní 338/16, 789 85 Mohelnice
District:
Šumperk
www.hella.jobs.cz
Total number of employees: 3000
Manual labourers:
1900
Segment:
Automotive industry – Manufacture
a development of headlights and rear
multi-function lights, electronic parts

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo >80%, Slovensko, Polsko, Velká Británie, aj.
Předmět importu: Komponenty pro výrobu světlometů
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo >80%, Slovensko, Polsko, Velká Británie, aj.
Předmět exportu: Přední světlomety, zadní světlomety

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany >80%, Slovakia, Poland, United Kingdom,
etc.
Subject of import: Components for the manufacture of headlights
EXPORT: YES
Countries of export: Germany >80%, Slovakia, Poland, United Kingdom,
etc.
Subject of export: headlights, rear lights

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Specialisté automatizace, elektronici, elektrotechnici, procesní inženýři,
specialisté výrobních systémů

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Automation specialists, electronics technicians, electrical engineers,
process engineers, production systems specialists

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a vývoj světlometů a zadních skupinových svítilen a elektroniky
Hlavní produkty: Světlomety, zadní skupinové svítilny, elektronika
Stručný popis firmy: Společnost HELLA v České republice se zaměřuje jak na
výrobu předních světlometů a zadních skupinových svítilen do automobilů nejprestižnějších světových automobilek, tak prostřednictvím jednoho
z největších technických center v rámci skupiny HELLA, také na vývoj světelné techniky a elektroniky následně vyráběné v závodech skupiny HELLA
po celém světě.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Development and manufacture of headlights and rear
multi-function lights, electronic parts
Main products: Headlights, rear multi-function lights, electronic parts
Brief description of the company: In the Czech Republic, HELLA focuses
on the manufacture of headlights and rear multi-function lights for the
cars of the world’s most prestigious car makers, but also operates one of
the largest technical centres within the HELLA Group, where it develops
lighting and electronic appliances which are then manufactured in the
HELLA Group companies worldwide.

Automobilový průmyslAutomotive Industry
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Ing. Petr Gross s.r.o.
Adresa:
Milotice nad Bečvou 96, 753 67 Milotice
nad Bečvou
Okres:
Přerov
www.ipg.cz
Počet zaměstnanců celkem: 330
Z toho dělníci:
260
Odvětví:
Automobilový průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Ing. Petr Gross s.r.o.
Address:
Milotice nad Bečvou 96, 753 67 Milotice
nad Bečvou
District:
Přerov
www.ipg.cz
Total number of employees: 330
Manual labourers:
260
Segment:
Automotive industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Francie, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko,
Itálie, Čína, Slovinsko, Turecko
Předmět importu: Granulát, obalový materiál, kovové zálisky, formy
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Mexiko, Čína, Francie, Itálie, USA, Portugalsko
Předmět exportu: Plastové výlisky, formy, sestavy

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, France, Slovakia, Poland, Hungary, Austria,
Italy, China, Slovenia, Turkey
Subject of import: Granulated materials, packaging materials, metallic
inserts, moulds
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, Poland, Slovakia, Hungary, Mexico, China,
France, Italy, USA, Portugal
Subject of export: Plastic mouldings, moulds, assemblies

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Operátor/ka výroby, strojní údržbář, elektroúdržbář, skladník/ce, logistik/
čka

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Production operator, machine maintenance worker, electrical maintenance
worker, warehouse worker, logistician

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Vstřikování - lisování plastů, vývoj a výroba forem
a nástrojů, montáž
Hlavní produkty: Plastové optické díly pro automobilový průmysl
Stručný popis firmy: Společnost Ing. Petr Gross s.r.o. je ryze česká výrobní
firma zaměřená na komplexní služby v oblasti výroby plastových dílů, nástrojů/forem a souvisejících služeb. Společnost je dynamicky se rozvíjející
se firma s moderním strojním parkem a špičkovým potenciálem. Je uznávaným výrobcem
a dodavatelem vysoce kvalitních, technologicky náročných platových dílů, především
v oblasti optických dílů pro automobilový
průmysl, bílé techniky a elektroprůmyslu. Pro
účely zajištění kontroly rozměrové přesnosti
jejích výrobků, disponují špičkovými systémy
a mnohaletými zkušenostmi v oblasti bezkontaktního 3D optického měření dílů různých
tvarů a velikostí.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Plastic injection moulding and extrusion, development
and manufacture of moulds and tools, installation
Main products: Plastic optical parts for automotive industry
Brief description of the company: Company Ing. Petr Gross s.r.o. is a purely
Czech manufacturing company focused on comprehensive services in the field
of plastic parts, tools / molds production and related services. The company
is a dynamically developing firm with modern
machinery and top potential. It is a recognized
manufacturer and supplier of high-quality,
technologically demanding components,
especially in the field of optical components
for the automotive, white goods and electrical
industries. To ensure the dimensional accuracy of
its products, they have state-of-the-art systems
and many years of experience in contactless 3D
optical measurement of parts of various shapes
and sizes.

Kendrion (Prost
Kendrion (Prostějov) s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Kendrion (Prostějov) s.r.o.
Adresa:
Průmyslová 10, 796 01 Prostějov
Okres:
Prostějov
www.kendrion.com
Počet zaměstnanců celkem: 240
Z toho dělníci:
193
Odvětví:
Automobilový průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Kendrion (Prostějov) s.r.o.
Address:
Průmyslová 10, 796 01 Prostějov
District:
Prostějov
www.kendrion.com
Total number of employees: 240
Manual labourers:
193
Segment:
Automotive industry

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

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries
Subject of import: Components for manufacturing
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries
Subject of export: Electromagnets

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Výrobní operátor, projektový inženýr, inženýr kvality, vývojový konstruktér

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Production operator, project engineer, quality engineer, developer

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

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Development and production of electromagnetic
components
Main products: Electromagnets for hydraulic applications, valves for the
automotive industry
The company is part of an international corporation based in the Netherlands.
The plant in Prostějov was established in 1999. Since its foundation,
the company has developed from a purely manufacturing company to
a company that not only supplies high-quality products to its customers, but
is also able to cooperate on the development of completely new products
and introduce product innovations.
The company regularly invests in
modern production technologies. Its
development is focused on intelligent
electromagnetic systems and their
integration into applications. Products
are intended for use in passenger cars,
commercial vehicles, and construction
and agricultural machinery. The
company offers its employees stable,
above-standard working conditions
and regularly supports various socialresponsibility activities in the region.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
KLEIN automotive s.r.o.
Adresa:
Nádražní 100, 789 91 Štíty
Okres:
Šumperk
www.klein-automotive.cz
Počet zaměstnanců celkem: 635
Z toho dělníci:
516
Odvětví:
Automobilový průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
KLEIN automotive s.r.o.
Address:
Nádražní 100, 789 91 Štíty
District:
Šumperk
www.klein-automotive.cz
Total number of employees: 635
Manual labourers:
516
Segment:
Automotive industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU
Předmět importu: Materiál, komponenty
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Španělsko, Slovensko
Předmět exportu: Lisované, svařované, obráběné díly

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries
Subject of import: Materials, components
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, Spain, Slovakia
Subject of export: Pressed, welded, machined components

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obecně technické profese, CNC obráběč, nástrojař

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

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

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Pressing, welding and machining of metal parts for the
automotive industry
Main products: Parts for car bodies, drive units, air conditioning and
ventilation systems, active suspension dampers, rear lamps
Brief description of the company: KLEIN automotive is a Czech family business
with a long tradition in supplies for the automotive industry. It is a major
employer in the region, equipped with state-of-the-art technologies for cold
metal pressing (automatic pressing
machines with a tonnage up to
1000 kN), welding (point-presses
and robotic welding workplaces for
the production of body assemblies),
machining (single- and multi-spindle
CNC lathes and machining centres).
Major customers include the VW
Group (ŠKODA, AUDI, SEAT) and
many of its subcontractors (EDSCHA,
BENTELER, BILSTEIN, VARROC, and
others). It offers the high quality of
its products, flexibility in deliveries
and implementation of new projects,
reinvestment of profits, and stable
employment opportunities.

LINAPLAST, s.r.o.
LINAPLAST, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
LINAPLAST, s.r.o.
Adresa:
Sportovní č.p. 313, 798 12 Kralice na Hané
Okres:
Prostějov
www.linaplast.cz
Počet zaměstnanců celkem: 276
Z toho dělníci:
176
Odvětví:
Automobilový průmysl – vývoj,
nástrojářství, lisování plastů,
montážní práce, automatizace

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
LINAPLAST, s.r.o.
Address:
Sportovní č.p. 313, 798 12 Kralice na Hané
District:
Prostějov
www.linaplast.cz
Total number of employees: 276
Manual labourers:
176
Segment:
Automotive industry – development,
toolmaking, plastic moulding, assembly
operations, automatization

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Španělsko, Slovensko, Polsko, Maďarsko
Předmět importu: Granuláty, kovové zálisky, obalový materiál, elektronika
EXPORT: ANO
Země exportu: Maďarsko, Slovensko, Německo, Španělsko, Francie, Mexiko
Předmět exportu: Plastové díly, sestavy pro automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Spain, Slovakia, Poland, Hungary
Subject of import: Granulates, metal pressed-in pieces, packaging
materials, electronics
EXPORT: YES
Countries of export: Hungary, Slovakia, Germany, Spain, France, Mexico
Subject of export: Plastic parts, assemblies for automotive industry

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Směnový kontrolor, seřizovač, operátor výroby, logistik výroby

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Shift controller, fitter, production operator, production logistician

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Vývoj dílů a sestav, výroba forem, výlisky z plastů,
montážní práce, jednoúčelové stroje a zařízení, montážní a měřící přípravky
Hlavní produkty: Díly pro automobilový průmysl jako např.: řadící páky, ruční brzdy, zámkové systémy, interiérové díly a sestavy
Stručný popis firmy: Firma LINAPLAST s.r.o. je ryze česká firma, která se
zabývá zpracováním plastů včetně odzkoušení a laboratorních zkoušek.
Mezi naše zákazníky patří významné automobilové společnosti, především
z koncernu Volkswagen Group. V současnosti ve výrobním závodě v Kralicích na Hané (4 km od Prostějova) zpracováváme na 30 milionů výrobků
ročně. Specializujeme se na dodávky převážně pro automobilový průmysl.
Svým širokým záběrem jsme schopni pokrýt celý proces od vývoje výrobku,
výrobu forem, lisování a následnou montáž sestav. Máme také oddělení
automatizace a robotizace pro jednoúčelové stroje. Začátkem roku 2017
byla uvedena do provozu pobočka na Skřípově, kde probíhá lisování a také
montáž dílů pro automobilový průmysl. Výroba podléhá řízení jakosti dle
ISO 9001 a IATF 16949.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Development of parts and assemblies, production of
moulds, plastic moulded pieces, assembly works, single-purpose machines
and equipment, assembly and measuring jigs
Automotive parts, such as gear levers, hand brakes, locking systems,
interior parts and assemblies
Brief description of the company: LINAPLAST LLC is a purely Czech
company that processes plastics, including testing and laboratory testing.
Our customers include major automotive companies, especially from
the Volkswagen Group. In our modern production plant in Kralice (4 km
from Prostějov), we currently process about 30 million articles a year. We
mainly specialise in deliveries for the automotive industry. With our wide
range, we are able to cover the whole process, from product development,
production of moulds, pressing, and subsequent assembly operations. We
also operate a department of automation and robotics for single-purpose
machines. At the beginning of 2017, a new branch was put into operation
in Skřípov where the pressing and also assembly of automotive parts is
carried out. Manufacturing is subject to quality management in accordance
with ISO 9001 and IATF 16949 standards.

Automobilový průmyslAutomotive Industry

KLEIN automoti
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
MONTIX, a.s.
Adresa:
Náměstí Osvobození 14, Horka nad Moravou
(sídlo firmy)
Okres:
Olomouc
www.montix.cz
Počet zaměstnanců celkem: 800
Z toho dělníci:
500
Odvětví:
Automobilový průmysl, strojírenský
průmysl, ostatní

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
MONTIX, a.s.
Address:
Náměstí Osvobození 14, Horka nad
Moravou (company headquarters)
District:
Olomouc
www.montix.cz
Total number of employees: 800
Manual labourers:
500
Segment:
Automotive industry, engineering industry,
others

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko, Německo, Rumunsko, Indie, Čína, Polsko
Předmět importu: Dílce pro výrobky
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Německo, Rumunsko
Předmět exportu: Výrobky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Slovakia, Germany, Romania, India, China, Poland
Subject of import: Product components
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Germany, Romania
Subject of export: Products

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Referent prodeje (Sales a péče o zákazníky), procesní inženýr, technolog
lisování a montáží, konstruktér, průmyslový inženýr

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Sales officer (Sales and Customer Service), process engineer, pressing and
assembly technologist, designer, industrial engineer

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION:

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona; výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení; lisování a pokovování plastových výrobků a montáž
jejich funkčních skupin
Hlavní produkty: Plastové díly, pokovené plastové díly, přední světlomety a zadní
svítilny, signální a přídavné svítilny, funkční podsestavy a skupiny dílů pro OEM
a OES režimy automotive
Stručný popis firmy: Český výrobce plastových dílů, montážních podskupin
a kompletních sestav zejména pro automobilový průmysl i další průmyslová odvětví. Společnost se dvěma výrobními závody, a to v Horce nad Moravou (montáže)
a v Mohelnici (lisovna plastů a montáže). Z pohledu zákazníka firma zajišťující
formou projektového řízení vývojovou fázi projektů pro OEM příp. relokační fázi
projektů pro OES, design a výrobu nástroje a výrobního zařízení, vlastní výrobu dle
definovaných standardů, dodávky. Z procesního hlediska a hlediska kvality firma
funguje dle nejvyšších standardů automotive IATF 16949, VDA 6.3, atd. Samozřejmostí je certifikát ISO 14001 – Environment. Roční produkce v číslech znamená
cca 22.000.000 ks výlisků, 7.000.000 ks funkčních podsestav, 30.000 ks přídavných
a signálních svítilen a 220.000 ks předních světlometů projektů Audi, VW, Ford,
BMW, DAF, Daimler Benz, Scania, Renault, Opel, Škoda atd.

Scope of business: Production, trade and services listed in annexes 1 through
3 of the Trade Licensing Act; manufacture, installation, and repair of electrical
machinery and appliances, electronic and telecommunication equipment; pressing
and metal coating of plastic products, and assembly of their functional groups
Main products: Plastic components, metal-coated plastic components, headlights
and rear multi-function lights, signalling and additional lamps, functional
subassemblies and component groups for automotive OEM and OES regimes
Brief description of the company: MONTIX, joint-stock company, is a Czech
manufacturer of plastic components, subassemblies and complete assemblies
for the automotive industry as well as other industries. The company operates
two manufacturing plants, one in Horka nad Moravou (assembly), and the
other in Mohelnice (plastics pressing plant, and assembly). From the customer’s
perspective, the company ensures project management in the development of OEM
projects and the relocation of EOS projects; design and manufacture of tools and
process equipment; its own manufacture in accordance with defined standards;
and supplies. In process and quality terms, MONTIX operates in accordance with
the highest automotive standards – IATF 16949, VDA 6.3, etc. Of course, we hold
the ISO 14001 – Environment certificate. Our yearly production is approximately
22 million mouldings, 7 million functional subassemblies, 30 thousand additional
and signalling lamps, and 220 thousand headlights for Audi, VW, Ford, BMW, DAF,
Daimler Benz, Scania, Renault, Opel, Škoda and other brands.

MUBEA-HZP s.

MUBEA-HZP s.r.o., Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., Mubea IT
Spring Wire s.r.o., Mubea Precision Steel Tubes s.r.o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
MUBEA-HZP s.r.o., Mubea Stabilizer Bar
Systems s.r.o., Mubea IT Spring Wire s.r.o.,
Mubea Precision Steel Tubes s.r.o.
Adresa:
Dolní 100, 797 11 Prostějov
Okres:
Prostějov
www.mubea.com; www.pracemubea.cz
Počet zaměstnanců celkem: 1300
Z toho dělníci:
800
Odvětví:
Automobilový průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
MUBEA-HZP s.r.o., Mubea Stabilizer Bar
Systems s.r.o., Mubea IT Spring Wire s.r.o.,
Mubea Precision Steel Tubes s.r.o.
Address:
Dolní 100, 797 11 Prostějov
District:
Prostějov
www.mubea.com; www.pracemubea.cz
Total number of employees: 1300
Manual labourers:
800
Segment:
Automotive industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, USA, Čína
Předmět exportu: -

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, USA, China
Subject of export: -

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obsluha strojů a zařízení, seřizovač, řidič vysokozdvižného vozíku, elektronik, procesní/projektový inženýr

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Machine operator, tool setter, forklift truck driver, electronics specialist,
process/project engineer

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba dílů pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Stabilizátory, nápravové pružiny, trubky, tyče, dráty
Stručný popis firmy: V prostějovském regionu patříme mezi největší a nejvýznamnější zaměstnavatele s více než dvacetiletou tradicí. Dlouhodobě si
držíme svoji výsadní pozici v rámci koncernu, díky čemuž bylo v roce 2017
rozhodnuto o přesunu a zprovoznění vlastního inženýrského centra přímo
v Prostějově. Toto centrum se podílí
na implementaci nových technologií a standardů v rámci celé skupiny
Mubea. Pro náš úspěch je významné
také vlastní vzdělávací středisko, které zastřešuje ve spolupráci se třinácti
regionálními odbornými školami. Ve
stipendijním programu je v současné
době téměř 100 žáků. Na úrovni vývoje technologií, procesů a materiálů
se osvědčila spolupráce s univerzitami, kde mají studenti možnost zapojit se do vybraných projektů, které
přináší skutečný praktický dopad.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Manufacture of automotive components
Main products: Stabilisers, axle springs, tubes, rods, wires
Brief description of the company: Mubea is one of the largest and most
significant employers in Prostějov, with more than two decades of
tradition. We have maintained our privileged position within the concern
on a long-term basis, which led to a decision in 2017 to move the company’s
engineering centre to Prostějov.
The centre participates in the
implementation of new technologies
and standards across the Mubea
Group. Our success is also supported
by our own training centre, which
cooperates with thirteen vocational
schools in the region, currently
offering scholarship programmes
to some 100 students. We also
cooperate with several universities
in the development of technologies,
processes, and materials, where
students can participate in selected
projects, a fact that brings tangible,
practical implications for them.

Automobilový průmyslAutomotive Industry

MONTIX, a.s.
MONTIX, a.s.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
PARAGAN s.r.o.
Adresa:
Lipnická 351, 753 61 Hranice - Drahotuše
Okres:
Přerov
www.paragan.cz;
www.paraganeurobox.com;
www.paraganhorseboxes.com
Počet zaměstnanců celkem: 92
Z toho dělníci:
60
Odvětví:
Automobilový průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
PARAGAN s.r.o.
Address:
Lipnická 351, 753 61 Hranice-Drahotuše
District:
Přerov
www.paragan.cz;
www.paraganeurobox.com;
www.paraganhorseboxes.com
Total number of employees: 92
Manual labourers:
60
Segment:
Automotive industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Norsko, Švédsko, Francie, Nizozemí, Estonsko,
Slovinsko, Švýcarsko, Rakousko, Německo, Dánsko, Bulharsko, Polsko, Belgie
Předmět exportu: Užitkové vozy s nástavbou, koňské přepravníky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Norway, Sweden, France, the Netherlands,
Estonia, Slovenia, Switzerland, Austria, Germany, Denmark, Bulgaria,
Poland, Belgium
Subject of export: Commercial vehicles with superstructures, horse
transporters

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Lakýrník, konstruktér, mechanik, autoelektrikář, obchodní zástupce

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Lacquerer, designer, mechanic, car electrician, sales agent

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION:

Předmět podnikání: Výrobce nástaveb na užitkové vozy, výroba koňských přepravníků
Hlavní produkty: Eurobox nástavby, valníky, skříňové nástavby, koňské přepravníky
Stručný popis firmy: Jsme výrobcem nástaveb a přepravníků na koně pro Českou
republiku a Evropu s tradicí delší než 25 let. Naší prioritou je nejen udržení přední pozice mezi významnými výrobci v ČR a v zahraničí, ale především další rozvoj
společnosti. Využívání moderních technologií, inovace výrobního sortimentu, zvyšování kvalifikace zaměstnanců jsou součástí našeho know-how. Naše nástavby
charakterizuje propracovaný detailní design, dlouhodobá spolehlivost, technická
kvalita vozů s důrazem na komfort posádky a bezpečnost přepravy. Do procesu
vývoje našich produktu zapojujeme přímo své zákazníky. Zákazníci jsou pro nás
neustálým zdrojem zlepšení, inovací a skvělých nápadů. Počátkem roku 2016 naše
společnost vytvořila dvě výrobní divize. První
divize, označena zeleným logem, se zabývá
výrobou nástaveb pro užitková vozidla. Jde
o valníkové, skříňové, chladírenské, mrazírenské, pekárenské nástavby, včetně nejnovější vlajkové nástavby Eurobox, která vyniká
v kategorii lehkých užitkových vozidel do 3,5 t.
Druhá divize, označena černým logem, se zabývá výrobou prestižních přepravníků na koně v
kategorii vozidel do 3,5 t. Jméno PARAGAN je
již ve světě známé, vyvážíme naše produkty
do 13 zemí Evropy a naší dealerskou síť stále
rozšiřujeme na základě rostoucí poptávky po
naší značce.

Scope of business: Manufacture of extensions for commercial vehicles, manufacture
of horse transporters
Main products: Eurobox superstructures, platform trucks, box bodies, horse
transporters
Brief description of the company: PARAGAN is a manufacturer of superstructures
and horse transporters for the Czech and European markets with a tradition
exceeding 25 years. Our priorities are maintaining the leading position among main
producers in the Czech Republic and abroad, but, primarily, further development
of our company. Our expertise includes the utilisation of state-of-the-art
technologies, innovations in our product range, and increasing the qualifications
of our employees. Our superstructures are characterised by sophisticated, detailoriented design, long-term reliability, and the technical quality of our vehicles
with emphasis on comfort of the crew and transport safety.
We engage customers in the development of our products as,
for us, our customers are an unceasing source of inspiration for
improvements, innovations, and great ideas. Our company has
been operating in two divisions since 2016. One division, with
a green logo, manufactures superstructures for commercial
vehicles, for instance, platforms, boxes, refrigerators, deepfreezers, and bodies for baking companies, including the latest
flagship Eurobox superstructure that excels in the category
of light commercial vehicles up to 3.5 tonnes. The other
division, using a black logo, manufactures prestigious horse
transporters in the category of vehicles up to 3.5 tonnes. The
name PARAGAN is well-known abroad because we export our
products to 13 European countries, and we keep expanding our
dealer network based on the growing demand for our brand.

PAS Zábřeh na M
PAS Zábřeh na Moravě a. s.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
PAS Zábřeh na Moravě a. s.
Adresa:
U Dráhy 828/8, 789 01 Zábřeh
Okres:
Šumperk
www.pas-zabreh.cz
Počet zaměstnanců celkem: 62
Z toho dělníci:
42
Odvětví:
Automobilový průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
PAS Zábřeh na Moravě a. s.
Address:
U Dráhy 828/8, 789 01 Zábřeh
District:
Šumperk
www.pas-zabreh.cz
Total number of employees: 62
Manual labourers:
42
Segment:
Automotive industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Servisní služby

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia
Subject of export: Service

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Automechanik, autoelektrikář, diagnostik vozidel, lakýrník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Car mechanic, car electrician, car diagnostics specialist, varnisher

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Autoservis osobních a nákladních vozidel
Hlavní produkty: Servis vozidel, motorů, vstřikovacích čerpadel, převodových skříní, náprav, karosérií, lakování vozidel, prodej náhradních dílů.
Stručný popis firmy: Servis vozidel Tatra, Liaz, Avia, Iveco, Nissan, MAN,
Volvo, Renault, Scania, Mercedes, DAF, PV3S, návěsy, přívěsy, autobusy.
Generální opravy nákladních vozidel. Opravujeme motory, převodovky,
vstřikovací čerpadla Bosch, Common Rail, VP29/30, VP44, Delphi, Denso,
Stanadyne, opravy PD jednotek. Bosch Car Service. Prodej náhradních dílů.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Servicing of passenger and commercial vehicles
Main products: Servicing of cars, engines, fuel-injection pumps, gearboxes,
axles, autobodies; vehicle painting; sale of spare parts.
Brief description of the company: We provide servicing of the following
vehicles: Tatra, Liaz, Avia, Iveco, Nissan, MAN, Volvo, Renault, Scania,
Mercedes, DAF, PV3S, semitrailers, trailers, buses. We also ensure major
overhauls of vehicles, repairs of motors, gearboxes, fuel-injection pumps
(Bosch, Common Rail, VP29/30, VP44, Delphi, Denso, Stanadyne), repairs
of unit-pump and unit-injector systems. We are a Bosch Car Service partner,
and we sell spare parts.

Automobilový průmyslAutomotive Industry
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Senior Flexonics Czech s.r.o.
Adresa:
Průmyslová 733/9, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.seniorflexonics.cz
Počet zaměstnanců celkem: 270
Z toho dělníci:
180
Odvětví:
Automobilový průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Senior Flexonics Czech s.r.o.
Address:
Průmyslová 733/9, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.seniorflexonics.cz
Total number of employees: 270
Manual labourers:
180
Segment:
Automotive industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU, Indie, Čína, Jižní Afrika
Předmět importu: Komponenty
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, USA, Brazílie, Malajsie
Předmět exportu: Hotové výrobky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries, India, China, South Africa
Subject of import: Components
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, USA, Brazil, Malaysia
Subject of export: Finished products

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Operátor výroby, technik údržby, inženýr kvality, konstruktér

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Production operator, maintenance technician, quality engineer, designer

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

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Manufacture of parts (tubes) for the automotive industry
Main products: Our main specialisation includes flexible stainless steel
tubes for oil lubrication systems of turbochargers in diesel and petrol
engines. Steel tubes and systems for the energy industry are another
important part of our product portfolio.
Brief Description of the Company: We are a dynamically developing
company with many years of experience and background with Senior plc,
a major, UK-based multinational group which currently has 33 branches
in 14 countries and employs over 7 400 employees. Our Olomouc branch
was founded in 2001 and its processing and manufacturing activities are
predominantly focused on the automotive industry, especially the design,
production, and sale of tubes.

Weba Olomouc,
Weba Olomouc, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Weba Olomouc, s.r.o.
Adresa:
K Mrazírnám 16, 779 00 Bystrovany
Okres: Olomouc
www.weba.cz
Počet zaměstnanců celkem: 235
Z toho dělníci:
186
Odvětví:
Automobilový průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Weba Olomouc, s.r.o.
Address:
K Mrazírnám 16, 779 00 Bystrovany
District:
Olomouc
www.weba.cz
Total number of employees: 235
Manual labourers:
186
Segment:
Automotive industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, 3. země (Čína, Mexiko, USA)
Předmět exportu: Tvářecí nástroje

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of import: EU countries, China, Mexico, USA
Subject of export: Forming tools

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obráběč kovů, nástrojář, konstruktér

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Metal worker, tool maker, designer

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a prodej kovových výrobků, tvářecích nástrojů
všech typů, forem a přípravků a výroba a prodej sériových dílů pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Lisovací a tvářecí nástroje
Stručný popis firmy: Firma WEBA (zal.
r. 1982) se řadí k velkým strojírenským koncernům světového významu
a je absolutním specialistou v oblasti
tváření za tepla, které splňuje vysoké
požadavky na lehké konstrukce v automobilovém průmyslu. WEBA působí
celosvětově ve čtyřech závodech ve
Steyru v Rakousku, v Olomouci v České
republice, v Taicangu v Číně a v Grand
Rapids v USA. Klienty firmy WEBA jsou
přední světoví výrobci a renomovaní
dodavatelé pro automobilový průmysl.
WEBA exportuje až pětadevadesát procent výroby, což s sebou přináší expanzivní růst na trzích v Německu, Anglii,
Švédsku, Španělsku, Česku, USA, Mexiku a Číně. Firemní kultura a benefitní
politika činí z WEBA Olomouc stabilního a perspektivního zaměstnavatele.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Manufacture and sale of metallic products, forming tools
of all types, moulds and jigs; manufacture and sale of standard automotive
parts
Main products: Pressing and moulding tools
Brief description of the company:
WEBA (established in 1982) ranks
among
the
world-renowned
engineering companies. The company
specialises in hot forming that meets
the demanding requirements for light
automotive structures. WEBA has four
sites worldwide – in Steyr (Austria),
Olomouc (Czech Republic), Taicang
(China), and Grand Rapids (USA).
WEBA’s clients include major global
manufacturers and renowned suppliers
to the automotive industry. WEBA
exports up to ninety-five percent of its
production, with resulting expansive
market growth in Germany, United
Kingdom, Sweden, Spain, Czech
Republic, USA, Mexico, and China. Its
corporate culture and benefits policy
makes WEBA Olomouc a stable and
promising employer.

Automobilový průmyslAutomotive Industry
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o.
Adresa:
Kabelíkova 2975/1a, Přerov, 750 02
Okres:
Přerov
www.botheschnitzius.cz
Počet zaměstnanců celkem: 115
Z toho dělníci:
98
Odvětví:
Ostatní – Doprava a logistika

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r. o.
Address:
Kabelíkova 2975/1a, Přerov, 750 02
District:
Přerov
www.botheschnitzius.cz
Total number of employees: 115
Manual labourers:
98
Segment:
Other – Transport and logistics

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Řidič MKD

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Driver for international trucking

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Mezinárodní nákladní doprava
Hlavní produkty: Přeprava volně ložených materiálů
Stručný popis firmy: Společnost Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o. je dceřinou
firmou německé společnosti Bothe-Schnitzius GmbH & Co. KG., specializující se na přepravu volně ložených materiálů v rámci celé Evropy. Společnost
je certifikována v souladu s požadavky ISO 9001:2016, GMP B4.1 a prošla
náročným hodnoceným SQAS.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: International trucking operations
Main products: Transport of bulk materials
Brief description of the company: Bothe-Schnitzius CZ, spol. LLC is
a subsidiary the German company Bothe-Schnitzius GmbH & Co. KG.,
specialising in the transport of bulk materials all over Europe. The company
is certified in accordance with the requirements of ISO 9001:2016, GMP
B4.1, and has passed the challenging SQAS assessment.

FTL- First Trans
FTL- First Transport Lines, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
FTL- First Transport Lines, a.s.
Adresa:
Letecká 3647/8, Prostějov, 79601
Okres:
Prostějov
www.ftl.cz
Počet zaměstnanců celkem: 251
Z toho dělníci:
185
Odvětví:
Dopravní služby

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
FTL – First Transport Lines, a.s.
Address: Letecká
3647/8, Prostějov, 79601
District:
Prostějov
www.ftl.cz
Total number of employees: 251
Manual labourers:
185
Segment:
Transport services

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

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

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Řidič/ka MKD, řidič/ka autobusu, automechanik/automechanička, autoelektrikář/ka

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Driver for international trucking, bus driver, auto mechanic, auto electrician
(men and women in all cases)

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

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Road motor transport, repair of road vehicles, operation
of a travel agency
Main products: Road motor transport – passenger and cargo, vehicle
repairs
Brief description of the company: We provide buses for domestic and
international transport, truck transport, and service of utility and
commercial vehicles and buses. Our premises feature a filling station that
sells diesel fuel and CNG. We also have a car wash for our customers as well
as storage areas, and we offer comprehensive customs services utilising our
extensive experience. We sell trucks, buses and other commercial vehicles,
as well as spare parts for these vehicles. Last but not least, the services
of our travel agency, CK FTL, are worth mentioning, as every year, the
agency prepares new and interesting offers for its clients, including various
bonuses and discounts.

Dopravní službyTransport Services
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Piešťanský X- F
Piešťanský X- Force a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
J.M.I.T. a.s.
Adresa:
Olomoucká 15, 783 65 Hlubočky –
Mariánské Údolí
Okres:
Olomouc
www.jmit.cz
Počet zaměstnanců celkem: 140
Z toho dělníci:
Odvětví:
Ostatní – doprava, přeprava

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
J.M.I.T. a.s.
Address:
Olomoucká 15, 783 65 Hlubočky –
Mariánské Údolí
District:
Olomouc
www.jmit.cz
Total number of employees: 140
Manual labourers:
Segment:
Other – transport, haulage

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
EXPORT: ANO

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
EXPORT: YES

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Řidič MKD

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Driver for international trucking

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Mezinárodní kamionová doprava
Hlavní produkty: Poskytujeme službu – přepravu
Stručný popis firmy: Česká dopravní společnost J.M.I.T. a.s. poskytuje
kvalitní logistické služby v oblasti mezinárodní i vnitrostátní dopravy, kamionové dopravy a spedice. Autodopravu zajišťujeme od roku 1991 a díky
dlouholetým zkušenostem umíme splnit náročná přání zákazníků při přepravě velkého objemu materiálu a zboží po celé Evropě.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: International trucking operations
Main products: We ensure services – haulage
Brief description of the company: J.M.I.T. PLC provides high-quality logistic
services in both international and domestic transportation, trucking
operations, and freight forwarding. We have provided road transport
since 1991, and thanks to our long-term experience, we are able to fulfil
any demands of our customers for the transportation of large volumes of
materials and goods all over Europe.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Piešťanský X- Force a.s.
Adresa:
Družstevní 442, 753 01 Hranice
Okres:
Přerov
www.x-force.cz
Počet zaměstnanců celkem: 90
Z toho dělníci:
65
Odvětví:
Dopravní služby

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Piešťanský X- Force a.s.
Address:
Družstevní 442, 753 01 Hranice
District:
Přerov
www.x-force.cz
Total number of employees: 90
Manual labourers:
65
Segment:
Transport services

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

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

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Řidič MKD, automechanik

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Driver for international trucking, car mechanic

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Nákladní autodoprava, prodej sypkých materiálů, autoservis, prodej PHM
Hlavní produkty: Nákladní automobilová doprava sypkých materiálů, opravy a servis vozidel
Stručný popis firmy: Hlavní činností společnosti Piešťanský X-Force a.s. je
provozování vnitrostátní a mezinárodní nákladní autodopravy. Zajišťujeme převážně přepravu sypkých materiálů a komodit. Disponujeme tahači
a soupravami značky DAF, MAN, VOLVO a SCANIA s návěsy od 26 m³ do
55m³. Vedle toho nabízíme prodej širokého sortimentu stavebních materiálů - drceného a těžkého kameniva splňující normy ČSN EN, štěrky, písky,
antuku a pevná paliva. Dále se zabýváme zajištěním spediční činnosti po
území celé Evropy, prodejem pohonných hmot a provozujeme kvalitní
a spolehlivý autoservis nákladních vozů, návěsů, přívěsů ale i osobních,
užitkových vozů včetně agrostrojů všech známých značek a typů. Na drobný
rozvoz používáme kontejnerové vozidlo o nosnosti 8t, které lze využít pro
svoz odpadu, odvozu zeminy, hlíny nebo uložení stavební sutě. Kontejnery
rovněž přistavujeme na stavby a demolice. V areálu naší společnosti provozujeme veřejnou čerpací stanici, kde je možné zakoupit pohonné hmoty
typu Natural 95, Diesel a v zimním období Diesel Arktic do -35 C. Součástí
čerpací stanice je prodejna s doplňkovým sortimentem pro řidiče.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Freight road transport, sale of bulk materials, auto
service, pump station sales
Main products: Haulage of loose materials, vehicle repair and service
Brief description of the company: The main activity of Piešťanský X-Force
PLC is the operation of national and international freight road transport.
We primarily ensure transport of loose materials and commodities by DAF,
MAN, VOLVO, and SCANIA tractor units with semitrailers with a volume
from 26 m³ to 55 m³. In addition, we sell a wide range of building materials
– crushed and heavy aggregates in accordance with ČSN EN (Czech and
European norms) standards, gravel, sand, clay, and solid fuels. We also
provide freight forwarding throughout Europe, sale of fuels, and we
operate a high-quality, reliable car service station for commercial vehicles,
semitrailers, trailers, as well as passenger and utility vehicles, including
agricultural machines of all brands and types. We can ensure minor
haulage by a container truck with a load capacity of 8 tonnes, which can
be used for waste collection, earth moving, or for debris collection. We also
make containers available at construction and demolition sites. We operate
a public filling station in the premises of our company, offering Natural 95
and Diesel fuels, and Diesel Arctic fuel in the winter (for temperatures to
-35 °C). The filling station also features a convenience store.

Dopravní službyTransport Services

J.M.I.T a.s.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
TORROL logistic s.r.o.
Adresa:
Kojetínská 358/71, 750 02 Přerov
Okres:
Přerov
www.torrol.cz
Počet zaměstnanců celkem: 17
Z toho dělníci:
Odvětví:
Dopravní služby

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
TORROL logistic s.r.o.
Address:
Kojetínská 358/71, 750 02 Přerov
District:
Přerov
www.torrol.cz
Total number of employees: 17
Manual labourers:
Segment:
Transport services

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obchodní zástupce, řidič

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Sales agent, driver

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Přeprava nebezpečných látek v režimu ADR, distribuce
pohonných hmot
Hlavní produkty: Prodej a distribuce pohonných hmot, silniční nákladnÍ
přeprava nebezpečných látek v režimu ADR, bezpečnostní poradce ADR,
provozování čerpacích stanic
Stručný popis firmy: Společnost TORROL logistic s.r.o. je registrovaným distributorem pohonných hmot působící na trhu od roku 2001. Společnost se
zaměřuje na prodej a distribuci pohonných hmot, přepravu nebezpečných
látek v režimu ADR. Pro naše stálé klienty zajištujeme palivové tankovací karty ve veřejných sítích čerpacích stanic. Provozování čerpacích stanici
s palivy a mazivy, činnost bezpečnostního poradce ADR.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Transport of hazardous substances within the ADR (Accord
Dangereux Routier)
scheme, fuel distribution
Main products: Sale and distribution of fuel, road freight transport of
hazardous substances within the ADR scheme, ADR safety adviser, operation
of filling stations
Brief description of the company: TORROL logistic LLC is a registered distributor
of fuels, operating on the market since 2001. The company focuses on the
sale and distribution of fuels and transport of hazardous substances within
the ADR scheme. For our regular clients, we provide fuel cards valid in public
filling station networks. We also operate a filling station that sells fuels and
lubricants, and we prove services as an ADR safety adviser.

Dopra
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Apator Metra s.r.o.
Adresa:
Havlíčkova 919/24, Šumperk 787 01
Okres:
Šumperk
www.metra-su.cz
Počet zaměstnanců celkem: 135
Z toho dělníci:
92
Odvětví:
Elektrotechnický a strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Apator Metra s.r.o.
Address:
Havlíčkova 919/24, Šumperk 787 01
District:
Šumperk
www.metra-su.cz
Total number of employees: 135
Manual labourers:
92
Segment:
Electrotechnical and engineering industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: EU
Předmět importu: Materiál a výrobky
EXPORT: ANO
Země exportu: EU, Ruská federace, Turecko
Předmět exportu: Výrobky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries
Subject of import: Materials and products
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, Russian Federation, Turkey
Subject of export: Products

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Soustružník kovů, konstruktér elektronik, dělník ve výrobě

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Metal lathe operator, electronics designer, production worker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Elektrotechnická a strojírenská výroba
Hlavní produkty: Indikátory topných nákladů, vodoměry, teploměry, termostaty, tepelné pojistky
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 zákaznických
požadavků.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Electrotechnical and engineering production
Main products: Indicators of heating costs, water meters, thermometers,
thermostats, thermal fuses
Brief description of the company: APATOR METRA LLC is one of the largest
manufacturers of measuring and control technology in the Czech Republic.
The company’s tradition dates back to 1947 when it was founded as
a branch of the national enterprise Metra Blansko. At present, the portfolio
of our products includes a classic range of thermometers and thermostats
as well as modern electronic indicators of heating costs and water meters
with radio readings. We export our products to many European countries
and to the Middle East. The
strength of the company is its
high level of quality – since
1996, we have held the EN ISO
9001:2008 certificate from
TÜV NORD CERT. Our range of
products excels in a wide range of
merchandise and is able to satisfy
most customer requirements.

Elektrocentrum t
Elektrocentrum trading spol. s r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Elektrocentrum trading spol. s r.o.
Adresa:
Tovární 45, 772 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.e-centrum.cz
Počet zaměstnanců celkem: 82
Z toho dělníci:
26
Odvětví:
Elektrotechnický průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Elektrocentrum trading spol. s r. o.
Address:
Tovární 45, 772 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.e-centrum.cz
Total number of employees: 82
Manual workers:
26
Segment:
Electrotechnical industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Technik elektro, skladník, obchodní zástupce

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Electrical technician, warehouse worker, sales agent

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Velkoobchod s elektroinstalačním materiálem a svítidly
Hlavní produkty: Svítidla, světelné zdroje, vypínače, zásuvky, rozvaděče,
jističe, topná tělesa, topné kabely
Stručný popis firmy: Elektrocentrum trading spol. s r.o. je velkoobchodem
elektroinstalačního materiálu, svítidel, světelných zdrojů a také spotřebičů
pro elektrický ohřev většiny tuzemských i zahraničních dodavatelů, včetně
sortimentu náhradních dílů.
Svým obchodním partnerům
nabízíme rychlé a plynulé
zásobování veškerým elektromateriálem po celé České
republice, odborné technické
poradenství, návrhy osvětlení
či elektrického vytápění. Jsme
součástí české velkoobchodní
skupiny JAKUB a.s. působící
v celé ČR.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Wholesale of materials for electrical installations and
lighting units
Main products: Lighting unit, lamps, switches, sockets, electrical
distributors, circuit breakers, heating elements, heating cables
Brief description of the company: Elektrocentrum trading spol. LLC ensures
wholesale of materials for electrical installations, lighting units, lamps, as
well as electric heating units from domestic and international suppliers,
including spare parts. We
offer our business partners
rapid and continuous
deliveries of various materials
for electrical installations
throughout the Czech
Republic, as well as technical
consultancy and lighting
and heating designs. We are
part of the Czech wholesale
group JAKUB PLC, operating
in throughout the Czech
Republic.

Elektrotechnický průmyslElectrotechnical Industry
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
ELZACO spol. s r.o
Adresa:
B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk
Okres:
Šumperk
www.elzaco.cz
Počet zaměstnanců celkem: 19
Z toho dělníci:
Odvětví:
Elektrotechnický průmysl + strojírenský
průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
ELZACO spol. s r. o.
Address:
B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk
District:
Šumperk
www.elzaco.cz
Total number of employees: 19
Manual labourers:
Segment:
Electrotechnical + engineering industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Konstruktér a technik strojní, konstruktér a technik elektro

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Engineering designer and technician, electrical designer and technician

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

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Manufacture and repairs of electrical equipment and
single-purpose machines
Main products: Custom-made switchboards, supplies of equipment for
small hydropower plants up to 1 MW, single-purpose machines, industrial
electrical installations including automation of industrial processes
Brief description of the company: ELZACO spol. LLC was founded in mid1991, with a focus on electrical services. Over the period of our market
presence, our activities have expanded to include services in the field
of machine design, process control, design and manufacture of small
hydropower plants.

EMOS spol. s r.o.
EMOS spol. s r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
EMOS spol. s r.o.
Adresa:
Šírava 295/17, 750 02 Přerov I-Město
Okres:
Přerov
www.emos.eu
Počet zaměstnanců celkem: 291
Z toho dělníci:
134 (skladníci + mechanici
elektrotechnických zařízení)
Odvětví:
Elektrotechnický průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
EMOS spol. s r. o.
Address:
Šírava 295/17, 750 02 Přerov I-Město
District:
Přerov
www.emos.eu
Total number of employees: 291
Manual labourers:
134 (warehouse workers + electrical
equipment mechanics)
Segment:
Electrotechnical industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU, Čína, Hong Kong, Taiwan
Předmět importu: Baterie, akumulátory, nabíječky baterií, zdroje světla,
svítidla pro domácnost a průmyslové použití, kabely, prodlužovací přívody, kabeláž pro přenos signálu (koaxiální a datové kabely), svítilny, drobná
eletrozařízení
EXPORT: ANO
Země exportu: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá
Hora, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavská republika, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Ukrajina

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries, China, Hong-Kong, Taiwan
Subject of import: Batteries, battery chargers, lamps, household and
industrial lighting units, cables, extension cords, signal cables (co-axial and
data cables), flashlights, small electrical appliances
EXPORT: YES
Countries of export: Albania, Austria, Belarus, Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia,
Lithuania, Moldova, Montenegro, the Netherlands, Poland, Portugal,
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Produktový manažer / specialista s AJ, Key account manager s AJ, elektrotechnik s AJ, specialista zahraničního obchodu s AJ, skladník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Product manager / specialist (English-speaking), Key account manager
(English-speaking), electrical engineer (English-speaking), foreign trade
specialist (English-speaking), warehouse worker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba/dovoz a distribuce elektrických a elektronických produktů
Hlavní produkty: Baterie, světelné zdroje a svítidla pro domácí i průmyslové
použití, prodlužovací přívody, svítilny, antény, drobná elektronická zařízení
- multimetry, zkoušečky, zvonky, atd.
Stručný popis firmy: EMOS spol. s r.o. je ryze česká společnost, jež působí na
trhu od roku 1991 v Přerově. V současné době je součástí koncernu EMOS,
který zahrnuje společnosti EMOS HU, EMOS PL, EMOS SI, EMOS SK a EMOS
Property. Společnými silami dodáváme naše kvalitní a zároveň cenově příznivé elektro celkem do 23 zemí Evropy, čímž uspokojujeme poptávku přibližně 412 milionů lidí. Od roku 1993 jsme výhradním distributorem světově proslulé společnosti GP Batteries, jejíž baterie, nabíječky, powerbanky,
ruční svítilny a čelovky distribuujeme na českém, slovenském, maďarském,
slovinském a chorvatském trhu.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Manufacture/import and distribution of electrical and
electronic products
Main products: Batteries, household and industrial lighting units and
lamps, extension cords, flashlights, antennas, small electrical appliances –
multimeters, testers, doorbells, etc.
Brief description of the company: EMOS spol. LLC is a purely Czech company
based in Přerov, which has been present on the market since 1991. It is
currently part of the EMOS Group that also includes the companies EMOS
HU, EMOS PL, EMOS SI, EMOS SK, and EMOS Property. We use our combined
powers to deliver our high-quality, yet affordable electrical appliances
to 23 European countries, satisfying the demands of approximately 412
million people. Since 1993, we have been an exclusive distributor of the
world-renowned company GP Batteries, whose batteries, chargers, powerbanks, flashlights, and head-lamps have been distributed by our group to
the Czech, Slovak, Hungarian, Slovenian, and Croatian markets.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Fenix Trading s.r.o
Adresa:
Slezská 2, 790 01 Jeseník
Okres:
Jeseník
www.fenixgroup.cz
Počet zaměstnanců celkem: 12
Z toho dělníci:
Odvětví:
Elektrotechnický průmysl, obchodní
společnost

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Fenix Trading s.r.o
Address:
Slezská 2, 790 01 Jeseník
District:
Jeseník
www.fenixgroup.cz
Total number of employees: 12
Manual labourers:
Segment:
Electrotechnical industry, trading company

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
EXPORT: ANO
Země exportu: Celý svět
Předmět exportu: Elektrické topné systémy

Meomed, s.r.o
Meomed, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Meomed, s.r.o.
Adresa:
Kabelíkova 1, 750 02 Přerov
Okres:
Přerov
www.meomed.com
Počet zaměstnanců celkem: 52
Z toho dělníci:
32
Odvětví:
Elektrotechnický průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Meomed, s.r.o.
Address:
Kabelíkova 1, 750 02 Přerov
District:
Přerov
www.meomed.com
Total number of employees: 52
Manual labourers:
32
Segment:
Electrotechnical industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
EXPORT: YES
Countries of export: Worldwide
Subject of export: Electrical heating systems

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Čína
Předmět exportu: Rentgenové detektory, RTG objektivy, podsestavy zdravotnických prostředků

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, China
Subject of export: X-ray detectors, X-ray lenses, medical device
subassemblies

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Pracovníci do výroby na zpracování topných kabelů a na obsluhu automatických linek

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Technician for heating cable production, automatic line operator

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
-

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
-

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a prodej elektrických topných rohoží a kabelů
Ecofloor, sálavých panelů Ecosun, topných fólií Ecofilm
Hlavní produkty: Ecofloor – podlahové topné rohože a kabely, Ecosun – sálavé vytápění, Ecofilm – podlahové nebo stropní fólie
Stručný popis firmy: Obchodní skupina Fenix vznikla v roce 1990 jako jedna
z prvních soukromých společností v České republice. V současné době je
holding tvořen jedenácti obchodními společnostmi a je jedním z největších
evropských výrobců plošných elektrických topných systémů – své produkty
vyváží již do více než 70 zemí, ležících na 4 světových kontinentech.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Manufacture and sale of Ecofloor heating mats and
cables, Ecosun radiant panels, Ecofilm heating foils
Main products: Ecofloor – heating mats and cables, Ecosun – radiant
heaters, Ecofilm – floor and ceiling heating foils
Brief description of the company: Fenix trading group was founded in 1990
as one of the first private companies in the Czech Republic. The holding
company currently includes eleven trading companies and ranks among
the largest European producers of electrical heating systems, exporting its
products to more than 70 countries on 4 continents.

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba zdravotnických prostředků a jejich podestav,
výroba rentgenových detektorů pro zdravotnické prostředky i pro nedestruktivní tetování materiálů
Hlavní produkty: Rentgenové detektory, RTG objektivy
Stručný popis firmy: Meomed je výrobce širokého spektra zdravotnických
prostředků i zařízení pro průmyslové aplikace. Hlavním zaměřením je především oblast radiologie a nedestruktivního testování, ale dodává i pro
řadu dalších odvětví (in vitro diagnostika aj.). Výrobky společnosti využívají
jako komponenty světoví lídři trhu ve svých oborech. V kategorii rentgenových zesilovačů obrazu patří Meomed mezi pouhé čtyři světové výrobce.
Společnost je certifikována dle ISO 13 485 jako výrobce zdravotnických prostředků a dle ISO 9001.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Manufacture of medical devices and their subassemblies,
manufacture of X-ray detectors for medical devices as well as nondestructive testing of materials
Main products: X-ray detectors, X-ray lenses
Brief description of the company: Meomed is a manufacturer of a wide
spectrum of medical devices as well as industrial equipment. We mainly
focus on radiology and non-destructive testing, but we also supply to
various other industries (in vitro diagnostics, etc.). Global leaders utilise our
products as components in their respective segments. Meomed is one four
global manufacturers of X-ray image intensifiers. The company is certified
as a manufacturer of medical devices in accordance with ISO 13 485 and
to ISO 9001.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
METECH s.r.o.
Adresa:
Věrovany 600, 783 75 Věrovany
Okres:
Olomouc
www.metech.cz
Počet zaměstnanců celkem: 184
Z toho dělníci:
158
Odvětví:
Elektrotechnický, kovodělný, automobilový

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
METECH s.r.o.
Address:
Věrovany 600, 783 75 Věrovany
District:
Olomouc
www.metech.cz
Total number of employees: 184
Manual labourers:
158
Segment:
Electrotechnical, metalworking,
automotive industries

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Rakousko
Předmět importu: Vstupní materiály pro výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rakousko, Maďarsko
Předmět exportu: Komponenty pro automobilový, energetický a elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Austria
Subject of import: raw materials for manufacture
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, Austria, Hungary
Subject of export: Components for the automotive, energy, and
electrotechnical industries

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Lisař, svářeč CO2, brusič, operátor CNC, nástrojář

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Press operator, welder (CO2), grinder, CNC operator, toolmaker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Lisování plechů, obrábění hliníku, svařování
Hlavní produkty: Komponenty pro automobilový, energetický a elektrotechnický průmysl
Stručný popis firmy: Naší hlavní výrobní oblastí je lisování plechů, obrábění
hliníku a svařování. Technologii lisování uplatňujeme při dodávkách do automobilového a elektrotechnického průmyslu. Oblast zpracovávání hliníku
zahrnuje mechanické obrábění, lisování a ohýbání, svařování a montáž.
Svařované komponenty dodáváme do automobilového a energetického
průmyslu.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Sheet-metal pressing, aluminium working, welding
Main products: Components for the automotive, energy, and
electrotechnical industries
Brief description of the company: Our main line of production is sheetmetal pressing, aluminium working, and welding. We utilise pressing
technology for supplies for the automotive and electrotechnical industries.
The area of aluminium working includes mechanical processing, pressing
and bending, welding, and assembly. We supply welded components for
the automotive and energy industries.

Miele technika s.
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/vyrobnizavod
Počet zaměstnanců celkem: 1700
Z toho dělníci:
1400
Odvětví:
Elektrotechnický průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Miele technika s.r.o.
Address:
Šumperská 1348, 783 91 Uničov
District:
Olomouc
www.miele.cz/vyrobnizavod
Total number of employee: 1700
Manual labourers:
1400
Segment:
Electrotechnical industry

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

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Slovakia, Slovenia, Turkey, the Netherlands,
Italy, Poland, Austria, Hungary, Spain, United Kingdom, United Arab
Emirates, India, China, Taiwan
Subject of import: Assembly components, sheet metal, plastics, electronics,
fasteners
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, Belgium, France, Italy, the Netherlands
Subject of export: Finished products, spare parts

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Montážní dělník, skladník, seřizovač, programátor, vývojový konstruktér

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Assembler, warehouse worker, adjuster, programmer, developer

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba myček a přístrojů pro praní a sušení prádla
Hlavní produkty: Sušičky, pračky a myčky pro domácí využití
Stručný popis firmy: Německá společnost Miele patří od roku 1899 mezi
nejvýznamnější výrobce špičkových spotřebičů pro domácnost i profesionální využití. Již 120 let se řídí mottem „vždy lepší“, které se odráží v kvalitě
vyrobených produktů, firemní politice i běžném pracovním dni. Miele technika s.r.o. byla v Uničově založena v roce 2002. Prvotní montáž přístrojů je
postupně doplňována o výrobu jednotlivých komponentů. V současnosti se
firma orientuje na produkci sušiček, myček
nádobí a praček s horním plněním. Neustále
investuje do přístavby nových prostor, moderního technologického vybavení a nadstandardních pracovních podmínek pro své
zaměstnance. Je hrdým držitelem Národní
ceny kvality a několika dalších ocenění
v oblasti personalistiky.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Manufacture of dishwashers, and clothes washing and
drying equipment
Main products: Dryers, washing machines and dishwashers for domestic use
Brief description of the company: Since 1899, the German company Miele
has been one of the leading manufacturers of high-end appliances for
households and professional applications. For 120 years, it has been guided
by the “Forever better” motto, which is reflected in the quality of the products
manufactured, the company policy, and everyday business. Miele technika
LLC was founded in Uničov in 2002. The
initial assembly of the devices was gradually
supplemented by the production of individual
components. The company currently focuses
on the production of dryers, dishwashers and
top-load washing machines. It has constantly
invested in the construction of new premises,
modern technological equipment, and
above-standard working conditions for its
employees. The company is a proud holder of
the National Quality Award and several other
awards in the area of human resources.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Adresa:
Janského 469/8, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.olterm.cz
Počet zaměstnanců celkem: 78
Z toho dělníci:
35
Odvětví:
Výroba a dodávka tepelné energie

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Address:
Janského 469/8, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.olterm.cz
Total number of employees: 78
Manual labourers:
35
Segment:
Production and supply of heat

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Operátor multitechnické služby, operátor bazénových technologií

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Operator of multi-technology service, swimming-pool technology operator

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a rozvod tepelné energie
Hlavní produkty: Tepelná energie, multitechnické služby, provoz bazénových technologií
Stručný popis firmy: OLTERM & TD Olomouc, a.s. je společný podnik společnosti Veolia Ebergie ČR, a.s. (66%) a Statutárního města Olomouc (34%).
Společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. je především výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro byty,
školská zařízení, terciální
a komerční sféru. Společnost
dále zajišťuje provoz Plaveckého stadionu Olomouc
a provoz Aquacentra Delfínek. OLTERM & TD Olomouc,
a.s. je obchodní společností
založenou podle právního
řádu České republiky. Sídlo
společnosti je na ulici Janského 469/8 Olomouc, Povel,
779 00 Olomouc, společnosti
je přiděleno IČO: 47677511
a DIČ: CZ47677511, společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě, sp.zn.
B 872.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Production and supply of heat
Main products: Thermal energy, multi-technology services, swimmingpool technology operation
Brief description of the company: OLTERM & TD Olomouc, PLC is a joint
venture of Veolia Energie ČR, PLC (66%) and the Statutory City of Olomouc
(34%). The company is predominantly a producer and supplier of heat for
households, schools, and
tertiary and commercial
spheres, but it also operates
the Olomouc Swimming Pool
and Delfínek Aquacentre.
OLTERM & TD Olomouc
is a trading company
incorporated in accordance
with Czech law. Its
headquarters is at Janského
469/8, 779 00 Olomouc, it
has been allocated Company
ID No. 47677511 and VAT
ID No. CZ47677511. The
company is registered with
the Company Registry Court
in Ostrava, file number
B 872.

Robertshaw CZ
Robertshaw CZ Limited, odštěpný závod

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Robertshaw CZ Limited, odštěpný závod
Adresa:
Dlouhá 2152/4; 785 01 Šternberk
Okres:
Šternberk
www.robertshaw.cz
Počet zaměstnanců celkem: 415
Z toho dělníci:
290
Odvětví:
Elektrotechnický průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Robertshaw CZ Limited, odštěpný závod
Address:
Dlouhá 2152/4; 785 01 Šternberk
District:
Šternberk
www.robertshaw.cz
Total number of employees: 415
Manual labourers:
290
Segment:
Electrotechnical industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Čína, Itálie, Rakousko
Předmět importu: Součástky pro výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rusko, Polsko aj.
Předmět exportu: Komponenty do bílé techniky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: China, Italy, Austria
Subject of import: Production components
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, Russia, Poland and others
Subject of export: Components for white goods

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Operátor výroby, elektroúdržbář, skladník, specialista zákaznického servisu
s AJ, technolog s AJ

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Production operator, electrical maintenance operator, warehouse worker,
customer service specialist (English-speaking), technologist (Englishspeaking)

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba elektromechanických komponentů do bílé
techniky
Hlavní produkty: Ovládací prvky, termostaty, vodní ventily a komponenty
pro pračky a sušičky, myčky nádobí, ledničky, mrazničky, regulátory teploty
a kapalin pro automobily a terénní vozidla
Stručný popis firmy: Robertshaw je mezinárodní výrobní společnost, která má 11 výrobních závodů a 2
R&D centra na 3 kontinentech a
celkem 6 800 zaměstnanců po
celém světě. Výrobky ze šternberského závodu jsou určeny
především do bílé techniky, ale
také do automobilového průmyslu. Ročně vyrobíme přes 15
milionů kusů výrobků, které se
exportují do celého světa. Mezi
hlavní zákazníky společnosti patří Whirlpool, Electrolux,
Bosch – Siemens, John Deere
a další.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Production of electromechanical components for white
goods
Main products: Control elements, thermostats, water valves and
components for washing machines and dryers, dishwashers, refrigerators,
freezers; temperature and fluid regulators for cars and all-terrain vehicles
Robertshaw is an international manufacturing company with 11
manufacturing plants and 2 R&D
centres on 3 continents and 6,800
employees worldwide. Products
manufactured at the Šternberk
plant are primarily intended
for white goods, but also for
the automotive industry. The
company produces more than
15 million products a year and
exports them globally. Its main
customers include Whirlpool,
Electrolux, Bosch, Siemens, John
Deere, and others.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Siemens, s.r.o., odštěpný závod
Elektromotory Mohelnice
Adresa:
Nádražní 395/25, 789 85 Mohelnice
Okres:
Šumperk
www.siemens.cz/emm
Počet zaměstnanců celkem: 2073
Z toho dělníci:
1666
Odvětví:
Elektrotechnický průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Siemens, s.r.o., odštěpný závod
Elektromotory Mohelnice
Address:
Nádražní 395/25, 789 85 Mohelnice
District:
Šumperk
www.siemens.cz/emm
Total number of employees: 2073
Manual labourers:
1666
Segment:
Electrotechnical industry

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

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Worldwide
Subject of export: Low-voltage induction motors

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Elektroinženýr, specialista na automatizaci a digitalizaci, kvalifikovaní dělníci pro elektrotechnické obory, CNC obráběč kovů, seřizovač CNC strojů

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Electrical engineer, automation and digitalisation specialist, qualified
workers for electrotechnical specialisations, CNC metalworker, CNC adjuster

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION:

Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského
zákona. Zámečnictví, nástrojařství, obráběčství, slévárenství a modelářství
Hlavní produkty: Nízkonapěťové asynchronní elektromotory s vysokou účinností
osové výšky 63 až 200 mm a výkonem 0,3 – 37kW
Stručný popis firmy: Výroba elektromotorů je specifická - jde o spojení poctivé lidské práce s nejmodernějšími technologiemi. Na výrobě elektromotorů se aktuálně
podílí téměř 2 100 zaměstnanců a více než 2300 nejrůznějších strojů a zařízení.
Ročně vyrobíme kolem 800 tisíc kusů motorů a asi 280 tisíc komponent. Zatímco
před rokem 2012 jsme vyráběli především základní provedení elektromotorů, dnes
tvoří převážnou část naší produkce speciální provedení, tedy motory vyráběné přesně podle individuálních požadavků
našich zákazníků. Našim zákazníkům
dnes nabízíme více než 80 tisíc aktivních variant elektromotorů s extrémně krátkými dodacími lhůtami. Tyto
elektromotory jsou určeny především
k pohonu průmyslových zařízení, jako
jsou ventilátory, čerpadla, kompresory
apod. Elektrotechnická výroba v areálu
závodu funguje od roku 1904. Mohelnický Siemens je držitelem titulů
Bezpečný podnik, Podnik podporující
zdraví a ceny Mosty za zaměstnávání
zdravotně postižených.

Scope of business: Manufacture, installation, and repair of electrical machinery
and appliances, electronic and telecommunications equipment. Installation, repair,
inspection and testing of electrical equipment. Manufacture, trade and services
other than those specified in Annexes 1 through 3 of the Czech Trade Licensing Act.
Locksmithing, tool-making, machining, casting of metals, modelling
Main products: High-efficiency, low-voltage induction motors of shaft height from
63 through 200 mm and output from 0.3 through 37 kW
Brief description of the company: The production of electric motors is specific
– it is a combination of honest human work with state-of-the-art technologies.
Currently, almost 2,100 employees and more than 2,300 different machines and
devices are involved in the production of electric motors. We annually produce ca.
800,000 motors and approximately 280,000 components. While basic models of
electric motors were mainly produced
before 2012, our current production
is dominated by special motors,
i.e. those manufactured exactly
to the individual requirements of
our customers. Today, we offer our
customers more than 80,000 active
variations of electric motors with
extremely short delivery times. These
electric motors are primarily designed
to drive industrial equipment such
as fans, pumps, compressors, etc.
Electrotechnical production in the
premises of the plant has been in
operation since 1904. Siemens in
Mohelnice has awarded certificates for
Secure Enterprise, Health Promoting
Enterprise, and the Bridges Award for
employing disabled persons.

TDK Electronics
TDK Electronics s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
TDK Electronics s.r.o.
Adresa:
Feritová 1, 787 15 Šumperk
Okres:
Šumperk
www.pracevtdk.cz
Počet zaměstnanců celkem: 1300
Z toho dělníci:
931
Odvětví:
Elektrotechnický průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
TDK Electronics s.r.o.
Address:
Feritová 1, 787 15 Šumperk
District:
Šumperk
www.pracevtdk.cz
Total number of employees: 1300
Manual labourers:
931
Segment:
Electrotechnical industry

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

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

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Seřizovač, mistr výroby, výrobní technik, procesní technik, technik kvality

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Adjuster, production foreman, production technician, process engineer,
quality engineer

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba elektrotechnických součástek
Hlavní produkty: Feritová jádra a keramické pozistory
Stručný popis firmy: TDK Electronics s.r.o. je významný výrobce feritových
jader a keramických pozistorů. Společně
s dalšími divizemi v Evropě, Asii a Americe tvoříme nadnárodní skupinu TDK.
Vyrábíme elektronické součástky a komponenty, které se nacházejí téměř ve
všech elektrických a elektronických zařízeních kolem nás. Mají zásadní význam
pro zajištění spolehlivého napájení,
zpracování elektrických signálů a chrání obvody před selháním a poruchou.
Společnost je držitelem certifikátů EN
ISO 14001:1996 a ISO/TS 16942:2002,
které jsou nezbytné pro uskutečňování
dodávek pro automobilový průmysl.
Celkový obrat v uplynulém obchodním
roce dosáhl 1,5 miliardy Kč.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Manufacture of electrotechnical components
Main products: Ferrite cores and ceramic PTC thermistors
Brief description of the company: TDK Electronics LLC is a leading
manufacturer of ferrite cores and
ceramic PTC thermistors. We are
part of the TDK multinational
group of companies that includes
other divisions in Europe, Asia, and
America. We manufacture electronic
components which are present in
almost all electrical and electronic
devices. They are crucial for ensuring
reliable power supply, processing
of electrical signals, and protecting
circuits from failures and malfunctions.
The company holds EN ISO 14001:1996
and ISO/TS 16942:2002 certificates,
ones fundamental for suppliers to
the automotive industry. Our total
turnover reached CZK 1.5 billion (€60
million) in the past business year.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Viscuma s.r.o.
Adresa:
Václavov 91, 789 01 Zábřeh
Okres:
Šumperk
www.viscuma.cz
Počet zaměstnanců celkem: 65
Z toho dělníci:
48
Odvětví:
Automobilový, elektrotechnický průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Viscuma s.r.o.
Address:
Václavov 91, 789 01 Zábřeh
District:
Šumperk
www.viscuma.cz
Total number of employees: 65
Manual labourers:
48
Segment:
Automotive, electrotechnical industries

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Slovinsko
Předmět importu: Vstupní suroviny (granulát + montážní komponenty)
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Slovensko, Čína, Mexiko
Předmět exportu: Plastové výlisky, montážní sestavy

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Slovenia
Subject of import: Input materials (granulates + assembly components)
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, Slovakia, China, Mexico
Subject of export: Plastic mouldings, assemblies

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Operátor/ka výroby (lisovna + montáže), seřizovač vstřikolisů, výrobní
technolog, skladník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Production operator (press plant + assembly), injection moulding machine
adjuster, production technologist, warehouse worker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Přesné vstřikování plastů a montážní práce
Hlavní produkty: Plastové výlisky montážní sestavy pro automobilový průmysl
Stručný popis firmy: Společnost Viscuma s.r.o. představuje ryze český
podnikatelský subjekt založený v roce 2007. Management firmy má
dlouholeté zkušenosti v oboru
vstřikování přesných výlisků
z termoplastických materiálů.
Výrobky společnosti jsou určeny zejména pro automobilový
a elektrotechnický průmysl.
V rámci nabízených služeb jsme
schopni také zajistit společně
s externími obchodními partnery
vývoj a výrobu vstřikovacích nástrojů pro plastové výrobky dle
přání zákazníka. Společnost je
certifikována dle systému managementu jakosti ISO 9001:2015
s plánovanou recertifkací na IATF
16949:2016 v roce 2020.

COMPANY DESCRIPTION:
Scope of business: Precision plastic injection moulding and assembly works
Main products: Plastic mouldings and assemblies for the automotive
industry
Brief description of the company: Viscuma LLC is a purely Czech business
entity established in 2007. The company management boasts longterm experience in the area of
precision injection moulding
of thermoplastic materials.
Our products are primarily
intended for the automotive
and electrotechnical industries.
In cooperation with external
business partners, we can also
develop and manufacture
customised injection moulds for
plastic products. The company is
certified in accordance with ISO
9001:2015 Quality Management
System with re-certification
to IATF 16949:2016 planned in
2020.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Everstar s.r.o.
Adresa:
Bludovská 1969/18, 787 01 Šumperk
Okres:
Šumperk
www.everstar.cz
Počet zaměstnanců celkem: 29
Z toho dělníci:
13
Odvětví:
Chemický průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Everstar s.r.o.
Address:
Bludovská 1969/18, 787 01 Šumperk
District:
Šumperk
www.everstar.cz
Total number of employees: 29
Manual labourers:
13
Segment:
Chemical industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU
Předmět importu: Pouze vstupy pro výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU a mimo země EU
Předmět exportu: Země EU – čisticí prostředky; Mimo země EU – zakázková
výroba čisticích prostředků, prodej přes obchodní partnery

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries
Subject of import: Only raw materials for production
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries and countries outside the EU
Subject of export: EU countries – cleaning products; countries outside the
EU – custom manufacture of cleaning products, sales through business
partners

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Produktový specialista, výrobní dělník / operátor výroby

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Product specialist, factory worker / production operator

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí kvalifikovaných jako vysoce toxické a toxické. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů.
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
Hlavní produkty: Průmyslové odmašťování, čištění a speciální aplikace. Profesionální úklid a čištění, drogerie a expertní čištění, zakázková výroba a privátní řešení,
služby
Stručný popis firmy: Everstar a produkty rodiny Star. Ryze český výrobce, s tradicí od
roku 1991, který nabízí a poskytuje řešení především v oblasti odmašťování, čištění,
úklidu, speciálního čištění a aplikací. U
nás naleznete kompletní řešení, které
je vždy od návrhu, přes vývoj, výrobu až
po prodej čistících a odmašťovacích prostředků a prostředků pro speciální aplikace. Nedílnou součástí každého řešení
je poskytování servisu, technologického
poradenství s možností plně zakázkového řešení. Prostředky Star jsou biologicky odbouratelné, plně respektující
životní prostředí a lidské zdraví. Jsou
vytvářeny s maximálním ohledem na
přívětivé, jednoduché a přitom výkonné
řešení daných potřeb.

Scope of business: Manufacture, trade and services other than those specified
in Annexes 1 through 3 of the Trade Licensing Act. Manufacture of hazardous
chemicals and hazardous chemical compounds and sale of chemicals and chemical
compounds classified as very toxic and toxic. Repair of other transportation
equipment and work machinery. Disposal of hazardous waste.
Main products: Industrial degreasing, cleaning, and special applications.
Professional cleaning, pharmaceutical articles and expert cleaning, custom
manufacture and private solutions, services
Brief description of the company: Everstar LLC is a purely Czech producer of Star
products, with a tradition since 1991, offering solutions primarily in the area of
degreasing, cleaning, and special
cleaning and application. We offer
complete solutions – from the design,
to the development, to the sale of
cleaning and degreasing products
and products for special applications.
Each solution is complemented by
service and technical consultancy,
with the possibility of a fully
customised solution. Star products are
biodegradable and they fully respect
the environment and human health.
Our products are developed with the
maximum effort to provide a userfriendly, simple, yet efficient solution
of the given needs.

Fagron. a.s.
Fagron. a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Fagron. a.s.
Adresa:
Holická 1098/31m, 779 00 olomouc
Okres:
Olomouc
www.fagron.cz
Počet zaměstnanců celkem: 130
Z toho dělníci:
65
Odvětví:
Chemický a farmaceutický průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Fagron. a.s.
Address:
Holická 1098/31m, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.fagron.cz
Total number of employees: 130
Manual labourers:
65
Segment:
Chemical and pharmaceutical industries

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU
Předmět exportu: Léčiva a léčivé přípravky
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU
Předmět exportu: Léčiva a léčivé přípravky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries
Subject of import: Pharmaceutical and medical products
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries
Subject of export: Pharmaceutical and medical products

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Pracovník výroby, pracovník skladu

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Production operator, warehouse employees

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Distribuce a výroba léčivých látek a přípravků
Hlavní produkty: SyrSpend SF, Pentravan, masťové základy, léčivé látky
Stručný popis firmy: Firma se zabývá distribuční a výrobní činností v oblasti léčiv, kosmetiky, doplňků stravy a chemického průmyslu. Disponujeme rozsáhlými skladovými prostory a výrobní částí s oddělenými prostory
různého stupně čistoty pro výrobu specifických produktů pro farmaceutický
průmysl.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Distribution and manufacture of pharmaceutical
products and preparations
Main products: SyrSpend SF, Pentravan, ointment bases, active
pharmaceutical ingredients
Brief description of the company: Fagron PLC is a distributor and producer of
pharmaceuticals, cosmetic products, dietary supplements, and chemicals.
We utilise extensive warehouses and production facilities with separated
areas of different clean rooms for the manufacture of specific products for
the pharmaceutical industry.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
FARMAK, a.s.
Adresa:
Na vlčinci 16/3, Klášterní Hradisko,
779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.farmak.cz
Počet zaměstnanců celkem: 268
Z toho dělníci:
155
Odvětví:
Chemický průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
FARMAK, a.s.
Address:
Na vlčinci 16/3, Klášterní Hradisko,
779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.farmak.cz
Total number of employees: 268
Manual labourers:
155
Segment:
Chemical industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, USA, Brazílie, Japonsko, Indie
Předmět exportu: Léčivé láky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, USA, Brazil, Japan, India
Subject of export: Pharmaceutical substances

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Chemik – operátor, technolog, analytik

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Chemist-operator, technologist, analyst

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výzkum, vývoj, výroba a prodej farmaceutických substancí a meziproduktů pro chemický a farmaceutický průmysl
Hlavní produkty: Léčivé látky, meziprodukty a chemické speciality
Stručný popis firmy: Společnost se zabývá především výzkumem a vývojem
farmaceutických léčivých látek a jejich následnou výrobou a prodejem.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Development, production and sale of pharmaceutical
substances and intermediate products for the chemical and pharmaceutical
industries
Main products: Pharmaceutical substances, intermediate products and
special chemicals
Brief description of the company: Farmak PLC is predominantly active in
the field of research
and development of
active pharmaceutical
substances
and
their
subsequent
production and sale.

GRANITOL a.s.
GRANITOL a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
GRANITOL a.s.
Adresa:
Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun
Okres:
Olomouc
www.granitol.cz
Počet zaměstnanců celkem: 322
Z toho dělníci:
237
Odvětví:
Chemický průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
GRANITOL a.s.
Address:
Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun
District:
Olomouc
www.granitol.cz
Total number of employees: 322
Manual labourers:
237
Segment:
Chemical industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko, Nizozemí, Belgie, Polsko, Rakousko
Předmět importu: PE granulát, masterbatch, tiskové barvy
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Dánsko, Rumunsko, Německo, Švýcarsko,
Rusko, Nizozemí, Maďarsko, Srbsko, Itálie, Ukrajina, Tádžikistán, Rakousko
Předmět exportu: LDPE a HDPE fólie, sáčky, pytle, PP vázací pásky, pytle
pro PetFood

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Slovakia, the Netherlands, Belgium, Poland, Austria
Subject of import: PE granulate, masterbatch, flexo inks
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Poland, Denmark, Romania, Germany,
Switzerland, Russia, the Netherlands, Hungary, Serbia, Italy, Ukraine,
Tajikistan, Austria
Subject of export: LDPE and HDPE films, bags, PP strapping bands, PetFood
bags

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obsluha výrobních linek, tiskař, zámečník, elektrikář

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Production line operator, printer, locksmith, electrician

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION

Předmět podnikání: Výroba vyfukovaných polyetylenových fólií, polypropylenových
vázacích pásek a pytlů pro PetFood
Hlavní produkty: Fólie pro skupinové balení, HDPE fólie Mikroten®, fólie pro výrobu
varných sáčků, obalové fólie, fólie pro osobní hygienu, fólie pro paletizaci, technické
fólie, odnosné tašky, sáčky, plachty, zemědělské strečové fólie, ochranné lepivé fólie, laminované fólie, pytle pro PetFood, PP vázací pásky, potisk až 10 barev
Stručný popis firmy: Společnost GRANITOL se sídlem v Moravském Berouně je
největším výrobcem vyfukovaných polyetylenových fólií a vázacích polypropylenových pásek v České republice s tradicí více než 120 let. GRANITOL je významným
zaměstnavatelem v Olomouckém kraji s 322 zaměstnanci a obratem 1,1 mld. korun.
Významná část produkce je exportována do 27 evropských zemí. Mezi dlouholeté
zákazníky patří řada významných národních a nadnárodních
firem. Firma vlastní certifikát
Managementu hygieny pro
výrobu fólií pro potraviny a
certifikát kvality ISO 9001:2015
a je čtyřnásobným držitelem
prestižního ocenění Obal roku,
který uděluje Obalový institut
SYBA.

Scope of business: Production of blown polyethylene films, polypropylene strapping
bands and PetFood bags
Main products: Group packaging films, Mikroten® HDPE films, boil-in bag films,
packaging films, hygienic disposable films, palletising films, technical films,
carrier bags, bags, cover films, agricultural stretch films, protective adhesive films,
laminated films, PetFood bags, PP strapping bands, printing in up to 10 colours
Brief description of the company: Based in Moravský Beroun, GRANITOL is the
largest producer of blown polyethylene films and PP strapping bands in the Czech
Republic, boasting a tradition of more than 120 years. It is a major employer in
the Olomouc Region, with 322 employees and a turnover of 1.1 billion crowns.
A significant part of the production is exported to 27 European countries and
our long-standing customers
include a number of major
national and multinational
companies. The company
holds a Hygiene Management
Certificate for the production of
food films and ISO 9001:2015
Quality Certificate, and is a fourtime winner of the prestigious
“Packaging of the Year” award
awarded by the SYBA Packaging
Institute.
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LABICOM s.r.o.
LABICOM s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
LABICOM s.r.o.
Adresa:
Šlechtitelů 19, 783 71 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.labicom.cz , www.e-shop.labicom.cz
Počet zaměstnanců celkem: 16
Z toho dělníci:
Odvětví:
Chemický průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
LABICOM s.r.o.
Address:
Šlechtitelů 19, 783 71 Olomouc
District:
Olomouc
www.labicom.cz , www.e-shop.labicom.cz
Total number of employees: 16
Manual labourers:
Segment:
Chemical industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries
Subject of import: Chemicals for water treatment and purification
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries
Subject of export: Chemicals for water treatment and purification

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

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Europe countries, USA, Canada, Japan
Subject of import: Commercial items
EXPORT: YES
Countries of export: Europe countries
Subject of export: Commercial items

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
-

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
-

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obchodní činnost, servisní činnost

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS:
Sales agent, service technician

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a prodej chemikálií na úpravu a čištění vod,
odborné poradenství
Hlavní produkty: Anorganické a organické koagulanty, organické koagulanty, externí substráty, odpěňovače, antiinkrustanty, směsné produkty
Stručný popis firmy: KEMIFLOC a.s., jež je součástí skupiny KEMIRA, si již 25
let drží své postavení na českém i evropském trhu svou výrobou síranu železitého a dalších chemikálií pro úpravu a čištění vod. Společnost je zapojena
do širokého výzkumu a rozvoje nových aplikací pro čištění pitné, technologické a odpadní vody, kde je kladen důraz na snížení spotřeby energie, uzavřené výrobní procesy a použití druhotných surovin. Pečuje o své zákazníky
z komunální i průmyslové sféry jak na území ČR, tak i Evropy, kde navíc na
Slovensku působí prostřednictvím místního zastoupení
Kemifloc Slovakia, s.r.o. Rovněž úspěšně spolupracuje
s českou sesterskou společností Kemwater ProChemie
s.r.o. v oblasti směsných produktů.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production and sale of chemicals for water treatment
and purification, professional consultancy
Main products: Inorganic and organic coagulants, external substrates,
defoamers, antiincrustants, blends
Brief description of the company: For the past 25 years, KEMIFLOC PLC,
a part of the KEMIRA Group, has been a leader on the Czech as well
as European market of ferric sulphate and other chemicals for water
purification and treatment. The company has been engaged in an extensive
research and development of new applications for the purification of
drinking water, process the waste water, with the emphasis on reduced
energy consumption, closed manufacturing processes, and use of recycled
raw materials. KEMIFLOC
cooperates with customers in
the municipal and industrial
sectors in the Czech Republic
and Europe, with, e.g.,
a local distributor, Kemifloc
Slovakia LLC, for the Slovak
market. The company also
successfully
cooperates
with its Czech subsidiary,
Kemwater ProChemie LLC, in
the area of blended products.

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

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Sale of consumables for chemical laboratories
Main products: Chemical consumables, laboratory instruments, chemicals,
standards
Brief description of the company: LABICOM LLC is engaged in the sale
of instruments, consumables, chemicals and standards especially for
chemical laboratories, where the greatest attention is paid to the collection
and preparation of samples and chromatographic analyses.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
KEMIFLOC a.s.
Adresa:
Dluhonská 2858/111, 750 02 Přerov
Okres:
Přerov
www.kemifloc.cz
Počet zaměstnanců celkem: 32
Z toho dělníci:
15
Odvětví:
Chemický průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
KEMIFLOC a.s.
Address:
Dluhonská 2858/111, 750 02 Přerov
District:
Přerov
www.kemifloc.cz
Total number of employees: 32
Manual labourers:
15
Segment:
Chemical industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU
Předmět importu: Chemikálie na úpravu a čištění vod
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU
Předmět exportu: Chemikálie na úpravu a čištění vod
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
PRECHEZA, a.s.
Adresa:
nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24,
750 02 Přerov
Okres:
Přerov
www.precheza.cz
Počet zaměstnanců celkem: 652
Z toho dělníci:
420
Odvětví:
Chemický průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
PRECHEZA, a.s.
Address:
nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24,
750 02 Přerov
District:
Přerov
www.precheza.cz
Total number of employees: 652
Manual labourers:
420
Segment:
Chemical industry

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

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: European countries, North and Central America, AsiaPacific countries, Africa, the Middle East
Subject of export: Inorganic pigments, titanium dioxide, iron oxide
pigments

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Chemický technolog, Technik EN a MaR, Mechanik EN a MaR, Strojní technolog, Operátor chemické výroby

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Chemical technologist, technician – energy and measurement & regulation,
mechanic – energy and measurement & regulation, mechanical engineer,
chemical production operator

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

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production and sales of inorganic pigments and
inorganic chemicals
Main products: PRETIOX titanium dioxide, FEPREN iron oxide pigments,
MONOSAL ferrous sulphate, PREGIPS calcium sulphate, PRESTAB calcium
sulphate, technical sulphuric acid
Brief description of the company: PRECHEZA LLC has more than one
hundred years of tradition, especially when it comes to the production of
inorganic chemical products. It is a significant Czech producer and supplier
of inorganic pigments, one of the three
titanium dioxide producers within the CEFTA
countries, and an exporter of technological
expertise. PRECHEZA is an active member of
the Chemical Industry Union of the Czech
Republic, the Economic Chamber of the
Czech Republic, and the Paint Materials
Manufacturers Association of the Czech
Republic. In 1994, it also became an
affiliated member of the Titanium Dioxide
Manufacturers Association – TDMA – and
has been its regular member since 2000.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
ELPREMO, spol. s r.o.
Adresa:
Řepčínská 35/86, 779 00 Olomouc - Řepčín
Okres:
Olomouc
www.elpremo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 127
Z toho dělníci:
70
Odvětví:
Elektrotechnický průmysl, stavební průmysl,
informační technologie, ostatní

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
ELPREMO, spol. s r. o.
Address:
Řepčínská 35/86, 779 00 Olomouc-Řepčín
District:
Olomouc
www.elpremo.cz
Total number of employees: 127
Manual labourers:
70
Segment:
Electrotechnical industry, building industry,
information technologies, other

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Elektromontážní práce včetně výroby elektro rozvaděčů, inženýring a provádění stavebních prací, elektroúdržba, automatizace technologických zařízení, velkoobchod s elektroinstalačním materiálem

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Electrical fitting incl. manufacture of switchboards; engineering and
performance of construction works; maintenance of electrical installations;
automation of technological equipment; wholesale of materials for
electrical installations

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Hlavní produkty: Elektromontážní práce, výroba elektro rozvaděčů, elektroúdržba, projektování elektro, automatizace technologických zařízení,
velkoobchod s elektroinstalačním materiálem, inženýring a provádění
stavebních prací
Stručný popis firmy: Firma začala působit od 1.1.1992 v oboru elektro prací,
jako je projektování elektro, elektroúdržba a montážní práce elektro, výroba elektro rozvaděčů, automatizace technologických zařízení, velkoobchod
s elektroinstalačním materiálem, zámečnické práce, inženýring a provádění stavebních prací. Cílem firmy ELPREMO, spol. s r. o. je co nejširší nabídka
služeb, zboží, solidnost, spolehlivost,
kvalita, odborná úroveň ve všech nabízených činnostech a spokojený zákazník. Společnost ELPREMO, spol. s r.
o. je od roku 1998 držitelem certifikátu
ISO 9001, od roku 2006 držitelem certifikátu ISO 14001 a od roku 2008 držitelem certifikátu OHSAS 18001. Svoji
činnost vyvíjí ve vlastních prostorách.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Main products: Electrical fitting, manufacture of switchboards, maintenance
of electrical installations, electrical systems engineering, automation of
technological equipment, wholesale of materials for electrical installations,
engineering and performance of construction works
Brief description of the company: ELPREMO LLC, operating since 1 January
1992 in electrical engineering, offers a wide range of services, such as
electrical systems engineering, maintenance and fitting of electrical
installations, manufacture of switchboards, automation of technological
equipment, wholesale of materials for
electrical installations, metalworking,
engineering and performance of
construction works. The company’s
objective is the widest possible
offer of services and goods as well
as responsibility, reliability, quality,
expertise in all activities offered, and, of
course, a satisfied customer. ELPREMO
has earned ISO 9001 certificate in 1998,
ISO 14001 certificate in 2006, and
OHSAS 18001 certificate in 2008. The
company operates in its own premises.

Sensio.cz s.r.o.
Sensio.cz s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Sensio.cz s.r.o.
Adresa:
Interbrigadistů 590/6, 750 02 Přerov
Okres:
Přerov
www.sensio.cz
Počet zaměstnanců celkem: 9
Z toho dělníci:
Odvětví:
Informační technologie

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Sensio.cz s.r.o.
Address:
Interbrigadistů 590/6, 750 02 Přerov
District:
Přerov
www.sensio.cz
Total number of employees: 9
Manual labourers:
Segment:
Information technologies

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

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia
Subject of export: Information systems

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Programátor, školitel, obchodní zástupce, marketingový specialista

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Programmer, instructor, sales agent, marketing specialist

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

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Development and operation of information systems
Main products: iZUŠ – information system for art schools (ZUŠ); EOS ZUŠ –
electronic organisation of art school competitions
Brief description of the company: Sensio.cz LLC develops cloud-based
information systems for special market segments. Officially established
in 2015, the company covered two originally independent projects – iZUŠ
(the information system for Czech and Slovak art schools) and a specialised
ordering system for the largest manufacturer of shade and screen
technology in Central Europe. The basic pillar of our work is coming up with
innovative and revolutionary
solutions in the given areas,
based on high-quality and
capable people (employees
and other co-workers) thanks
to whom the company
constantly moves forward.
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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: 130
Z toho dělníci:
Odvětví:
Informační technologie

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
T.S.BOHEMIA a.s
Address:
Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.tsbohemia.cz
Total number of employees: 130
Manual labourers:
Segment:
Information technologies

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Slovensko, Španělsko
Předmět importu: Jízdní kola, elektrokola, náhradní díly a příslušenství
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Slovakia, Spain
Subject of import: Bicycles, electric bicycles, spare parts and accessories
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Reklamační technik, operátor skladu, obchodník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Complaints technician, warehouse worker, dealer

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Prodej zboží a služeb
Hlavní produkty: Výpočetní technika, elektronika a domácí spotřebiče
Stručný popis firmy: T.S.BOHEMIA a.s. patří mezi nejvýznamnější společnosti v oblasti internetového prodeje výpočetní techniky, elektroniky a
domácích spotřebičů, a v posledních letech také v oblasti prodeje jízdních
kol a sportovního vybavení. Zákazníkům nabízíme pohodlné nakupování
na e-shopu s řadou jedinečných funkcí, odborné poradenství špičkových
techniků na některé z našich 11 prodejen nebo komfortní vyzvednutí zboží
s nadstandardním servisem
na některé z našich 20 partnerských prodejen. Od roku
1999 jsme výrobci vlastní
značky stolních počítačů
BARBONE, která patří mezi
nejprodávanější tuzemské
počítače. Jako jedni z mála se
můžeme pyšnit statusy Intel
Platinum Technology Provider a Microsoft Gold Member,
které nám pomáhají v tom,
aby naše počítačové sestavy
dosahovaly té nejvyšší kvality, stability a spolehlivosti.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Sale of goods and services
Main products: Computers, electronics, and domestic appliances
Brief description of the company: T.S.BOHEMIA PLC is one of the most
significant companies in the area of internet sale of computers, electronics,
and domestic appliances, but lately also bicycles and sporting equipment.
We offer our customers easy shopping via our e-shop with a number of
unique functionalities, technical advice from skilled technicians in our
11 outlets, and comfortable goods pick-up with premium service in 20
partner outlets. Since 1999,
we have manufactured our
personal desktop computers
BARBONE, one of the topselling brands in the Czech
Republic. We are among the
few who can boast the status
of Intel Platinum Technology
Provider and Microsoft Gold
Member, a fact that helps our
computers attain the highest
possible quality, stability, and
reliability.

TESCO SW a.s.
TESCO SW a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
TESCO SW a.s.
Adresa:
tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany,
779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.tescosw.cz
Počet zaměstnanců celkem: 251
Z toho dělníci:
Odvětví:
Informační technologie

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
TESCO SW a.s.
Address:
tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany,
779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.tescosw.cz
Total number of employees: 251
Manual labourers:
Segment:
Information technologies

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

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Malaysia
Subject of export: Information systems

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Programátor, analytik, vývojář, projektový manažer, konzultant

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Programmer, analyst, developer, project manager, adviser

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Vývoj, výroba a implementace software a poskytování
komplexních ICT služeb
Hlavní produkty: Vzděání, věda a výzkum. Informační systémy v oblasti
monitorování strukturálních fondů (MS2014+), komplexní správy a řízení
nemovitostí (EMA+), řízení energií (FaMa+ EM), Facility managementu (FaMa+ CAFM), technicko-provozního řízení zdravotnických zařízení
(FaMa+ TPIS)
Stručny popis firmy: Historie společnosti TESCO SW a.s. sahá až do roku
1991, kdy byla společnost založena. Posláním společnosti TESCO SW a.s.
je poskytování přidané hodnoty zákazníkům formou specializovaných IT
řešení s velkou mírou věcného know-how a garancí vysokého standardu
kvality s nizkými náklady. To vše za využití oboustranně výhodné spolupráce s partnery a za důsledného uplatňování Integrovaného systému řízení dle norem ISO 9001,
ISO 10006, ISO 14001, ISO 20000 a ISO 27001.
TESCO SW a.s. je investorem stavby BEA campusu
Olomouc – unikátního prostředí, jehož hlavním
cílem je podpora malých a středních podniků
v regionu se zaměřením na rozvoj byznys inovací.
TESCO SW a.s. je společensky odpovědná firma.
Podporuje vybrané projekty, které mají vazbu na
olomoucký region a na oblast vzdělávání i osobnostního rozvoje.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Development, production, implementation of software,
and supply of comprehensive ICT services
Main products: Education, science and research. Information systems in the
area of structural fund monitoring (MS2014+), comprehensive leading and
property management (EMA+), energy management (FaMa+ EM), facility
management (FaMa+ CAFM), technical and operational management of
healthcare facilities (FaMa+ TPIS)
Brief description of the company: The history of TESCO SW PLC goes back
to 1991. The company’s mission is providing added value to customers in
a form of specialised IT solutions with a high proportion of factual expertise
and guarantees of high standards of quality at low cost. This is all carried
out through mutually advantageous cooperation with the partners
and consistent application of the Integrated
Management System in accordance with ISO
9001, ISO 10006, ISO 14001, ISO 20000, and ISO
27001 standards. TESCO SW is the investor behind
the development of BEA Campus Olomouc –
a unique environment focusing on the support
of small- and medium-sized enterprises in
the region in the field of business innovation
development. TESCO SW is a socially responsible
company. It supports selected projects having
a relation to the Olomouc Region and to the areas
of education and personal development.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
AGROP NOVA a.s.
Adresa:
Ptenský Dvorek 99, 798 43 Ptení
Okres:
Prostějov
www.novatop-system.cz
Počet zaměstnanců celkem: 222
Z toho dělníci:
182
Odvětví:
Ostatní odvětví

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
AGROP NOVA a.s.
Address:
Ptenský Dvorek 99, 798 43 Ptení
District:
Prostějov
www.novatop-system.cz
Total number of employees: 222
Manual labourers:
182
Segment:
Other Sectors

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Švýcarsko, Německo, Rakousko, Francie, Itálie, Polsko, Jihoafrická republika
Předmět exportu: SWP, CLT panely

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Switzerland, Germany, Austria, France, Italy, Poland,
South Africa
Subject of export: Solid wood panels (SWPs), Cross-laminated timber (CLT)
panels

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Dělník do výroby biodesek, obsluha lisu, řidič VZV, elektrikář (osvědčení dle
vyhl. 50/1978 Sb.), dělník kompletování panelů pro dřevostavbu

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Operator for biopanel production, press operators, fork-lift driver,
electrician (attested in acc. with Decree 50/1978 Czech Law Coll.), operator
for building panel assembly

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba dýh a desek na bázi dřeva, výroba ostatních
dřevěných výrobků kromě nábytku
Hlavní produkty: Vícevrstvé desky (SWP), stavební systém na bázi křížem
lepeného dřeva (CLT)
Stručný popis firmy: Společnost AGROP NOVA a.s. vznikla v roce 2001, dnes
je jedním z největších a nejmodernějších výrobců velkoplošných vícevrstvých desek nejen v ČR, ale i v Evropě. Zpracovává přes 60.000m3 řeziva
ročně a vyrábí přes 1.300.000 m2
desek ročně. Nosným výrobním
programem jsou vícevrstvé desky
z jehličnatého řeziva a stavební
systém na bázi křížem lepeného
dřeva (CLT) pod značkou NOVATOP.
Výrobky dodává na tak vyspělé
trhy jako je Švýcarsko, Rakousko,
Německo, Itálie, Francie, Polsko aj.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Manufacture of wood-based veneers and panels,
manufacture of other wooden products except furniture
Main products: Multi-layer solid wood panels (SWP), building system
based on cross-laminated timber (CLT)
Brief description of the company: Established in 2001, AGROP NOVA PLC is
currently one of the largest and most advanced manufacturers of largesize, multi-layer panels in Europe.
The company annually processes
over 60,000 m3 of cut timber and
produces more than 1,300,000 m2
of boards. Its main manufacturing
programme comprises multilayer, soft-timber panels and
a building system based on crosslaminated timber (CLT) sold under
the NOVATOP brand. The company
supplies its products to advanced
economies like Switzerland,
Austria, Germany, Italy, France,
and Poland.

Aquina, s.r.o.
Aquina, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Aquina, s.r.o.
Adresa:
Olomoucká 447, 796 07 Prostějov
Okres:
Prostějov
www.aquina.cz
Počet zaměstnanců celkem: 15
Z toho dělníci:
THP 6 + technici 9
Odvětví:
Ostatní odvětví

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Aquina, s.r.o.
Address:
Olomoucká 447, 796 07 Prostějov
District:
Prostějov
www.aquina.cz
Total number of employees: 15
Manual labourers:
6 technical/administrative staff + 9
technicians
Segment:
Other Sectors

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU, Čína
Předmět importu: Stroje, díly
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU
Předmět exportu: Stroje, díly

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries, China
Subject of import: Machines, components
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries
Subject of export: Machines, components

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
-

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
-

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Dodávky zařízení na úpravy a dezinfekci vody, dodávky
parních vyvíječů pro technologické aplikace
Hlavní produkty: Úpravny vody aquina, parní vyvíječe CERTUSS
Stručný popis firmy: Menší obchodní společnost zajišťující pro zákazníky
v ČR dodávky a servis technologií pro úpravu vody a zdroje technologické
páry. Pro své dodávky zajišťujeme i servisní služby.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Supplies of water treatment and disinfection plants,
supplies of steam generators for technological applications
Main products: AQUINA water-treatment plants, CERTUSS steam generators
Brief description of the company: Aquina, LLC is a small-sized trading
company ensuring the supplies and servicing of water-treatment plants
and process steam generators predominantly for Czech customers.

Ostatní odvětvíOther Sectors

AGROP NOVA a.s.
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Ostatní odvětvíOther Sectors

AUTO Hlaváček a.s.
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BEA centrum Ol
BEA centrum Olomouc s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
BEA centrum Olomouc s.r.o.
Adresa: tř.
Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.beacentrum.cz
Počet zaměstnanců celkem: 44
Z toho dělníci:
Odvětví:
Ostatní odvětví (služby)

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
BEA centrum Olomouc s.r.o.
Address:
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
District:
Olomouc
www.beacentrum.cz
Total number of employees: 44
Manual labourers:
Segment:
Other Sectors (services)

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Automechanik, autoelektrikář, autolakýrník, karosář

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Car mechanic, car electrician, car painter, auto body repair person

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Leases officer, audio-visual equipment technician, marketing officer

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona, opravy silničních vozidel, klempířství a oprava
karoserií, silniční motorová doprava
Hlavní produkty: Prodej nových a ojetých vozidel, originálních náhradních
dílů, servisní činnost
Stručný popis firmy: Společnost vznikla v roce 1996 a postupně se stala
významným obchodně servisním centrem v regionu. Je autorizovaným
prodejcem a servisem vozů Škoda a KIA, autorizovaným servisem koncernových vozidel VW a AUDI, Specialistou oprav po nehodách – provádí karosářské a lakýrnické práce, včetně vyřízení všech formalit při opravách po
nehodě, zabývá se
prodejem originálních náhradních dílů
a příslušenství. Společnost také nabízí
další služby, spojené
s prodejem vozidel.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Manufacture, trade and services not specified in Annexes
1 through 3 of the Trade Licensing Act, repair of road vehicles, plumbing
and repair of vehicle bodies, road transport
Main products: Sale of new and used vehicles, original spare parts, servicing
Brief description of the company: Established in 1996, AUTO Hlaváček PLC
has gradually become an important sales and service point in the region.
It is an authorised seller and service centre of Škoda and KIA vehicles, an
authorised service centre of VW and AUDI vehicles, as well as a specialist
for repairs after road accidents, offering auto body repairs and painting,
including completion of all formalities following an accident. The company
also sells original
spare parts and
accessories,
and
ensures
other
services in the area
of vehicle sales.

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Referent/ka nájmů, technik z oboru audiovizuální techniky, referent/ka
marketingu
POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Hlavní produkty: Krátkodobé pronájmy konferenčních a jednacích prostor
a dlouhodobé pronájmy administrativních a obchodních ploch v areálech
Regionální centrum Olomouc a BEA campus Olomouc
Stručný popis firmy: Jsme česká společnost, která zajišťuje krátkodobé
pronájmy konferenčních a jednacích prostor, dlouhodobé pronájmy administrativních a obchodních ploch a další služby v areálech BEA campus Olomouc a Regionální centrum Olomouc. Poskytujeme nejnovější konferenční
a prezentační techniku a další související služby (ostraha, obsluha šatny,
technická podpora apod., ale také PR a marketingové služby). Disponujeme
celkovou kapacitou sálů až 1 915 osob. Nabízíme možnost videokonferencí
a přímých on-line přenosů akcí prostřednictvím moderního multimediálního studia BEA channel. Jsme součástí
BEA konceptu a podporujeme tak akce
a projekty zaměřené na vzdělávání,
profesní a osobní rozvoj, komunikaci
a spolupráci firem v rámci regionu i se
zahraničími partnery.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Manufacture, trade and services not specified in Annexes
1 through 3 of the Trade Licensing Act
Main products: Short-term leases of conference spaces and long-term
leases of administrative and commercial areas in the premises of the
Regional Centre Olomouc and BEA Campus Olomouc
Brief description of the company: We are a Czech company providing shortterm leases of conference spaces and long-term leases of administrative
and commercial areas, and other services on the premises of BEA
Campus Olomouc and Regional Centre Olomouc. We offer state-of-theart conference and presentation technologies and other related services
(security, cloakroom, technical support, but also PR and marketing
services). The total capacity of room in our facilities is up to 1,915 persons.
We offer the possibility of video-conferencing and on-line streams of
events through our state-of-the-art BEA
Channel multimedia studio. We are part
of the BEA concept, supporting events
and projects focused on education,
professional and personal development,
and communication and cooperation
of companies with regional as well as
international partners.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
AUTO Hlaváček a.s.
Adresa:
Týnecká 669/5, 779 00 Olomouc – Holice
Okres:
Olomouc
www.hlavacek.cz
Počet zaměstnanců celkem: 125
Z toho dělníci:
63
Odvětví:
Ostatní odvětví

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
AUTO Hlaváček a.s.
Address:
Týnecká 669/5, 779 00 Olomouc – Holice
District:
Olomouc
www.hlavacek.cz
Total number of employees: 125
Manual labourers:
63
Segment:
Other Sectors

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

Ostatní odvětvíOther Sectors

AUTO Hlaváček a
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Ostatní odvětvíOther Sectors

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Adresa:
Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.dpmo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 447
Z toho dělníci:
101 + 241 řidičů
Odvětví:
Ostatní odvětví

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Address:
Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.dpmo.cz
Total number of employees: 447
Manual labourers:
101 + 241 drivers
Segment:
Other Sectors

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Elektromontér údržby PTZ, řidič autobusu

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Fixed traction equipment maintenance electrician, bus driver

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Opravy silničních vozidel, klempířství a oprava karoserií, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona. Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná
vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Hlavní produkty: Městská hromadná doprava
Stručný popis firmy: Dopravní podnik města Olomouce, a.s. (DPMO) je akciová společnost, která zajišťuje městskou hromadnou dopravu v Olomouci
a přilehlém okolí. Společnost vznikla 29. března 1994 a jediným akcionářem
je statutární město Olomouc. DPMO patří mezi nejvýznamnější provozovatele veřejné dopravy na území Olomouckého kraje, především pak v zóně
71 Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK). Ročně
přepraví přibližně 56 mil. cestujících. 8 tramvajových a 25 autobusových
linek obsluhuje celkově se 150 vozidly. Městskou hromadnou dopravu tvoří páteřní tramvajová doprava, doplněná hustou sítí dopravy
autobusové k zajištění dopravní obslužnosti
daného území. Vysoký podíl nízkopodlažních
vozidel a optimální interval nabízí komfortní
cestování za praktickými životním potřebami.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Repair of road vehicles, frame and body repair of vehicles,
manufacture, trade and services not specified in Annexes 1 through 3 of
the Trade Licensing Act. Road transport – haulage operated by means of
motor vehicles or combinations of vehicles with a maximum permissible
weight above 3.5 tonnes where intended for animal and goods transport,
passenger transport operated by means of vehicles designed for carrying
more than 9 persons including the driver, haulage operated by means of
motor vehicles or combinations of vehicles with a maximum permissible
weight not exceeding 3.5 tonnes where intended for animal and goods
transport
Main products: Urban public transport
Brief description of the company: Dopravní podnik města Olomouce (DPMO)
is a public limited-liability company ensuring urban public transport in
Olomouc and surroundings. The company was established on 29 March
1994 and its sole shareholder is the Statutory City of Olomouc. DPMO is one
of the most prominent public transport operators in the Olomouc Region,
primarily in Zone 71 of the Olomouc Region
Integrated Transport System (IDSOK), annually
transporting approximately 56 million
passengers. DPMO operates 150 vehicles for
its 8 tram lines and 25 bus lines. The backbone
of urban public transport is tram transport,
complemented by a dense bus transport
network to ensure connectivity of the given
area. A high percentage of low-floor vehicles at
optimum intervals offer comfortable travel for
the practical needs of life.

DPOV, a.s.
DPOV, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
DPOV, a.s.
Adresa:
Husova 635/1b, 751 52 Přerov
Okres:
Přerov
www.dpov.cz
Počet zaměstnanců celkem: 536 kmenových a 36 agenturních
Z toho dělníci:
400
Odvětví:
Ostatní odvětví (opravárenství)

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
DPOV, a.s.
Address:
Husova 635/1b, 751 52 Přerov
District:
Přerov
www.dpov.cz
Total number of employees: 536 permanent and 36 agency workers
Manual labourers:
400
Segment:
Other Sectors (repair)

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Slovensko
Předmět exportu: Opravy železničních kolejových vozidel

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Poland, Slovakia
Subject of export: Repairs of railway vehicles

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Elektromechanik a elektronik kolejových vozidel, svářeč, obráběč kovů, natěrač/lakýrník.

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Railway vehicle electrician and electronics technician, welder, metalworker,
painter

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Modernizace, rekonstrukce a opravy železničních kolejových vozidel
Hlavní produkty: Hlavní opravy, vyvazovací opravy, opravy funkčních celků,
modernizace a rekonstrukce, ostatní opravy a služby železničních kolejových vozidel
Stručný popis firmy: DPOV, a.s., člen Skupiny ČD, jeden z největších opravců železničních kolejových vozidel v České republice s dlouholetou tradicí,
se specializací na provádění periodických oprav a modernizací v segmentu
osobních vozů, elektrických lokomotiv a jednotek, motorových vozů a jednotek a speciálních hnacích vozidel.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Retrofitting, renovations, and repairs of railway vehicles
Main products: General repairs, periodic repairs, repairs of functional units,
modernisations and renovations, other repairs and services for railway
vehicles
Brief description of the company: DPOV, PLC a member of Czech Rail Group,
is a major railway vehicle repair company in the Czech Republic with a long
tradition, specialising in periodic repairs and modernisations of carriages,
electric locomotives and units, self-propelled carriages and units, and
special driving vehicles.

Ostatní odvětvíOther Sectors

Dopravní podnik
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Ostatní odvětvíOther Sectors

Fakultní nemocnice Olomouc, p. o.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Fakultní nemocnice Olomouc, p. o.
Adresa:
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.fnol.cz
Počet zaměstnanců celkem: 4199
Z toho dělníci:
226
Odvětví:
Ostatní odvětví (zdravotnický)

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Fakultní nemocnice Olomouc, p. o.
Address:
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.fnol.cz
Total number of employees: 4199
Manual labourers:
226
Segment:
Other Sectors (health services)

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Lékař, zdravotní sestra, ošetřovatel, radiologický asistent, fyzioterapeut

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Medical doctor, nurse, medical assistant, radiology assistant,
physiotherapist

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Posláním FN Olomouc je léčit pacienty komplexně
a s pomocí nejmodernějších léčebných postupů. Na prvním místě je u nás
vždy pacient, proto je i naším mottem: PROFESIONALITA A LIDSKÝ PŘÍSTUP
Hlavní produkty: Stručný popis firmy: FN Olomouc je největším zdravotnickým zařízením
v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi. FN Olomouc je špičkovým centrem v mnoha oborech současné medicíny. Významně působí
i v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání zdravotníků. Nemocnice je součástí
národní sítě komplexních onkologických, hematoonkologických, traumatologických, kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních center. FN Olomouc
zajišťuje zdravotní péči ve všech oborech na celkem 68 pracovištích. Ročně
je zde ambulantně ošetřeno více než 900 000 pacientů a provedeno více než
22 000 operací. Nemocnice
se může pochlubit špičkovou přístrojovou technikou
a má velmi dobré léčebné výsledky srovnatelné
i v mezinárodním měřítku.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: The mission of Olomouc University Hospital (FN
Olomouc) is to provide comprehensive treatment using the latest medical
procedures. Patients always come first, in conformity with our motto:
PROFESSIONALISM AND A HUMAN TOUCH
Main products: Brief description of the company: FN Olomouc is the largest healthcare
facility in the Olomouc Region and the sixth largest Czech hospital.
A leading centre in many fields of contemporary medicine, it also
operates significantly in science, research, and the training of healthcare
professionals. The hospital is part of the national network of comprehensive
oncological, haematooncological, traumatological, cardiovascular, and
cerebrovascular centres.
FN Olomouc provides
healthcare in all fields
at 68 departments. The
hospital annually provides
outpatient care to more
than 900,000 patients
and performs over 22,000
surgeries.
Olomouc
University
Hospital
boasts state-of-the-art
instruments and very good
clinical results on par with
international facilities.

GRAPO s.r.o.
GRAPO s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
GRAPO s.r.o.
Adresa:
Šlechtitelů 583/1, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.grapo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 67
Z toho dělníci:
31
Odvětví:
Ostatní odvětví

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
GRAPO s.r.o.
Address:
Šlechtitelů 583/1, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.grapo.cz
Total number of employees: 67
Manual labourers:
31
Segment:
Other Sectors

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Německo, Rakousko
Předmět exportu: POP/POS – reklamní nosiče, světelná reklama, velkoplošný digitální tisk

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Germany, Austria
Subject of export: POP/POS – advertising carriers, illuminated advertising,
large-format digital printing

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Zámečník, elektrikář, montážník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Locksmith, electrician, assembler

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba reklamy
Hlavní produkty: Světelná reklama, velkoplošný digitální tisk, prodejní stojany
Stručný popis firmy: Firma GRAPO navrhuje a vyrábí reklamu v široké škále
provedení od jednoduchých polepů a cedulí, přes interiérové navigační prvky, atypické stojany až po velkoformátová světelná loga, které můžete vídat
například na pylonech u nákupních center.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production of advertising materials
Main products: Illuminated advertising, large-format digital printing,
display racks
Brief description of the company: GRAPO LLC designs and produces
advertising materials in a wide range of finishes from simple stickers and
posters, to interior navigation elements and atypical stands, to largeformat illuminated logos one can see, for instance, on the columns near
shopping centres.

Ostatní odvětvíOther Sectors

Fakultní nemoc

91

Ostatní odvětvíOther Sectors

Hotelpark Stadion a. s.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Hotelpark Stadion a. s.
Adresa:
Legionářská 133/21, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.nh-olomouc.eu
Počet zaměstnanců celkem: 52
Z toho dělníci:
Odvětví:
Ostatní odvětví

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Hotelpark Stadion a. s.
Address:
Legionářská 133/21, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.nh-olomouc.eu
Total number of employees: 52
Manual labourers:
Segment:
Other Sectors

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

INTERFRACHT s
INTERFRACHT s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
INTERFRACHT s.r.o.
Adresa:
Kateřinská 86/11, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.interfracht.cz
Počet zaměstnanců celkem: 29
Z toho dělníci:
Odvětví:
Ostatní odvětví

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
INTERFRACHT s.r.o.
Address:
Kateřinská 86/11, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.interfracht.cz
Total number of employees: 29
Manual labourers:
Segment:
Other Sectors

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Kuchař, číšník, barman, pokojská, technik

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Cook, waiter, bartender, chambermaid, maintenance engineer

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Spediční expert se znalostí jazyků

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Forwarding specialist proficient in foreign languages

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Ubytovací a hostinská činnost
Hlavní produkty: Ubytování, pořádání kongresů a společenských akcí, restaurace, bar, gastronomie, sport, wellness
Stručný popis firmy: NH Collection Olomouc Congress hotel nabízí ubytování ve 137 pokojích. Moderní kongresové centrum hotelu poskytne zázemí
až pro 1500 osob. Umístění hotelu, design, stylová atmosféra, profesionální, zároveň však milý personál a široká nabídka služeb dělá hotel unikátním
projektem na úrovni celé České republiky. Hotel obdržel v roce 2010 titul
Stavba roku a pravidelně získává různá ocenění, jako kongresový hotel
roku, TripAdvisor Traveller´s
Choice, či top 5 Quality hotel v rámci mezinárodního
řetězce NH HOTEL GROUP
part of MINOR HOTELS.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Accommodation and innkeeping
Main products: Accommodation, arranging and conducting of congresses
and social events, restaurant, bar, catering, sport, wellness
Brief description of the company: The NH Collection Olomouc Congress Hotel
offers accommodation in 137 rooms. The hotel’s modern congress centre
can house up to 1500 persons. The location, design, stylish atmosphere,
professional yet pleasant staff, and a wide offering of services make the
hotel unique even at the national level. The hotel received the Building
of the Year award in 2010, and has regularly been awarded various other
prizes like the Congress
Hotel of the Year, TripAdvisor
Traveller´s Choice, and
Top 5 Quality Hotel within
the multinational chain
NH HOTEL GROUP, part of
MINOR HOTELS.

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Mezinárodní zasilatelství se zaměřením na železnici
Hlavní produkty: Přeprava agrárních komodit, kontejnerová a kombinovaná
přeprava
Stručný popis firmy: INTERFRACHT s.r.o. patří k významným poskytovatelům služeb v oblasti logistiky a spedice s celoevropskou působností se specializací na železniční přepravu.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: International freight forwarding with focus on railway
Main products: Transport of agricultural commodities, container and
combined transport
Brief description of the company: INTERFRACHT LLC is a prominent provider
of services in logistics and freight forwarding. Operating throughout
Europe, the company specialises in railway transport.

Ostatní odvětvíOther Sectors

Hotelpark Stadio
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Ostatní odvětvíOther Sectors

Lázně Velké Losiny, s.r.o.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Lázně Velké Losiny, s.r.o.
Adresa:
Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny
Okres:
Šumperk
www.lazne-losiny.cz
Počet zaměstnanců celkem: 167
Z toho dělníci:
Odvětví:
Ostatní odvětví (služby)

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Lázně Velké Losiny, s.r.o.
Address:
Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny
District:
Šumperk
www.lazne-losiny.cz
Total number of employees: 167
Manual labourers:
Segment:
Other sectors (services)

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Kuchař/kuchařka, servírka/číšník, zdravotní sestra, recepční, pokojská

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Cook, waitress/waiter, nurse, receptionist, chambermaid

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Poskytování zdravotní péče
Hlavní produkty: Stručný popis firmy: TERMÁLNÍ LÁZNĚ Velké Losiny patří mezi nejstarší
a nejznámější moravské lázně. Jejich historie sahá až do roku 1952. Termální lázně jsou proslulé lázeňskou léčbou na bázi přírodního léčivého
zdroje – sirná termální voda o teplotě 36 °C. Lázeňská léčba pro dospělé i
děti zaměřená na onemocnění neurologická, onkologická, oběhová, kožní
a pohybový aparát. Dále nabízí širokou škálu relaxačních a wellness pobytů.
V areálu lázní se nachází unikátní termální park TERMÁLY LOSINY, jediný
svého druhu v České republice, který je vyhledávaným
místem pro odpočinek
a relaxaci všech věkových
kategorií. Těšit se můžete
na 9 termálních bazénů
napouštěných přírodní termální vodou, vodní atrakce,
sauny, masáže, restauraci,
denní letní apartmány, letní
terasu. To vše s vaší rodinou,
v zázemí našeho termálního
parku.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Healthcare services
Main products: Brief description of the company: THERMAL SPA Velké Losiny is among
the oldest and best-known Moravian spas; its history goes back to 1952.
The spa is renowned for its treatment based on a natural curative source
– a thermal sulphur spring with a temperature of 36 °C. Balneotherapy for
both adults and children focuses on neurological, oncological, circulatory
and skin disorders as well as the locomotor system. The spa also offers
a wide range of relaxation and wellness stays. The spa premises include
THERMAL PARK LOSINY,
a thermal park unique
within the Czech Republic,
which has immediately
become a popular spot of
rest and relaxation for all
age categories. The park
comprises 9 thermal pools
with natural thermal water,
water attractions, saunas,
massages, a restaurant,
summer day suites, and
a summer terrace. You can
enjoy all of this with your
family, using the facilities of
our thermal park.

LORIKA CZ s.r.o.
LORIKA CZ s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
LORIKA CZ s.r.o.
Adresa:
Holická 582/312, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.lorika.cz
Počet zaměstnanců celkem: 50
Z toho dělníci:
Odvětví:
Ostatní odvětví

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
LORIKA CZ s.r.o.
Address:
Holická 582/312, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.lorika.cz
Total number of employees: 50
Manual labourers:
Segment:
Other Sectors

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

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Subject of import: Work gloves
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obchodní zástupce

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Sales agent

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

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Trade and services – industrial and personal hygiene
Main products: Dish towels, work chairs and mats, gloves
Brief description of the company: LORIKA CZ LLC is a Czech family firm
providing hygienic services since 1993. The company’s registered office and
logistic premises are located in Olomouc, with branches in Teplice v Čechách
and Náchod. Its network of regional sales representatives covers the whole
Czech Republic. The company supplies products of renowned companies as
well as its own brand ARIOSO®. LORIKA
supplies products for workplace hygiene
and ergonomics: non-fibre industrial
dish towels, paper towels, swivel
chairs, anti-fatigue mats, paper towel
bins, air fresheners, PVC floor-marking
tapes, utility gloves, hand and surface
disinfectants, and cleanroom equipment
such as cleaning swabs, cleaning towels,
adhesive mats.

Ostatní odvětvíOther Sectors

Lázně Velké Losi
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Ostatní odvětvíOther Sectors

MAPO medical s.r.o.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
MAPO medical s.r.o.
Adresa:
Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov
Okres:
Prostějov
www.mapomedical.cz
Počet zaměstnanců celkem: 40
Z toho dělníci:
15
Odvětví:
Ostatní odvětví

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
MAPO medical s.r.o.
Address:
Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov
District:
Prostějov
www.mapomedical.cz
Total number of employees: 40
Manual labourers:
15
Segment:
Other Sectors

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU, Čína, Turecko
Předmět importu: Zdravotnické prostředky
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries, China, Turkey
Subject of import: Medical devices
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Skladník, referent, obchodní zástupce

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Storekeeper, officer, sales agent

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Distribuce zdravotnických prostředků
Hlavní produkty: Spotřební zdravotnický materiál
Stručný popis firmy: Společnost se primárně zabývá prodejem a distribucí spotřebního zdravotnického materiálu a zdravotnických prostředků
výhradně pro oblast zdravotnictví. Spolehlivě zásobujeme nemocnice
a zdravotnické celky po celé České republice. Naše zdravotnictví zásobujeme kvalitním zbožím přímo od renomovaných výrobců s garancí kvality
zboží na českém trhu. Nabízíme efektivitu a krátké dodací lhůty při zásobování do
zdravotnických zařízeních,
a to až na cílová oddělení.
Dodržujeme vysokou kvalitu výrobků díky napojení
přímo na dodavatele, a tím
i možnost prověření kvality
naším nákupním oddělením.

Czech RepublicDESCRIPTION
COMPANY
www.mapomedical.cz
Scope
of business: Distribution of medical devices
Main products: Medical consumables
Brief description of the company: MAPO medical LLC is primarily engaged
in the sale and distribution of medical consumables and medical devices
exclusively for health services. We reliably deliver to hospitals and medical
units all over the Czech Republic, providing high-quality goods from
renowned manufacturers and guaranteeing the quality of the goods
on the Czech market. We
offer efficiency and short
delivery terms when
supplying to healthcare
facilities, with delivery to
the target departments. We
maintain the high quality
of our goods thanks to
being linked directly to the
supplier, thus being able
to verify the quality by our
purchasing department.

Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov

MORAVSKÁ VOD
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Adresa:
Tovární 41, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.smv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 473
Z toho dělníci:
294
Odvětví:
Ostatní odvětví

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Address:
Tovární 41, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.smv.cz
Total number of employees: 473
Manual labourers:
294
Segment:
Other Sectors

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Provozní elektrikář, strojník vodohospodářských zařízení, řidič pracovních
strojů a mechanismů, provozní montér vodovodů

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Operations electrician, water-service equipment mechanic, driver of
machinery, water-main assembler

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Provozování vodohospodářské infrastruktury
Hlavní produkty: Výroba pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod,
servis a údržba vodovodních a kanalizačních sítí, kamerový monitoring,
laboratorní analýzy, realizace přípojek, vyhledávání skrytých poruch
Stručný popis firmy: Společnost provozuje služby v oblasti pitných vod
a v oblasti odkanalizování odpadních vod ve všech regionech svého působení. Neustále se snaží hledat nové způsoby, jak zvýšit efektivitu práce a
své úsilí zaměřuje na zlepšování výkonů ve všech oblastech, aby byla synonymem pokroku a vyspělosti,
a to nejen v oblasti inovací a
zlepšování technologií, ale
i závazků vůči svým zákazníkům. V oblasti ekologické
usiluje o minimalizaci svých
negativních dopadů na okolí
ve vztahu k životnímu prostředí a veřejnosti a v oblasti
bezpečnosti práce dbá o zajišťování bezpečnosti a ochrany
zdraví svých zaměstnanců.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Operation of water infrastructure
Main products: Drinking water production, waste water drainage and
treatment, servicing and maintenance of water and sewerage systems,
camera-assisted monitoring, laboratory analyses, installation of
distribution pipes, localisation of hidden defects
Brief description of the company: Moravská vodárenská, PLC provides
services in the area of drinking water supply and waste-water discharge
in all regions where it operates. The company strives to continuously seek
new ways of increasing its
efficiency, concentrating on
improving the outputs in all
areas in order to become a
synonym for advancement
and capability, not just in the
sphere of innovations and
technology improvements,
but also in its commitment
to its customers. The
company strives to minimise
any negative impacts of its
activities on the environment
and public, and attends to
ensuring the occupational
health and safety of its
employees.

Ostatní odvětvíOther Sectors

MAPO medical s.
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Ostatní odvětvíOther Sectors

PLASTIMEX Prostějov, spol. s r.o.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
PLASTIMEX Prostějov, spol. s r.o.
Adresa:
Sladkovského 3065/14, 796 01 Prostějov
Okres:
Prostějov
Počet zaměstnanců celkem: 50
Z toho dělníci:
24
Odvětví:
Ostatní odvětví

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
PLASTIMEX Prostějov, spol. s r. o.
Address:
Sladkovského 3065/14, 796 01 Prostějov
District:
Prostějov
Total number of employees: 50
Manual labourers:
24
Segment:
Other Sectors

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

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Turkey, Netherlands, Germany, China, India, Austria,
Italy, Poland, Hungary, Slovakia
Subject of import: Goods
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia
Subject of export: Goods

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Pracovník prodeje a marketingu, skladník prodeje

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Sales and marketing officer, warehouse worker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Velkoobchod domácích a zahrádkářských potřeb
Hlavní produkty: Plastové zboží, smaltované nádobí, nerezové nádobí,
příbory, žehlící prkna, keramika, sklo a porcelán, dekorace, sudy, konve,
přepravky
Stručný popis firmy: Firma působí v ČR od roku 1992. Patří k nejvýznamnějším velkoobchodům s domácími potřebami. S vice než 10000 druhy zboží
nabízí nejširší sortiment zejména domácích domácích potřeb vyrobených
v České republice. Zastupuje na trhu všechny domácí výrobce a nabídku
zboží vhodně doplňuje importem významných zahraničních výrobců. Zboží
dodává maloobchodům, výrobním firmám i do státních institucí jako jsou
školy, nemocnice a úřady státní správy. Výrobky dopravuje odběratelům
vlastní dopravou nebo sjednanými dopravci. Od roku 2017 buduje síť vlastních prodejen pod registrovanou obchodní značkou „Domino“. V současné
době se jedná o sedm prodejen v ČR. Firma působí na území České republiky
i Slovenska.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Wholesale of household and gardening supplies
Main Products: Plastic Goods, Enamelled Crockery, Stainless Steel Crockery,
Cutlery, Ironing Boards, Ceramics, Glass & Porcelain, Decoration, Barrels,
Watering Cans, Crates
Brief description of the company: The company has been operating in
the Czech Republic since 1992. It is one of the most important wholesalers of household goods. With more than 10,000 kinds of goods, it offers
the widest assortment of mainly domestic household goods made in the
Czech Republic. It represents all domestic producers on the market and
complements the offer of goods by importing important foreign producers.
It delivers goods to retailers, manufacturing companies and government
institutions such as schools, hospitals and government agencies. The products are transported to customers by their own transport or by agreed
carriers. Since 2017, it has been building a network of its own stores under
the registered trademark “Domino”. Currently there are seven shops in the
Czech Republic. The company operates in the Czech Republic and Slovakia.

PSG CR s.r.o.
PSG CR s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
PSG CR s.r.o.
Adresa:
Sebastiniho 509, 796 07 Držovice
Okres:
Prostějov
www.psgcr.cz
Počet zaměstnanců celkem: 15
Z toho dělníci:
Odvětví:
Ostatní odvětví - specialista na díly pro
průmyslové vákum / výrobce těsnících
prvků

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
PSG CR s.r.o.
Address:
Sebastiniho 509, 796 07 Držovice
District:
Prostějov
www.psgcr.cz
Total number of employees: 15
Manual labourers:
Segment:
Other Sectors - specialist in parts for
industrial vacuum/manfacturer of sealing
components

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU, USA, Korea, Čína
Předmět importu: Díly pro průmyslová odvětví
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, USA, Korea, Čína
Předmět exportu: Díly pro průmyslová odvětví

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries, USA, Korea, China
Subject of import: Components for the industrial sector
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, USA, Korea, China
Subject of export: Components for the industrial sector

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Nákupčí, administrativní pracovník, skladník, pracovník kompletačního
úseku

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Purchasing officer, administrative clerk, warehouse worker, order
consolidation operator

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a prodej těsnících prvků pro průmyslové vákum
Hlavní produkty: Těsnící prvky, servisní sady, montáž, kompletace, Leak
Check
Stručný popis firmy: Společnost PSG CR s.r.o. je specializovaným výrobcem
dílů pro průmyslové vákum, těsnění, těsnících prvků a přesných distančních
podložek. Zaměřujeme se kompletaci servisních setů a předvýrobní montáž
včetně těsnících zkoušek ( LeakCheck). Zaměřujeme se na díly pro průmyslové vákum, působíme v automobilovém, námořním, farmaceutickém
a průmyslu vyspělých technologií. PSG CR a PSG ve Velké Británii, zajišťuje
konsolidaci nákupu od dodavatelů a následně zajišťuje, call off,, dodávky
hotových sestav nebo jednotlivých komponent na výrobní linky zákazníka.
Naším cílem je efektivní snižování nákladů na pořizování dílů do výroby,
výrobního procesu, logistiky a skladování.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Manufacture and sale of sealing components for industrial
vacuum
Main products: Sealing components, service sets, assembly, consolidation, leak
checking
Brief description of the company: PSG CR LLC is a specialised manufacturer of parts
for industrial vacuum, seals, sealing components, and precision spacer disks. We
focus on the assembly of service sets and preproduction assembly including leak
checks. We specialise in parts for industrial vacuum for the automotive, marine,
pharmaceutical, and advanced technologies industries. PSG CR and PSG UK ensure
consolidation of purchases from the suppliers, with follow-up, call-off contracts,
supplies of finished sets and individual components to the customer’s production
lines. Our goal is efficient cost reduction in the provision of components for the
manufacture, production process, logistics, and storing.

Ostatní odvětvíOther Sectors

PLASTIMEX Pros
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Ostatní odvětvíOther Sectors

Screen servis spol. s r.o.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Screen servis spol. s r.o.
Adresa:
Luběnice 156, 783 46
Okres:
Olomouc
www.screenservis.cz
www.ploty-sita.cz
www.tahokovderovaneplechy.cz
www.valeckyprodopravniky.cz
www.dratenasita.cz
Počet zaměstnanců celkem: 17
Z toho dělníci:
6
Odvětví:
Ostatní odvětví - kovodělný průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Screen servis spol. s r. o.
Address:
Luběnice 156, 783 46
District:
Olomouc
www.screenservis.cz
www.ploty-sita.cz
www.tahokovderovaneplechy.cz
www.valeckyprodopravniky.cz
www.dratenasita.cz
Total number of employees: 17
Manual labourers:
6
Segment:
Other Sectors – metalworking industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Polsko, Slovenko, Německo
Předmět importu: Síta, plechy, tahokov
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Slovinsko, Slovensko, Velká Británie
Předmět exportu: Drátěná síta a výrobky z nich

Sezako Prostějov
Sezako Prostějov s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
SEZAKO Prostějov s.r.o.
Adresa:
J. B. Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov
Okres:
Prostějov
www.sezako.cz
Počet zaměstnanců celkem: 134
Z toho dělníci:
110
Odvětví:
Ostatní odvětví - sanitace a monitoring
kanalizace, ekologické služby, sanace
ekologických zátěží, těžba a likvidace
tekutých odpadů včetně nebezpečných,
pohotovostní služba

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
SEZAKO Prostějov s.r.o.
Address:
J. B. Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov
District:
Prostějov
www.sezako.cz
Total number of employees: 134
Manual labourers:
110
Segment:
Other Sectors – sanitation and monitoring
of sewers, environmental services,
remediation of contaminated sites, removal
and disposal of liquid wastes including
hazardous wastes, on-call duty

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Poland, Slovakia, Germany
Subject of import: Screens, sheet metal, metal lathing
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, Slovenia, Slovakia, United Kingdom
Subject of export: Wire screens and derived products

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Itálie, Lichtenštejnsko, Švýcarsko
Předmět importu: Nástavby, technologie, hadice, trysky
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Itálie, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Chorvatsko
Předmět exportu: Služby

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Italy, Liechtenstein, Switzerland
Subject of import: Extensions, technologies, hoses, nozzles
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, Italy, Liechtenstein, Switzerland, Croatia
Subject of export: Services

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Zámečník, svářeč

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Locksmith, welder

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Řidič, strojník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Driver, machine operator

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba, dodávky a finalizace průmyslových sít, perforovaných materiálů, dopravních pásů, technických tkanin
Hlavní produkty: Průmyslová síta kovová, plastová, pryžová; děrované
plechy, tahokov, podlahové rošty, technické a filtrační tkaniny, filtry, koše,
proložky; dopravní pásy drátěné, destičkové a dopravníky; dopravníkové
válečky a válce; ploty a jejich příslušenství
Stručný popis firmy: Společnost Screen
servis, spol. s r.o. působí na trhu již od
roku 1996. Za tu dobu se vyprofilovala v
jednoho z lídrů trhu s průmyslovými síty,
filtry, dopravními pásy a perforovanými
materiály. V dnešní době si naši zákazníci
mohou vybírat ze široké nabídky produktů a také mohou očekávat profesionální
přístup a odborné znalosti zaměstnanců.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Manufacture, supplies, and finalisation of industrial
screens, perforated materials, conveyor belts, industrial fabrics
Main products: Metallic, plastic, and rubber industrial screens; perforated
sheet metal, metal lathing, grid flooring, industrial and filter fabrics, filters,
baskets, shim plates; wire and laminated conveyor belts and conveyors;
conveyor rollers; fences and fence accessories
Brief description of the company:
Founded in 1996, Screen servis, LLC has
gradually become one of the leaders on
the market in industrial screens, filters,
conveyor belts, and perforated materials.
At present, our customers can choose
from a broad selection of products and
expect a professional approach and the
expertise of our employees.

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Ekologické a sanační služby
Hlavní produkty: Stručný popis firmy: Čištění kanalizace, monitoring kanalizace, sanace
kontaminovaných lokalit, práce sacím bagrem v provedení ADR, havarijní
služba, odvoz a likvidace tekutých odpadů včetně nebezpečných, frézování
kanalizace.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Environmental and remedial services
Main products: Brief description of the company: SEZAKO Prostějov LLC offers sewer
cleaning and monitoring, remediation of contaminated sites, work with
ADR suction dredgers, on-call duty, removal and disposal of liquid wastes
including hazardous wastes, sewer shaping.

Ostatní odvětvíOther Sectors

Screen servis s
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Technické služby města Olomouce, a.s.
Adresa:
Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
Počet zaměstnanců celkem: 293
Z toho dělníci:
231
Odvětví:
Ostatní odvětví

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Technické služby města Olomouce, a.s.
Address:
Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
Total number of employees: 293
Manual labourers:
231
Segment:
Other Sectors

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

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

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Tiler, driver (category C) for garbage truck and/or road sweeper, worker for
maintenance of public green spaces (work with brush cutter, power saw,
etc.), electrician, manual cleaning worker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Technické služby
Hlavní produkty: Komplexní nakládání s odpady; údržba a opravy místních
a účelových komunikací; čištění a zimní údržba komunikací, parkovišť;
údržba a výsadba zeleně; údržba, opravy a výstavba veřejného osvětlení
a světelných signalizačních zařízení
Stručný popis firmy: Společnost zajišťuje svoz a odstraňování odpadů vč.
nebezpečných, tříděný sběr, přistavení a vývoz velkoobjemových kontejnerů; provozuje sběrné dvory – v Olomouci – Neředíně (za hřbitovem)
a v ul. Chelčického. Společnost provádí údržbu a opravy komunikací, dopravního značení, čištění a zimní údržbu komunikací a parkovišť. Dále
zajišťuje údržbu a výsadbu veřejné zeleně a údržbu; opravy a výstavbu
veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Municipal services
Main products: Comprehensive waste management; maintenance and
repairs of local and tertiary roads; cleaning and winter services for roads and
parking spaces; maintenance and planting of green spaces; maintenance,
repairs, and erection of street lighting and traffic lights
Brief description of the company: Technické služby města Olomouce, PLC
(TSMO) ensures collection and disposal of waste including hazardous wastes,
separate collection, provision and removal of large-capacity containers. The
company operates two civic amenity sites – in Olomouc-Neředín (near the
cemetery) and in Chelčického Street. TSMO also ensures maintenance and
repairs of roads, road signalling, cleaning and winter services for roads and
parking spaces, as well as maintenance and planting of green spaces, and
maintenance, repairs, and erection of street lighting and traffic lights.

Ostatn
odvětv
Other

Ostatní zpra
průmysl

Other processing
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
BIOMAC s.r.o.
Adresa:
Brníčko 1009, 783 91 Uničov
Okres:
Olomouc
www.biomac.cz
Počet zaměstnanců celkem: 250
Z toho dělníci:
180
Odvětví:
Ostatní zpracovatelský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
BIOMAC s.r.o.
Address:
Brníčko 1009, 783 91 Uničov
District:
Olomouc
www.biomac.cz
Total number of employees: 250
Manual labourers:
180
Segment:
Other processing industries

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Belgie, Dánsko, Irsko,
Polsko, Slovensko
Předmět exportu: Prodej dřevěných briket a pelet, technologie na jejich
výrobu

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, Austria, Italy, Switzerland, Belgium,
Denmark, Ireland, Poland, Slovakia
Subject of export: Wood briquettes and pellets, technologies for their
manufacture

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
-

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
-

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a prodej dřevěných briket a pelet, technologie
na zpracování dřevního odpadu
Hlavní produkty: Dřevěné brikety, dřevěné pelety
Stručný popis firmy: Firma BIOMAC je největším českým výrobcem a prodejcem dřevěných briket a pelet. Firma má více jak dvacetiletou tradici.
V současnosti má BIOMAC dva programy - projektování, dodávky a servis
technologií na výrobu normovaných ekologických paliv z jakékoliv biomasy
a vlastní výroba, nákup a následný prodej ekopaliv z biomasy vyráběných
na technologii BIOMAC. Od roku 1992 do současnosti BIOMAC postavil 51
výrobních zařízení a denně každý závod vyrobí až jeden kamion ekopaliva.
Výrobní kapacita všech strojů zn. BIOMAC pak přesahuje 160 000 tun slisované biomasy za rok. Jsou to především dřevěné brikety a pelety, kůrové
brikety, energetická štěpka, palivové
krbové dříví a podpalovací a grilovací
sortiment. Za svou činnost firma BIOMAC získala řadu významných ocenění,
jako například druhé místo v soutěži
„Rodinná firma roku 2018“, třetí místo
v „Exportní ceně DHL“ za rok 2006 apod.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production and sale of wood briquettes and pellets,
technologies for the processing of wood residue
Main products: Wood briquettes, wood pellets
Brief description of the company: BIOMAC LLC is the largest Czech producer
and seller of wood briquettes and pellets, with a more than 20-year
tradition. The company currently has two manufacturing programmes –
design, supply, and servicing of technologies for the production of standard
environmentally-friendly fuels from any biomass, and the production,
purchase, and reselling of biomass ecofuels produced using BIOMAC
technology. Since 1992, BIOMAC has constructed 51 production facilities,
with each facility producing up to one truckload of ecofuel daily. The output
capacity of all BIOMAC units exceeds
160,000 tonnes of compressed biomass
a year. The main products include wood
briquettes and pellets, bark briquettes,
wood chips, firewood, and kindling and
grilling products. BIOMAC has received
a number of awards for its activities,
such as second place in the Family
Company of the Year 2018 competition,
third place in the 2006 DHL UNICREDIT
Export Award, and more.

MANUS Prostěj
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.manus.cz
Počet zaměstnanců celkem: 65
Z toho dělníci:
35
Odvětví:
Ostatní zpracovatelský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
MANUS Prostějov, spol. s r. o.
Address:
Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov
District:
Prostějov
www.manus.cz
Total number of employees: 65
Manual labourers:
35
Segment:
Other processing industries

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

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Italy
Subject of import: Stairclimbers
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Austria, Germany, Russia, Italy
Subject of export: Sloping staircase platforms and vertical lifting platforms
for transporting people with physical disabilities

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

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Business manager, project engineer, designer, locksmith, welder, assembler

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION

Předmět podnikání: Výroba, dodávka, montáž a servis šikmých schodišťových a svislých zvedacích plošin a nájezdových ramp pro imobilní osoby, dodávka schodolezů.
Hlavní produkty: Šikmé schodišťové plošiny s přímou dráhou nebo jízdou do zatáčky. Vertikální zvedací plošiny ve zděných nebo montovaných šachtách, nebo pouze s
brankami a bočním ohrazením. Nájezdové rampy – odnímatelné, zásuvné, hliníkové nebo pevné roštové. Schodolezy – pásové nebo kolečkové.
Stručný popis firmy: Firma MANUS Prostějov, spol. s r.o., je českým výrobcem
šikmých schodišťových a svislých zvedacích plošin pro imobilní osoby. Vyrábíme
a montujeme šikmé schodišťové plošiny typu IPM 300 s přímou dráhou a šikmé
schodišťové plošiny typu CPM 300-2
s přímou nebo lomenou dráhou nebo jízdou do zatáčky. Dále vyrábíme vertikální
zvedací plošiny s elektromechanickým
pohonem (domácí výtah) typu VPM 250
a typu VPM 400 s nosností až 400 kg, a
nůžkové elektrohydraulické zdvihací
plošiny typu NPM 400 s brankami, i ve
zděných a montovaných šachtách. Dále
dodáváme našim zákazníkům schodišťové sedačky, stropní zvedací systémy,
schodolezy a různé druhy nájezdových
ramp pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace.

Scope of business: Manufacture, supply and servicing of sloping staircase platforms,
vertical lifting platforms, and access ramps for transporting people with physical
disabilities, supply of stairclimbers.
Main products: Sloping staircase platforms for straight or bent staircases. Vertical
lifting platforms in masonry or assembled shafts, or with doors and side fencing.
Access ramps – removable, folding, made of aluminium, or fixed (slatted).
Stairclimbers – articulated or wheeled.
Brief description of the company: MANUS Prostějov, LLC is a Czech manufacturer
of staircase and vertical lifting platforms for transporting people with physical
disabilities. We manufacture and install
sloping staircase platforms type IPM
300 for straight staircases and sloping
staircase platforms type CPM 300-2
for straight or bent staircases. We also
manufacture vertical lifting platforms
with electromechanical drive (household
lift) type VPM 250 and type VPM 400 with
the maximum lifting capacity up to 400
kg, and electrohydraulic shear platforms
type NPM 400 with doors, which can
be installed in masonry or assembled
shafts. Furthermore, we supply staircase
seats, ceiling-mounted lifting systems,
stairclimbers, and various types of access
ramps for transporting people with
physical and mental disabilities.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Morava Wood Products s.r.o.
Adresa:
U Pily 918, 783 91 Uničov
Okres:
Olomouc
www.moravawood.eu
Počet zaměstnanců celkem: 150
Z toho dělníci:
140
Odvětví:
Ostatní zpracovatelský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Morava Wood Products s.r.o.
Address:
U Pily 918, 783 91 Uničov
District:
Olomouc
www.moravawood.eu
Total number of employees: 150
Manual labourers:
140
Segment:
Other processing industries

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Francie, Slovensko, Ukrajina, Belgie, Německo
Předmět importu: Dubové řezivo, laky, oleje, strojní zařízení
EXPORT: ANO
Země exportu: Francie, Belgie, Nizozemí, Velká Británie, Polsko, Rumunsko,
Japonsko, Čína, USA
Předmět exportu: Dubová podlaha

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: France, Slovakia, Ukraine, Belgium, Germany
Subject of import: Sawn oak timber, varnishes, oils, machinery
EXPORT: YES
Countries of export: France, Belgium, the Netherlands, United Kingdom,
Poland, Romania, Japan, China, USA
Subject of export: Oak floors

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Operátor výrobní linky, řidič VZV, seřizovač strojů, mechanik – údržbár

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Production line operator, fork-lift truck driver, machine adjuster, mechanic
– maintenance worker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a prodej celomasivních dubových podlah
Hlavní produkty: Celomasivní velkoformátové dubové podlahy, lakované/
olejované
Stručný popis firmy: Společnost patří mezi celosvětové lídry ve výrobě celomasivních dubových podlah a nově také podlah z jasanu. Produkty jsou
dodávány do více jak 1500 obchodů v 15 zemích světa. Vzhledem k vysoce
kvalifikovaným zaměstnancům a moderním výrobním technologiím se
mohou naše výrobky pochlubit mimořádně vysokým standardem kvality
a oblibou mezi zákazníky. Vlastní pila a sušící komory o kapacitě 600 m3
nám umožňují kontrolovat výrobní proces od samotného počátku.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production and sale of solid oak floors
Main products: Solid large-size oak floors, varnished / oiled
Brief description of the company: Morava Wood Products LLC is among the
global leaders in the production of solid oak floors and recently also ash floors.
The company supplies its products to more than 1500 outlets in 15 countries
worldwide. Because of highly qualified employees and advanced technologies,
our products boast exceptionally high quality standards and popularity with the
customers. Our proprietary saw mill and drying chambers of 600 m3 capacity
allow us control of the manufacturing process from the very beginning.

OP papírna, s.r.o
OP papírna, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
OP papírna, s.r.o.
Adresa:
Olšany 18, 789 62 Olšany
Okres:
Šumperk
https://www.delfortgroup.com/en/career/
czech-republic/op-papirna-sro/
Počet zaměstnanců celkem: 470
Z toho dělníci:
310
Odvětví:
Ostatní zpracovatelský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
OP papírna, s.r.o.
Address:
Olšany 18, 789 62 Olšany
District:
Šumperk
https://www.delfortgroup.com/en/career/
czech-republic/op-papirna-sro/
Total number of employees: 470
Manual labourers:
310
Segment:
Other processing industries

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU, Brazílie, Čile
Předmět importu: Buničina, chemikálie, stroje a zařízení
EXPORT: ANO
Země exportu: Evropa, USA, Kanada, Jižní Amerika, Afrika, Asie, Austálie,
Rusko, Blízký východ
Předmět exportu: Tenký tiskový papír, cigaretový papír, tenké papírky pro
balení cigaret, roubíkový papír, náústky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries, Brazil, Chile
Subject of import: Wood pulp, chemicals, machinery
EXPORT: YES
Countries of export: Europe, USA/CA/South America, Africa, Asia, Australia,
Russia, Middle East
Subject of export: Thin print paper, Cigarette paper, Thin rolling paper,
Plugwrap paper, tipping base paper

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Technolog papírenské výroby, manažer prodeje, technický zákaznický
servis, technik automatizovaných systémů řízení, operátor ve výrobě/zpracování papíru

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Paper-making engineer, sales manager, customer service specialist,
technician of automated control systems, operator

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION

Předmět podnikání: Výroba a zpracování papíru
Hlavní produkty: Tenký tiskový papír, cigaretový papír, tenké papírky pro balení cigaret, roubíkový papír,
náústky, buničina z jednoletých rostlin
Stručný popis firmy: OP papírna, s.r.o. v Olšanech u Šumperka má více než 150 let zkušeností s výrobou speciálních a funkčních tenkých papírů. Jako člen delfort - globálního lídra v oblasti inovací speciálních a funkčních
papírů - je OP papírna nejprestižnějším zaměstnavatelem v českém papírenském průmyslu. Od roku 1999 OP
papírna, v úzké spolupráci se zákazníky, nastavuje standardy s cílem poskytovat špičková řešení v oblasti kvality a služeb. OP papírna je uznávaným partnerem renomovaných zákazníků v tabákovém, farmaceutickém
a tiskovém průmyslu ve více než 100 zemích. Podíl vývozu je vyšší než 95%. Kromě toho je OP papírna v čele v
poskytování speciálního tiskového papíru, který je tenký,
lehký a vysoce čitelný, od velkých produktových katalogů
a vědecké literatury až po příbalové letáky léčiv a kosmetiky. Společnost OP papírna, která je špičkou na trhu a
má ambice dalšího růstu, vždy sleduje trendy, pokud jde
o inovace svých produktů a technologií. To je důvodem,
proč delfort investuje v Olšanech přes 150 milionů EUR
do nového papírenského stroje, který bude jedním z
nejvýkonnějších papírenských strojů na výrobu tenkých,
lehkých papírů na celém světě a během roku 2020 zahájí výrobu. Úspěch OP papírny je založen na jejích 470
zaměstnancích, kteří jsou základem její inovační síly a
budoucího růstu. Společnost nabízí svým zaměstnancům
dlouhodobé zaměstnání, bezplatné vzdělávání, vynikající plat, přátelskou atmosféru, skvělé možnosti kariérního
růstu a také různé volnočasové aktivity.

Scope of business: Paper production and coverting
Main products: Thin print paper, Cigarette paper, Thin rolling papers, Plugwrap paper, Tipping base paper, Wood
pulp from annual plants
Brief description of the company: OP papírna, s.r.o., located in Olšany, has more than 150 years of experience
in providing the market with thin paper. As a member of delfort - the global innovation leader in special and
functional papers – OP papírna is the most prestigious employer within the Czech paper manufacturing industry.
Since 1999, closely collaborating with its customers, the company has been setting standard‘s to drive top
quality and service oriented market solutions. OP papírna is a recognised partner for reputable customers from
the pharmaceutical, cosmetics, tobacco and publishing
industries in more than 100 countries. The company´s
export share exceeds 95%. OP papírna is on the forefront
of providing specialty paper which is thin, light and highly
readable - from large product catalogues and scientific
literature to cosmetic and medical leaflets. A market
leader ambitious for further growth, OP papírna stays up
to date when it comes to the innovation of its products and
technology. This is why delfort has invested more than EUR
150 million in a new paper machine in Olšany, which will
be one of the world´s highest performing machinery for
the production of thin, light-weight papers when put in
operation in 2020. The success of OP papírna is based on
its 470 employees who are the backbone of its innovative
power and future-oriented growth. The company offers
its employees long-term employment, free education
and training, an excellent salary, great career growth
opportunities, and various free-time activities.
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Plastkon product s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
PAPCEL, a.s.
Adresa:
Uničovská 132, 784 01 Litovel
Okres:
Olomouc
www.papcel.cz
Počet zaměstnanců celkem: 203
Z toho dělníci:
68
Odvětví:
Ostatní zpracovatelský (průmysl výroby
papíru a celulózy)

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
PAPCEL, a.s.
Address:
Uničovská 132, 784 01 Litovel
District:
Olomouc
www.papcel.cz
Total number of employees: 203
Manual labourers:
68
Segment:
Other processing industries (production
of paper and cellulose)

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Německo, Čína, Indie, Polsko, aj.
Předmět importu: Subdodavatelské díly pro kompletace papírenských
technologií
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Bělorusko, Polsko, Turecko, Slovensko, Indie, aj.
Předmět exportu: Stroje a zařízení na výrobu papíru

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Austria, Germany, China, India, Poland and others
Subject of import: Third-party delivery of parts for paper-processing
machines
EXPORT: YES
Countries of export: Russia, Belarus, Poland, Turkey, Slovakia, India and others
Subject of export: Paper-making machinery

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Papírenský technolog, konstruktér, montér, manažer prodeje pro přímý
prodej (Key Account Manager), specialista elektro

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Paper-making technologist, designer, fitter, key account manager,
electrical engineer

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION

Předmět podnikání: Výroba a prodej strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru
Hlavní produkty: Stroje přípravny látky – rozvlákňovače, třídiče, separátory, bubny,
odvodňovací lisy, nádrže apod., Stroje a zařízení pro papírenský stroj – nátoky, sítové části, lisové části, sušicí části, kalandry, navíječe, převíječky, válce a sušicí válce,
kompletní doplňující technologie pro papírenský stroj. Zařízení pro přípravu, dávkování a skladování pomocných papírenských prostředků jako jsou vařáky, dávkovací
stanice, pracovní stanice pro filmové nebo klížicí lisy, zásobní nádrže, sila, apod.
Stručný popis firmy: Společnost PAPCEL, a. s. téměř 70 let vyrábí stroje a technologická zařízení pro papírenský průmysl - k dispozici má potřebná předvýrobní oddělení, technický a technologický vývoj, inženýring, konstrukci, zkušebnu, servisní
služby a zejména výrobní prostory a montážní haly s technickým vybavením pro požadovanou strojírenskou výrobu. Společnost
vyrábí a dodává stroje a zařízení pro kompletní linky papírenských strojů, přípravny
látky a papírenské chemie, zajišťuje kusové
dodávky, dodávky kompletních technologií,
opravy, repase, rekonstrukce.

Plastkon product

Scope of business: Manufacture and sale of paper-making and paper-processing
machines
Main products: Material preparation machines – pulpers, screens, separators, drums,
drain presses, reservoirs, etc. Paper-processing machine parts and accessories – inlets,
screen parts, press parts, drying parts, paper calenders, winders, rewinders, drums
and drying drums, complete auxiliary technologies for paper-processing machines.
Equipment for the preparation, batch processing, and storing of auxiliary papermaking facilities, such as digesters, batch processing stations, work stations for film
and size presses, storage tanks, silos, etc.
Brief description of the company: PAPCEL PLC has been a manufacturer of machines
and technologies for the paper converting industry for more than 70 years. The
company has all necessary pre-production
departments, like technical and technological
development, engineering, design, testing
laboratory, and servicing, but, in particular,
manufacturing areas and assembly shops
with machinery for the required engineering
production. PAPCEL manufactures and
supplies machines and equipment for
complete paper-processing lines, preparation
plants for materials and chemicals, but
also provides single-units supplies,
supplies of complete technologies, repairs,
remanufacturing, and redevelopment.

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: 250
Z toho dělníci:
200
Odvětví:
Ostatní zpracovatelský průmysl –
výroba plastových výlisků

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Plastkon product s.r.o.
Address:
Hlavní 147, 790 84 Mikulovice
District:
Jeseník
www.plastkon.cz
Total number of employees: 250
Manual labourers:
200
Segment:
Other processing industries – production of
plastic moulded parts

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Slovensko, Polsko
Předmět importu: Plastový granulát, stroje a formy
EXPORT: ANO
Země exportu: Evropa, Asie, USA, Rusko
Předmět exportu: Potřeby pro zahradu – truhlíky, květináče, konve. Dětské
hračky – boby, kluzáky, lyže. Domácí potřeby – odpadkové koše

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Slovakia, Poland
Subject of import: Plastic granules, machines and moulds
EXPORT: YES
Countries of export: Europe, Asia, USA, Russia
Subject of export: Gardening articles – flower boxes and pots, watering
cans. Toys – bobsleighs, sledge gliders, skis. Household articles – waste
bins

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Specialistka Klientského Servisu pro německý trh, obsluha vstřikolisů – lisař/ lisařka

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Client Service specialist for the German market, injection moulding
machine operators – moulders

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION

Předmět podnikání: Kompletní vývoj produktu, výroba nástrojů, komplexní výroba,
vlastní obchodní strategie
Hlavní produkty: Vlastní obchodní značky: GR, Smart systém, Stratos, atd.
Stručný popis firmy: Společnost Plastkon product s.r.o. založená v roce 1998, využila
a využívá svého potenciálu pro vývoj a prodej vlastních výrobků. V současné době
je Plastkon product lídrem v České republice v těchto marketingových směrech:
sortiment zahrada a zimní sortiment. Sortiment zahrada ucelený soubor produktů
pro pěstování květin, jako jsou standardní truhlíky, největší výběr samozavlažovacích truhlíků v Evropě, květináče, konve a dalších cca 150 výrobků. Zimní sortiment
sportovních potřeb pro děti, jako jsou boby,
kluzáky, řiditelné boby. V tomto sortimentu
se v současné době fa. Plastkon patří mezi
špičku výrobců v Evropě. Pro plnění těchto
cílů disponujeme cca 30 vstřikovacími lisy
ne staršími než 6 let, 22 roboty, se kterými dosahujeme vysokých ekonomických
parametrů, takže jsme schopni čelit ostré
cenové konkurenci. Máme vlastní vývojová
a konstrukční oddělení, sami si navrhujeme design výrobků. 85 % export vlastních
finálních výrobků. Největší odběratelé :
nadnárodní sítě – Hornbach, Kaufland,
Bauhaus, zahradní centra , atd.

Scope of business: Complete product development, tool engineering, comprehensive
manufacture, proprietary business strategy
Main products: Proprietary brands: GR, Smart System, Stratos, etc.
Brief description of the company: Established in 1998, Plastkon product LLC has
utilised its potential for the development and sale of its own products. The company is
currently a leader in the Czech Republic in gardening and winter-sport products. The
gardening programme comprises a comprehensive set of products for the cultivation
of flowers, such as standard flower boxes, the largest selection of self-watering flower
boxes in Europe, flower pots, watering cans, and more than 150 other products. The
winter programme includes sporting goods
for children such as bobsleighs, sledge
gliders, and steerable bobsleighs, a range
of products that currently place Plastkon
among the top manufacturers in Europe. To
achieve these objectives, we utilise about
30 injection moulding machines (less than
6 years old) and 22 robots, thanks to which
we are capable of achieving high economic
parameters and we are therefore able to
face strong price competition. We have
development and designing departments
that design our proprietary products. We
export 85% of our final products. Our main
clients include multinational networks
such as Hornbach, Kaufland, and Bauhaus,
gardening centres, etc.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Roll4You, s.r.o.
Adresa:
Olšany 18, 789 62 Olšany
Okres:
Šumperk
www.roll4you.com
Počet zaměstnanců celkem: 120
Z toho dělníci:
90
Odvětví:
Ostatní zpracovatelský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Roll4You, s.r.o.
Address:
Olšany 18, 789 62 Olšany
District:
Šumperk
www.roll4you.com
Total number of employees: 120
Manual labourers:
90
Segment:
Other processing industries

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, Afrika, Blízký východ, Severní Amerika, Jižní Amerika
Předmět importu: Cigaretové papírky, dutinky, filtry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, Africa, Near East, North America, South
America
Subject of export: Rolling paper, cigarette tubes, filters

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Technický specialista, seřizovač, operátor ve zpracování papíru

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Technical specialist, tool setter, paper processing operator

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Zpracovatelský papírenský průmysl
Hlavní produkty: Cigaretové papírky, cigaretové dutinky, filtry
Stručný popis firmy: Roll4You, dceřiná společnost OP papírny, je specialistou na cigaretové papírky, a je charakteristická vysokou flexibilitou, orientací na zákazníka a výrobky nejvyšší kvality. Nejznámější značky Roll4You
jsou Vážka, která představuje dlouholetou tradici cigaretových papírků na
českém a slovenském trhu, mezinárodní značka Libella oblíbená pro svou
nezávislost a prvotřídní kvalitu a jedinečná řada Party in House. Většina
produkce je však vyráběna pro soukromé značky a značky třetích stran. Zákazníci si mohou vybrat z více než 30 různých druhů papíru, které jsou na
vyžádání k dispozici v různých barvách. Roll4You je členem skupiny delfort
- globálního lídra v oblasti vývoje, výroby a distribuce speciálních a funkčních papírů, se sídlem v Rakousku.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Paper-processing industry
Main products: Rolling paper, cigarette tubes, filters
Brief description of the company: Roll4You LLC, a subsidiary of OP papírna,
specialises in cigarette rolling papers. The company is distinguished by
high flexibility, customer orientation, and highest-quality products. The
best-known brands of Roll4You are Vážka, with a long-standing tradition
of rolling papers in the Czech Republic and Slovakia, the international
brand Libella – a favourite for its independence and superior quality,
and the unique Party in House series. The bulk of production, however,
is produced for private and third-party brands. Our customer can choose
from more than 30 kinds of papers available in various colours. Roll4You is
a member of delfort – an Austria-based global leader in the development,
manufacture, and distribution of special and functional papers.

VPO Protivanov,
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: 75
Z toho dělníci:
28
Odvětví:
Ostatní zpracovatelský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
VPO Protivanov, a.s.
Address:
Boskovická 250, 798 48 Protivanov
District:
Prostějov
www.vpo.cz
Total number of employees: 75
Manual labourers:
28
Segment:
Other processing industries

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Slovensko
Předmět importu: Profilové systémy, kování, izolační skla
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Slovakia
Subject of import: Profile systems, window fittings, safety glass
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Dělník ve výrobě, technik, obchodní zástupce

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Manufacturing operator, technician, sales agent

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a prodej oken a dveří
Hlavní produkty: Plastová, hliníková, dřevěná okna a dveře, garážová vrata,
okenní příslušenství, stínící technika
Stručný popis firmy: Společnost VPO Protivanov, a.s. patří mezi přední
výrobce plastových a hliníkových oken
a dveří v České republice. Nabízí komplexní řešení zákazníkovi přímo na míru
v oblastech stavebních výplní otvorů
a služeb spojených s dodávkou a realizací.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Manufacture and sale of doors and windows
Main products: Plastic, aluminium, and wooden windows and doors,
garage doors, accessories for windows, shade and screen products
Brief description of the company: VPO Protivanov, PLC is among the
leading manufacturers of plastic
and aluminium windows and doors
in the Czech Republic. It offers
comprehensive, customised solutions
in the area of windows and doors, and
services relating to their supply and
implementation.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
A.W. spol. s r.o.
Adresa:
Palackého 4, Loštice, 789 83
Okres:
Šumperk
www.tvaruzky.cz
Počet zaměstnanců celkem: 155
Z toho dělníci:
83
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
A.W. spol. s r. o.
Address:
Palackého 4, Loštice, 789 83
District:
Šumperk
www.tvaruzky.cz
Total number of employees: 155
Manual labourers:
83
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Slovensko, Itálie, Kypr, Rakousko
Předmět importu: Tvaroh
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Maďarsko
Předmět exportu: Olomoucké tvarůžky, mléčné výrobky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Slovakia, Italy, Cyprus, Austria
Subject of import: Curd
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Poland, Hungary
Subject of export: Olomoucké tvarůžky cheese, dairy products

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Dělník mlékárenské výroby, prodavač/prodavačka

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Dairy production worker, shop assistant

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a prodej Olomouckých tvarůžků
Hlavní produkty: Olomoucké tvarůžky
Stručný popis firmy: A.W. spol. s r.o. navázala na rodinnou tradici
a v Lošticích vyrábí již 144 let Olomoucké tvarůžky ve více než třiceti různých tvarových a hmotnostních variantách. Současná výroba představuje
hygienicky a mechanizačně současný světový standard. Firma provozuje síť
podnikových prodejen, které postupně rozšiřuje. Jako poctu svým předkům
i jedinečnosti tohoto jediného původního českého sýra vybudovala a provozuje v Lošticích i Muzeum Olomouckých tvarůžků. Současní majitelé se
významnou měrou zasloužili o to, že se jedinečným vlastnostem Olomouckých tvarůžků v r. 2010 dostalo vysokého uznání EK udělením chráněného
zeměpisného označení.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production and sale of Olomoucké tvarůžky (Olomouc
cheese)
Main products: Olomoucké tvarůžky (Olomouc cheese)
Brief description of the company: Based in Loštice, A.W. spol. LLC has
renewed the link with the family tradition, producing, for more than 144
years, the Olomoucké tvarůžky (Olomouc cheese) in 30+ various shapes
and weights. The current production corresponds to global standards
in hygiene and machinery. The company operates a growing network of
factory outlets. To honour its forefathers as well as the uniqueness of the
only original Czech cheese, the company has established and operated the
Museum of Olomoucké tvarůžky in Loštice. The current owners were, to a
significant degree, instrumental in the fact that the unique properties of
Olomoucké tvarůžky / Olomouc cheese have been recognised by the EU and
registered as a Protected Geographical Indication in 2010.

ALIKA a.s
ALIKA a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
ALIKA a.s.
Adresa:
Čelčice 164, 798 23
Okres:
Prostějov
www.alika.cz, www.zdraveorechy.cz
Počet zaměstnanců celkem: 77
Z toho dělníci:
41
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
ALIKA a.s.
Address:
Čelčice 164, 798 23
District:
Prostějov
www.alika.cz, www.zdraveorechy.cz
Total number of employees: 77
Manual labourers:
41
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: EU, Čína
Předmět importu: Podzemnice, pistácie, kešu, mandle, další druhy ořechů
a sušeného ovoce
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Švédsko, Nizozemsko, Německo
Předmět exportu: Sušené ořechy a ovoce

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries, China
Subject of import: Peanuts, pistachios, cashews, almonds and other kinds
of nuts and dried fruits
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Sweden, the Netherlands, Germany
Subject of export: Dried nuts and fruits

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Výrobní dělník/dělnice, manipulant, mechanik/seřizovač balících strojů

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Production worker, handler, mechanic/adjuster of packing machines

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba potravinářských výrobků
Hlavní produkty: Arašídy, pistácie, mandle, kešu, lískové ořechy, kokos,
makadam, všechny druhy sušeného ovoce a sušená semínka
Stručný popis firmy: Jsme největším českým zpracovatelem ořechů, spolehlivým dodavatelem na evropském potravinářském trhu zaměřeným na
pražení a balení ořechů, sušeného ovoce, semen a třtinového cukru. Na trhu
zaujímáme své místo již od roku 1992. Budujeme postupně se rozvíjející
firmu vybavenou moderními technologiemi, pružnými výrobními kapacitami, dostatečnými zásobami
vstupních surovin a pracovními
postupy ověřenými certifikací BRC
a IFS. Nabízíme své výrobky pod
obchodními značkami ArRashid,
DrRashid, KK, Arado a ARA. Svou
výrobní kapacitu taktéž využívá
k výrobě výrobků pod značkou zákazníka nebo ke zpracování vlastních surovin zákazníků do jejich
výrobků.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production of food products
Main products: Peanuts, pistachios, almonds, cashews, hazelnuts, coconut
flakes, macadamia nuts, all kinds of dried fruits and dried seeds
Brief description of the company: ALIKA PLC is the largest Czech processor
of nuts and a reliable supplier on the European foodstuffs sector, focusing
on the roasting and packing of nuts, dried fruits, seeds, and cane sugar.
Active on the market since 1992, we have been developing a company that
utilises the latest technologies, flexible production capacities, sufficient
inventory of feedstock, and BRC
and IFS certified working practices.
We supply our products under the
brands ArRashid, DrRashid, KK,
Arado, and ARA. The company also
uses its manufacturing capacity
for the production of products
under customers’ brands and for
the processing of customers’ raw
materials for their products.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Brazzale Moravia a.s.
Adresa:
Tři Dvory 98, 784 01 Litovel
Okres:
Olomouc
www.brazzalemoravia.com
www.laformaggeria.com
Počet zaměstnanců celkem: 357
Z toho dělníci:
208
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Brazzale Moravia a.s.
Address:
Tři Dvory 98, 784 01 Litovel
District:
Olomouc
www.brazzalemoravia.com
www.laformaggeria.com
Total number of employees: 357
Manual labourers:
208
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie
Předmět importu: Potraviny, italské speciality, technologie
EXPORT: ANO
Země exportu: Itálie
Předmět exportu: Sýry, máslo

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Italy
Subject of import: Food products, Italian specialities, technologies
EXPORT: YES
Countries of export: Italy
Subject of export: Cheese, butter

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Dělník, prodavač

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Manual labourer, shop assistant

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: mlékárenství, výroba a prodej sýrů a mléčných výrobků
Hlavní produkty: Gran Moravia, pařené sýry, sýry s lisovaným těstem
Stručný popis firmy: Brazzale Moravia a.s. je společností, v níž se skloubila kvalitní italská technologie a um s českou zemědělskou a chovatelskou
kvalitou. Patří do skupiny Brazzale, která je nejstarším italským rodinným
podnikem v sýrařském odvětví. Sýrárna v Litovli je největším závodem
v České republice zabývajícím se výhradně výrobou sýrů a podílí se téměř
jednou třetinou na celkovém vývozu sýrů z ČR. Mléko je zde zpracováno na
sýry podle té nejvyšší italské řemeslné tradice. Nejdůležitějším výrobkem je
sýr Gran Moravia, který představuje asi dvě třetiny produkce. Vedle něho se
vyrábí sýr Verena, sýry provolone, scamorza, ricotta, mozzarelly, a všechny
čerstvé výrobky pro podnikové prodejny La Formaggeria Gran Moravia,
které kromě výrobků vlastní produkce
skupiny Brazzale nabízejí celou řadu
italských specialit.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of bussiness: dairy products, production and sale of cheeses and
dairy products
Main products: Gran Moravia, steamed cheese, pressed cheese
Brief description of the company: Brazzale Moravia a.s. is a company
combining high-quality Italian technologies and skills with Czech
agricultural and livestock breeding quality. The cheese factory in Litovel
– part of the Brazzale Group, the oldest Italian family-run business in
cheese-making – is the largest establishment in the Czech Republic that
solely produces cheese, making up almost one-third of the overall cheese
export from the Czech Republic. The company processes milk into cheese
according to the best Italian craft tradition. The most important product
is Gran Moravia cheese, representing
ca two-thirds of the production. The
cheese factory also produces Verena,
provolone, scamorza, ricotta, and
mozzarella cheeses, but also fresh
products for the company outlets La
Formaggeria Gran Moravia, which sell
the Brazzale Group products as well as
various Italian specialities.

Cukrovar Vrbátk
Cukrovar Vrbátky a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Cukrovar Vrbátky a.s.
Adresa:
Vrbátky 65, 798 13
Okres:
Prostějov
www.cukrovarvrbatky.cz
Počet zaměstnanců celkem: 100
Z toho dělníci:
80
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Cukrovar Vrbátky a.s.
Address:
Vrbátky 65, 798 13
District:
Prostějov
www.cukrovarvrbatky.cz
Total number of employees: 100
Manual labourers:
80
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Elektrikář, zámečník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Electrician, locksmith

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a balení cukru
Hlavní produkty: Cukr krystal 1kg, cukr krupice 1kg, cukr moučka 1kg
Stručný popis firmy: Cukrovar Vrbátky byl založen v roce 1870 jako první
rolnický akciový cukrovar na Moravě. Od roku 1995 se po vstupu současných akcionářů do společnosti majetková struktura ustálila a je téměř nezměněna dodnes. Cukrovar Vrbátky je situován v oblasti Hané mezi městy
Prostějov a Olomouc. Tato oblast má nejlepší podmínky pro pěstování
cukrové řepy na Moravě. Od roku 1995 se cukrovar postupně modernizuje
a navyšuje se kapacita zpracování řepy. 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. Společnost se dnes může opřít o více než 140-ti
letou tradici výroby dobré kvality, což není jen obchodní slogan, ale kvalita
našeho cukru je podložena moderní technologií s cílem splnit požadavky
zákazníků a to ve všech druzích a balení
cukru. Produktové portfolio zahrnuje
kromě krystalu a krupice také moučku,
kostky, bridž, třtinový a přírodní cukr.
Produkce je dodávána jak pro potravinářskou průmyslovou výrobu, tak
v drobném spotřebitelském balení do
obchodních sítí.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production and packaging of sugar
Main products: Granulated sugar 1 kg, castor sugar 1 kg, powdered sugar
1 kg
Brief description of the company: Cukrovar Vrbátky PLC was established in
1870 as the first agrarian joint-stock sugar factory in Moravia. In 1995, the
shareholding structure changed and has remained almost the same since
then. The sugar factory is situated in the Haná region, between Prostějov
and Olomouc, the best area for sugar beet growing in Moravia. Since 1995,
the factory has been gradually modernising and increasing its sugar beet
processing capacities again. The current daily capacity is 2,200 tonnes of
sugar beet. During the season, the plant processes approximately 250,000
tonnes of sugar beet and produces 35,000 tonnes of sugar. The company
now builds on its tradition of more than 140 years of quality production,
which is not just a business slogan, as
quality of our sugar is based on stateof-the-art production technology
with the objective to comply with all
customer demands in all sugar types
and packaging versions. In addition
to granulated and castor sugar, the
portfolio includes powdered sugar,
sugar cubes, sugar in the shape of
playing card suits, cane sugar, and
brown sugar. The plant’s products are
intended for both the food industry
and for retail in small-sized packaging.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
DSL Food s.r.o.
Adresa:
B. Martinů 120/1, Olomouc 779 00
Výrobní závod:
průmyslová zóna 41, Víska
u Litovle 784 01
Okres:
Olomouc
www.dslfood.cz
Počet zaměstnanců celkem: 60
Z toho dělníci:
48
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
DSL Food s.r.o.
Address:
B. Martinů 120/1, Olomouc 779 00;
Manufacturing plant:
průmyslová zóna 41, Víska u Litovle 784 01
District:
Olomouc
www.dslfood.cz
Total number of employees: 60
Manual labourers:
48
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU, Čína
Předmět importu: Suroviny
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, Turecko, USA
Předmět exportu: Doplňky stravy, sportovní výživa

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries, China
Subject of import: Raw materials
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, Turkey, USA
Subject of export: Nutritional supplements, sports nutrition

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Dělník potravinářské výroby, vývojový pracovník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Food production worker, developer

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION

Předmět podnikání: Vývoj a výroba kvalitní sportovní výživy, doplňků stravy a specialit v oblasti dietetiky
Hlavní produkty: Kapalné přípravky, gely, koncentráty, sirupy, tablety, kapsle, sypké
směsi
Stručný popis firmy: Společnost DSL FOOD je zaměřena na vývoj a výrobu potravin
určených pro zvláštní výživu, doplňků stravy a specialit v oblasti dietetik. Disponuje
vlastním vývojovým týmem, který vytváří unikátní produkty pro konkrétní potřeby
zákazníků. Své značné tuzemské i zahraniční klientele, nabízí možnost kontraktační
výroby již od roku 2006, přičemž výroba splňuje přísná kvalitativní kritéria. Důraz
je kladen na prvotřídní kvalitu surovin, 100% účinnost, bezpečnost, vysokou stravitelnost a absorpci a v neposlední řadě také na chuť. K výrobě jsou využívány nejmodernější technologie. Nabídka zahrnuje kapalné přípravky, koncentráty, sirupy,
vitamínové a minerální premixy, dále pak výroba tablet a plnění kapslí. Zákazníkům
jsou dodávány kompletní produkty „na klíč“, které jsou expedovány přímo do lékáren, fitness center apod. Společnost je certifikována ISO 22000, ISO 9001 a HACCP.

Scope of business: Development and production of high-quality sports nutrition,
dietary supplements, and special diet products
Main products: Liquid preparations, gels, concentrates, syrups, tablets, capsules,
powdered mixtures
Brief description of the company: DSL FOOD LLC focuses on the development and
production of foodstuffs for particular nutritional uses, dietary supplements, and
special diet products. The company utilises its own development team, which
creates unique products for its customers’ specific needs and, since 2006, offers
its extensive domestic and international clientele the possibility of contractual
production under strict quality criteria. Emphasis is laid on the superior quality of
raw materials, 100% efficiency, safety, high digestibility and absorption, and, last
but not least, on the taste. Production is carried out using the latest technologies.
We offer liquid preparations, concentrates, syrups, vitamin and mineral premixtures, but also the manufacture of tablets and filling of capsules. Our customers
receive complete “turnkey” products shipped directly to pharmacies, fitness centres,
etc. The company is certified under ISO 22000, ISO 9001, and HACCP.

FUTURPOL, s.r.o
FUTURPOL, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
FUTURPOL, s.r.o.
Adresa:
Sadová 1220/22, 789 85 Mohelnice
Okres:
Šumperk
www.futurpol.cz
Počet zaměstnanců celkem: 12
Z toho dělníci:
7
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
FUTURPOL, s.r.o.
Address:
Sadová 1220/22, 789 85 Mohelnice
District:
Šumperk
www.futurpol.cz
Total number of employees: 12
Manual labourers:
7
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT / EXPORT

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
-

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
-

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION

IMPORT: ANO
Země importu: Itálie
Předmět importu: Systémy pro skladování, přepravu a dávkování prvotních sypkých
a tekutých surovin, mísící systémy pro přípravu těst. Spirálové systémy pro mražení,
kynutí, vaření a chlazení těstových polotovarů pro výrobu pečiva a knedlíků.
Země importu: Rakousko
Předmět importu: Automatizované linky pro tvarování a kynutí polotovarů pro výrobu chlebů, běžného a jemného pečiva. Stroje a zařízení pro zpracování těsta do
podoby polotovarů pro výrobu chlebů, běžného a jemného pečiva.
Země importu: Nizozemsko
Předmět importu: Stroje a zařízení pro zpracování těsta do podoby polotovarů pro
výrobu chlebů, běžného a jemného pečiva.
EXPORT: NE

Předmět podnikání: Návrh, prodej, instalace a servis automatizovaných zařízení
pro skladování, přepravu a dávkování prvotních sypkých a tekutých surovin a strojů
a robotických systémů pro přípravu a další zpracování těst
Hlavní produkty: Kompletní automatizovaná surovinová hospodářství, hnětače a
automatizovaná mísící centra pro potravinářské provozy, automatizované linky pro
zpracování těst do podoby konečných výrobků a spirálové systémy pro mražení, kynutí, vaření a chlazení
těstových polotovarů.
Stručný popis firmy: Společnost FUTURPOL, s.r.o.
vznikla dne 5. března 1997. Hlavní činností naší firmy
je projekce, výroba a prodej automatických systémů pro potravinářský průmysl v oboru skladování,
dávkování a přepravy sypkých surovin a výroby těst
a jejich následného zpracování do podoby polotovarů
a hotových výrobků. Našimi partnery v této činnosti
jsou firmy CEPI S.p.A. a MIXER S.r.l. z Itálie a jiní přední evropští výrobci strojů a zařízení.

IMPORT: YES
Countries of import: Italy
Subject of import: Systems for the storage, transport, and dosing of primary
raw materials (both bulk and liquid), mixing systems for the preparation of
dough. Spiral systems for deep freezing, leavening, boiling, and refrigerating of
convenience products for the production of pastry and dumplings.
Countries of import: Austria
Subject of import: Automated lines for the shaping and leavening of convenience
products for the production of bread and other kinds of pastries. Machines
and equipment for the processing of dough into convenience products for the
production of bread and other kinds of pastries.
Countries of import: The Netherlands
Subject of import: Machines and equipment for the processing of dough into
convenience products for the production of bread and other kinds of pastries.
EXPORT: NO

Scope of business: Design, sale, installation, and servicing of automated units for
the storage, transport, and batch processing of primary raw materials (both bulk
and liquid), and machines and robotic systems for the preparation and further
processing of dough
Main products: Complete automated raw-material units, kneading machines and
automated mixing units for food-processing establishments, automated for the
processing of dough into the shape of final products,
and spiral systems for deep freezing, leavening,
boiling, and refrigerating of convenience products.
Brief description of the company: FUTURPOL, LLC
was established on 5 March 1997. The main activities
of our company include the designing, manufacture,
and sale of automated systems for the food industry
in the area of storing, batch processing, and transport
of bulk materials, and systems for the production of
dough and its further processing into convenience
and finished products. Our partners in this field are
the Italian companies CEPI S.p.A. and MIXER S.r.l. and
other leading European manufacturers of machines
and equipment.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Hanácký pivovar s.r.o.
Adresa:
Šlechtitelů 139/14, 779 00 Olomouc - Holice
Okres:
Olomouc
www.hanackypivovar.cz
Počet zaměstnanců celkem: 4
Z toho dělníci:
3
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Hanácký pivovar s.r.o.
Address:
Šlechtitelů 139/14, 779 00 Olomouc-Holice
District:
Olomouc
www.hanackypivovar.cz
Total number of employees: 4
Manual labourers:
3
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Dělník, řidič

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Worker, driver

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Vaření a prodej piva
Hlavní produkty: Sladař, Chmelař, Maverick, Nebe v hubě
Stručný popis firmy: Nejmladší z olomouckých pivovarů s ročním předpokládaným výstavem do 3000 hl. Vaříme piva lehká, prémiová i silná, světlá,
polotmavá i tmavá, svrchně i spodně kvašená. Pořádáme prohlídky a degustace piv přímo v pivovaru. Kontakt: Pavel Hanuštiak, sládek, 732 585 088

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Beer brewing and sale
Main products: Beer brands Sladař, Chmelař, Maverick, Nebe v hubě
Brief description of the company: The newest brewery in Olomouc, with an
expected annual production of up to 3000 hl. We brew light, premium, and
strong beers; pale, semi-dark, and dark beers; top- and bottom-fermented
beers. We organise tours and beer tasting in the brewery. Contact: Pavel
Hanuštiak, brewmaster, +420 732 585 088

MAKOVEC a.s
MAKOVEC a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
MAKOVEC a.s.
Adresa:
Nám. T. G. Masaryka 201/23, 796 01
Prostějov
Okres:
Prostějov
www.makovec.cz
Počet zaměstnanců celkem: 865
Z toho dělníci:
626
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
MAKOVEC a.s.
Address:
Nám. T. G. Masaryka 201/23, 796 01 Prostějov
District:
Prostějov
www.makovec.cz
Total number of employees: 865
Manual labourers:
626
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Maso a masné výrobky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia
Subject of export: Meat and meat products

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Řezník – uzenář, řidič nákladních automobilů, prodavač masa a uzenin,
údržbář – elektromechanik

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Butcher, truck driver, meat and charcuterie sales assistant, maintenance
worker – electrician

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Nákup jetečních zvířat, porážka a bourání jatečních
zvířat, výroba, dodávání a prodej masa a masných výrobků
Hlavní produkty: Maso a masné výrobky
Stručný popis firmy: Společnost MAKOVEC a.s. je rodinnou firmou s tradicí řeznického řemesla od začátku 19. století.
Čerstvým masem ze závodu v Kostelci na Hané
a velkou nabídkou kvalitních masných výrobků
ze závodů ve Smržicích a Držovicích je zásobena
vlastní síť 100 prodejen a řada dalších spokojených odběratelů. Při výrobě jsou v certifikovaných provozech využívány principy systému
řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016. Kvalita nabízených produktů a spokojený zákazník
jsou hlavními strategiemi regionálního výrobce.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Purchase of animals for slaughter, killing and carving
of animals for slaughter, production, supply, and sale of meats and meat
products
Main products: Meats and meat products
Brief description of the company: MAKOVEC
PLC is a family company with a tradition in the
butcher’s trade dating back to the early-19th
century. Fresh meats from the plant in Kostelec
na Hané and a wide portfolio of high-quality
meat products from the plants in Smržice
and Držovice are supplied to our proprietary
network of 100 stores and to a number of
other satisfied customers. Production in our
certified establishments follows the quality
management system principles according
to ČSN EN ISO 9001:2016. The quality of our
products and satisfied customers – these are the
main strategies of this regional manufacturer.
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Mlékárna Otinov
Mlékárna Otinoves s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Mlékárna Otinoves s.r.o.
Adresa:
Otinoves 201, 798 61
Okres:
Prostějov
www.mot.cz
Počet zaměstnanců celkem: 40
Z toho dělníci:
30
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Mlékárna Otinoves s.r.o.
Address:
Otinoves 201, 798 61
District:
Prostějov
www.mot.cz
Total number of employees: 40
Manual labourers:
30
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia
Subject of export: Flour, pasta

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

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia
Subject of export: Niva blue cheese

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Výrobní mistr na výrobně těstovin, mlynář

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Pasta production foreman, mill operator

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Sýrař, sýrařka

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Cheese-maker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Mlynářství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Hlavní produkty: Mouka, těstoviny, krmné suroviny
Stručný popis firmy: Firma MALITAS s.r.o. je rodinnou firmou působící na
českém trhu 20 let v oboru výroby moučných a těstovinových produktů.
Jsme hrdí pokračovatelé více než stoleté tradiční značky MOUKY Z VĚROVAN. Naše společnost provozuje 2 mlýny (Slatinice, Věrovany) a výrobnu
těstovin ve městě Šternberk. Celková kapacita výroby je 300tun mouky za
den. Mouku vyrábíme z českých surovin od místních pěstitelů, v co nejvyšší
kvalitě pro spokojenost našich zákazníků. Ať už se jedná o velkou pekárnu
nebo kuchařku, která vyčaruje svým dětem chutný koláč. Výrobu neustále
modernizujeme a přinášíme na trh nové produkty.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Milling; Manufacture, trade and services not specified in
Annexes 1 through 3 of the Trade Licensing Act
Main products: Flour, pasta, feeding products
Brief description of the company: MALITAS LLC is a family company that
has operated in the Czech market for 20 years in the area of production of
flour products and pasta. We proudly uphold the more than one hundred
years-old traditional brand MOUKA Z VĚROVAN. Our company operates 2
mills (Slatinice, Věrovany) and a former production plant in Šternberk. The
total daily production capacity is 300 tonnes of flour. We make flour from
Czech raw materials from local producers, in the best possible quality to
satisfy of our customers – whether a large bakery, or a cook who makes
their children a tasty cake. We continuously modernise our production
plants and bring new products to market.

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Mlékárenská výroba
Hlavní produkty: Plísňový sýr Niva, tvaroh
Stručný popis firmy: Mlékárna Otinoves je pokračovatelem 85-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 cca 10 milionů litrů mléka a vyrobí cca 1 200
tun plísňového sýru Niva. Sýr Niva získal řadu ocenění, např. značku kvality
KLASA, Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou, Regionální
potravina OL kraje (2010, 2017), Výrobek OL kraje (2009), Mlékárenský výrobek (2016), Česká chuťovka (2016) aj. Mlékárna je certifikována dle standardů ISO 22 000 a mezinárodního potravinářského standardu IFS.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Dairy production
Main products: Niva blue cheese, curd
Brief description of the company: The dairy in Otinoves upholds an 85year of tradition of dairy production in Drahany Highland. The milk we
process comes from veterinary controlled sources in the protected areas
of the Moravian Karst and Drahany Highland. The dairy’s main product is
Niva natural blue cheese. The dairy annually processes approx. 10 million
litres of milk and makes some 1,200 tonnes of the Niva cheese. The cheese
has received numerous awards, such as KLASA quality mark, Český výrobek
(“Czech product”, a mark guaranteed by the Federation of the Food and Drink
Industries of the Czech Republic), Regional Food Product of the Olomouc
Region (2010, 2017), Product of the Olomouc Region (2009), “Česká chuťovka”
(2016) and others. The dairy is certified in accordance with the ISO 22 000
standard and the International Featured Standard (IFS) – Food.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
MALITAS s.r.o.
Adresa:
Slatinice 134, Slatinice 783 42
Okres:
Olomouc
www.malitas.cz
Počet zaměstnanců celkem: 81
Z toho dělníci:
68
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
MALITAS s.r.o.
Address:
Slatinice 134, Slatinice 783 42
District:
Olomouc
www.malitas.cz
Total number of employees: 81
Manual labourers:
68
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Mouka, těstoviny
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Palírna U Zelené
Palírna U Zeleného stromu a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
OLMA, a.s.
Adresa:
Pavelkova 597/18, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.olma.cz
Počet zaměstnanců celkem: 463
Z toho dělníci:
355
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
OLMA, a.s.
Address:
Pavelkova 597/18, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.olma.cz
Total number of employees: 463
Manual labourers:
355
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Maďarsko, Litva
Předmět exportu: Mléčné výrobky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Poland, Hungary, Lithuania
Subject of export: Dairy products

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obsluha a seřizování mlékárenského zařízení, expedient, skladník, zámečník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Dairy equipment attendant and adjuster, expedient, warehouse worker,
locksmith

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Zpracování syrového kravského mléka, výroba mléčných výrobků a obchodní činnost
Hlavní produkty: Čerstvé mléko, jogurty, kysané mléčné výrobky, dezerty,
smetany, másla, rostlinné tuky a sušené mléko
Stručný popis firmy: Základní kámen byl položen v roce 1967, OLMA je jeden z největších mlékárenských výrobců v ČR, kapacita až 1 milion ks kelímků za den a 600 tisíc litrů zpracovaného mléka za den, držitel Certifikátů
ISO, IFS, dva výrobní závody v Olomouci a v Zábřehu na Moravě.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Processing of raw cow’s milk, dairy production, and
trading activities
Main products: Fresh milk, yogurt, fermented milk products, deserts,
cream, butter, vegetable fat, dried milk
Brief description of the company: Founded in 1967, OLMA PLC is among
the largest dairy producers in the Czech Republic, with a daily capacity of
up to 1 million cups and tubs (yogurt, butter, cottage cheese, etc.) and 600
thousand litres of processed milk. The company holds ISO, IFS certificates
and operates two production plants – in Olomouc and Zábřeh.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Palírna U Zeleného stromu a.s.
Adresa:
Dykova 4260/8, 796 01 Prostějov
Okres:
Prostějov
www.palirnauzelenehostromu.cz
Počet zaměstnanců celkem: 105
Z toho dělníci:
60
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Palírna U Zeleného stromu a.s.
Address:
Dykova 4260/8, 796 01 Prostějov
District:
Prostějov
www.palirnauzelenehostromu.cz
Total number of employees: 105
Manual labourers:
60
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Francie, Skotsko, Kolumbie, Panama, USA
Předmět importu: Distribuční značky alkoholu
EXPORT: ANO
Země exportu: Austrálie, Čína, Jižní Amerika, Evropa
Předmět exportu: Naše značkové lihoviny – Stará žitná myslivecká, Kleiner,
Hanácká vodka, Absinth, Stomach

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, France, Scotland, Colombia, Panama, USA
Subject of import: Distribution marks of alcoholic beverages
EXPORT: YES
Countries of export: Australia, China, South America, Europe
Subject of export: Our brands of alcoholic beverages – Stará žitná
myslivecká, Kleiner, Hanácká vodka, Absinth, Stomach

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Operátor stáčecích linek, obchodní zástupce

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Filling line operator, sales agent

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba konzumního líhu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny
a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného
líhu, konzumního líhu a lihovin; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových
prostor; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona
Hlavní produkty: Alkoholické destiláty
Stručný popis firmy: Palírna u Zeleného stromu a.s. má ojedinělou historii,
která začala již v roce 1518. Jde o unikát nejen v Česku, ale i v rámci celé
Evropy, kde neexistuje palírna s delší historií. Je přímým nástupcem českých likérek GRANETTE a Starorežná Prostějov. Palírna U Zeleného stromu
je druhým největším ryze českým výrobcem lihovin na domácím trhu. Do
výrobního portfolia firmy patří více než stovka produktů. Mezi nejznámější
značky patří Stará žitná myslivecká, Blend 42 Vodka či Hanácká vodka. Své
značky firma také úspěšně vyváží. S produkty pocházejícími z výrobních
linek Palírna U Zeleného stromu a.s. se zákazníci mohou setkat v dalších
dvaceti zemích pěti kontinentů. Na domácím trhu pak firma také distribuuje značky Koval, Dictator, Cutty Sark, Pushkin, Berentzen, Garrone, Sobieski,
MOKO rum a další.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Manufacture of fermented spirits, consumer spirits and
other alcoholic beverages (except for beer, fruit wines, other wines and
mead, and growers’ own fruit distillates) and sale of fermented spirits,
consumer spirits and other alcoholic beverages; Leasing of immovable
property, flats and non-residential premises; Manufacture, trade and
services not specified in Annexes 1 through 3 of the Trade Licensing Act
Main products: Alcoholic distillates
Brief description of the company: Palírna u Zeleného stromu PLC is
a distillery with a unique history, founded as early as 1518, unparalleled not
only in the Czech Republic, but in Europe – no other distillery has a longer
tradition. A direct successor of Czech distilleries GRANETTE and Starorežná
Prostějov, Palírna U Zeleného stromu is the second-largest, purely Czech
producer of alcoholic beverages on the domestic market. The company’s
portfolio comprises more than a hundred products, including Stará žitná
myslivecká, Blend 42 Vodka, and Hanácká vodka. The company also
successfully exports its brands – the products coming from its production
lines are available to customers in twenty countries on five continents. In
addition, Palírna U Zeleného stromu distributes the bands Koval, Dictator,
Cutty Sark, Pushkin, Berentzen, Garrone, Sobieski, MOKO rum and others
on the domestic market.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Pekárna Racek, s.r.o.
Adresa:
Gen. Štefánika 185/38, Přerov I-Město,
750 02 Přerov
Okres:
Přerov
www.pekarnaracek.cz
Počet zaměstnanců celkem: 240
Z toho dělníci:
216
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Pekárna Racek, s.r.o.
Address:
Gen. Štefánika 185/38, Přerov I-Město,
750 02 Přerov
District:
Přerov
www.pekarnaracek.cz
Total number of employees: 240
Manual labourers:
216
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Pekař, pekařka, prodavač, prodavačka

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Baker, sales assistant

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Pekařství
Hlavní produkty: Chléb konzumní kmínový 1 200 g, Rohlík 43 g
Stručný popis firmy: Velká průmyslová pekárna v Přerově vznikla přebudováním původního objektu mydlárny Mader v první polovině 60. let min.
století a patřila národnímu podniku Severomoravské pekárny a cukrárny.
V roce 1997 byla privatizována společností Mader a synové, s.r.o. na základě
restitučních nároků majitelů původní mydlárny. V současné době je Pekárna Racek, s.r.o. rodinnou společností s významným podílem Mlýna Kojetín.
Pekárna Racek patří mezi středně velké a výkonné pekárny s více než 200
zaměstnanci. Základem je výroba na automatizovaných linkách doplněna
o široký sortiment jemného pečiva a speciálních výrobků vyráběných klasickým ručním způsobem. Výrobky Pekárny Racek najdete na pultech cca
400 prodejen v přerovském regionu a především v téměř 30 podnikových
prodejnách v Přerově a okolí.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Bakery
Main products: Rye bread with caraway seeds 1,200 g, roll 43 g
Brief description of the company: A large industrial bakery was established in
Přerov in the early 1960s by redeveloping the premises of the former Mader
soap factory, and was included in the national enterprise Severomoravské
pekárny a cukrárny. In 1997, the plant was privatised by the company Mader
a synové, LLC based on the restitution claims of the former owners of the
soap factory. At present, the bakery Pekárna Racek, LLC is a family company,
in which a considerable interest is owned by Mlýn Kojetín. Racek bakery is a
medium-sized, high-performance plant with more than 200 employees. In
addition to basic production on automated lines, the bakery also produces
a wide range of hand-made pastries and special products. Racek bakery
products are available on the shelves of more than 400 shops, but primarily in
almost thirty company stores in Přerov and its surroundings.

Pivovar HOLBA,
Pivovar HOLBA, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Pivovar HOLBA, a.s.
Adresa:
Pivovarská 261, Hanušovice 788 33
Okres:
Šumperk
www.holba.cz
Počet zaměstnanců celkem: 150
Z toho dělníci:
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Pivovar HOLBA, a.s.
Address:
Pivovarská 261, Hanušovice 788 33
District:
Šumperk
www.holba.cz
Total number of employees: 150
Manual labourers:
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Předmět importu: Technologie
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Slovensko, Německo, Finsko, Rusko, Maďarsko
Předmět exportu: Pivo

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Subject of import: Technologies
EXPORT: YES
Countries of export: Poland, Slovakia, Germany, Finland, Russia, Hungary
Subject of export: Beer

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Pivovarník – sladovník, řidič, údržbář, skladník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Brewer-maltster, driver, maintenance worker, storekeeper

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Pivovarství
Hlavní produkty: Holba Horská 10, HOLBA Šerák, HOLBA Keprník, HOLBA
Premium, HOLBA Polotmavá, HOLBA Speciál, HOLBA Brusinka s mátou,
HOLBA Horské byliny, HOLBA Horské byliny nealko
Stručný popis firmy: Pivovar založen v roce 1874 sládkem Josefem
Müllschitzkým. Od roku 1996 jako samostatná akciová společnost Pivovar
HOLBA, a.s. Má vlastní podzemní zdroj kvalitní pitné vody, slad a chmel
pro výrobu piva nakupuje od tradičních partnerů z regionu. Ročně HOLBA vyrobí a prodá více než 300.000 hl „ryzího piva z hor“ v sudech, lahvích
a plechovkách. Především po celé ČR, ale i na export. Vlastní Pivovarskou
restauraci a Pivovarské muzeum v těsném sousedství pivovaru. Nabízí exkurze do pivovaru s odborným výkladem a několik kulturních a sportovních
akcí ročně přímo v krásném přírodním areálu pivovaru.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Brewing
Main products: Proprietary beer brands – Horská 10, HOLBA Šerák, HOLBA
Keprník, HOLBA Premium, HOLBA Polotmavá, HOLBA Speciál, HOLBA
Brusinka s mátou, HOLBA Horské byliny, HOLBA Horské byliny nealko
Brief description of the company: The brewery, established in 1874 by the
brewmaster Josef Müllschitzký, has been operating as the independent
joint-stock company Pivovar HOLBA PLC since 1996. It has its own
underground source of high-quality water, and purchases malt and hops for
brewing from its traditional regional partners. HOLBA annually produces
and sells more than 300,000 hl of its “pure mountain beer” in kegs, bottles,
and cans, primarily in the Czech Republic, but also abroad. The brewery
operates a restaurant and a museum, both neighbouring its premises,
offers guided tours of the brewery, and organises various cultural and
sporting events directly in the lovely natural surroundings of the brewery.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Pivovar Litovel a.s.
Adresa:
Palackého 934, 784 01 Litovel
Okres:
Olomouc
www.litovel.cz
Počet zaměstnanců celkem: 206
Z toho dělníci:
143
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Pivovar Litovel a.s.
Address:
Palackého 934, 784 01 Litovel
District:
Olomouc
www.litovel.cz
Total number of employees: 206
Manual labourers:
143
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Slovensko, Německo, Finsko, Maďarsko, Velká Británie, Rusko, Jižní Korea, Švédsko, Ukrajina
Předmět exportu: Prodej piva

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Poland, Slovakia, Germany, Finland, Hungary, United
Kingdom, Russia, South Korea, Sweden, Ukraine
Subject of export: Beer

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Pivovarník-sladovník, pracovník výstavu a logistiky, řidič nákladních vozidel, strojní zámečník, elektrikář-elektronik

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Brewer-maltster, output and logistics operator, truck driver, engine fitter,
electrician-electronics technician

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Pivovarnictví a sladovnictví, hostinská činnost, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
silniční motorová doprava, montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Hlavní produkty: Pivo
Stručný popis firmy: Pivovar Litovel se drží tradice trvající již přes 125 let.
Úcta k poctivému řemeslu, ruční práci a kvalitním surovinám. To jsou hlavní
zásady, kterých se dodnes drží pracovníci Pivovaru Litovel, jenž vznikl v roce
1893 jako ryze český vlastenecký Rolnický akciový pivovar se sladovnou
v Litovli. Historie pivovaru je lemována četnými úspěchy a oceněními z
mnoha výstav a gastronomických soutěží v tuzemsku a zahraničí. Portfolio Pivovaru Litovel tvoří piva vařená tradičními postupy na předem danou
stupňovitost a také pivní speciály či pivní mixy. Spolu s pivovary Zubr a Holba dnes patří Pivovar Litovel do skupiny PMS.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Brewing and malting; Catering services; Manufacture,
trade and services not specified in Annexes 1 through 3 of the Trade
Licensing Act; Road transport; Installation, repair, inspection and testing of
pressure equipment and gas vessels
Main products: Beer
Brief description of the company: Pivovar Litovel PLC adheres to a tradition
of more than 125 years. Respect for honest trade, manual work, and quality
raw materials – these are the guiding principles for all employees at the
Litovel brewery, founded in 1893 as a purely Czech, patriotic establishment
in Litovel. The brewery’s history is replete with numerous accomplishments
and awards from many trade shows and gastronomic competitions, both
domestic and international. The portfolio of Pivovar Litovel comprises beers
brewed using traditional methods to desired, pre-defined gravity of the
beer, but also beer specialities and beer mixtures. Pivovar Litovel is part of
the PMS Group together with Zubr and Holba breweries.

PRO- BIO obchod
PRO- BIO obchodní společnost s r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
PRO- BIO obchodní společnost s r.o.
Adresa:
Lipová 40, 788 32 Staré Město
Okres:
Šumperk
www.probio.cz
Počet zaměstnanců celkem: 100
Z toho dělníci:
60
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
PRO- BIO obchodní společnost s r. o.
Address:
Lipová 40, 788 32 Staré Město
District:
Šumperk
www.probio.cz
Total number of employees: 100
Manual labourers:
60
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU, svět
Předmět importu: Surovina (obilnina)
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU
Předmět exportu: Zpracované výrobky – mouky, polotovary

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries, worldwide
Subject of import: Raw materials (cereals)
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries
Subject of export: Processed products – flour, convenience (ready-to-cook)
products

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Mlynář – technolog výroby, pracovník ve mlýně, nákupčí
POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Zpracování a výroba biopotravin
Hlavní produkty: Výrobky z obilovin (především mouky, polotovary, směsi)
Stručný popis firmy: Firma PRO-BIO s.r.o. byla založena v roce 1992 a v rámci svého podnikání se zabývá především zpracováním netradičních odrůd
obilovin, luštěnin a pseudoobilovin (pšenice jednozrnka, dvouzrnka, žito,
oves, ječmen, červená pšenice, pohanka atd.). K tomuto využívá tři mlýny,
v rámci kterých je jeden z mlýnů bezlepkový, který je svou povahou unikátní technologií ve střední Evropě. Veškerá produkce, kterou firma realizuje je
v ekologické kvalitě, čímž je zaručeno, že veškeré její produkované i obchodované výrobky jsou certifikovány jako výrobky ekologické produkce.

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Mill operator – production technologist, mill worker, purchasing agent
COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Processing and production of organic foods
Main products: Cereal products (primarily flour, convenience products, mixes)
Brief description of the company: PRO-BIO LLC, established in 1992, based
its activity primarily on the processing of non-traditional varieties of cereals,
legumes, and pseudocereals (one- and two-grained wheat, rye, oats, barley,
red wheat, buckwheat, etc.). The company utilises three mills, one of which
is entirely gluten-free, using technology unmatched in Central Europe. All
production of the company is organic, a fact that ensures that all its products,
whether manufactured or traded, are certified as organic products.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
PROFROST a.s.
Adresa:
J. B. Pecky 4446/15, 796 01 Prostějov
Okres:
Prostějov
www.profrost.cz
Počet zaměstnanců celkem: 156
Z toho dělníci:
140
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
PROFROST a.s.
Address:
J. B. Pecky 4446/15, 796 01 Prostějov
District:
Prostějov
www.profrost.cz
Total number of employees: 156
Manual labourers:
140
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU
Předmět importu: EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: -

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries
Subject of import: EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia
Subject of export: -

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Operátor výrobní linky, pracovník údržby, obsluha balící linky

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Production line operator, maintenance worker, packaging line operator

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a prodej pekařských výrobků
Hlavní produkty: Kaiserka natural, kaiserka cereal, dalamánek
Stručný popis firmy: PROFROST a.s. je výrobní závod, který patří k nejmodernějším ve střední Evropě. Specializuje se na výrobu hluboce zamraženého pečiva. Výrobní technologie splňují nejnáročnější kritéria zařízení
určených pro výrobu potravin a jsou navrženy tak, aby bylo při výrobě dosaženo nejvyšší kvality a bezpečnosti potravin. V oblasti kvality má společnost zaveden systém řízení jakosti - International Featured Standard (IFS)
Food – vyšší stupeň. Společnost klade důraz na ochranu životního prostředí
a při šokovém mražení pekařských výrobků využívá CO2. PROFROST a.s.
dále ekologicky využívá odpadní teplo vznikající při výrobě mrazu a chladu. Jednotlivé plně automatizované
linky produkují 18 – 27 tisíc kusů
výrobků za hodinu, přičemž hlavními odběrateli jsou největší obchodní
řetězce v ČR a SR. V současné době se
společnost dělí o první pozici ve výrobě
a prodeji hluboce zamraženého pečiva
do nadnárodních řetězců na českém
a slovenském trhu. Závod poskytuje
práci pro 156 pracovníků z Prostějova
a nejbližšího okolí, a je tak důležitým
zaměstnavatelem v regionu.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production and sale of baked goods
Main products: Kaiser roll natural, Kaiser roll cereal, bread rolls
Brief description of the company: With of the most advanced manufacturing
plants in Central Europe, PROFROST PLC specialises in the production of
deep-frozen pastries. The manufacturing technologies meet the highest
standards for equipment for food production and their design ensures
the highest possible food quality and safety. In the area of quality, the
company follows the higher degree of the International Featured Standard
(IFS) – Food. Emphasising environmental protection, PROFROST uses
CO2 when shock-freezing the bakery products and utilises waste heat
generated during the production of ice and cold. Its fully automated lines
produce 18–27 thousand products per
hour. The company’s main customers
are the largest retail chains in the Czech
Republic and Slovakia. PROFROST
currently shares the first place in the
production and sale of deep-frozen
pastries for multinational chains on
both the Czech and Slovak markets. The
plant provides work to 156 employees
from Prostějov and its surroundings,
ranking among the main employers in
the region.

Sladovny Souff
Sladovny Soufflet ČR, a.s.

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

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Sladovny Soufflet ČR, a.s.
Address:
Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov
District:
Prostějov
www.slad.cz
Total number of employees: Manual labourers:
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
EXPORT: ANO

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
EXPORT: YES

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
-

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
-

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

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production and sale of malt
Main products: Pilsner malt, special malt, processing equipment and
structures for malting plants
Brief description of the company: Sladovny Soufflet ČR, PLC manufactures
around 350,000 tonnes of malt annually in its malting plants in Nymburk,
Kroměříž, Hodonice, Prostějov, and Litovel. We are responsible for
approximately 65% of Czech production. The customers of Sladovny
Soufflet include most domestic breweries, and 70% of the production is
exported. Since 2001, the company is part of Groupe Soufflet, one of the
largest malt producers worldwide.

Potravinářský průmyslFood Industry

PROFROST a.s.
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ÚSOVSKO FOOD, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
ÚSOVSKO FOOD, a.s.
Adresa:
Klopina 33, 789 73 Úsov
Okres:
Šumperk
Počet zaměstnanců celkem: 190
Z toho dělníci:
150
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
ÚSOVSKO FOOD, a.s.
Address:
Klopina 33, 789 73 Úsov
District:
Šumperk
Total number of employees: 190
Manual labourers:
150
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT / EXPORT

Potravinářský průmyslFood Industry

IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Německo, Nizozemí, Švédsko, Polsko, Slovensko
Předmět importu: Suroviny: aromata/přírodní aromata, sušené/proslazené/lyofilizované
ovoce a zelenina v konvenční i bio kvalitě, různé druhy ořechů (mandle, kešu, lískové ořechy) v různých formách (pražené, drcené, celé) taktéž v konvenční i bio kvalitě, extrudáty
(sójové, pšeničné), oplatky, proteiny (syrovátkový), vločky (žitné, ovesné), „superfood“
suroviny (chia semínka, quinoa, goji)
Země importu: Nizozemsko, Španělsko, Itálie, Německo, Argentina, Čína, Rakousko, Indonésie, Malajsie, Polsko, Slovensko
Předmět importu: Suroviny: pelety, barviva, arašídová pasta vč. varianty Bio, aromata,
kukuřičná krupice vč. varianty Bio, palmolein, slunečnicový olej vč. varianty Bio,
pšeničná krupice vč. varianty BIO
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Rakousko, Belgie, Německo, Francie, Maďarsko, Slovensko, Itálie,
Litva, Lotyšsko, Estonsko, Nizozemí, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Rusko
Předmět exportu: Müsli tyčinky Fit + privátní značky
Země exportu: Rakousko, Německo, Francie, Nizozemsko, Maďarsko, Rumunsko, Litva,
Řecko, Srbsko, Bulharsko, SlovenskoPředmět exportu: Snacky a cereálie Bersi. BAG snack
+ privátní značky
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IMPORT: YES
Countries of import: Austria, Germany, the Netherlands, Sweden, Poland, Slovakia
Subject of import: Raw materials: aromas/natural aromas; dried/candied/freeze-dried
fruits and vegetables in both conventional and organic quality; various kinds of nuts
(almonds, cashews, hazelnuts) in various forms (roasted, ground, whole), also in both
conventional and organic quality; extrudates (soy, wheat); wafers; proteins (whey);
flakes (rye, oat); “superfoods” (chia seeds, quinoa, goji)
Countries of import: the Netherlands, Spain, Italy, Germany, Argentina, China, Austria,
Indonesia, Malaysia, Poland, Slovakia
Subject of import: Raw materials: pellets, colourants, peanut paste inc. organic variety,
aromas, maize semolina inc. organic variety, palm oil, sunflower oil inc. organic variety,
wheat semolina inc. organic variety
EXPORT: YES
Countries of export: Poland, Austria, Belgium, Germany, France, Hungary, Slovakia, Italy,
Lithuania, Latvia, Estonia, the Netherlands, Romania, Slovenia, Sweden, Russia
Subject of export: Muesli bars – Fit + private labels
Countries of export: Austria, Germany, France, the Netherlands, Hungary, Romania,
Lithuania, Greece, Serbia, Bulgaria, SlovakiaSubject of export: Snacks and granola –
Bersi, BAG snack + private labels

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Dělník manipulant na potravinářské lince, dělník skladník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Food-processing line operator, warehouse worker

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION

Předmět podnikání: Výroba, prodej a distribuce potravinářského zboží
Hlavní produkty: Müsli tyčinky Fit, Fit SMOOTHIE, Fit Bio, Fit fruit, Fit fruitík, Fit Challenger, Fit go, Fit PROTEIN, bezlepkové tyčinky, fritované snacky Bersi a Bersi cereal, BAG
snack, bezlepkové snacky
Stručný popis firmy: FIT - Výroba müsli tyčinek je soustředěna do výrobní haly, v místě
v obci Klopina, vybudované v roce 2004. Potravinářská výroba zde probíhá na dvou plně
automatizovaných linkách. Tyčinky jsou vyráběny bez polevy, v kakaové nebo jogurtové
polevě -pod vlastními i privátními značkami. Pod vlastní značkou Fit je uvedeno mnoho
druhů cereálních výrobků v různých ovocných příchutích: Fit müsli: základní ovocná řada
příchutí tyčinek müsli – Fit SMOOTHIE: více než 80 % ovoce a zeleniny - Fit müsli Bio: bio
kvalita - Fit Fruit: více jak 40 % ovoce v müsli tyčince - Fit Fruitík: dětské ovocné tyčinky
- Fit Challenger: cereální müsli tyčinky - Fit go: bezlepkové cereální ovocné tyčinky – Fit
PROTEIN: proteinové müsli tyčinky. Při výrobě jsou dodržovány přísné hygienické normy,
výroba splňuje veškeré požadavky světových hygienických standardů pro potraviny, jako
IFS včetně Bio certifikátu. BERSI - Moderní závod Oneš v Šumvaldě zaměřuje svou výrobu
na extrudované a fritované snacky pod značkou Bersi snack a Bersi cereal, BAG snack.
Závod je nositelem certifikátu Produkt ekologického zemědělství a řady ocenění. Výrobu
a distribuci vlastních výrobků značek Fit a Bersi a BAG snack zajišťuje v České republice
firma ÚSOVSKO FOOD a.s. Distribuční služby v zahraničí zajišťují na Slovensku ÚSOVSKO
SK, s.r.o. a v Maďarsku ÚSOVSKO Hungary, Kft. Víc informací o výrobcích naleznete na
www.tycinkafit.cz a www.bersi.cz

Scope of business: Manufacture, sale and distribution of food products
Main products: Fit muesli bars, Fit SMOOTHIE, Fit Bio, Fit fruit, Fit fruitík, Fit Challenger,
Fit go, Fit PROTEIN, gluten-free bars, Bersi fried snacks and Bersi adn BAG snack cereal
gluten-free snacks
Brief description of the company: FIT – The production of muesli bars is centralised in
a production hall in Klopina, built in 2004, where food production is carried out by two
fully automated production lines. The bars are produced without icing, or with cocoa
or yogurt icing, under own and private labels. The Fit brand comprises many kinds of
fruit-flavoured granola products: Fit müsli – basic line of fruit-flavoured muesli bars;
Fit SMOOTHIE – with more than 80% fruits and vegetables; Fit müsli Bio – organic
quality; Fit Fruit – more than 40% fruits in a muesli bar; Fit Fruitík – fruit-flavoured
bars for children; Fit Challenger: granola muesli bars; Fit go – gluten-free, fruit-flavoured
granola bars; Fit PROTEIN – protein muesli bars. Strict hygienic standards are followed
during the production, meeting the requirements of global hygienic standards for food,
such as IFS, including the organic certificate. BERSI – Oneš, a state-of-the-art plant in
Šumvald, focuses on the production of extruded and deep-fried snacks sold under the
brands Bersi snack and Bersi cereal, BAG snack. The plant holds the Produkt ekologického
zemědělství [Organic Farming Product] certificate and numerous awards. The production
and distribution of products sold under the Fit, Bersi and BAG snack labels are ensured
by ÚSOVSKO FOOD PLC in the Czech Republic, while international distribution is ensured
by ÚSOVSKO SK LLC in Slovakia, and ÚSOVSKO Hungary LLC in Hungary. For more
information visit www.tycinkafit.cz and www.bersi.cz.

VÁHALA a spol. v

VÁHALA a spol. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
VÁHALA a spol. výroba a prodej masných
a lahůdkářských výrobků
Adresa:
Náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče
nad Bečvou
Okres:
Přerov
www.vahala.cz
Počet zaměstnanců celkem: 210
Z toho dělníci:
170
Odvětví:
Potravinářský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
VÁHALA a spol. 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: 210
Manual labourers:
170
Segment:
Food industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko
Předmět importu: Vepřové sádlo
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Německo, Seychelles
Předmět exportu: Masné výrobky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Slovakia
Subject of import: Lard
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Germany, Seychelles
Subject of export: Meat products

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Prodavač/ka, pracovník do potravinářské výroby

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Shop assistant, food production operator

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků
Hlavní produkty: Vepřové šunky, paštiky, drobné masné výrobky
Stručný popis firmy: Nejen originalita jednotlivých produktů, obzvláště pak
šunky, ale také kvalita a poctivá chuť zajišťují stále větší poptávku po Váhalových výrobcích. Základním pilířem celé produkce jsou speciální masné
produkty – šunky, paštiky, drobné masné výrobky. Právě na jejich výrobu
je vynaložen velký podíl ruční práce, která v dnešní době není již obvyklá.
Každý takový kousek např. Originál Váhalova šunka s tenkým tukovým krytím či Váhalova slanina s velkým podílem masa jsou tedy jedinečný originál.
V širokém a pestrém portfoliu produktů si vyberou také celiaci, protože většina výrobků je bez lepku. Kvalitní masné a uzenářské produkty jsou vyráběny bez přidaných separátů, sóji, mouky či jiných náhražek.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production and sale of meat products and delicatessen
products
Main products: Pork ham, pâté, small meat products
Brief description of the company: Not only originality of the individual
products – especially ham –but also quality and genuine taste are behind
the ever-growing demand for Váhala products. The production is based on
special meat products – hams, pâtés, small meat products – the production
of which includes a large portion of manual work, something that is not
usual these days. Every single product, for instance Original Váhala Ham
with a thin fatty layer on top and Váhala Bacon with a large portion of meat,
are always unique and original. Coeliacs are also invited to choose from our
wide and diverse product portfolio, as most of our products are glutenfree. Our highquality
meat
and charcuterie
products are made
with no added
mechanically
separated meat,
soy, flour, or other
substitutes.

Potravinářský průmyslFood Industry
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CIDEM Hranice, a.s.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
CIDEM Hranice, a.s.
Adresa:
Skalní 1088, 753 01 Hranice
Okres:
Přerov
www.cidem.cz
Počet zaměstnanců celkem: 133
Z toho dělníci:
99
Odvětví:
Stavební průmysl – výroba stavebních hmot
- cementotřískové desky CETRIS

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
CIDEM Hranice, a.s.
Address:
Skalní 1088, 753 01 Hranice
District:
Přerov
www.cidem.cz
Total number of employees: 133
Manual labourers:
99
Segment:
Construction Industry – production of
building materials - CETRIS cement-bonded
particle boards

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Polsko, Itálie, Německo
Předmět importu: Materiál do výroby, strojní zařízení, náhradní díly
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Maroko,Norsko,
Brazílie, Lichtenštejnsko, Island, Gruzie
Předmět exportu: Vlastní výrobky, cementotřískové desky CETRIS

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Country of import: Poland, Italy, Germany
Subject of import: Raw materials for production, machinery, spare parts
EXPORT: YES
Country of export: EU countries, Bosnia and Herzegovina, Switzerland,
Morocco, Norway, Brazil, Liechtenstein, Iceland, Georgia
Subject of export: Own products, CETRIS cement-bonded particle boards

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Řidič VZV, manipulační dělník, provozní elektrikář

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Forklift truck driver, handling worker, electrician

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba cementotřískových desek
Hlavní produkty: Cementotřísková deska CETRIS
Stručný popis firmy: Společnost patří mezi významné výrobce kvalitních
stavebních materiálů v České republice. Ve svém moderním výrobním závodě v Hranicích vyrábí v současnosti velmi atraktivní deskový materiál —
cementotřískové desky, uvedené na trh pod ochrannou značkou CETRIS®.
Společnost CIDEM Hranice, a.s. - divize CETRIS je v současnosti největším
výrobcem cementotřískových desek v Evropě. Výrobní kapacita linky je 55
000 m3 ročně. O rozšiřující se oblibě a
mnohostranném použití desek CETRIS®
svědčí i to, že jsou v současné době vyváženy do takřka celé Evropy, ale také
do zemí Afriky, Asie a Jižní Ameriky.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production of CETRIS cement-bonded particle boards
Main products: CETRIS cement-bonded particle boards
Brief description of the company: CIDEM Hranice, PLC is a major producer of
first-rate building materials in the Czech Republic. In its modern production
plant situated in the town of Hranice it currently produces a very attractive
board material – cement-bonded particle boards, which are marketed
under the trademark CETRIS®. CIDEM Hranice – CETRIS division is currently
the biggest producer of cement-bonded particle boards in Europe. The
capacity of its production line is 55,000
m3 a year. The growing popularity and
versatile uses of CETRIS® boards are
proved by their export to nearly all of
Europe, as well as to the countries of
Africa, Asia, and South America.

EUROHARD spol.
EUROHARD spol. s r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
EUROHARD spol. s r.o.
Adresa:
Dukelská 722/14, 790 01 Jeseník
Okres:
Jeseník
www.eurohard.com
Počet zaměstnanců celkem: 38
Z toho dělníci:
30
Odvětví:
Stavební průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
EUROHARD s.r.o.
Address:
Dukelská 722/14, 790 01 Jeseník
District:
Jeseník
www.eurohard.cz
Total number of employees: 38
Manual labourers:
30
Segment:
Construction Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU
Předmět importu: Hutní materiál, stavební dílce
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Německo, Slovensko
Předmět exportu: Ocelové konstrukce

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Country of import: EU countries
Subject of import: Metallurgical material, building components
EXPORT: YES
Country of export: Slovakia, Poland, Germany, Slovenia
Subject of export: Steel structures

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Svářeč, montér ocelových konstrukcí

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Welder, steel structure assembler

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Návrh, výroba a montáž ocelových konstrukcí
Hlavní produkty: Průmyslové objekty s nosnou ocelovou konstrukcí
Stručný popis firmy: Společnost EUROHARD, spol. s r.o. se od svého založení v roce 1993 věnuje projekci, výrobě a realizaci průmyslových objektů
s nosnou ocelovou konstrukcí. Realizujeme výstavbu objektů určených pro
výrobní, montážní, skladovací účely. Ocelové konstrukce jsou vyráběny
ve vlastním výrobním závodě, který prošel v letech 2009-2011 výraznou
obměnou. Díky moderní technologii výroby a dlouholetým zkušenostem garantujeme vysokou kvalitu výrobků při zachování příznivé cenové
úrovně. Společnost EUROHARD, spol. s r.o. je vlastníkem certifikátů managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, životního prostředí dle ČSN
EN ISO 14001:2016, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS
18001:2008. Výroba ocelových konstrukcí probíhá ve společnosti EUROHARD v souladu s certifikáty umožňujícími uvádět výrobky z ocelových konstrukcí na trh, zejména dle ČSN EN 1090-1+A1, ČSN EN 1090-2, při plnění
požadavků na jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3824-2.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Design, production and assembly of steel structures
Main products: Industrial supporting steel structures
Brief description of the company: EUROHARD LLC has been designing,
producing and assembling industrial supporting steel structures since
1993. We assemble structures intended for production, assembly and
storage purposes. The steel structures are produced in our own production
plant, which was significantly modernised in 2009–2011. Due to our
modern production technology and long-term experience, we can
guarantee the high quality of our products and very competitive prices.
EUROHARD is a holder of quality management certificates in accordance
with ČSN EN ISO 9001:2016, environmental certificates in accordance with
ČSN EN ISO 14001:2016, and occupational health and safety certificates in
accordance with ČSN OHSAS 18001:2008. The production of steel structures
complies with certificates allowing the marketing of steel structure
products, especially in accordance with ČSN EN 1090-1+A1, ČSN EN 10902, and complies with requirements for welding quality in accordance with
ČSN EN ISO 3824-2.

Stavební průmyslConstruction Industry
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KUNST, spol. s r.
KUNST, spol. s r. o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
GEMO a.s.
Adresa:
Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, Lazce
Okres:
Olomouc
www.gemo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 421
Z toho dělníci:
152
Odvětví:
Stavební průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
GEMO a.s.
Address:
Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, Lazce
District:
Olomouc
www.gemo.cz
Total number of employees: 421
Manual labourers:
152
Segment:
Construction Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Stavbyvedoucí, přípravář, zedník, instalatér, elektrikář

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Construction manager, preparations worker, bricklayer, plumber, electrician

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hlavní produkty: Kompletní realizace staveb v oboru pozemního stavitelství
Stručný popis firmy: Jsme ryze česká stavební společnost a patříme ke
špičkám v oborou pozemního stavitelství. Oblast našich aktivit zahrnuje
nejen celou Českou republiku, ale
i Slovensko. Již od roku 1990 měníme
přítomnost v budoucnost vytvářením
nového a moderního životního prostoru, a to jak při realizaci netradiční
a designové bytové výstavby, tak i při
vytváření nových výrobních prostor či
obchodních a zábavních center. Krédo
naší společnosti je postaveno na kvalitě, jistotě, spolehlivosti a individuálním
přístupu ke svým zákazníkům i našim
zaměstnancům.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Construction of engineering structures, their alteration
and demolition
Main products: Comprehensive civil engineering
Brief description of the company: We
are a Czech building company, one
of the best national civil engineering
firms. The company operates
throughout the Czech Republic and
Slovakia. By creating new and modern
living space and erecting untraditional
and designer housing, new production
space and shopping and amusement
centres, we have been turning the
present into the future since 1990. Our
company’s values are based on quality,
confidence, reliability and an individual
approach towards our customers and
employees.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
KUNST, spol. s r. o.
Adresa:
Palackého 1906, 753 01 Hranice
Okres:
Přerov
www.kunst.cz
Počet zaměstnanců celkem: 68
Z toho dělníci:
11
Odvětví:
Stavební průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
KUNST, spol. s r.o.
Address:
Palackého 1906, 753 01 Hranice
District:
Přerov
www.kunst.cz
Total number of employees: 68
Manual labourers:
11
Segment:
Construction Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Francie, Německo, Finsko, Itálie
Předmět importu: Specifické technologie
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko
Předmět exportu: Vodohospodářské technologické celky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: France, Germany, Finland, Italy
Subject of import: Specific technologies
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Poland
Subject of export: Water-management technological units

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Projektant strojní, projektant elektro, konstruktér, manažer zakázek, montér – svářeč

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Design engineer, electrical systems designer, structure designer, contract
manager, assembler – welder

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Dodávky a montáže vodohospodářských celků
Hlavní produkty: Technologie pro čistírny odpadních vod, úpravny vod, čerpací stanice (dosazovací a usazovací nádrže, lapáky písku, flotace, kalová
sila, prvky plynového hospodářství atd.)
Stručný popis firmy: Společnost KUNST je významným generálním dodavatelem vodohospodářských investičních celků v ČR. Byla založena
v roce 1991 jako projekční, konstrukční a dodavatelská kancelář. Postupně
majetkově vstoupila do dalších firem, jejichž činnosti jsou úzce provázány
s činností mateřské firmy. Jedná se o Strojírny a opravny Milenov, které
zajišťují výrobní činnost, Elektric-Hranice, který zajišťuje mimo jiné výrobu a montáže rozvaděčů a kabelových tras, nebo společnost Metal-Management, která dodává malé čistírny odpadních vod nebo různé stroje
a zařízení pro čištění odpadní vod. Vedle
obchodní činnosti, která zahrnuje zpracování projektové dokumentace, výrobní
výkresové dokumentace a výrobu vlastních
zařízení, dodávku a montáž technologických celků a záruční a pozáruční servis, se
společnost KUNST věnuje rovněž aktivitám
v oblasti výzkumu a vývoje nových zařízení
pro čištění a úpravu vod.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Supply and assembly of water-management units
Main products: Technologies for wastewater and water treatment plants,
pumping stations (primary and secondary settling tanks, sand traps, flotation
units, sludge holders, devices for gas management, etc).
Brief description of the company: KUNST, spol. s r.o. is a major supplier of
water-management investment units in the Czech Republic. Established in
1991 as a design, construction, and supply office, the company subsequently
purchased interests in other companies doing business closely linked to
KUNST’s activities, in particular, Strojírny a opravny Milenov, which performs
manufacturing, Elektric-Hranice, which manufactures and assembles
switchboards and cable lines, and Metal-Management, which supplies small
wastewater treatment plants, as well as various machines and devices for
wastewater treatment. In addition to sales
activities, including project and design
documentation processing, production
of own equipment, supply and assembly
of technological units and warranty and
post-warranty service, KUNST is also
active in research and development of
new equipment for wastewater and water
treatment.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Mechanika, a.s.
Adresa:
Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov
Okres:
Prostějov
www.mechanikapv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 115
Z toho dělníci:
53
Odvětví:
Stavební průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Mechanika, a.s.
Address:
Letecká 3753/2, 796 01 Prostějov
District:
Prostějov
www.mechanikapv.cz
Total number of employees: 115
Manual labourers:
53
Segment:
Construction Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Belgie, Polsko, Rakousko
Předmět importu: Plastové a hliníkové profilové systémy, kování, kompletní hliníkové výrobky
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Rakousko
Předmět exportu: Plastová a hliníková okna, dveře a fasády

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Belgium, Poland, Austria
Subject of import: Plastic and aluminium profile systems, fittings, complete
aluminium products
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Austria
Subject of export: Plastic and aluminium windows, doors and facades

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Konstruktér plastových a hliníkových systémů, výrobní a montážní dělník,
obchodní manažer

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Plastic and aluminium system designer, production and assembly worker,
sales manager

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Kompletní dodávky (lehkých) obvodových plášťů
Hlavní produkty: Okna, dveře, fasády z hliníku, plastu, dřeva a oceli. Automatické dveře, vrata a brány. Stínící systémy a doplňky. Provětrávané
fasády.
Stručný popis firmy: Společnost Mechanika, která působí na trhu více
než 50 let, se věnuje výrobě hliníkových oken, dveří a fasád z profilů od
nejvýznamnějších evropských dodavatelů. Plastová okna, dveře a fasády
jsou vyráběny z kvalitních z kvalitních
německých a belgických profilů. Firma
disponuje dvěma nově zrekonstruovanými výrobními halami a moderními
výrobními technologiemi. Realizační
tým pracuje na velkých projektech komerčních a administrativních budov
a zároveň dokáže vyhovět požadavkům
jednotlivců a domácností.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Complete deliveries of (light) building jacketing
Main products: Windows, doors, facades of aluminium, plastic, wood
and steel; automated doors and gates; shading systems and accessories;
ventilated facades.
Brief description of the company: Mechanika PLC has been operating on the
market for more than 50 years and produces aluminium windows, doors,
and facades from profiles supplied by leading European suppliers. The
plastic windows, doors, and facades
are produced from quality German
and Belgium profiles. The company
owns two renovated production halls
and modern production technologies.
Its implementation team works on
major projects for commercial and
administrative buildings and, at the
same time, is able to satisfy individuals
and households.180

MORAVIA CONS
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Adresa:
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.moravia.cz
Počet zaměstnanců celkem: 133
Z toho dělníci:
Odvětví:
Stavební průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Address:
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.moravia.cz
Total number of employees: 133
Manual labourers:
Segment:
Construction Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko
Předmět importu: Práce na projektových dokumentacích
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Práce na projektových dokumentacích

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Slovakia
Subject of import: Project documentation services
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia
Subject of export: Project documentation services

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Projektant kolejových staveb, projektant sdělovacích zařízení, projektant
pozemních staveb, statik pozemních staveb, projektant silnoproudé elektrotechniky, projektant mostů a inženýrských staveb, projektant zabezpečovacích zařízení

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Rail structure designer, communication equipment designer, civil
engineering designer, structural engineer, heavy-current electric
equipment designer, designer of bridges and civil engineering, designer of
security systems

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Projektová a inženýrská činnost na dopravních stavbách, projektová a inženýrská činnost v oblasti přípravy investic, projektová
příprava železničních, silničních a pozemních staveb všech stupňů
Hlavní produkty: Projektová dokumentace, inženýrská činnost, konzultační
činnost
Stručný popis firmy: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. řeší komplexně problematiku nejen dopravních staveb a infrastruktury, ale i ostatních oblastí
stavebních investic. Od svého vzniku se společnost významně podílí na modernizaci železničních koridorů, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Z tohoto důvodu jsou jejími nejvýznamnějšími zákazníky společnosti
SŽDC, s.o. a ČD, a.s. Vzhledem k počtu zaměstnanců a velikosti vybavení
patří MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. mezi největší projektové organizace
v České republice. V současné době má společnost
pracoviště ve čtyřech moravských městech, se
sídlem v Olomouci, a středisky v Brně, Valašském
Meziříčí a Ostravě. MORAVIA CONSULT Olomouc
a.s. majetkově ovládá tři dceřiné společnosti působící v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí,
bezpečnosti práce, požární ochrany, vzdělávání a
zajištění pozic na staveništi.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Transport structure design and engineering, designing
and engineering activities in the area of investment preparation, designing
of railway, road and ground constructions of all levels
Main products: Project documentation, engineering, consulting
Brief description of the company: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. solves
complex problems not only of transport constructions and infrastructure,
but also of other areas of construction investments. Since its inception,
the company has been significantly involved in the modernization of
railway corridors, not only in the Czech Republic but also abroad. For
this reason SŽDC, s.o. and CD, a.s. are one of their the most significant
clients. Due to the number of employees and the size of the equipment,
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. among the largest project organizations
in the Czech Republic. At present, the company
has offices in four Moravian cities, based in
Olomouc, and centers in Brno, Valašské Meziříčí
and Ostrava. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Controls three subsidiaries operating in the areas
of environmental protection and protection,
occupational safety, fire protection, education and
job site security.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
PREFA Grygov a.s.
Adresa:
V Podlesí 258, 783 73 Grygov
Okres:
Olomouc
www.prefagrygov.cz
Počet zaměstnanců celkem: 45
Z toho dělníci:
30
Odvětví:
Stavební průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
PREFA Grygov a.s.
Address:
V Podlesí 258, 783 73 Grygov
District:
Olomouc
www.prefagrygov.cz
Total number of employees: 45
Manual labourers:
30
Segment:
Construction Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
dělník stavebních dílců, strojník, elektrikář, zámečník, svářeč

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Building element assembler, machinist, electrician, fitter, welder

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a prodej prefabrikovaných stavebních dílců
Hlavní produkty: Rámové propusti, kompletní kanalizační systém
Stručný popis firmy: Firma je jedním z největších výrobců betonových
a železobetonových stavebních prefabrikátů pro kanalizace, odvodnění,
dopravní liniové stavby a inženýrské sítě. Jsme držitelem certifikátu ISO
9001 a 14001. Jsme odsouhlaseným dodavatelem rámových propustí RŽP-T a dalších výrobků pro SŽDC a ŘSD.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production and sale of prefabricated building elements
Main products: Frame culverts, comprehensive drainage systems
Brief description of the company: PREFA Grygov LLC is one of the biggest
producers of concrete and reinforced concrete building prefabricated
elements for sewerage and drainage systems, transport line construction
and engineering networks. It is a holder of the ISO 9001 and 14001
certifications. The company is an approved supplier of ŘZP-T frame culverts
and other products for SŽDC (railway track management) and ŘSD (Slovak
Railways).

PRESSKAN syst
PRESSKAN system, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
PRESSKAN system, a.s.
Adresa:
Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov
Okres:
Prostějov
www.presskansystem.cz
Počet zaměstnanců celkem: 26
Z toho dělníci:
14
Odvětví:
Stavební průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
PRESSKAN system, a.s.
Address:
Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov
District:
Prostějov
www.presskansystem.cz
Total number of employees: 26
Manual labourers:
14
Segment:
Construction Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Srbsko, Rusko, Polsko
Předmět exportu: Čerpací technologie PRESSKAN®

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Serbia, Russia, Poland
Subject of export: PRESSKAN® pumping technology

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Elektrikář

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Electrician

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Dodávka a montáž čerpací technologie pro tlakovou
kanalizaci
Hlavní produkty: Čerpací technologie PRESSKAN®
Stručný popis firmy: Společnost PRESSKAN system, a.s. se zabývá výrobou
a montáží čerpací technologie, určené pro tlakovou kanalizaci. Společnost
má více než 20 let zkušeností a realizovala již mnoho úspěšných projektů.
Technologie PRESSKAN® je vhodná pro použití nejen u jednotlivých rodinných domů, ale i k odkanalizování větších správních celků, např. vesnic.
Čerpací technologie může
být dodána i včetně čerpací
šachty, která je navržena
podle potřeb zákazníka. Firma zajišťuje záruční i pozáruční servis technologie.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Delivery and installation of pumping technology for
pressure sewer systems
Main products: PRESSKAN® pumping technology
Brief description of the company: PRESSKAN system, PLC, is engaged in the
production and installation of pumping technology intended for pressure
sewer systems. The company has more than 20 years of experience and
has implemented many successful projects. PRESSKAN® technology is
suitable for use not only in individual houses but also for draining large
administrative units, e.g.
villages. The pumping
technology can be delivered
inclusive of a pumping shaft
designed in accordance with
the customer’s requirements.
The company also provides
warranty and post-warranty
technology service.
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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: 79
Z toho dělníci:
39
Odvětví:
Stavební průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
SART – stavby a rekonstrukce a.s.
Address:
Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk
District:
Šumperk
www.sart.cz
Total number of employees: 79
Manual labourers:
39
Segment:
Construction Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Stavbyvedoucí, zedník, stavební dělník, pracovník pro údržbu a opravy železničních staveb

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Construction site manager, bricklayer, building worker, railway structure
maintenance and repair worker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Provádění staveb a jejich změn, provozování dráhy (ŽD
Desná)
Hlavní produkty: Silniční a železniční mosty, železniční stavby, dopravní
stavby
Stručný popis firmy: Firma SART – stavby a rekonstrukce a.s. působí na trhu
od roku 1993. Základním předmětem činnosti jsou všechny obory dopravních staveb a to zejména silniční a železniční mosty, železniční stavby, dopravní stavby a s tím související přidružená kovovýroba. Od roku 2005 naše
společnost provozuje dráhu Železnice Desná. Naše společnost disponuje
veškerým nutným vybavením, které je nezbytné pro realizaci stavebních
prací a rekonstrukcí. Vlastníme strojový a vozový park, výrobní prostory,
včetně strojního vybavení potřebného pro výrobu a montáž ocelových
konstrukcí. Při provádění silničních
a železničních staveb, rekonstrukcích
i v kovovýrobě je naším prvořadým
cílem kvalita odvedené práce a spokojenost zákazníků. Používáme současné
moderní technologie od tuzemských
a zahraničních dodavatelů stavebních
materiálů, a to vždy dle požadavku
odběratelů. Naše firma má zaveden
a udržuje integrovaný systém managementu ve shodě s požadavky norem
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001
a ČSN OHSAS 18001.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Construction and reconstruction work, railway operation
(Desná Railway)
Main products: Road and railway bridges and structures, transport
structures
Brief description of the company: SART – stavby a rekonstrukce PLC has
been active on the market since 1993. The main subject of its business is
transport buildings and structures, especially road and railway bridges,
railway and road structures, including related metal production. Our
company has operated the Desná Railway since 2005. The company is
thoroughly equipped to perform construction and reconstruction work.
We own mechanical equipment, vehicles and production space, including
machinery needed for production and assembly of steel structures.
When engaged in road and railway
construction, reconstruction and
metal production, top quality services
and satisfied customers are our
primary goal. We use cutting-edge
technologies from national and
foreign building material suppliers,
always in compliance with customers’
requirements. Our company has
implemented
and
maintained
a management integrated system in
accordance with the ČSN EN ISO 9001,
ČSN EN ISO 14001, and ČSN OHSAS
18001 standards.

Sezako Přerov s
Sezako Přerov s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Sezako Přerov s.r.o.
Adresa:
Kojetínská 888/48, 750 02 Přerov I- Město
Okres:
Přerov
www.sezakoprerov.cz
Počet zaměstnanců celkem: 95
Z toho dělníci:
25
Odvětví:
Strojírenský průmysl, stavební průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
SEZAKO Přerov s.r.o.
Address:
Kojetínská 888/48, 750 02 Přerov I – Město
District:
Přerov
www.sezakoprerov.cz
Total number of employees: 95
Manual labourers:
25
Segment:
Construction Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Vietnam, Švédsko, Německo, Francie, Polsko, Maďarsko
Předmět exportu: Dodání ND dílů, troje na drcení kamene, zámečnické konstrukce, výrobky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Vietnam, Sweden, Germany, France, Poland, Hungary
Subject of export: Delivery of spare parts, stone crushers, metal structures
and products

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Zámečník, servisní pracovník, obráběč kovu, operátor CNC, zedník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Metalworker, service worker, metal machinist, CNC operator, bricklayer

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Servis lomů, obrábění, zámečnictví, tvarové vypalování plechů, projekce a konstrukce, tryskání a lakování, stavebnictví, autodoprava a manipulace
Hlavní produkty: Stručný popis firmy: Hlavní činnost společnosti je výstavba technologických
linek a opravy drtící, granulování a třídicí techniky, které zahrnují opravy
strojů jako jsou kuželové a čelisťové drtiče, vibrační třídiče, dopravníky
apod. Provádíme všechny práce související s výrobní činností v provozech
kamenolomů jako v tuzemsku, tak v Evropě. Stavíme ocelové konstrukce
pro haly včetně vypracování projektové dokumentace. Nutností pro naši
činnost bylo zřízení střediska kovoobrábění a vybavit obráběcí halu moderními CNC stroji, díky nimž jsme dnes schopni uspokojit požadavky zákazníků jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Naše činnost se v posledních letech
rozšířila o oblast stavebnictví.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Quarry service, machining, metalworking, sheet-metal
shaped burning, project design, blasting and painting, construction work,
road transport and handling
Main products: Brief description of the company: SEZAKO Přerov LLC is primarily engaged
in the assembly of technological lines and a repair of crushing, granulation
and separating equipment, which includes repair of gyratory and jaw
crushers, vibration separators, conveyors, etc. We perform all work
concerning stone quarry production in the Czech Republic and Europe. We
assemble steel structures for production halls, including drafting of project
documentation. Owing to our business, we had to set up a metal machining
centre and equip it with modern CNC machines and so we are currently able
to meet customers’ requirements in the Czech Republic and abroad. Our
business activities have extended to the field of the construction industry
over recent years.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.
Adresa:
Dolní Novosadská č.p. 516/84, 779 00
Olomouc – Nové Sady
Okres:
Olomouc
www.sprosro.cz
Počet zaměstnanců celkem: 293
Z toho dělníci:
183
Odvětví:
Stavební průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Společnost pro stavby, obchod, dopravu
a služby, s.r.o.
Address:
Dolní Novosadská 516/84, 779 00 Olomouc
– Nové Sady
District:
Olomouc
www.sprosro.cz
Total number of employees: 293
Manual labourers:
183
Segment:
Construction Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Řidič, strojník, zedník, THP

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Driver, machinist, bricklayer, administrative worker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Zemní práce, stavební činnost - stavby RD, komunikací,
inženýrských sítí, průmyslových objektů, stavebniny, silniční doprava, mechanizace, čerpání a doprava betonu, služby - auto a pneuservis
Hlavní produkty: Stručný popis firmy: Společnost Spro stavby, obchod, dopravu a služby,
s.r.o. byla založena koncem roku 2003 a to s původním názvem STAVEBNINY U KOMÍNA, s.r.o.. Naše společnost se zabývá širokou škálou činností
zejména ve stavebnictví: stavebniny-nákup a prodej stavebního materiálu, půjčovna nářadí, stavebních strojů a měřidel; stavební činnost-zemní
práce, pozemní a dopravní stavitelství, výstavba průmyslových objektů;
silniční doprava-přeprava sypkých, paletových i nadměrných nákladů;
mechanizace-výkopové práce, stabilizace zemin; prodej, dovoz a čerpání
betonu; autoservis a pneuservis
nákladních i osobních automobilů na nové provozovně v Hněvotíně. Navštívit nás můžete
v Olomouci, Prostějově a Lutíně,
každá provozovna je specializovaná na určitý druh činnosti
z našeho širokého portfolia.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Earthwork, construction of roads, houses, utility
networks and industrial halls; sale of building materials; road transport,
mechanisation, pumping and transport of concrete, car and tyre repair
Main products: Brief description of the company: Společnost pro stavby, obchod, dopravu
a služby, LLC was established at the end of 2003 under the original name
STAVEBNINY U KOMÍNA. The company is involved in the following spheres
of business: building materials – purchase and sale of building materials;
lending of tools, construction and measuring equipment; construction
work – earthwork, civil engineering and transport structures, industrial
buildings; road transport – transportation of loose and pallet materials
and oversize loads; mechanisation – excavation work, earth stabilisation,
transport and pumping of
concrete; car and lorry service,
tyre service at a new workshop
in Hněvotín. You can visit us in
Olomouc, Prostějov, and Lutín,
each branch is specialised in
a particular activity from the
company’s wide portfolio.

STAVES s.r.o
STAVES s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
STAVES s.r.o.
Adresa:
Stará Přerovská 765/4, 779 00 OlomoucHolice
Okres:
Olomouc
www.staves.cz
Počet zaměstnanců celkem: 60
Z toho dělníci:
25
Odvětví:
Stavební průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
STAVES s.r.o.
Address:
Stará Přerovská 765/4, 779 00
Olomouc-Holice
District:
Olomouc
www.staves.cz
Total number of employees: 60
Manual labourers:
25
Segment:
Construction Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Itálie, Velká Británie, Finsko, Švýcarsko, Finsko
Předmět importu: Stavební stroje
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
Countries of import: Germany, Italy, Great Britain, Finland, Switzerland
Subject of Import: Construction machinery
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Technik prodeje, technik půjčovny, technik servisu

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Sales technician, rental technician, repair technician

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Prodej, servis, pronájem stavebních strojů
Hlavní produkty: Minirýpadla a nakladače Kubota
Stručný popis firmy: Staves působí na trhu od roku 1990. Činnost společnosti stojí na třech hlavních činnostech, kterými jsou prodej, servis a pronájem stavebních strojů a lehké stavební techniky. Staves je výhradním
autorizovaným dovozcem řady světových výrobců techniky, např. Kubota,
JLG, Montabert, Allu a další. Díky akreditaci MPO společnost nabízí veřejnosti také školení strojníků a dělnických profesí. Staves působí po celé České
republice s hlavním sídlem v Olomouci a pobočkami v Praze, Ostravě a Prostějově. Obchodní a servisní síť pak doplňuje tým našich prodejních techniků a mechaniků, kteří obsluhují klienty po celé České republice. Společnost
zaměstnává přibližně 60 osob.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Sale, service and rental of construction machinery
Main products: KUBOTA mini excavators and loaders
Brief description of the company: STAVES LLC has been active on the market
since 1990. The company’s business is based on three principal activities:
sale, repair, and rental of construction machinery and light construction
equipment. STAVES is the exclusive authorized importer of numerous
global technology manufacturers, such as Kubota, JLG, Montabert, Allu and
others. Thanks to its accreditation with the Ministry of Labour and Social
Affairs, the company also offers public training programmes for machinists
and manual workers. It operates throughout the Czech Republic, its
headquarters is situated in Olomouc and its branches are to be found in
Prague, Ostrava, and Prostějov. The sales and service network is completed
by the team of our sales technicians and machinists serving clients
throughout the Czech Republic. The company employs approximately 60
people.
176 177
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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: 136
Z toho dělníci:
4
Odvětví:
Ostatní zpracovatelský průmysl,
stavební průmysl

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: Nákup materiálu na výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Francie, Belgie, Lucembursko, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko
Předmět exportu: Vývoz otvorových výplní – plastová a hliníková okna

Stavební průmyslConstruction Industry
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150

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Hlavní produkty: Plastová a hliníková okna, plastové a hliníkové dveře, stínící technika a garážová vrata
Stručný popis firmy: Jsme ryze česká, rodinná firma s 25 letou zkušeností
v oboru stavebnictví. Sídlo naší firmy je v Zábřehu na Moravě. V České republice jsme zákazníkům k dispozici na 21 obchodních kancelářích. Vyrábíme a prodáváme plastová, hliníková okna a dveře, posuvné panoramatické
stěny a navazující produkty. Zákazníkům zajišťujeme záruční i pozáruční
servis našich výrobků. Primárně se snažíme zvyšovat kvalitu bydlení zákazníků skrze kvalitní produkty a služby. Vždy
s komplexním řešením na míru. Výrobky integrujeme i do těch nejnáročnějších evropských realizací.
Působíme nejenom v České republice ale také na
významných zahraničních trzích - v Německu,
Švýcarsku, Belgii, Francii aj.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
SULKO s.r.o.
Address:
Československé armády 981/41, 789 01
Zábřeh
District:
Šumperk
www.sulko.cz
Total number of employees: 136
Manual labourers:
4
Segment:
Other manufacturing
Construction Industry
IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Country of import: Germany
Subject of import: Purchase of production material
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, France, Belgium, Luxembourg, Austria,
Switzerland, Slovakia
Subject of export: Plastic and aluminium windows
MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Sales manager, budget specialist, production worker
COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Construction of engineering structures, their alteration
and demolition; Production, trade and services other than those listed in
annexes 1 through 3 of the Trade Licensing Act.
Main products: Plastic and aluminum windows, plastic and aluminum
doors, shading equipment and garage doors
Brief description of the company: We are a genuine Czech family company
with 25 years’ experience in the building industry. The company’s
headquarters is in Zábřeh na Moravě and it has 21 business offices
throughout the Czech Republic. We produce and sell plastic and aluminium
windows and doors, sliding panoramic walls and
related products. We provide warranty and postwarranty service for our products. We especially
try to improve the quality of our customers’
housing through first-rate and bespoke products
and services. Our products meet the requirements
of the most demanding European projects. We
do not operate only in the Czech Republic, but
also on important foreign markets in Germany,
Switzerland, Belgium, France and elsewhere.

TOMI REMONT a
TOMI REMONT a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
TOMI-REMONT a.s.
Adresa:
Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
Okres:
Prostějov
www.tomi-remont.cz
Počet zaměstnanců celkem: 205
Z toho dělníci:
138
Odvětví:
Stavební průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
TOMI-REMONT a.s.
Address:
Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
District:
Prostějov
www.tomi-remont.cz
Total number of employees: 205
Manual labourers:
138
Segment:
Construction Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Strojník kolejové mechanizace, traťový dělník, stavbyvedoucí

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Rail mechanisation machinist, track worker, construction manager

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hlavní produkty: Železniční stavitelství, dopravní a inženýrské stavby, pozemní stavby
Stručný popis firmy: Stavební společnost je dominantně zaměřená na výstavbu, rekonstrukce a opravy železničních tratí. Tomu odpovídá vysoce
kvalifikované personální osazení na všech úrovních a kvalitní vybavení
stavební mechanizací a speciální drážní technikou. Odborně i technicky
je firma vybavena také na provádění komunikací, mostů, cyklostezek
i úprav vodních toků. Nadto je firma schopna poskytovat služby v oblasti
nestandardních zemních
prací (dvoucestné a kráčející bagry) i speciálních
drážních činností (kolejové
jeřáby, podbíječka, PUŠL).
Nově rozšířila svoje dodavatelské kapacity v oboru
pozemních staveb. Společnost disponuje vlastní
opravárenskou základnou
kolových i kolejových vozidel a geodetickou službou.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Construction of engineering structures, their alteration
and demolition
Main products: Railway construction, transport and civil engineering,
building construction
Brief description of the company: TOMI-REMONT PLC is predominantly
involved in the construction, reconstruction, and repair of railways.
The company has qualified employees at all levels, quality construction
equipment and special railway technology. Its professional staff and
technology also allow the company to build roads, bridges and cycling
paths, and to work on water
channels. In addition,
the company is able to
provide services in the
area of nonstandard
earthwork (two-way and
walking excavators) and
special railway activities
(rail cranes, tampers,
ploughs for gravel bed
adjustment). It has its own
service centre providing
maintenance of wheeled
and rail vehicles, as well as
a surveying service.
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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: 226
Z toho dělníci:
149
Odvětví:
Stavební průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
TOPOS PREFA Tovačov s.r.o.
Address:
Tovačov II – Annín 53, 751 01 Tovačov
District:
Přerov
www.toposprefa.cz
Total number of employees: 226
Manual labourers:
149
Segment:
Construction Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Dělník do výroby a expedice, mistr výroby, kontrolor, projektant

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Production and dispatch worker, production manager, inspector, design
engineer

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn
Hlavní produkty: Železobetonové konstrukce, stavební systémy
Stručný popis firmy: Firma TOPOS je významný středoevropský zhotovitel
a dodavatel železobetonových konstrukcí. Od projektu a výroby, přes založení, montáž včetně opláštění a zastřešení až po výplně otvorů. Nabízíme
zpracování montážní a výrobní dokumentace, kladečských plánů stropních
konstrukcí, výrobu armatur, dopravu stavebních dílců na staveniště.
V roce 2011 jsme se stali součástí skupiny Goldbeck a mohli tak významně
investovat do rozvoje naší výroby.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Construction of engineering structures, their alteration
Main products: Reinforced-concrete structures, building systems
Brief description of the company: TOPOS PREFA Tovačov LLC is a significant
Central European manufacturer and supplier of reinforced-concrete
structures providing comprehensive implementation – project design,
production, foundations, and assembly including sheathing, roofing
and filling of holes. It offers preparations for installation and production
documentation, layout plans for ceiling structures, production of fittings
and transportation of construction components to a building site. We
became a part of the Goldbeck Group in 2011 and that‘s why we could
markedly invest in the development of our production activities.

TOPSTONE, s.r.o
TOPSTONE, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
TOPSTONE, s.r.o.
Adresa:
Družstevní 442, 753 01 Hranice
Okres:
Přerov
www.topstone.cz
www.stavebnichemie.topstone.cz
www.topgabion.cz
Počet zaměstnanců celkem: 38
Z toho dělníci:
10
Odvětví:
Stavební průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
TOPSTONE. s.r.o.
Address:
Družstevní 442, 753 01 Hranice
District:
Přerov
www.topstone.cz
www.stavebnichemie.cz
www.topgabion.cz
Total number of employees: 38
Manual labourers:
10
Segment:
Construction Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Polsko, Slovensko, Itálie, Holandsko
Předmět importu: Suroviny
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Chorvatsko, Velká Británie
Předmět exportu: Hotové výrobky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Poland, Slovakia, Italy, the Netherlands
Subject of import: Raw materials
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Poland, Croatia, Great Britain
Subject of export: Finished products

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Výrobní dělník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Production worker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona
Hlavní produkty: Kamenný koberec, Stavební chemie
Stručný popis firmy: Společnost TOPSTONE je tvůrcem a výrobcem patentovaného systému kamínkových povrchů a stavební chemie, působící na
českém, evropském a světovém trhu již od roku 1996. Systém TopStone nabízí profesionální a komplexní řešení povrchů z přírodních materiálů včetně
hydroizolací, penetrací, podlahových nátěrů,
stěnových systému a ostatního doplňkového
sortimentu. Produkty TopStone jsou výsledkem mnoha let vývoje a jsou pravidelně laboratorně testovány. Jejich výroba probíhá
pouze z ověřených a tradičních zdrojů. Jsou
zdravotně nezávadné a šetrné k životnímu
prostředí. Reference a kompletní produktovou řadu najdete na e-shopu: www.eshop.
topstone.cz

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Construction of engineering structures, their alteration
and demolition; Production, trade and services other than those listed in
annexes 1 through 3 of the Trade Licensing Act
Main products: Stone carpet, building chemicals
Brief description of the company: TOPSTONE LLC is the creator and producer
of a patented system of stone surfaces and building chemicals that has
been active on the Czech, European and world markets since 1996. The
TopStone system offers a professional
and comprehensive solution for natural
material surfaces, including damp-proofing
insulation, penetration, floor coatings,
wall systems and other accessory products.
TopStone’s products have been developed
over many years and are regularly tested
in laboratories. They are only produced
from verified and traditional sources,
are not harmful to human health or the
environment. You can find references and our
complete product line at our e-shop: www.
eshop.topstone.cz.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
TopTeramo s.r.o.
Adresa:
č.p. 444, 790 64 Vápenná
Okres:
Jeseník
www.topteramo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 45
Z toho dělníci:
35
Odvětví:
Stavební průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
TopTeramo s.r.o.
Address:
444, 790 64 Vápenná
District:
Jeseník
www.topteramo.cz
Total number of employees: 45
Manual labourers:
35
Segment:
Construction Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko
Předmět importu: Vstupní suroviny do výroby
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rakousko, Slovensko, Litva
Předmět exportu: Výrobky (plošná dlažba, schody, stavební hmoty…)

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Austria, Germany, Poland, Slovakia
Subject of import: Raw materials for production
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, Austria, Slovakia, Lithuania
Subject of import: Products – flat pavers, stair steps, building materials,
etc.

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Strojník, elektrikář

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Machinist, electrician

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba plošné dlažby a stavebních hmot
Hlavní produkty: Plošná a teracová dlažba, stavební hmoty (lepicí tmely,
suché betonové směsi, hmoty pro vyrovnání povrchu a zateplení), schodové prvky, obkladové pásky, bazénové lemy, okrasné květináče
Stručný popis firmy: Společnost patří mezi největší výrobce a prodejce
v segmentu plošné a teracové dlažby v České republice. Je známá svými
výrobky registrovanými pod obchodními názvy Mramora®, Mramorit®,
Granex®, které získaly ocenění v programu Česká kvalita - Osvědčeno pro
stavbu. Unikátním výrobkem firmy je pak jednovrstvá dlaždice Granex®, jejíž vývoj byl v současné době dotažen až do dlaždice velkého formátu 800 x
400 x 30 mm. Výrobní program dále tvoří
produkty, jako schodové prvky, obkladové pásky a okrasné květináče, které jsou
vyráběny z dlažby a vytváří tak ucelený
systém TopTeramo. Nejmladší dynamicky
se rozvíjející součástí výroby je pak výroba suchých stavebních hmot.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production of pavers and building materials
Main products: Flat pavers, terrazzo tiles, building materials (bonding
agents, dry concrete mixtures, levelling materials, insulating materials),
stairway elements, tiling bands, swimming-pool edging, decorative
flowerpots
Brief description of the company: TopTeramo LLC is one of the biggest
producers and sellers of flat pavers and terrazzo tiles in the Czech Republic.
Its products are registered under the trademarks Mramora®, Mramorit®,
and Granex®, and were awarded the Czech Quality – Approved for Building
prize. The company’s unique product is a one-layer Granex® paver, which is
currently produced as a large-size paver
of 800 × 400 × 30 mm. In addition,
its production programme includes
products such as stairway elements,
tiling bands and decorative flowerpots
that are made of pavers, so they form
the integrated TopTeramo system. The
production of dry building mixtures is the
newest and a dynamically developing
part of our business activities.

VÁPENKA VITOŠ
VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
Adresa:
č. p. 54, 789 01 Hrabová
Okres:
Šumperk
www.vitosov.cz
Počet zaměstnanců celkem: 166
Z toho dělníci:
105
Odvětví:
Stavební průmysl a ostatní

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
Address:
54, 789 01 Hrabová
District:
Šumperk
www.vitosov.cz
Total number of employees: 166
Manual labourers:
105
Segment:
Construction Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU, Asie
Předmět importu: Suroviny, palivo
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko
Předmět exportu: Salith, vápenec, vápno

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries, Asia
Subject of import: Raw materials, fuel
EXPORT: YES
Countries of export: Poland, Austria, Slovakia, Hungary
Subject of export: Quicklime mixtures, limestone, lime

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Elektrikář, zámečník, svářeč, řidič

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Electrician, fitter, welder, driver

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba, obchod, hornická činnost
Hlavní produkty: Pálené vápno, vápenec, maltové a omítkové směsi
Stručný popis firmy: VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. se nachází na Severní Moravě
v okrese Šumperk, přibližně 7 kilometrů od Zábřehu na Moravě a patří mezi
tři největší vápenky v České republice. Začátek průmyslové výroby vápna
v lokalitě Vitošov se datuje rokem 1872, kdy zde byla postavena první
šachtová pec. Stáří velmi kvalitního vitošovského vápence je odhadováno
geology na 350 - 400 milionů let. V roce 1993 vstoupil do VÁPENKY VITOŠOV
s.r.o. zahraniční partner, a to významná německá firma FELS–WERKE GmbH.
Základní sortiment tvoří vápenné a vápencové produkty určené pro hutní,
chemický a energetický průmysl, zemědělství a ekologii. Nejvýznamnějším
značkovým výrobkem VÁPENKY VITOŠOV s.r.o. je systém malt, omítek
a barev SALITH®. Tento ucelený program
nabízí stavebníkům systémová řešení
a je určen pro široké použití. Dlouhodobá
tradice, cílený výzkum a vývoj jsou zárukou
kvalitního produktu, který patří mezi
významné a uznávané značky na trhu
v České republice.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production, trade, mining
Main products: Quicklime, limestone, mortar and plaster mixtures
Brief description of the company: VÁPENKA VITOŠOV LLC is situated in North
Moravia, Šumperk District, some 7 km from Zábřeh na Moravě, and is one of
the three biggest lime works in the Czech Republic. Industrial production of
quicklime began in the area of Vitošov in 1872, when the first shaft kiln was
built there. Geologists estimate the age of a high-quality Vitošov limestone
at 350–400 million years. An important foreign partner, the German
company FELS-WERKE GmbH, purchased an interest in VÁPENKA VITOŠOV
in 1993. The basic products are of quicklime and limestone products, which
are used by the metallurgical, chemicals and power industries, agriculture
and ecology. The most significant trademarked product of VÁPENKA
VITOŠOV is SALITH® – mortar, plaster
and paint mixtures. This comprehensive
programme offers system solutions for
builders and has a wide range of uses.
The long tradition, structured research
and development guarantee a first-rate
product, which is an important and
renowned trademark on the Czech market.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
ABO valve, s.r.o.
Adresa:
Dalimilova 285/54, 783 35,
Olomouc-Chomoutov
Okres:
Olomouc
www.abovalve.com
Počet zaměstnanců celkem: 91
Z toho dělníci:
43
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
ABO valve, s.r.o.
Address:
Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc
District:
Olomouc
www.abovalve.com
Total number of employees: 91
Manual labourers:
43
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: EU, Indie, Jižní Korea
Předmět importu: Komponenty, odlitky
EXPORT: ANO
Země exportu: Evropa, Střední východ, Asie, Lat. Amerika, Afrika
Předmět exportu: Uzavírací klapky, šoupátka a prvky automatizace

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU, India, South Korea
Subject of import: Components, castings
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, Middle East, Asia, Latin America, Africa
Subject of export: Butterfly valves, knife gate valves, actuators

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Konstruktér, obráběč kovů, elektrikář, obchodní a technický zástupce

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Design engineer, metal machinist, electrician, sales and technical
representative

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a prodej armatur pro všeobecné i průmyslové
použití
Hlavní produkty: Centrické klapky, klapky s dvojitou a trojitou excentricitou, nožová šoupátka, klapky s PTFE těsněním, kulové kohouty, pohony
a bezpečnostní klapky
Stručný popis firmy: Společnost ABO valve, s.r.o. je předním českým výrobcem uzavíracích klapek určených i pro nejnáročnější aplikace. Disponuje
3 výrobními a montážními závody, R&D centrem a 12 zahraničními pobočkami na 3 kontinentech. Z centrálního
sídla v Olomouci-Chomoutově putují produkty do více než 50ti zemí světa. Společnost je držitelem systémových certifikátů
dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS
18001 i produktových certifikátů jako je
TUV, DVGW, GOST R, Lloyd´s Register nebo
API.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production and sale of fittings for general and industrial
uses
Main products: Centric valves, double and triple offset valves, knife gate
valves, PTFE lined butterfly valves, ball valves, actuators and safety valves
Brief description of the company: ABO valve, LLC is a major Czech producer
of butterfly valves designed even for the most demanding applications.
It operates 3 production and assembly plants, an R&D centre, and 12
branches on 3 continents. Its products
are supplied from the company’s
headquarters in Olomouc-Chomoutov to
more than 50 countries throughout the
world. The company is a holder of system
certifications in accordance with ISO 9001,
ISO 14001, and OHSAS 18001, and product
certifications such as TUV, DVGW, GOST R,
Lloyd’s Register, and APL.

Aqua industrial s
Aqua industrial s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Aqua industrial s.r.o.
Adresa:
Technologická 2, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.aquaindustrial.cz
Počet zaměstnanců celkem: 28
Z toho dělníci:
17
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Aqua industrial s.r.o.
Address:
Technologická 2, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.aquaindustrial.cz
Total number of employees: 28
Manual labourers:
17
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Španělsko
Předmět importu: Atypické pásové zavlažovače
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Slovensko, Ukrajina
Předmět exportu: Kompletní výrobní sortiment

IMPORT / EXPORT
Countries of import: Italy, Spain
Subject of import: Atypical belt irrigators
EXPORT: YES
Country of Export: Russia, Slovakia, Ukraine
Subject of Export: Complete product line

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Svářeči, obráběči kovů, zámečníci, konstruktéři/analytici, elektromechanici

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Welder, metal machinist, fitter, design engineer/analyst, electro-mechanic

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba závlahových systémů a technologií
Hlavní produkty: Pásové zavlažovače, závlahové konzoly, velkoplošné závlahové systémy, mobilní čerpací stanice, postřikovače, technologie zasněžování, sněhová děla, armatury, čerpací agregáty
Stručný popis firmy: Poskytujeme výrobní a projekční činnost pro zavlažovací systémy a technologie technického zasněžování. Dále provádíme výrobu filtrů a montáž filtračních zařízení, odvodňovací zařízení pro stavební
účely. Díky širokému sortimentu produktů a služeb nabízíme dodávky technologických celků na klíč. Aqua industrial, s.r.o. společně se svou mateřskou
firmou Siwatec, a.s. a dceřinou společností ABO valve, s.r.o. patří do skupiny
společností Siwatec Group.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production of irrigation systems and technologies
Main products: Belt irrigators, irrigation consoles, large irrigation systems,
mobile pumping stations, sprinklers, snow machine technology, snow
guns, fittings, pumping units
Brief description of the company: We design and produce irrigation systems
and snow machine technologies and filters. In addition, we assemble
filtration and drainage equipment for construction purposes. Owing to
our wide range of products and services, we offer bespoke supplies of
technological units. Aqua Industrial, LLC, along with its parent company
Siwatec, PLC and subsidiary ABO valve, LLC, is part of the Siwatec Group.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
AVL Moravia s.r.o.
Adresa:
Tovární 605, 753 01 Hranice
Okres: Přerov
www.avl.com; www.jobs.avl.cz
Počet zaměstnanců celkem: 279
Z toho dělníci:
160
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
AVL Moravia s.r.o.
Address:
Tovární 605, 756 01 Hranice
District:
Přerov
www.avl.com, www.jobs.avl.cz
Total number of employees: 279
Manual labourers:
160
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Celý svět
Předmět exportu: Válcové dynamometry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Country of Export: Whole world
Subject of Export: Cylindrical dynamometers

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Servisní inženýr, konstruktér, elektromechanik, montér

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Service engineer, design engineer, electro-mechanic, assembly fitter

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Vývoj, výroba a zprovoznění válcových dynamometrů
Hlavní produkty: Válcový dynamometr
Stručný popis firmy: Společnost AVL Moravia v Hranicích vyrábí, vyvíjí, dodává a zprovozňuje válcové dynamometry. K zákazníkům patří vývojová
centra renomovaných výrobců automobilů, univerzity, testovací centra
a certifikační úřady po celém světě. Náš výrobek umožňuje simulaci podmínek zatížení při reálné jízdě vozidla v laboratorních podmínkách a slouží
k testování motocyklů, osobních, užitkových i nákladních vozidel v jednoosém i dvouosém provedení. Testovací zkušebny jsou nejvíce využívány
k měření emisí a zátěžovým testům,
k akustickým a vibračním testům vozidel, měření elektromagnetické kompatibility vozidel nebo slouží k vývoji a testování aerodynamiky vozů, klimatizací
a topení.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Development, production and bringing into operation of
cylindrical dynamometers
Main products: Cylindrical dynamometers
Brief description of the company: AVL Moravia is located in the town of
Hranice and it develops, produces, supplies and brings into operation
cylindrical dynamometers. Its customers are the development centres
of leading car producers, universities, testing centres and certification
offices throughout the world. Our products enable laboratory simulation
of load conditions during real driving of a car and are used for testing
motorcycles, cars, vans and lorries
with one and two-axis designs. Our
testing laboratories are mostly used
for emissions measurement, load tests,
vehicle acoustic and vibration tests,
measuring of a vehicle’s electromagnetic
compatibility and development and
testing of a vehicle’s aerodynamics, air
conditioning, and heating.

CeramTec Czech
CeramTec Czech Republic, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
CeramTec Czech Republic, s.r.o.
Adresa:
Žerotínova 62, 787 01 Šumperk
Okres:
Šumperk
www.ceramtec.cz
Počet zaměstnanců celkem: 310
Z toho dělníci:
221
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
CeramTec Czech Republic, s.r.o.
Address:
Žerotínova 62, 787 01 Šumperk
District:
Šumperk
www.ceramtec.cz
Total number of employees: 310
Manual labourers:
221
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Švýcarsko, Indie, USA, Skandinávie, Velká Británie, Rusko, Austrálie
Předmět exportu: Těsnicí destičky pro sanitární keramiku, výrobky na bázi
karbidu křemíku

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, Switzerland, India, USA, Scandinavia, Great
Britain, Russia, Australia
Subject of export: Sealing plates for sanitary ware, products on the basis
of silicon carbide

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obsluha CNC soustruhu, Obsluha CNC frézky, Brusič, Technolog

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
CNC lathe operator, CNC milling machine operator, sharpener, technology
engineer

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Hlavní produkty: Výrobky na bázi karbidu křemíku (technický název
ROCAR® - materiál, který je výjimečně tvrdý a odolný, s vynikajícími vodivými vlastnostmi a navíc netoxický), které se uplatní i v těch nejnáročnějších průmyslových provozech jako je chemický, potravinářský nebo strojírenský. Příklady výrobků: trysky hořáků, prvky pro kulové mlýny, těsnicí
kroužky lodních šroubů, třecí ložiska, trubky, kulové ventily. Těsnicí destičky
z oxidu hlinitého pro sanitární techniku - finalizace (broušení, mytí, leštění
a výstupní kontrola)
Stručný popis firmy: CeramTec Czech Republic s.r.o. jako součást mezinárodního koncernu CeramTec je dodavatelskou a prodejní organizací v oblasti
vyspělých keramických výrobků se sídlem v Šumperku a menší pobočkou
v Dolním Rychnově (Karlovarský kraj). Jsme experti na technické keramické materiály a aplikace pro český a východoevropský trh. Označení
technická keramika pod sebou sdružuje několik
materiálů, které se vyznačují jedinečnými mechanickými, elektrickými, tepelnými a mnoha
dalšími vlastnostmi. V Šumperku působí tato
firma již 25 let.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production, trade and services other than those listed in
annexes 1 through 3 of the Trade Licensing Act
Main products: Products on the basis of silicon carbide (technical name
ROCAR®–- extremely hard and durable material with excellent conductive
properties, non-toxic), which can be used in the most demanding industrial
operations, such as the chemical, food, and engineering industries.
Examples of products: burner nozzles, ball mill components, sealing rings
for screw propellers, friction bearings, pipes, ball valves; aluminium oxide
sealing plates for sanitary ware – finishing (grinding, washing, polishing
and final inspection).
Brief description of the company: CeramTec Czech Republic LLC is part of the
CeramTec international group and its supply and sales organisation in the
field of developed ceramic products. The company is based in Šumperk and
has a smaller branch in Dolní Rychnov (Karlovy
Vary Region). We are experts in technical
ceramic materials and applications for the
Czech and Eastern European markets. The
term technical ceramics covers several types
of materials, which are noted for their unique
mechanical, electrical, thermal and many other
properties. The company has been operating in
Šumperk for 25 years.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Česko-slezská výrobní, a. s.
Adresa:
Nerudova 438, 793 76 Zlaté Hory
Okres:
Jeseník
www.csv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 494
Z toho dělníci:
417
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Česko-slezská výrobní, a.s.
Address:
Nerudova 438, 793 76 Zlaté Hory
District:
Jeseník
www.csv.cz
Total number of employees: 494
Manual labourers:
417
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Evropa
Předmět importu: Komponenty pro výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: Evropa
Předmět exportu: Vývoz obytných a sanitárních kontejnerů

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Europe
Subject of import: Production components
EXPORT: YES
Countries of export: Europe
Subject of export: Portacabins and portacabin toilets

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Instalatér stavební, klempíř, stolař – truhlář, svářeč kovů, provozní elektrikář průmyslových instalací

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Building plumber, metalworker, joiner, metal welder, electrician for
industrial installations

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba obytných, sanitárních kontejnerů a objektů složených z kontejnerových modulů
Hlavní produkty: Obytné, sanitární kontejnery a objekty složené z kontejnerových modulů
Stručný popis firmy: Česko-slezská výrobní, spol. s. r. o. byla založena
21. 6. 1993 a navázala na tradici výroby maringotek. Profesionální přístup
a moderní technologie umožnila společnosti specializaci na výrobu montovaných kancelářských a skladových objektů sestavených z kontejnerových modulů. V roce 1996 byla zahájena spolupráce s rakouskou firmou
CONTAINEX Container – Handelsgesellschaft, m.b.H. v oblasti odbytu. Od
1. 1. 2001 byla ČSV, spol. s r. o. transformována na akciovou společnost.
Významným milníkem byl rok 2006,
kdy se CONTAINEX stal strategickým
partnerem. Od roku 2018 je CONTAINEX
100% akcionářem ČSV, a. s. V současné
době se společnost zabývá výrobou
obytných a sanitárních kontejnerů
v různých úpravách. Tyto produkty se
staly pevnou součástí české a mezinárodní stavební branže.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production of portacabins and portacabin toilets and
structures composed of portacabin modules
Main products: Portacabins and portacabin toilets and structures composed
of portacabin modules
Brief description of the company: Česko-slezská výrobní, PLC was
established on 21 June 1993, continuing a tradition of caravan production.
Its professional approach and modern technologies allowed the company
to specialise in the production of prefabricated office and storage facilities
that are composed of portacabin modules. Sales cooperation with the
Austrian CONTAINEX Container – Handelgesellschaft G.m.b.H. began
in 1996. Česko-slezská výrobní was
transformed into a joint-stock company
on 1 January 2001 and CONTAINEX
became a strategic partner in 2006.
Since 2018 CONTAINEX has been a 100%
shareholder of ČSV, a.s. The company
currently produces portacabins and
portacabin toilets in various designs.
These products hold a solid position in
the Czech and international building
industry.

DAKR spol. s r.o
DAKR spol. s r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
DAKR spol. s r.o.
Adresa:
Třída Československé armády 210,
Hranice, 753 01
Okres:
Přerov
www.dakr.com
Počet zaměstnanců celkem: 60
Z toho dělníci:
45
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
DAKR spol. s r.o.
Address:
Třída Československé armády 210,
753 01 Hranice
District:
Přerov
www.dakr.com
Total Number of Employees: 60
Manual labourers:
45
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: USA, Itálie, Slovensko, Německo
Předmět importu: Díly pro výrobky
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Velká Británie, Maďarsko, Německo, Francie
Předmět exportu: Sekačky na trávu

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: USA, Italy, Slovakia, Germany
Subject of import: Production components
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Poland, Great Britain, Hungary, Germany,
France
Subject of export: Lawn mowers

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Montážní zámečník, obsluha CNC strojů, strojní zámečník do vývojové dílny, strojní zámečník na dělení a ohýbání hutních výrobků

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Assembly fitter, CNC machinery operator, development workshop tool
machinist, machinist for cutting and bending of metallurgical products

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Vývoj, výroba a prodej strojů pro údržbu zahrad, luk,
polí a komunikací
Hlavní produkty: Sekačky a mulčovače na trávu, malé traktory pro orbu,
zametací kartáče, stroje pro úklid sněhu
Stručný popis firmy: Česká rodinná strojírenská firma založená v roce 1991,
která se neustále rozrůstá. Vyrábí široký sortiment strojů, které používají
lidé, firmy a obce na sečení trávy, úklid chodníků a cest, zimní údržbu komunikací a orbu a další polní práce na menších pozemcích.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Development, production and sale of machinery for
maintaining gardens, meadows, fields and roads.
Main products: Lawn mowers, grass mulchers, small ploughing tractors,
sweeping brushes, snow clearing equipment
Brief description of the company: This Czech family engineering company
was established in 1991 and is constantly growing. It produces a wide range
of machines used by people, companies, and municipalities for cutting
grass, cleaning pavements and roads, maintaining pavements and roads
during wintertime, ploughing or other agriculture work on small plots.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
DSP Přerov, spol. s r.o.
Adresa:
Kojetínská 2900/51, 750 02 Přerov
Okres:
Přerov
www.dspprerov.cz
Počet zaměstnanců celkem: 53
Z toho dělníci:
29
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
DSP Přerov, s.r.o.
Address:
Kojetínská 2900/51, 750 02 Přerov
District:
Přerov
www.dspprerov.cz
Total number of employees: 53
Manual labourers:
29
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU
Předmět importu: Materiál, subdodávky
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, Rusko, Norsko, Austrálie, Filipíny, Saudská Arábie,
Keňa, Kazachstán
Předmět exportu: Drtící a třídící zařízení pro zpracování nerostných surovin

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries
Subject of import: Materials, components
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, Russia, Norway, Australia, Philippines,
Saudi Arabia, Kenya, Kazakhstan
Subject of export: Crushing and separating equipment for raw material
processing

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Montážní technik, CNC operátor, horizontkář, karuselář, zámečník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Assembly worker, CNC operator, horizontal and vertical CNC operators, fitter

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Obráběčství, zámečnictví, nástrojářství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Hlavní produkty: Drtiče, třídiče, podavače, odvodňovače, pračky kameniva
a kompletní návrh technologií zpracování nerostných surovin na klíč.
Stručný popis firmy: Společnost DSP Přerov vznikla v roce 1998 a stala se
významným českým vývozcem strojů a celých technologických celků s vysokou přidanou hodnotou.
Silnou pozici má i na tuzemském trhu, kde úspěšně pracuje s modernizovanými výkonnými stroji své
výroby.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Machining, metalwork, tool making; Production, trade
and services other than those listed in annexes 1 through 3 of the Trade
Licensing Act
Main products: Crushers, separators, conveyers, drainage parts, aggregate
washers, comprehensive bespoke design of raw material processing
technologies.
Brief description of the
company: DSP Přerov
was established in
1998 and has become
an important Czech
exporter of machines and
technological units with a
high added value. It holds
a strong position on the
national market, where it
successfully operates with
its own innovated and
highly efficiency machines.

DT - Výhybkárna
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
Adresa:
Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov
Okres:
Prostějov
www.dtvs.cz
Počet zaměstnanců celkem: 492
Z toho dělníci:
275
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.
Address:
Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov
District:
Prostějov
www.dtvs.cz
Total Number of Employees: 492
Manual labourers:
275
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Německo, Polsko, Španělsko, Švýcarsko
Předmět importu: Materiál a komponenty pro výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Slovensko, Švédsko, Chorvatsko, Turecko, Nizozemsko, Argentina, Kanada, Austrálie, Indonésie, atd.
Předmět exportu: Železniční a tramvajové výhybky včetně příslušenství

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Austria, Germany, Poland, Spain, Switzerland
Subject of import: Production material and components
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, Slovakia, Sweden, Croatia, Turkey,
Netherlands, Argentina, Canada, Australia, Indonesia, etc.
Subject of export: Railway and tram switches including accessories

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Zámečník, svářeč, frézař, technolog, konstruktér

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Fitter, welder, machinist, technologist, design engineer

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION

Předmět podnikání: Vývoj, výroba, servis a regenerace železničních a tramvajových
výhybek včetně příslušenství
Hlavní produkty: Železniční výhybky, tramvajové výhybky, přestavovací zařízení,
stavěcí skříně, elektrické řídící skříně, příslušenství k výhybkám
Stručný popis firmy: DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. (dále jen DT) je jedním
z předních výrobců výhybek pro železniční a tramvajovou dopravu v Evropě. Nejvýznamnější část produkce výhybek je určena pro tranzitní železniční koridory v České
republice. S železničními a tramvajovými výhybkami společnosti DT se můžete však
setkat ve více jak 20-ti zemích světa. Bohatými referencemi se může společnost DT
pochlubit zejména na území Švýcarska, Německa, Švédska, Turecka, Belgie, Španělska, Holandska, Brazílie, Argentiny, Kataru, Indonésie, Austrálie, USA a Kanady.
Společnost DT disponuje vlastním oddělením konstrukce a výzkumu a vývoje, kde
pracovníci používají nejmodernější
technologie a grafické systémy. DT také
trvale realizuje strojní i stavební investice, s cílem neustálého zvyšování výrobních kapacit, zkvalitňování vyráběné
produkce a v neposlední řadě i s cílem
snižování energetických nákladů. V roce
2002 byla založena dceřiná společnost
DT – Slovenská výhybkáreň, a.s. se sídlem v Novém Meste nad Váhom, která
zajišťuje výrobu a montáž železničních
výhybek, dodávky náhradních dílů pro
potřeby slovenského trhu a významného odběratele Železnic Slovenské
republiky. V současnosti patří slovenský
trh mezi největší exportní teritorium DT.

Scope of business: Development, production, service and reconditioning of railway
and tram switches including accessories
Main products: Railway switches, tram switches, safety control systems, switch
control boxes, switch accessories
Brief description of the company: DT – Výhybkárna a strojírna, PLC (“DT”) is a leading
producer of switches for rail and tram transport in Europe. The most significant part
of its production is intended for transit railway corridors in the Czech Republic.
However, you can find DT’s rail and tram switches in more than 20 countries
worldwide. DT can boast a wealth of references, for example in Switzerland, Germany,
Sweden, Turkey, Belgium, Spain, Holland, Brazil, Argentina, Qatar, Indonesia,
Australia, the USA, and Canada. DT has its own design, research and development
departments, where workers use state-of-the-art technologies and graphic
systems. DT also keeps implementing
machine and construction investments
with the aim of continuously increasing
its production capacities, improving
production and, last but not least,
decreasing energy costs. In 2002, the
subsidiary DT – Slovenská výhybkáreň,
PLC, based in Nové Mesto nad Váhom,
was established to provide production
and assembly of railway switches and
to supply spare parts to the Slovak
market and for its important customer,
Railways of the Slovak Republic. At
the present, the Slovak market is DT’s
biggest export territory.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
DT Mostárna, a.s.
Adresa:
Dolní 100, 796 01 Prostějov
Okres:
Prostějov
www.dtmo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 79
Z toho dělníci:
44
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
DT Mostárna, a.s.
Address:
Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov
District:
Prostějov
www.dtmo.cz
Total number of employees: 79
Manual labourers:
44
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Polsko
Předmět importu: Ocelové profily a plechy
EXPORT: ANO
Země exportu: Norsko, Slovensko
Předmět exportu: Mosty

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Country of import: Poland
Subject of import: Steel sections and sheets
EXPORT: YES
Countries of export: Norway, Slovakia
Subject of export: Bridges

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Svářeč, zámečník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Welder, fitter

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba ocelových konstrukcí
Hlavní produkty: Mostní a ocelové konstrukce
Stručný popis firmy: Společnost se zabývá výrobou mostních a ocelových
konstrukcí partnersky jak pro velké stavební firmy tak i pro státní organizace od roku 2006.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production of steel structures
Main products: Bridge and steel structures
Brief description of the company: The company has produced bridge and
steel structures and supplied them to both big building companies and
state organisations since 2006.

Edwards, s.r.o
Edwards, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Edwards, s.r.o.
Adresa:
Jana Sigmunda 300, 783 49 Lutín
Okres:
Olomouc
www.edwardsvacuum.com
www.edwards.jobs.cz
Počet zaměstnanců celkem: 540
Z toho dělníci:
350
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Edwards, s.r.o.
Address:
Jana Sigmunda 300, 783 49 Lutín
District:
Olomouc
www.edwardsvacuum.cz,
www.edwards.jobs.cz
Total number of employees: 540
Manual labourers:
350
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, USA, Japonsko, Čína, Indie, Korea
Předmět exportu: Vakuové vývěvy, vakuové systémy

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, USA, Japan, China, India, Korea
Subject of export: Vacuum pumps, vacuum systems

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
CNC obráběč kovů, vývojový inženýr, technolog, montážní dělník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
CNC operator, development engineer, technologist, assembly worker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba vakuových vývěv
Hlavní produkty: Vývěvy
Stručný popis firmy: Edwards je světovou jedničkou v oblasti vakuových
technologií. Společnost, s výrobním centrem v Lutíně u Olomouce a distribučním centrem ve VGP Park Olomouc – Slavonín, se zabývá vývojem
a výrobou věděckých, průmyslových a polovodičových vakuových systémů. Základem výrobního procesu jsou moderní technologie CNC obrábění
a přesná montáž komplikovaných produktů. Strategie společnosti je poskytovat zákazníkům špičková a inovativní řešení jejich potřeb v oblasti vakua.
Jednou z nejdůležitějších součástí Edwards jsou zaměstnanci. Společnost
poskytuje špičkové pracovní prostředí, nadstandardní úroveň bezpečnosti
a zdraví při práci, konkurenceschopné mzdy a benefity a etickou a přátelskou firemní kulturu.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production of vacuum pumps
Main products: Vacuum pumps
Brief description of the company: Edwards is the world number one in
the production of vacuum technologies. The company’s production centre
is located in Lutín near Olomouc and its distribution centre is in VGP
Park Olomouc-Slavonín. The company develops and produces scientific,
industrial and semi-conductor vacuum systems. The production process is
based on the modern technology of CNC machining and precision assembly
of complex products. The company’s strategy is to provide customers with
cutting-edge and innovative solutions for vacuum technologies. One of the
most important parts of Edwards is its employees. The company provides
a top-quality working environment,
great occupational health and
safety, competitive wages and
benefits, and a friendly corporate
culture.
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ISH PUMPS OLO
ISH 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
Počet zaměstnanců celkem: 96
Z toho dělníci:
48
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
ISH PUMPS OLOMOUC a.s.
Address:
Hybešova 1282/16, 779 00 OlomoucHodolany
District:
Olomouc
www.cerpadla.cz
Total number of employees: 96
Manual labourers:
48
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Bělorusko, Itálie
Předmět importu: Čerpadla, motory
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Slovensko, Polsko, Itálie, Anglie, Dánsko, Rakousko,
Arménie, Kazachstán, Maďarsko, Bulharsko
Předmět exportu: Čerpací technika a komponenty k čerpadlům

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Belarus, Italy
Subject of import: Pumps, motors
EXPORT: YES
Countries of export: Russia, Slovakia, Poland, Italy, Great Britain, Denmark,
Austria, Armenia, Kazakhstan, Hungary, Bulgaria
Subject of export: Pumping equipment, pump components

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
CNC operator, lathe operator, TIG welder, manual assembler, quality
inspector

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Soustružník, svářeč, brusič, obráběč, technolog

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
CNC operator, welder, grinder, machinist, technologist

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production of aircraft parts from special materials;
general overhauls of aircraft engine parts
Main products: Components for aircraft engines and auxiliary power units
(APU)
Brief Description of the company: We are a specialised engineering
company that was established in 1951. The Honeywell corporation
has been listed in the prestigious rankings of the 100 most important
world companies by Fortune magazine. Our first-rate engineers design,
produce and repair aircraft engine parts, so planes can transport millions
of people a day throughout the world. We
produce engine parts for planes of the most
important brands, such as Boeing or Airbus.
We use high-tech materials and produce
using unique technologies with an accuracy
of a thousandth of a millimetre. We have our
own training centre to train new top aircraft
engineers. We are creating the future of the
aircraft industry at Honeywell Aerospace
Olomouc.

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba čerpací techniky
Hlavní produkty: Čerpadla pro chemický, petrochemický, těžební průmysl, vodní
hospodářství, energetiku a jadernou energetiku
Stručný popis firmy: ISH PUMPS OLOMOUC a. s. je jeden z bývalých závodů Sigmy
Olomouc, který staví na více než 50 - leté tradici výroby čerpadel. Současná firma
je moderní, spolehlivá, úspěšná a inovativní středně velká společnost zabývající se
výrobou čerpací techniky a službami pro chemický, petrochemický, těžební průmysl
a energetiku. Prosazuje v jednání blízkost k zákazníkovi, upřímnost a schopnost přijmout odpovědnost. Pro průmyslová odvětví, která ocení řešení na míru, vysokou
spolehlivost a nízké provozní náklady při přepravě kapalin s průtokem od 5 do 2 000
l/s do dopravní výšky 550 m, společnost nabízí komplexní služby, akceschopnost,
rychlost plnění termínů a ověřené moderní postupy. Firma nabízí i odstraňování poruch a opravy čerpadel na místě
i ve firemním centru. Servisní technici
jsou vybaveni moderním zařízením
a řádně vyškoleni. Mají k dispozici veškeré ruční i speciální nářadí pro opravy proveditelné na místě. Při produkci čerpadel
nakupuje klíčové dílce od renomovaných
evropských partnerů.

COMPANY DESCRIPTION

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
HONEYWELL AEROSPACE OLOMOUC s.r.o.
Adresa:
Nádražní 400, 783 65 Hlubočky –
Mariánské Údolí
Okres:
Olomouc
www.spickovastrojarina.cz
www.honeywell.com
Počet zaměstnanců celkem: více než 1000
Z toho dělníci:
více než 700
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
HONEYWELL AEROSPACE OLOMOUC s.r.o.
Address:
Nádražní 400, 783 65 Hlubočky –
Mariánské Údolí
District:
Olomouc
www.spickovastrojarina.cz,
www.honeywell.com
Total number of employees: more than 1,000
Manual labourers:
more than 700
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Různé
Předmět importu: EXPORT: ANO
Země exportu: USA a další země
Předmět exportu: -

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Various
Subject of import: EXPORT: YES
Countries of export: USA and others
Subject of export: -

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
CNC obráběč kovů, soustružník, svářeč TIG, ruční kompletář, kontrolor kvality
POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba leteckých dílců ze speciálních materiálů. Generální opravy částí leteckých motorů.
Hlavní produkty: Komponenty do leteckých motorů a pomocných energetických jednotek (APU)
Stručný popis firmy: Jsme specializovaná strojírenská společnost založená
již v roce 1951. Korporace Honeywell je zařazena do prestižního žebříčku
magazínu Fortune mezi 100 nejvýznamnějších firem světa. Špičkoví strojaři
u nás navrhují, vyrábí a opravují části motorů letadel, které denně přepraví
milióny lidí po celém světě. Vytváříme součástky motorů pro letadla těch
největších značek jako jsou Boeing nebo Airbus. Používáme high-tech materiály a vyrábíme pomocí unikátních technologií na tisícinu milimetru přesně. Máme vlastní výukové
centrum, ve kterém pomáháme růst novým
špičkovým strojařům v letecké výrobě. Ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc tvoříme
budoucnost leteckého průmyslu.

Scope of business: Production of pumping equipment
Main products: Pumps for chemical, petrochemical, mining industry, water
management, power industry and nuclear power industry
Brief description of the company: ISH PUMPS OLOMOUC PLC is one of the former
plants of Sigma Olomouc and is continuing its more than 50-year tradition of
pump production. The current firm is a modern, reliable, successful and innovative
medium-sized company producing pump equipment and providing services for
the chemicals, petrochemicals, mining, and power industries. When negotiating
with customers it acts in a friendly, open and reliable way. The company offers
comprehensive services, flexibility, fast performance and proven modern
procedures for those industrial segments that appreciate bespoke solutions, high
reliability and low operating costs of
liquid transport with a flow from 5 to
2,000 litres/second up to the height
of 550 m. The company also offers
troubleshooting and repairs of pumps
on the spot as well as in the company’s
centre. Service technicians are equipped
with modern devices and properly
trained. They can use all hand and
special tools to repair broken equipment
on the spot. The company purchases
key components for its production from
leading European partners.
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Koyo Bearings Č
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
Adresa:
Pavelkova 253/6, 779 00 Bystrovany –
Olomouc
Okres:
Olomouc
www.koyobearings.cz
Počet zaměstnanců celkem: 523
Z toho dělníci:
419
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
Address:
Pavelkova 253/6, 779 00 OlomoucBystrovany,
District:
Olomouc
www.koyobearings.cz
Total number of employees: 523
Manual labourers:
419
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Country of export: Entire world
Subject of import: Components for mechanical seals and units
EXPORT: YES
Country of export: Entire world
Subject of export: Mechanical seals

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Evropa, USA, Japonsko
Předmět importu: Ocelové výrobky
EXPORT: ANO
Země exportu: Evropa, USA, Čína, Indie
Předmět exportu: Ložiska

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Europe, USA, Japan
Subject of import: Steel products
EXPORT: YES
Countries of export: Europe, USA, China, India
Subject of export: Bearings

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obráběč kovů, Designer/Konstruktér, inženýr kvality, skladník, inženýr
technických oborů

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Metal machinist, design engineer, quality engineer, warehouse operative,
technology engineer

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Procesní technolog, Operátor výroby

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Process technologist, production operator

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba, montáž, prodej a distribuce mechanických
ucpávek, spojek, filtračních systémů a speciálních technologií pro použití
v celé řadě průmyslových odvětví (energetika, petrochemie, chemie, potravinářství, farmacie, vodohospodářství aj.) Servisní činnost.
Hlavní produkty: Mechanické ucpávky, spojky, ložiska, obslužné systémy,
filtry.
Stručný popis firmy: John Crane je vedoucím světovým dodavatelem průmyslových konstrukčních řešení a služeb v oblasti těsnění rotačních zařízení, přenosu kroutícího mementu a speciálních filtrací s aplikací mechanických ucpávek a filtrů v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Je součástí
skupiny Smiths Group plc, jejíž akcie jsou obchodovány na londýnské burze
cenných papírů. V České republice působí od roku 1993. Z malé výrobní
jednotky je dnes servisním centrem pro region východní Evropy. Otevřením nového závodu v Hněvotíně (2017) se stal český závod největší výrobní
jednotkou John Crane na světě. Neustále hledá nové
výzvy a možnosti a díky tomu je schopen si udržet
dynamiku a konkurenční náskok. Firemní vizí a hodnotami nejen v práci, přístupu, ale i etickém kodexu
jsou Integrita, Respekt, Vlastnictví, Soustředění na
zákazníka a Vášeň.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production, assembly, sale and distribution of mechanic
seals, connectors, filtering systems and special technologies used in various
industries (power industry, petrochemicals, chemicals, food, pharmacy,
water management, etc.); service and maintenance.
Main products: Mechanical seals, connectors, bearings, control systems,
filters.
Brief description of the company: John Crane, LLC is a prominent supplier
of industrial structural solutions and services in the area of rotation
equipment sealing, gyroscopic effect transmission, and special filtering
systems equipped with mechanical sealing and filter applications. It is
a part of Smiths Group PLC, listed on the London Stock Exchange. John
Crane has operated in the Czech Republic since 1993 and it is currently the
service centre for Eastern Europe. When it opened a new plant in Hněvotín
(2017), the Czech factory became the biggest John Crane production unit
throughout the world. It continuously looks for new
challenges and possibilities and that’s why it is able
to retain its dynamism and competitive advantage.
The company’s vision and values concerning its work,
approach and ethical code are Integrity, Ownership,
Focus on the Customer, and Passion.

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba jehličkových a válečkových ložisek a výroba
kladek pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Přes 2 500 typů jehličkových a válečkových ložisek, kladky
Stručný popis firmy: Společnost Koyo Bearings je součástí japonské nadnárodní společnosti JTEKT Corporation a patří do skupiny podniků částečně
vlastněných společností Toyota Motor Corporation. Koyo se již několik let
řadí mezi držitele certifikátu Dodavatel pro Auto roku ČR a opakovaně získalo titul Zaměstnavatel roku v Olomouckém kraji nebo ocenění Společnost
přátelská rodině, Bezpečný podnik aj. Jednou z nejvýznamnějších priorit
společnosti je kvalita a bezpečnost práce. Společně se zástupci
krajské samosprávy se aktivně
podílí na podpoře technického
vzdělávání v Olomouckém kraji
a usiluje o prosazení změn, které by vedly k lepšímu vzdělávání
žáků v technických oborech.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production of needle roller bearings, cylindrical roller
bearings, pulleys for the automotive industry
Main products: Over 2,500 types of needle and cylindrical roller bearings,
pulleys
Brief description of the company: Koyo Bearings is part of the Japanese
multinational JTEKT Corporation and is a member of the group of companies
owned by the car manufacturer Toyota Motor Corporation. Koyo has been
a holder of the Car Supplier of the Year Czech Republic certificate for
several years and has repeatedly been awarded Employer of the Year in
Olomouc Region, as well as
a certificate as a Family-friendly
Company, a Safe Company, and
others. One of the company’s
most important priorities is
work quality and safety. Along
with representatives of the
regional administration, it is
actively involved in engineering
education in Olomouc Region
and endeavours to improve
education of students in
engineering subjects.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
John Crane a.s.
Adresa:
Jana Sigmunda 78, 783 49 Lutín
Okres:
Olomouc
www.johncrane.com
www.johncrane.jobs.cz
Počet zaměstnanců celkem: 660+
Z toho dělníci:
460+
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
John Crane, a.s.
Address:
Jana Sigmunda 78, 783 49 Lutín
District:
Olomouc
www.johncrane.com;
www.johncrane.jobs.cz
Total number of employees: 660+
Manual labourers:
460+
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Celý svět
Předmět importu: Komponenty pro mechanické ucpávky a celky
EXPORT: ANO
Země exportu: Celý svět
Předmět exportu: Mechanické ucpávky

Strojírenský průmyslEngineering Industry

John Crane a.s.

171

Strojírenský průmyslEngineering Industry

LASKI, s.r.o.

172

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
LASKI, s.r.o.
Adresa:
Blíšťka 263/16, Smržice 798 17
Okres:
Olomouc
www.laski.cz
Počet zaměstnanců celkem: 75
Z toho dělníci:
42
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
LASKI, s.r.o.
Address:
Blíšťka 263/16, 798 17 Smržice
District:
Olomouc
www.laski.cz
Total number of employees: 75
Manual labourers:
42
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Rakousko, Německo, Čína, Japonsko
Předmět importu: Náhradní díly, motory
EXPORT: ANO
Země exportu: Anglie, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,
Chile, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Holandsko, Chorvatsko, Island, Itálie, Izrael, Kazachstán, Kanada, Litva, Lotyšsko, Mexiko, Maďarsko,
Moldavsko, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, USA
Předmět exportu: Stroje

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Italy, Austria, Germany, China, Japan
Subject of import: Spare parts, engines
EXPORT: YES
Country of Export: United Kingdom, Belgium, Belarus, Bosnia and
Herzegovina, Bulgaria, Chile, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia,
Holland, Croatia, Iceland, Italy, Israel, Kazakhstan, Canada, Lithuania,
Latvia, Mexico, Hungary, Moldavia, Germany, Norway, New Zealand,
Poland, Portugal, Austria, Romania, Russia, Greece, Slovakia, Slovenia,
Serbia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA
Subject of Export: Machinery

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
-

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
-

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a prodej profesionální komunální techniky
Hlavní produkty: Frézy na pařezy, štěpkovače, drážkovač, vysavače na listí
Stručný popis firmy: Firmy LASKI, s.r.o. vznikla v roce 1992. Začínala bez
kapitálu v malých prostorách. Během svého 27letého působení se z firmy
stala moderní, stále se rozrůstající firma s výrobním zázemím na vynikající
technologické úrovni. Firma LASKI přináší na trh každý rok alespoň 3 nově
vyvinuté stroje, které představuje na mezinárodních výstavách v celé Evropě. Na těchto výstavách také získala pro své stroje 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, štěpkovače dřevní hmoty, drážkovače zeminy a vysavače listí.
Svým výrobním sortimentem se firma
LASKI řadí mezi přední světové výrobce
profesionální komunální techniky.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production and sale of professional municipal equipment
Main products: Stump cutters, chippers, trenchers, leaf vacuums
Brief description of the company: LASKI, LLC was established in 1992.
It started its business in a small space and without any capital. Over
the course of 27 years the company has become a modern, constantly
developing company with production facilities equipped with cuttingedge technologies. LASKI puts on the market at least three newly
developed machines every year and presents them at international
exhibitions throughout Europe, where they were awarded many prizes. It
sells its machines through its own distributors in more than 45 countries
worldwide. All LASKI products are environmental-friendly and are used for
environmental purposes in particular.
Owing to its product line, LASKI is
among the world’s leading producers of
professional municipal equipment.

M.L.S. Holice, s
M.L.S. Holice, spol. s r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
M.L.S. Holice, spol. s r.o.
Adresa:
Sladkovského 149/43, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.mls.cz
Počet zaměstnanců celkem: 700
Z toho dělníci:
580
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
M.L.S. Holice, spol. s.r.o.
Address:
Sladkovského 149/43, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.mls.cz
Total number of employees: 700
Manual labourers:
580
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU, Čína, Indie, Turecko
Předmět importu: Komponenty pro montáž generátoru
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, střední východ
Předmět exportu: Generátor

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries, China, India, Turkey
Subject of import: Generator assembly components
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, Middle East
Subject of export: Generators

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Operátor výroby

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Production operator

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Hlavní produkty: Nízkonapěťové generátory v rozsahu výkonu od 10 do
3900 kVA, vysokonapěťové generátory
Stručný popis firmy: M.L.S. Holice, spol. s r. o. navazuje na tradici národního
podniku MEZ, který byl v roce 1993 privatizován a olomoucká pobočka přešla do rukou francouzské společnosti Leroy Somer. V roce 2017 se pak stala
součástí japonské korporace Nidec, celosvětového lídra na trhu elektrických
točivých strojů. Sídlo společnosti i oba výrobní závody se nachází v Olomouci-Holici. Společnost patří k největším zaměstnavatelům v olomouckém regionu a je největším výrobcem elektrických generátorů
v České republice. Celé spektrum
generátorů M.L.S. Holice, spol.
s r. o. míří nejčastěji k výrobcům
generátorových setů – společnostem jako jsou Caterpillar, GE
Jenbacher nebo SDMO. Největší
generátory se často využívají
na ropných plošinách, lodích či
polních nemocnicích, ty menší
v nemocnicích, letištích nebo
datových centrech.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Main products: Low voltage generators in the power range from 10 to 3900
kVA, high voltage generators
Brief description of the company: M.L.S. Holice LLC is continuing the
tradition of the national enterprise MEZ, which was privatised in 1993 and
its branch in Olomouc became part of the French company Leroy Somer. In
2017, it became part of the Japanese corporation Nidec, a world leader on
the market in electric rotary machines. The company’s headquarters and
two production plants are to be found in Olomouc-Holice. The company is
one of the largest employers in
Olomouc Region and the biggest
producer of electrical generators
in the Czech Republic. The
generators produced are most
often supplied to producers
of generator sets, such as
Caterpillar, GE Jenbacher, and
SDMO. The biggest generators
are often used on oil platforms,
ships or in field hospitals,
the smaller ones are used in
hospitals, airports, and data
centres.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Meopta – optika, s.r.o.
Adresa:
Kabelíkova 1, 750 02 Přerov
Okres:
Přerov
www.meopta.com
Počet zaměstnanců celkem: 2277
Z toho dělníci:
1489
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Meopta-optika, s.r.o.
Address:
Kabelíkova 1, 750 02 Přerov
District:
Přerov
www.meopta.com
Total number of employees: 2,277
Manual labourers:
1,489
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU, USA, Asie atd.
Předmět importu: Materiál pro výrobu – sklo, kovy atd.
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, Izrael, USA, Austrálie atd.
Předmět exportu: Optické přístroje pro civilní i vojenské použití, optické,
optickomechanické a optoelektronické sestavy a systémy pro další použití v
polovodičovém, lékařském, projekčním průmyslu

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries, USA, Asia, etc.
Subject of import: Production materials – glass, metals, etc.
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, USA, Israel, Australia, etc.
Subject of export: Optical devices for civil and military use; optical, opticalmechanical and optoelectronic sets and systems for further use in semiconductor, medical and design industries

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Vývojový konstruktér (optiky, mechaniky, elektro), projektový koordinátor,
obchodník, operátor ve výrobě optiky, seřizovač

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Development designer (optics, mechanics, electrical equipment), project
coordinator, sales person, optics production operator, tool setter

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Vývoj, výroba a prodej optických, optomechanických
a optoelektronických systémů a přístrojů
Hlavní produkty: Dalekohledy, puškové zaměřovače, optické přístroje pro
vojenské účely, optické skenery pro polovodičový průmysl, barvodělicí optické soustavy pro digitální projekci atd.
Stručný popis firmy Společnost Meopta je nadnárodní společnost působící
v oblasti výzkumu a vývoje, v konstrukční činnosti a ve výrobě optických
i mechanických součástí a jejich montáži. Za dlouhou dobu své existence
se Meopta stala specialistou na optické produkty nejvyšší kvality pro průmyslové, vojenské a spotřební trhy. Našim zákazníkům nabízíme kompletní
řešení jejich požadavků. Meopta působí ve dvou technologicky pokročilých
centrech – v České republice a ve Spojených státech amerických. Tato struktura umožňuje rychle a efektivně reagovat na požadavky zákazníků. Díky
vyškoleným a kvalifikovaným zaměstnancům může Meopta vyvíjet a vyrábět některé z technologicky nejpokročilejších produktů na světě.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Development, production and sale of optical, opticalmechanical and optoelectronic systems and equipment
Main products: Binoculars, telescopes, rifle sights, optical equipment for
military purposes, optical scanners for semiconductor production, colourseparating optical systems for digital projection, etc.
Brief description of the company: Meopta is a multinational company active
in research, development, engineering design and production of optical
and mechanical components and their assembly. Over the long period of
its existence, the company has become a specialist in optical products of
the highest quality for industrial, military and consumer markets. It offers
its customers comprehensive solutions to their requirements. Meopta
operates in two technologically advanced centres – in the Czech Republic
and the United States. This structure allows quick and efficient responses to
customer requirements. Thanks to its trained and qualified employees, the
company is able to develop and produce some of the most technologically
advanced products in the world.

MESPRO s.r.o
MESPRO s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
MESPRO s.r.o.
Adresa:
Olomoucká 15, 783 65 Hlubočky –
Mariánské Údolí
Okres:
Olomouc
www.mespro.cz
Počet zaměstnanců celkem: 40
Z toho dělníci:
15
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
MESPRO s.r.o.
Address:
Olomoucká 15, 783 65 Hlubočky –
Mariánské Údolí
District:
Olomouc
www.mespro.com
Total number of employees: 40
Manual Labourers:
15
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU
Předmět importu: Strojní díly, technologie
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, Rusko
Předmět exportu: Jednoúčelové stroje, výrobní linky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries
Subject of import: Engineering parts, technologies
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, Russia
Subject of export: Single-purpose machines, production lines

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Konstruktér, montér strojních zařízení, obráběč kovů CNC

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Design engineer, machine parts assembler, CNC operator

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Vývoj a výroba obchodních linek
Hlavní produkty: Vývoj a výroba obchodních linek
Stručný popis firmy: Zabýváme se vývojem a stavbou robotizovaných pracovišť a kompletaci výrobních a montážních linek. Jsme schopni velmi efektivně řešit požadavky z oblastí automatické montáže, svařování, aplikací
lepících hmot, dále zpracování pryžových profilů nebo obsluhy výrobních
strojů. Máme také bohaté zkušenosti s konstrukcí a výrobou přípravků určených pro leteckou výrobu. Nabízíme řešení vašich potřeb na zefektivnění
výroby nasazením automatického strojního zařízení,
výrobní linky nebo robotizovaného pracoviště.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Development and production of production lines
Main products: Development and production of production lines
Brief description of the company: We develop and assemble robotised
production rooms and production and assembly lines. We are able to very
effectively meet requirements concerning automatic assembly, welding,
the application of adhesives, processing of rubber profiles, or production
machine operation. We are highly skilled in design and production of
jigs and templates for the aviation industry. We offer solutions to your
requirements
regarding
production reengineering
by means of installation of
and bringing into operation
of automatic machinery,
production lines or robotised
equipment.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
MICOS TELCOM s.r.o.
Adresa:
Háj 365, 798 12 Prostějov
Okres:
Prostějov
www.micostelcom.cz
Počet zaměstnanců celkem: 98
Z toho dělníci:
43
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
MICOS TELCOM s.r.o.
Address:
Háj 365, 798 12 Prostějov
District:
Prostějov
www.micostelcom.cz
Total number of employees: 98
Manual labourers:
43
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Celosvětový export
Předmět exportu: Produkty pro telekomunikace

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of Export: Worldwide exports
Subject of Export: Telecommunication products

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Technolog, svářeč, konstruktér

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Technologist, welder, design engineer

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Vývoj, výroba a prodej pasivních komponentů pro telekomunikace
Hlavní produkty: Rozvaděče pro metalické a optické sítě a příslušenství,
dobíjecí stanice pro elektromobily
Stručný popis firmy: Firma se specializuje na vývoj, výrobu a prodej pasivních komponentů pro vysokorychlostní telekomunikace, zejména pro optické sítě. Další výrobní oblastí jsou datové skříně pro ICT centra, včetně speciálních EMC skříní s elektromagnetickou odolností. MICOS TELCOM je nejen
dodavatelem síťových rozvaděčů mnoha telekomunikačních operátorů, ale
také tvůrcem a řešitelem nových výrobků podle požadavků jednotlivých zákazníků.
Firma je aktivní také v oblasti
energetiky. Je výrobcem nabíjecích stanic pro elektromobilitu. Společnost byla založena
v roce 1990 jako jedna z divizí
původní společnosti MICOS
spol. s r.o. Od 1.4.2019 se
MICOS Telcom stal součástí
společnosti PREFORMED Line
Products (PLP), která byla
založena v roce 1947 a sídlí
v americkém Ohiu.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Development, production and sale of passive telecommunication components
Main products: Optical and metallic telecommunication network switchboards and accessories, electrical vehicle charging stations
Brief description of the company: The company specialises in development,
production and sale of high-speed passive telecommunication components, especially components for optical networks. Its other products are
ICT centre data boxes, including special electromagnetic resistant EMC
boxes. MICOS TELECOM is a supplier of network switchboards for various
telecommunication operators,
and an inventor and designer
of new products to customers’
individual orders. The company is also involved in the
power industry and produces
electrical vehicle charging
stations. The company was established in 1990 as a division
of the former MICOS LLC. Since
4 April 2019, MICOS TELECOM
has been part of PREFORMED
Line Products, a company established in 1947 and based in
Ohio, USA.

MORA MORAVIA,
MORA MORAVIA, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
MORA MORAVIA, s.r.o.
Adresa:
Nádražní 50, 783 66 Hlubočky –
Mariánské Údolí
Okres:
Olomouc
www.mora.cz
Počet zaměstnanců celkem: 757
Z toho dělníci:
655
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
MORA MORAVIA, s.r.o.
Address:
Nádražní 50, 783 66 Hlubočky –
Mariánské Údolí
District:
Olomouc
www.mora.cz
Total number of employees: 757
Manual labourers:
655
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Slovinsko, Itálie, Slovensko, Turecko, Čína, Taiwan, Finsko,
Německo, Francie, Nizozemsko, Rakousko, Maďarsko, Bulharsko, Polsko,
Předmět importu: Komponenty pro výrobu sporáků
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Maďarsko, Ukrajina, Rusko, Slovinsko,
Velká Británie, Francie, Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Chorvatsko, Bulharsko, Srbsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora
Předmět exportu: Elektrické, plynové a kombinované sporáky, ohřívací zásuvky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of Import: Slovenia, Italy, Slovakia, Turkey, China, Taiwan, Finland, Germany, France, the Netherlands, Austria, Hungary, Bulgaria, Poland
Subject of Import: Production components for cookers
EXPORT: YES
Countries of Export: Slovakia, Italy, Hungary, Ukraine, Russia, Slovenia, Great Britain, France, Finland, Sweden, Norway, Denmark, the Netherlands,
Croatia, Bulgaria, Serbia, Romania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro
Subject of Export: Electric, gas and combined cookers, warming drawers

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Strojírenský dělník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Machine worker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a prodej bílé techniky
Hlavní produkty: Volně stojící sporáky, plynová topidla, ohřívací zásuvky
Stručný popis firmy: MORA MORAVIA byla založena v roce 1825 jako železárny. Začátkem minulého století slavila úspěch např. s výrobou kamen na
uhlí značky Meteor, mlýnky na maso a na mák a dalšími. Po 2. světové válce MORA vyráběla plynové, elektrické a kombinované sporáky, průtokové
ohřívače vody a plynové kotle na topení a ohřev vody. V posledních letech
je MORA předním
výrobcem volně
stojících sporáků
šířek 50, 60 a 70
cm. Od roku 2005
je MORA MORAVIA součástí koncernu Gorenje,
který se od roku
2018 stal součástí
skupiny Hisense.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production and sale of kitchen appliances
Main products: Free-standing cookers, gas heaters, warming drawers
Brief description of the company: MORA MORAVIA was established in 1825
as an ironworks. At the beginning of the last century the company was renowned for its production of coal stoves, meat mincers, poppy grinders, etc.
MORA produced gas, electric and combined cookers, flow heaters and gas
boilers after World War II. MORA is currently a top producer of free-standing cookers with
widths of 50, 60
and 70 cm. MORA
MORAVIA has
been part of the
Gorenje group
since 2005 and
the group became part of the
Hisense group in
2018.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Moravské potravinářské strojírny, a.s.
Adresa:
Dolní hejčínská 47,25, Hejčín, 779 00
Olomouc
Okres:
Olomouc
www.mopos.cz
Počet zaměstnanců celkem: 113
Z toho dělníci:
84
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Moravské potravinářské strojírny, a.s.
Address:
Dolní hejčínská 47/25, 779 00
Olomouc-Hejčín
District:
Olomouc
www.mopos.cz
Total number of employees: 113
Manual labourers:
84
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Itálie, Rakousko, Švýcarsko
Předmět importu: Pohony, čidla, elektrokomponenty, pneukom-ponenty,
energetické subdodávky
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Polsko, Bělorusko, Slovensko, Rumunsko, Francie, Itálie, Mongolsko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, N. Zéland, Jižní Korea, Kazachstán,
Turecko
Předmět exportu: Potravinářské stroje, investiční celky, obrobené ocelové a
nerezové svařence pro energetiku

Ondřejovická st
Ondřejovická strojírna, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Ondřejovická strojírna, a.s.
Adresa:
Salisov 49, 793 76 Zlaté Hory
Okres:
Jeseník
www.ondrstroj.cz
Počet zaměstnanců celkem: 89
Z toho dělníci:
45
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Ondřejovická strojírna, a.s.
Address:
Salisov 49, 793 76 Zlaté Hory
District:
Jeseník
www.ondrstroj.cz
Total number of employees: 89
Manual labourers:
45
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Austria, Italy, Switzerland
Subject of import: Drives, sensors, electrical components, tyre components,
power system sub-deliveries
EXPORT: YES
Countries of Export: Russia, Poland, Belarus, Slovakia, Romania, France,
Italy, Mongolia, Lithuania, Latvia, Ukraine, New Zealand, South Korea,
Kazakhstan, Turkey
Subject of export: Food machinery, capital equipment, worked steel and
stainless weldments for the power industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Velká Británie, Rakousko, Holandsko, Finsko,
Švédsko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Švýcarsko, Jižní Korea, Slovensko, Slovinsko, Indie, Chorvatsko, Španělsko, Francie, Švýcarsko, USA
Předmět importu: Speciální materiály
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, USA Kazachstán, Indie, Saudská Arábie, Irák, Jižní
Korea, Švýcarsko, Polsko, Francie, Německo, Finsko Rumunsko, Švédsko,
Slovinsko, Chorvatsko, Rakousko, Slovensko, Velká Británie, Norsko, Maďarsko, Bulharsko, Belgie
Předmět exportu: Výměníky, kolony, ejektory, čerpadla

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Great Britain, Austria, the Netherlands,
Finland, Sweden, Poland, Hungary, Italy, Switzerland, South Korea,
Slovakia, Slovenia, India, Croatia, Spain, France, Switzerland, USA
Subject of import: Special materials
EXPORT: YES
Country of Export: Russia, USA, Kazakhstan, India, Saudi Arabia, Iraq, South
Korea, Switzerland, Poland, France, Germany, Finland, Romania, Sweden,
Slovenia, Croatia, Austria, Slovakia, Great Britain, Norway, Hungary,
Bulgaria, Belgium
Subject of Export: Exchangers, pipes, ejectors, pumps

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Strojírenský konstruktér, zámečník-svářeč, obráběč kovů

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Design engineer, fitter – welder, machinist

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Kotlář, zámečník, svářeč, obráběč kovů, strojní technik

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Boilermaker, fitter, welder, metal machinist, engineering technician

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION

Předmět podnikání: Strojírenská výroba vč. TPV, montáží a realizace investičních
celků
Hlavní produkty: Komplexní linky pro výrobu chleba vč. formového a toustového,
rohlíků a bílého pečiva, pizzy a ciabatty, komplexní dodávky zařízení pro sladovny,
svařence pro energetický průmysl – obrobené, z oceli a nerez oceli
Stručný popis firmy: Akciová společnost Moravské potravinářské strojírny, Olomouc
(MOPOS) je významným tradičním výrobcem a dodavatelem strojů, technologických
linek a výrobních závodů pro potravinářský průmysl, zejména pro sladovny a pekárny. Významným podílem na výrobní a dodavatelské činnosti firmy je výroba a dodávky svarků z oceli a nerezové oceli, přesně obrobených.
Technickou přípravu výroby a obchod realizuje vlastní
tým zkušených konstruktérů, technologů a pracovníků obchodu. Výrobní provozy firmy jsou vybaveny
moderním výrobním zařízením zajišťujícím komplexní výrobní proces. Strategické rozložení výroby
a dodávek pro východní i západní trhy udržuje dlouhodobou ekonomickou stabilitu firmy.

Scope of business: Engineering production including technical production design,
assembly and implementation of capital equipment investments
Main products: Comprehensive lines for bread production including pan and toast
bread, rolls and white pastry, pizzas, etc.; comprehensive supplies for malt houses;
weldments for the power industry – worked, steel and stainless steel weldments
Brief description of the company: The joint stock company Moravské potravinářské
strojírny Olomouc (MOPOS) is a significant traditional producer and supplier
of machinery, technological lines and production plants for the food industry,
mostly for malt houses and bakeries. The company is also an important producer
and supplier of fine worked steel and stainless steel
weldments. Its technical production design and sales
are handled by a team of experienced designers,
technologists, and salesmen. The company’s
production plants are equipped with modern
production equipment enabling a comprehensive
production process. The strategic arrangement of
production and supplies for eastern and western
markets helps the company maintain long-term
economic stability.

Předmět podnikání: Výroba speciálních tlakových zařízení
Hlavní produkty: Zakázková výroba tlakových nádob a zařízení (zejména chladičů, tepelných
výměníků a trubkových svazků, míchacích nádrží, zásobníků, topných hadů, kolon a dalších
tlakových zařízení určených zejména pro petrochemický průmysl a rafinerie), bezucpávkových
čerpadel do agresivního prostředí (kaly a kyseliny), ostatní produkty strojírenské výroby s vyšší
přidanou hodnotou dle přání zákazníka včetně vypracování dokumentace.
Stručný popis firmy: Ondřejovická strojírna a.s. byla založena v roce 1992 s kontinuitou strojírenské výroby od roku 1899. Slaví 25 let novodobé historie. Vlastnictví firmy je čistě české.
S ryze specializovanou výrobou bylo započato v roce 1964 a do dnešní doby firma vyrobila
více než 2 700 ks tlakových nádob různého konstrukčního, materiálového a objemového provedení. Společnost si díky vynikající kvalitě výrobků, flexibilitě ve výrobě a zajištění zákaznického portfolia získala nejen jedno z předních míst na tuzemském trhu, ale i velmi zvučné
jméno na zahraničních trzích celého světa. Ve společnosti je zaveden plně funkční systém
politiky integrovaného systému managementu. V rámci naplňování cílů firemních strategií
společnost věnuje trvalou pozornost a péči kontinuálnímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace
svých zaměstnanců, významně se podílí na rozvoji strojírenského potenciálu ve spolupráci se
školskými zařízeními v našem regionu. Je vybírána mezi studenty vysokých škol, jako spolutvůrce závěrečných bakalářských a diplomových prací. Společnost významně za posledních
5 let investovala i do strojního vybavení a vybavenosti pracovišť. Společnost je držitelem titulu
„Úspěšná firma 2009“, uděleným v soutěži Národní cena kvality. Je držitelem certifikace dle
4 evropských systémových norem ISO a dále je nositelem certifikace výrobkových norem podle
amerických norem ASME, ruských norem EAC a brazilských norem. Firma je vážným a vyhledávaným partnerem v rámci celospolečenské angažovanosti.

Scope of business: Production of special pressure equipment
Main products: Production to order: pressure vessels and equipment (in particular radiators,
thermal exchangers and pipe bundles, mixing tanks, feeders, spiral heaters, pipes and other
pressure equipment especially intended for the petrochemicals industry and refineries), seal-free
pumps for aggressive environments (sediments and acids) and other engineering products with
a high added value including preparation of documentation.
Brief description of the company: Ondřejovická strojírna PLC was established in 1992, but
continued an engineering tradition dating back to 1899. It is currently celebrating 27 years of its
modern history. The ownership of the company is solely Czech. Genuinely specialised production
started in 1964; more than 2,700 pressure vessels of various kinds of design, material and volume
have been produced so far. Owing to the excellent quality of products, production flexibility and
customer portfolio, the company has not only gained a leading position on the Czech market, but
also a renowned name on foreign markets throughout the world. A fully-functional integrated
management system policy has been introduced in the company. When fulfilling the objectives
of corporate strategies, the company pays permanent attention and care to continuous education
and increasing the qualifications of its employees, and helps considerably to develop engineering
potential in cooperation with schools in the region. It has been chosen by university students as a
co-author of bachelor’s and master’s theses. The company has significantly invested in machinery
and equipment at its plants in the past 5 years. It was awarded the ‘Successful Firm of 2009’ award
at the National Quality Prize competition and is a holder of certification pursuant to 4 European
ISO system standards, as well as certification of product standards pursuant to the American
ASME standards, the Russian EAC standards and Brazilian standards. The company is a respected
and sought-after partner in its social activities.
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Pars nova a. s
Pars nova a. s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
PANAV, a.s.
Adresa:
Nádražní 212, 783 45 Senice na Hané
Okres:
Olomouc
www.panav.cz
Počet zaměstnanců celkem: 165
Z toho dělníci:
95
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
PANAV, a.s.
Address:
Nádražní 212, 783 45 Senice na Hané
District:
Olomouc
www.panav.cz
Total number of employees: 165
Manual labourers:
95
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Litva, Senegal
Předmět exportu: Návěsy, přívěsy, soupravy

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Lithuania, Senegal
Subject of export: Semitrailers, trailers, semitrailer units

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Konstruktér, svářeč kovů, obráběč kovů, strojírenský dělník pro CNC stroje,
montážní pracovník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Design engineer, metal welder, machinist, CNC operator, assembly worker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba návěsů a přívěsů
Hlavní produkty: Velkoobjemové soupravy, valníková vozidla, valníkové
soupravy, sklápěcí vozidla, sklápěcí soupravy, kontejnerová vozidla, nosiče
výměnných nástaveb, výměnné nástavby, podvalníkové návěsy a přívěsy,
speciální vozidla
Stručný popis firmy: Společnost PANAV, a.s. patří mezi přední výrobce
návěsů a přívěsů ve střední a východní Evropě s více jak stoletou historií.
V současné době vyrábí přívěsy a návěsy od 10 do 40 tun, konkrétně se
jedná o valníková vozidla, valníkové soupravy, sklápěcí vozidla,
sklápěcí soupravy, kontejnerová vozidla, nosiče výměnných
nástaveb, výměnné nástavby,
speciální vozidla a především
velkoobjemové soupravy.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production of semitrailers and trailers
Main products: Large-volume semitrailer units, platform trucks and
semitrailer units, tipping vehicles, tipping semitrailer units, container
vehicles, swap body carriers, low-bed semitrailers and trailers, special
vehicles
Brief description of the company: PANAV, PLC, is a leading producer of
semitrailers and trailers in Central and Eastern Europe with more than a
hundred years of history. At present, it produces trailers and semitrailers
from 10 to 40 tons, specifically
platform trucks, platform
semitrailer units, tipping
vehicles and units, container
vehicles, swap body carriers,
special vehicles, and, especially,
large-volume semitrailer units.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Pars nova a. s.
Adresa:
Žerotínova 1833/56, 787 05 Šumperk
Okres:
Šumperk
www.parsnova.cz
Počet zaměstnanců celkem: 639
Z toho dělníci:
THP 232 + dělníci 407
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Pars nova, a.s.
Address:
Žerotínova 11833/56. 787 05 Šumperk
District:
Šumperk
www.parsnova.cz
Total number of employees: 639
Manual labourers:
407
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Německo, Slovensko
Předmět importu: Výrobní materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: Oprava kolejových vozidel

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Austria, Germany, Slovakia
Subject of export: Production material
EXPORT: YES
Country of export: Slovakia
Subject of export: Rail vehicle repair

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Elektromechanici, zámečníci, mechanici opraváři kolejových vozidel, lakýrníci, obráběči

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Electrical mechanic, fitter, rail vehicle mechanic, painter, machinist

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION

Předmět podnikání: Výroba, modernizace a oprava kolejových vozidel
Hlavní produkty: Osobní vozy, lokomotivy, tramvaje
Stručný popis firmy: Společnost Pars nova je tradiční česká firma s významným
postavením na domácím trhu v oblasti výroby, modernizací a oprav kolejových vozidel. Od roku 2008 je Pars nova součástí skupiny Škoda Transportation, která má
v oboru dopravního strojírenství silné postavení na domácím i světovém trhu. Po
začlenění do skupiny byly realizovány rozsáhlé investice do rozvoje technologií a
výrobního zázemí, což podpořilo celkovou stabilizaci společnosti a vedlo k jejímu
růstu. Spojení zázemí silné skupiny a více než 70 let zkušeností společnosti Pars
nova vytváří důležitý předpoklad pro úspěšné
působení na trhu a pro naplňování požadavků
klientů. Pars nova nabízí svým klientům technicky a ekonomicky zajímavá řešení, která vedou
ke zvyšování efektivity, bezpečnosti a komfortu
cestování po železnici a městskou hromadnou dopravou. Za dobu existence podniku prošlo výrobními halami Pars nova několik tisíc vozidel, které
se zde dočkaly potřebných modernizací a oprav.
Společnost vytváří modernizacemi kolejových
vozidel ekonomickou alternativu nákupu vozidel
nových. Znalosti a vysoká kvalifikace zaměstnanců, reference a dlouholeté zkušenosti získané
z řady modernizačních a opravárenských projektů
byly a jsou hlavním základem pro zahájení dalších
perspektivních projektů.

Scope of business: Production, modernisation and repair of rail vehicles
Main products: Carriages, locomotives, trams
Brief description of the company: Pars nova is a traditional Czech firm with a leading
position on the national market in the production, modernisation and repair of rail
vehicles. Since 2008, Pars nova has been part of the Škoda Transportation Group,
which holds a strong position on the domestic and world markets in transport
engineering. After becoming part of the group, the company extensively invested
in its technological development and production facilities, which brought about the
company’s stabilisation and progress. The combination of strong backing from the
group and over 70-years’ experience provides an
important base for successful business activities
and meeting customers’ requirements. Pars
nova offers its customers technologically and
economically competitive solutions focused on
increases in the efficiency, safety and comfort of
rail and public transport. Over the period of its
existence, Pars nova has modernised and repaired
several thousand vehicles. By modernising rail
vehicles, the company provides an economical
alternative to the purchase of new ones.
Knowledge and employees’ skills, references and
long-term experience gained from many projects
involving modernisation and repair were and are
the basis of future projects.
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PROGRESS OK a
PROGRESS OK a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
PROGRESS OK a.s.
Adresa:
Ul. 9. května 2452, 750 02 Přerov
Okres:
Přerov
www.progress-ok.cz
Počet zaměstnanců celkem: 65
Z toho dělníci:
48
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
PROGRESS OK, a.s.
Address:
9. května 2452, 750 02 Přerov
District:
Přerov
www.progress-ok.cz
Total number of employees: 65
Manual labourers:
48
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Poland, Germany, Italy, France, China
Subject of import: Bearings and accessories, sintered parts, copper and
aluminium conductors
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, India
Subject of export: Bearings

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Polsko
Předmět importu: Ocelové plechy a profilový materiál, barvy
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo
Předmět exportu: Ocelové stavební dílce pro jeřáby Liebherr, ostatní výrobky z oceli

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Poland
Subject of import: Steel sheets, sectional material, paint
EXPORT: YES
Country of Export: Germany
Subject of export: Steel assembly parts for Liebherr cranes, other steel
products

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obchodní zástupce, skladník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Sales representative, warehouse operative

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Svářeč, strojní zámečník, lakýrník, obráběč kovů

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Welder, metalwork machine operator, painter, metal machinist

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Velkoobchod s ložisky a příslušenstvím, sintrovými díly
a měděnými a hliníkovými vodiči
Hlavní produkty: Ložiska, sintrové díly, měděné a hliníkové vodiče
Stručný popis firmy: Společnost POLTRADE, spol. s r.o. působí na českém
trhu od roku 1999. Od počátku se specializuje na prodej ložisek a příslušenství a sintrových dílů, vyráběných technologií práškové metalurgie. Mimo
běžné dodávky zboží je cílem
společnosti nabízet zákazníkovi
i kompletní servis včetně technické pomoci. Postupem času
se sortiment rozšířil i o měděné
a hliníkové vodiče, určené zejména k navíjení cívek elektromotorů, alternátorů, transformátorů, relé apod.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Wholesale of bearings and accessories, sintered parts,
copper and aluminium conductors
Main products: Bearings, sintered parts, copper and aluminium conductors
Brief description of the company: POLTRADE LLC has been operating on
the Czech market since 1999. From the beginning it has specialised in the
sale of bearings and their accessories, as well as sintered parts produced
by means of powder metallurgy
technology. In addition to
ordinary supplies of goods,
the company offers customers
comprehensive
services,
including technical support.
The company also sells copper
and aluminium conductors
especially designed for winding
the coils of electrical motors,
alternators,
transformers,
relays, etc.

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
POLTRADE, spol. s r.o.
Adresa:
Okružní 1118/5, 789 85 Mohelnice
Okres:
Šumperk
www.poltrade.cz
Počet zaměstnanců celkem: 140
Z toho dělníci:
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
POLTRADE, spol. s r.o.
Address:
Okružní 1118/5, 78985 Mohelnice
District:
Šumperk
www.poltrade.cz
Total number of employees: 140
Manual labourers:
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Polsko, Německo, Itálie, Francie, Čína
Předmět importu: Ložiska a příslušenství, sintrové díly, měděné a hliníkové
vodiče
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Indie
Předmět exportu: Ložiska

Předmět podnikání: Výroba ocelových konstrukcí jeřábů, hal a autosalonů; výroba
kovových konstrukcí průmyslovým způsobem; výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; zámečnictví, nástrojářství, natěračství,
obráběčství
Hlavní produkty: Ocelové konstrukce pro stavební jeřáby Liebherr
Stručný popis firmy: Firma byla založena v roce 1959 jako pobočný závod VOKD
Ostrava a byla zaměřena na výrobu ocelových konstrukcí pro výstavbu dolů v ostravsko-karvinském revíru. Později byla přejmenována na Báňské stavby a v roce
1991 vznikl podnik Progress a.s. Ostrava se třemi výrobními divizemi. Poslední
transformace proběhla v roce 1998, kdy vznikla samostatná firma PROGRESS OK
a.s., Valašské Meziříčí. V roce 2003 došlo k přestěhování firmy z Valašského Meziříčí
do Přerova a propojení s firmou STS-Production Přerov s.r.o. se stejným charakterem
výroby. Po celou dobu vývoje firmy byly vyráběny ocelové konstrukce a měnil se
pouze druh výrobků a skladba zákazníků. Postupně se snižovala výroba pro doly a
zvyšoval se podíl výrobků do jiných odvětví, především stavebnictví - výroba dílů
stavebních jeřábů.
Kvalita svářečských prací je ověřena „Velkým průkazem způsobilosti“ dle DIN 1090 pro výrobu ocelových
konstrukcí a stavebních dílů jeřábů, včetně ČSN DIN
3834. Jedná se především o ocelové konstrukce hutních
a průmyslových hal a provozů, chemických, strojírenských, textilních, sklářských a jiných provozů, ocelové
konstrukce elektráren, kotelen a spaloven, zemědělských, sportovních, kulturních a společenských objektů,
ocelové konstrukce výstavních pavilonů, obchodních
center, autosalonů, servisů, provozních objektů, OK regálů a skladové ocelové konstrukce. Firma dodává rovněž
technologické ocelové konstrukce – jeřábové dráhy, plošiny, lávky, rampy, zásobníky, sila a jiné speciální ocelové
konstrukce.

Scope of business: Production of steel structures for cranes, halls, and car
showrooms; production of industrial metal structures; Production, trade and
services other than those listed in annexes 1 through 3 of the Trade Licensing Act;
metal work, toolmaking, painting, machining
Main products: Steel structures for Liebherr building cranes
Brief description of the company: The company was established in 1959 as a branch
of VOKD Ostrava and then produced steel structures for the mining industry in
Ostrava-Karviná District. Later on, it was renamed Báňské stavby. Progress PLC
was established in 1991 with three production divisions. The last transformation
was carried out in 1998 when PROGRESS OK PLC came into being. The company
moved from Valašské Meziříčí to Přerov in 2003 and merged with STS-Production
Přerov, which was involved in the same type of production. All the time the
company produced steel structures and only the types of products and composition
of customers changed. Production for mines wound down and production for
the building industry – particularly crane parts – subsequently increased. The
quality of welding is certified by a large qualification
certificate in accordance with DIN 1090 including ČSN
DIN 3834 for the production of crane steel structures and
construction parts. There are especially steel structures
for metallurgical and industrial halls and plants; for
chemical, engineering, textile, glasswork and other
plants; for car showrooms, shopping centres, automobile
service centres and storage rooms. The company also
supplies technological steel structures – crane tracks,
platforms, foot bridges, ramps, containers, storage
bunkers and bins, as well as other special steel structures.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY MONTÁŽE s.r.o.
Adresa:
Kojetínská 2862/58, 750 02 Přerov
Okres:
Přerov
www.kotlarna.cz
Počet zaměstnanců celkem: 55
Z toho dělníci:
32
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY MONTÁŽE s.r.o.
Address:
Kojetínská 2862/58, 750 02 Přerov
District:
Přerov
www.kotlarna.cz
Total number of employees: 55
Manual labourers:
32
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Velká Británie
Předmět importu: Řídící jednotky k hořákům
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Slovensko, Libanon
Předmět exportu: Kotle, hořáky a další příslušenství

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Country of import: Great Britain
Subject of import: Drive units for burners
EXPORT: YES
Countries of export: Lebanon, Poland, Slovakia
Subject of export: Boilers, burners and other accessories

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Svářeč, elektromontér, montér-zámečník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Welder, electrical equipment assembler, assembler–fitter

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb,
jejich změn a odstraňování; montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických
zařízení; montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení; montáž,
opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Hlavní produkty: Kotle, tlakové části kotlů, ohříváky vody a vzduchu
Stručný popis firmy: Od začátku své existence nabízí společnost komplexní řešení při výstavbě a rekonstrukci malých, středních a velkých energetických zdrojů v oblasti teplárenství, průmyslových podniků, cukrovarů
a výtopen. Dále provádí montáže, opravy a rekonstrukce rozvodů plynu,
páry, horké vody; příslušenství kotelen, jako např. vodního hospodářství,
úpraven vod, regulačních stanic plynu, páry směšovacích stanic, výměníků
tepla, ekonomizérů, ohříváků vzduchu, vody apod. Společnost také provádí servis a pravidelnou údržbu kotelen, žíhacích a sušících pecí a jiných
technologických spalovacích zařízení nejen po celé České republice, ale
i v zahraničí pro více jak 200 stálých zákazníků.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Construction design and implementation; construction
of engineering structures, their alteration and demolition; assembly, repair,
inspection and testing of electrical, gas and pressure equipment
Main products: Boilers, boiler pressure parts, water and air heaters
Brief description of the company: From the beginning of its existence the
company has been offering comprehensive solutions in the construction
and reconstruction of small, medium and large energy sources in the
heating industry, industrial and heating plants and sugar refineries. In
addition, it provides assembly, repair and reconstruction of gas, steam and
hot water distribution equipment; assembly, repair and reconstruction
of boiler room equipment in water treatment plants, gas regulation
stations and heating stations; assembly, repair and reconstruction of heat
exchangers, gas preheaters, water and air heaters, etc. The company also
provides service and regular maintenance of boiler rooms, annealing and
drying furnaces and other technological combustion equipment for more
than 200 regular customers not only throughout the Czech Republic, but
also abroad.

PSP Machinery s.
PSP Machinery s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
PSP Machinery s.r.o.
Adresa:
Kojetínská 3186/79, Přerov I-Město,
750 02 Přerov
Okres:
Přerov
www.pspmachinery.cz
Počet zaměstnanců celkem: 292
Z toho dělníci:
211
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
PSP Machinery s.r.o.
Address:
Kojetínská 3186/79, 750 02 Přerov
District:
Přerov
www.pspmachinery.cz
Total number of employees: 292
Manual labourers:
211
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, USA, Kanada, Rusko, Austrálie, Jihoafrická republika
Předmět exportu: Vývoz výrobků (těžká strojírenská výroba)

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, USA, Canada, Russia, Australia, South
Africa
Subject of export: Products (heavy engineering production)

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Horizontář, karuselář, svářeč, soustružník, montážní dělník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
CNC operator, vertical lathe operator, welder, lathe operator, assembly
worker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách OR,
montáž, revize elektrických a zdvíhacích zařízení, zámečnictví, nástrojářství, kovářství, obráběčství, slévárenství
Hlavní produkty: Zařízení pro důlní průmysl, mlecí a drtící systémy, rotační
pece a bubny, zařízení pro energetický průmysl, atd.
Stručný popis firmy: Naše společnost PSP Machinery Přerov vznikla odštěpením PC Shop z PSP Engineering a.s. dne 1. 9. 2012. Společnost je vybavena strojním parkem na výrobu těžkých a středně těžkých strojírenských zařízení pro užití v různých průmyslových odvětvích od energetiky po těžební
a důlní. PSP Machinery disponuje dvěma výrobními halami Těžkou strojírenskou halou a Těžkým mechanickým a
montážním provozem tzv. Supertěžkou halou o celkové výměře výrobních
ploch 41 600 m2. Je předním dodavatelem těžkých strojírenských výrobků.
Jsme jedním z nejlépe technologicky vybavených výrobních závodů
v oblasti těžkého průmyslu, s ojedinělým strojním vybavením, které slouží
k výrobě velkorozměrových a velmi
hmotných zařízení.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production, trade and services other than those listed in
annexes 1 through 3 of the Trade Licensing Act; assembly and inspection of
electrical and lifting equipment; metal working, toolmaking, machining,
foundry work
Main products: Mining industry equipment, milling and crushing systems,
rotation furnaces and drums, power industry equipment, etc.
Brief description of the company: PSP Machinery Přerov came into being on
1 September 2012, when PC Shop split off from PSP Engineering PLC. The
company is equipped with the machinery used in various industrial segments,
from the power to mining industries.
PSP Machinery operates two production
halls: a heavy engineering hall and a
heavy mechanical and assembly plant,
also called the super heavy hall, with
a total production area of 41,600 m2.
We are one of the best technologically
equipped production companies
in heavy engineering with unique
engineering equipment allowing
the production of outsize and heavy
equipment.
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SEMACO tools an
SEMACO tools and software, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
SEMACO tools and software, s.r.o.
Adresa:
B. Němcové 797, 790 01 Jeseník
Okres:
Jeseník
www.semaco.cz
Počet zaměstnanců celkem: 29
Z toho dělníci:
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
SEMACO tools and software, s.r.o.
Address:
B. Němcové 787, 790 01 Jeseník
District:
Jeseník
www.semaco.cz
Total number of employees: 29
Manual labourers:
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Country of export: Worldwide exports
Subject of export: -

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Švýcarsko, Francie
Předmět importu: Nástroje a software pro obrábění
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Switzerland, France
Subject of import: Machining tools and software
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Řetězář, seřizovač-obsluha, provozní zámečník, svářeč

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Chain maker, machine setter – operator, fitter, welder

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba řetězů a řetězových příslušenství
Hlavní produkty: Řetězy, drát, řetězové příslušenství
Stručný popis firmy: Řetězárna a.s. byla založena v roce 1894 a v roce 2019
oslavila 125 let od svého založení. Společnost se specializuje na výrobu svařovaných článkových řetězů Ø 2 - 60 mm v jakosti 24 až 120. Dále na výrobu
řetězového kovaného příslušenství (háky, třmeny, spojky atd.) a tažený
drát. K hlavním výrobkům patří řetězy: závěsné,
kladkostrojové, rybářské, lesní, ochranné řetězy,
důlní, sněhové a celá řada dalších. Řetězárna a.s.
disponuje nejlepšími technologiemi a díky perspektivnímu výrobnímu programu se řadí mezi
TOP 5 firem ve svém oboru. Vyrobené řetězy se
vyváží do více jak 50 zemí celého světa.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production of chains and their accessories
Main products: Chains, wires, chain accessories
Brief description of the company: Řetězárna PLC was established in 1894
and celebrated its 125th anniversary in 2019. The company produces
welded chain links Ø 2–60 mm with a quality of 24–120. In addition, it
produces forged chain accessories (hooks, sheaves, clasps, etc.) and drawn
wire. The main products are chains: pendent,
pulley, fishing, forestry, protective, mining,
snow and many others. Řetězárna PLC uses
the best technologies and due to its promising
production programme is among the 5 top firms
operating in this particular industrial field. The
chains are exported to more than 50 countries
throughout the world.

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obchodní a technický zástupce – obor strojírenství, produktový specialista,
administrativní pracovník, specialista CAD/CAM, IT specialista.

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Sales and technical representative in the field of mechanical engineering,
product specialist, administrator, CAD/CAM specialist, IT specialist

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Hlavní produkty: Nástroje pro CNC obrábění, frézování, závitování, vrtání,
dělové a hluboké vrtání, soustružení, elektrické a mechanické zrychlovací
hlavy, upínací systémy, speciální nástroje, strojní a NC svěráky, průmyslové
vysavače, mlhové chlazení, veškeré dílenské vybavení. Software pro nástrojárny (WorkNC kvalitní CAD/CAM od 2,5D až p 5ti-osé obrábění složitých
tvarových dílů; WorkPLAN ERP pro plánování a řízení zakázkové výroby;
WorkXplore komplexní CAD analyzér, univerzální překladač; NCspeed optimalizace NC programů, kontrola zalomení nástroje). Zákaznický servis
– nástroje (ostření a povlakování nástrojů, výroba speciálů, technické poradenství, záruční a pozáruční servis). Zákaznický servis – software (tvorba
technologie obrábění na zakázku; tvorba postprocesorů na míru – měření,
automatizace, produktivita; individuální kurzy na míru v našich specializovaných střediscích v Letohradu a Táboře; odborné poradenství a podpora
– hot-line; individuální NC programování dle dohody).
Stručný popis firmy: Firma SEMACO tools and software, s.r.o. je již více než
20 let neodmyslitelně spojená s progresivním obráběním a s termíny jako
je rychlost, přesnost obrábění, produktivita, výkonnost, ale i tolik žádaná
optimalizace a ekonomičnost. Nabízí široké portfolio zboží od předních
evropských výrobců, individuální přístup a komplexní řešení v oblasti progresivního třískového obrábění na míru.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production, trade and services other than those listed in
annexes 1 through 3 of the Trade Licensing Act
Main Products: Tools for CNC machining, milling, threading, boring, gun and
deep drilling, metal working, electrical and mechanical spindle speeders,
clamping systems, special tools, mechanical and NC vices, industrial
vacuums, fog cooling systems, comprehensive workshop equipment. Tool
works software (high-quality WorkNC CAD/CAM from 2.50 to 5-axis working
of complex shaped parts; WorkPLAN ERP for planning and control of bespoke
production; WorkXplore complex CAD analyser, universal translator; NCspeed
optimisation of NC programmes, tool crank control). Customer service – tools
(tool sharpening and coating, special tool production, technical consulting,
warranty and post-warranty service). Customer service – software (design
of machining technology to order; bespoke design of post-processors –
measuring, automation, productivity; individual training courses to order
held in our specialised centres in Letohrad and Tábor; specialist consulting
and support – hotline; individual NC programming to order).
Brief Description of the Company: For more than 20 years, SEMACO tools and
software, LLC, has been inherently associated with progressive machining
and with terms such as speed, precision machining, productivity and
performance, as well as desired optimisation and cost-effectiveness. It
offers a wide portfolio of products from leading European manufacturers, an
individual approach and comprehensive solutions in the field of progressive
bespoke chip machining.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti: Řetězárna a.s.
Adresa: Polská 48, 790 81 Česká Ves
Okres: Jeseník
www.retezarna.cz
Počet zaměstnanců celkem: 246
Z toho dělníci: 140
Odvětví: Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Řetězárna a.s.
Address:
Polská 46, 790 81 Česká Ves
District:
Jeseník
www.retezarna.cz
Total number of employees: 246
Manual labourers:
140
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Celý svět
Předmět importu: -

pantone 152C

pantone 299C

Strojírenský průmyslEngineering Industry

Řetězárna a.s.

187

Strojírenský průmyslEngineering Industry

SIGMA GROUP a.s.

188

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
SIGMA GROUP a.s.
Adresa:
Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín
Okres:
Olomouc
www.sigmagroup.cz
Počet zaměstnanců celkem: 963
Z toho dělníci:
305
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
SIGMA GROUP a.s.
Address:
Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín
District:
Olomouc
www.sigmagroup.cz
Total number of employees: 963
Manual labourers:
305
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Rakousko, Polsko, Rusko, Španělsko
Předmět importu: Elektromotory, spojky, mechanické ucpávky, odlitky
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Rusko, Egypt, USA
Předmět exportu: Průmyslová čerpadla, čerpací systémy

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Austria, Poland, Russia, Spain
Subject of import: Electrical motors, couplings, mechanical seals, castings
EXPORT: YES
Country of export: Slovakia, Poland, Russia, Egypt, USA
Subject of export: Industrial pumps, pumping systems

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Konstruktér, projektant, soustružník kovů, strojní zámečník, mechanik –
seřizovač

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Design engineer, designer, machinist, metal lathe operator, fitter, mechanic
– operator

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Vývoj, projektování, výroba, montáž, opravy a údržba
čerpadel, čerpacích zařízení včetně technologických částí.
Hlavní produkty: Čerpadla a dodávky celků čerpací techniky pro energetiku,
vodohospodářství, těžbu surovin a petrochemii, speciální čerpadla např.
pro záchranářské účely, ochranné dýchací filtry
Stručný popis firmy: Akciová společnost SIGMA GROUP a.s. se zaměřuje na
výzkum, vývoj a výrobu středních, těžkých a unikátních čerpadel a čerpacích soustrojí pro průmyslové využití. V tomto segmentu se firma řadí mezi
světovou špičku v oboru a úspěšně tak navazuje na dlouholetou tradici
výroby, která trvá více než 150 let. Mezi klíčové zákazníky patří tuzemské
a zahraniční průmyslové podniky
působící v oblasti lehkého i těžkého strojírenství, klasické a jaderné
energetiky, petrochemie, těžby
ropy, dobývání a zpracování nerostů
a vodního hospodářství.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Development, design, production, assembly, repair and
maintenance of pumps and pumping equipment, including technological
components
Main products: Pumps and pumping sets for the power industry, water
management, raw material mining and petrochemicals; special pumps e.g.
for rescue purposes, protective breathing filters
Brief description of the company: SIGMA GROUP LLC is focused on research,
development and production of medium, heavy and unique pumps and
pumping sets for industrial use. The company holds a leading position
among world pump producers and is successfully continuing the long
tradition of production, which has
lasted for more than 150 years.
Its key customers are domestic
and foreign industrial companies
operating in the fields of light and
heavy engineering, the conventional
and nuclear power industries,
petrochemicals, oil production,
mineral mining and processing, and
water management.

SIWATEC, a.s
SIWATEC, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
SIWATEC, a.s.
Adresa:
Dalimilova 285/54, 783 35
Olomouc-Chomoutov
Okres:
Olomouc
www.siwatec.cz
Počet zaměstnanců celkem: Z toho dělníci:
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
SIWATEC, a.s.
Address:
Dalimilova 285/54, 783 35 OlomoucChomoutov
District:
Olomouc
www.siwatec.cz
Total number of employees: Manual labourers:
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Německo
Předmět importu: Čerpadla – odstředivá pro průmyslové využití, odstředivá pro spotřební oblast, objemová pro průmyslové využití
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko a další státy EU, neevropské země
Předmět exportu: Čerpací technika v rámci technologických celků

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Italy, Germany
Subject of import: Centrifugal pumps for industrial and consumer use,
positive displacement pumps for industrial use
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia and other EU states, non-European countries
Subject of export: Pumping equipment as part of technological units

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obchodní referent, technik prodeje

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Sales representative, sales technician

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Prodej a servis čerpací techniky
Hlavní produkty: Čerpadla jednovřetenová, samonasávací, horizontální,
odstředivá, objemová, domácí vodárny a míchadla
Stručný popis firmy: Společnost SIWATEC je významným dodavatelem čerpací techniky. Letos slaví 28 let od založení – dlouholetá tradice, certifikovaný systém managementu jakosti, vysoká odbornost
a spolupráce s renomovanými
zahraničními výrobci je zárukou kvality dodávaných výrobků
a služeb. Zákazníkům nabízíme
spolehlivá řešení v oblasti čerpání
různých médií v mnoha průmyslových odvětvích. Poskytujeme pro
čerpadla záruční, pozáruční servis
včetně dodávek náhradních dílů.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Sale and repair of pumping equipment
Main products: Progressing cavity pumps, self-priming, horizontal,
centrifugal and volume industrial pumps, pressure boosting sets with
vessel and mixers
Brief description of the company: SIWATEC is a significant supplier of
pumping equipment. This year it celebrated the 28th anniversary of its
establishment – long tradition,
certified quality management
system, high professionalism and
cooperation with renowned foreign
producers guarantee a high quality
of supplied products and services.
The company offers customers
reliable solutions concerning
pumping of various substances
in many industrial segments.
We provide related warranty and
post-warranty services including
supplies of spare parts.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
SSI Schäfer s.r.o.
Adresa:
Tovární 325, 753 01 Hranice
Okres:
Přerov
www.ssi-schaefer.com
Počet zaměstnanců celkem: 1300
Z toho dělníci:
900
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
SSI Schäfer s.r.o.
Address:
Tovární 325, 753 01 Hranice
District:
Přerov
www.ssi-schaefer.com
Total number of employees: 1300
Manual labourers:
900
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Zámečník-svářeč, obsluha CNC stroje, elektromontér, konstruktér, technik
přípravy výroby

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Fitter–welder, CNC operator, electrical system assembler, design engineer,
production preparations technician

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Strojírenská výroba
Hlavní produkty: Automatické zakladače na palety a přepravky, řetězové
a válečkové dopravníky, přesuvné podvozky a posuvné regály.
Stručný popis firmy: Hranická pobočka založena v roce 1996 je největším
výrobním závodem v celém koncernu SSI Schäfer. Firma se specializuje na
zařízení provozů a dílen a je tak vedoucím dodavatelem vysoce kvalitních
automatických skladovacích systémů nejen v Evropě.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Engineering production
Main products: Automatic pallet and crate stackers, chain and roller conveyors,
mobile undercarriages, sliding shelves
Brief description of the company: The branch office in Hranice was established
in 1996 and is the largest factory in the whole SSI Schäfer group. The company
specialises in plant and workshop equipment and is a leading supplier of
high-quality automatic storage systems, not only in Europe.

Strojírny a opra
Strojírny a opravny Milenov spol. s r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Strojírny a opravny Milenov spol. s r.o.
Adresa:
Milenov 135, 753 61 Hranice IV
Okres:
Přerov
www.somsro.cz
Počet zaměstnanců celkem: 56
Z toho dělníci:
45
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Strojírny a opravny Milenov spol. s r.o.
Address:
Milenov 135, 753 61 Hranice
District:
Přerov
www.somsro.cz
Total number of employees: 56
Manual labourers:
45
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Polsko
Předmět importu: Hutní materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Rusko, Polsko
Předmět exportu: Strojírenské výrobky, technologické celky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Poland
Subject of import: Metallurgical material
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, Slovakia, Austria, Hungary, Russia, Poland
Subject of export: Engineering products, technological units

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Svářeč, obráběč kovů, zámečník, přípravář výroby, operátor mořící linky

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Welder, metal machinist, fitter, production preparation worker, pickling
line operator

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Zakázková strojírenská výroba
Hlavní produkty: Technologická zařízení pro různá průmyslová odvětví,
nerezové trubky a trubní dílce (segmentová kolena, redukce, T-kusy atd.)
Stručný popis firmy: Společnost Strojírny a opravny Milenov byla založena
v roce 1993 a jejím vlastníkem je od roku 2006 společnost KUNST, spol. s r. o.
– dodavatel vodohospodářských investičních celků. Úzké provázání vedení obou společností zajišťuje další expanzi společnosti Strojírny a opravny Milenov se zaměřením na použití moderních výrobních technologií
a zvýšení kvality výrobků. Díky soustavné modernizaci výrobního zařízení
společnost disponuje automatizovaným svařovacím pracovištěm pro výrobu nerezových trubních dílců,
pracovištěm pro řezání vysokotlakým vodním paprskem,
pracovištěm pro automatizovanou výrobu nerezových segmentových kolen, pracovištěm
moření a pasivace a dalšími
specializovanými dílnami.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Engineering production to order
Main products: Technological equipment for various industries, stainless
steel pipes and their parts (segmented elbows, fittings, T-parts, etc.)
Brief description of the company: Strojírny a opravny Milenov was
established in 1993 and its owner has been KUNST spol. s.r.o. – a supplier of
water-management investment units – since 2006. Close linkage between
the managements of both companies is enabling further expansion of
Strojírny a opravny Milenov, using modern production technologies and
increasing product quality. Due to continual modernisation of production
equipment, the company
operates an automated
welding workshop for
stainless steel tube elements,
a workshop for high-pressure
water-jet cutting, a workshop
for automated production of
stainless segmented elbows,
a workshop for pickling
and passivation, and other
specialised workshops.

Strojírenský průmyslEngineering Industry
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UNEX a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
UNEX a.s.
Adresa:
Provozovna Uničov - Brníčko 1032, Uničov,
783 91; Provozovna Olomouc - Řepčínská
35/86, Olomouc, 779 00
Okres:
Olomouc
www.unex.cz
Počet zaměstnanců celkem: 1716
Z toho dělníci:
1057
Odvětví:
Strojírenský průmysl, kovodělný průmysl
IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Předmět importu: Hutní materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Evropská Unie, Norsko, USA
Předmět exportu: Odlitky, výkovky, svařence, ocelové konstrukce

Strojírenský průmyslEngineering Industry

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Horizontář, svářeč, formíř, tavič, jeřábník
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POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba odlitků, výkovků, výpalků, středně těžkých a těžkých
ocelových konstrukcí; nabídka strojního opracování, svařování, tepelného zpracování a povrchových úprav
Hlavní produkty: Odlitky, výkovky, výpalky, svařence, ocelové konstrukce
Stručný popis firmy: Strojírensko-metalurgická skupina UNEX je světově uznávaný
výrobce kolesových rýpadel, zkušený dodavatel komponent těžkého strojírenství,
dlouhodobý partner předních světových společností a jeden z největších zaměstnavatelů v regionu. Zkušenosti a odbornost lidí společně s moderními technologiemi
umožňují efektivně vyrábět vysoce kvalitní produkty pro různá průmyslová odvětví
dle požadavků těch nejnáročnějších zákazníků. Díky vlastním strojírnám, lakovnám,
slévárnám a kovárně je UNEX schopen dodávat široký sortiment těžkých ocelových
konstrukcí včetně montáže, finálně opracovaných odlitků a výkovků. Disponuje třemi výrobními závody v Uničově, Olomouci a slovenské Snině.

WANZL spol. s r.o
WANZL spol. s r.o.

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
UNEX a.s.
Address:
Uničov plant: Brníčko 1032, 783 91 Uničov;
Olomouc plant: Řepčínská 35/86,
Olomouc 779 00
District:
Olomouc
www.unex.cz
Total number of employees: 1,716
Manual labourers:
1,057
Segment:
Engineering Industry, metalworking
industry
IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Country of import: Subject of import: Metallurgical material
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, Norway, USA
Subject of export: Castings, forgings, weldments, steel structures
MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Horizontal lathe operator, welder, moulder, smelter, crane operator
COMPANY DESCRIPTION

Scope of business: Production of castings, forgings, cut parts, medium-heavy and
heavy steel structures; machining, welding, heat-treatment and surface treatment
Main Products: Castings, forgings, flame-cut shapes, weldments, steel structures
Brief description of the company: The UNEX metallurgical and engineering group is
a world-renowned producer of bucket wheel excavators, an experienced supplier
of heavy engineering components, a long-term partner of leading multinational
industrial corporations and a major employer in the region. Its employees’
experience and expertise along with modern technologies allow efficient
production of high-quality products for various industries in accordance with the
requirements of the most demanding customers. Thanks to its own engineering
workshops, paint shops, foundries and forging shop, UNEX is able to supply a
wide range of heavy steel structures including assembly, final machined castings
and forgings. It operates three production plants in Uničov, Olomouc, and Snina
(Slovakia).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
WANZL spol. s r.o.
Adresa:
Hněvotín 333, 783 47
Okres:
Olomouc
www.wanzl.com
Počet zaměstnanců celkem: cca 500
Z toho dělníci:
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
WANZL spol. s.r.o.
Address:
Hněvotín 333, 783 47
District:
Olomouc
www.wanzl.cz
Total number of employees: approx. 500
Manual labourers:
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Operátor výroby, Seřizovač, Svářeč, Zámečník, Manipulant, Konstruktér

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Production operator, mechanic, welder, fitter, handler, design engineer

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba vybavení prodejen a produktů pro intralogistiku
Hlavní produkty: Přepravní kontejnery, vychystávací a transportní vozíky,
podvozky, paletové nástavce, držáky a kontejnery, nákupní vozíky a košíky,
atd.
Stručný popis firmy: Česká pobočka firmy Wanzl byla založena v Olomouci
v roce 1991 jako obchodní zastoupení. V roce 1996 otvírá výrobní závod
ve vlastních budovách nedaleko Hněvotína a postupně se rozrůstá o další
výrobní kapacity a buduje nový 2D závod. Dnes má cca 500 zaměstnanců,
kteří pracují ve dvou propojených výrobních závodech, v administrativě
a v obchodních pobočkách v Praze a slovenské Seredi. V Hněvotíně jsou
hlavním výrobním artiklem přepravní kontejnery, podvozky, vychystávací a transportní vozíky pro
intralogistiku, nákupní
vozíky a košíky ale i různé druhy roštů pro další
zpracování a jiné produkty. Firma navíc disponuje
i vlastní galvanovnou.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production of shop equipment and intralogistics
products
Main products: Transport containers, carts, trolleys, undercarriages; pallet
extensions, holders and containers, shopping trolleys and baskets, etc.
Brief description of the company: The Czech branch of Wanzl was established
in Olomouc in 1991 as a sales office. It opened a production plant in its own
buildings near Hněvotín in 1996 and subsequently developed its production
capacities and built up a new 2D plant. It currently employs approx. 500
people who work at two interconnected production plants, administration
and sales branch offices in Prague and Sereď (Slovakia). Its main products
are transport containers, undercarriages, carts and trolleys for intralogistics,
shopping trolleys and
baskets, various kinds
of grids for further
processing, and other
products. In addition,
the company operates its
own galvanizing plant.

Strojírenský průmyslEngineering Industry
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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
Počet zaměstnanců celkem: 210
Z toho dělníci:
115
Odvětví:
Strojírenský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
ZLKL, s.r.o.
Address:
Moravičanská 581/29, 78983 Loštice
District:
Šumperk
www.zlkl.cz
Total number of employees: 210
Manual labourers:
115
Segment:
Engineering Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU, i mimo země EU (Čína, Korea)
Předmět importu: Materiál, stroje, nástroje
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Itálie, Francie, Rumunsko, Skandinávské státy,
Vietnam
Předmět exportu: Obráběné a tvářené díly pro automotive, elektrotechnický a další průmysl

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries, non-EU countries (China, Korea)
Subject of import: Material, machines, tools
EXPORT: YES
Countries of export: Germany, Italy, France, Romania, Scandinavian
countries, Vietnam
Subject of export: Worked and shaped parts for automotive, electrical
engineering and other industries

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obráběč – obsluha CNC strojů, obsluha ohraňovacího a vysekávacího lisu,
technolog, technik kvality, projektový manažer

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
CNC operator, press brake and punching press operator, technologist,
quality engineer, project manager

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Strojírenství
Hlavní produkty: Kovové díly dle výkresové dokumentace
Stručný popis firmy: ZLKL svým zákazníkům nabízí širokou škálu strojírenských činností, konkrétně obrábění, lisování, svařování, povrchové úpravy,
3D kontrolu kvality a také vývoj a konstrukci. Díky své komplexnosti, kvalitě, schopnosti rychle reagovat na požadavky klienta a přijatelným cenám
dlouhodobě roste tržbami i počtem zaměstnanců. Dodává především do
nadnárodních koncernů, jako je Emerson, Siemens a Daimler. Přibližně 60
procent výroby směřuje na export, hlavním
odbytištěm je po České republice Německo.
Většina výrobků nachází své použití v elektrotechnickém, vodohospodářském a automobilovém průmyslu. Společnost zajišťuje
operace plošného tváření za studena. Na
obrobně využívá technologie soustružení
i frézování, mezi standardně obráběné materiály patří hliník, šedá a tvárná litina, ocel,
nerez a měď.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Engineering
Main products: Metal parts on the basis of design documentation
Brief description of the company: ZLKL offers its customers a wide range
of services, specifically machining, pressing, welding, surface finishing, 3D
quality control, development, and design. Owing to its complexity, quality,
ability to respond to customers’ requirements, and affordable prices, the
company has long grown in revenues and number of employees. It mainly
supplies multinational groups, such as Emerson, Siemens, and Daimler.
Approximately 60% of its production is
exported, especially to Germany, which is
its second largest market after the Czech
Republic. Most products are used in the
electrical engineering and automotive
industries and water management. The
company performs cold shaping or working
and milling of materials such as aluminium,
grey and nodular cast iron, steel, stainless
steel, and copper.

ŽELEZO HRANIC
ŽELEZO HRANICE s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
ŽELEZO HRANICE s.r.o.
Adresa:
Teplická 226, 753 01 Hranice I-Město
Okres:
Přerov
www.zelezo-hranice.cz
Počet zaměstnanců celkem: 35
Z toho dělníci:
9
Odvětví:
Strojírenský průmysl, stavební průmysl,
kovodělný průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
ŽELEZO HRANICE s.r.o.
Address:
Teplická 226, 753 01 Hranice I – Město
District:
Přerov
www.zelezo-hranice.cz
Total number of employees: 35
Manual labourers:
9
Segment:
Engineering Industry, Construction
industry, Metalworking Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Německo, Rakousko,
Bělorusko
Předmět importu: Hutní materiál, tvarové výpalky
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Francie
Předmět exportu: Hutní materiál, tvarové výpalky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Italy, Poland, Slovakia, Hungary, Germany, Austria,
Belarus
Subject of import: Metallurgical material, flame-cut shapes
EXPORT: YES
Country of export: Slovakia, France
Subject of export: Metallurgical material, flame-cut shapes

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obchodní zástupce, skladník, administrativní pracovnice

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Sales representative, warehouse operative, administrative worker

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Velkoobchod hutním materiálem, pálení tvarových
výpalků, výroba KARI sítí
Hlavní produkty: Hutní materiál, výpalky, KARI sítě
Stručný popis firmy: Společnost ŽELEZO HRANICE je ryze česká společnost.
Vznikla v roce 1997, od r. 2001 se specializuje na velkoobchod s hutním
materiálem a již řadu let ve svém oboru patří mezi nejvýznamnější české
dodavatele. Základním posláním společnosti ŽELEZO HRANICE s.r.o. je maximální uspokojení potřeb našich zákazníků a obchodních partnerů. Naší
prioritou je kvalita, spolehlivost, komplexnost, flexibilita a profesionalita.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Wholesale of metallurgical material, production of
flame-cut shapes and welded iron wire KARI nets
Main products: Metallurgical material, flame-cut shapes, KARI nets
Brief description of the company: ŽELEZO HRANICE is a genuinely Czech
company. It was established in 1997, has specialised in the wholesale of
metallurgical material since 2001 and is one of the most important Czech
suppliers. ŽELEZO HRANICE basically aims to meet the requirements of its
customers and business partners as much as possible. Its priorities are
quality, reliability, comprehensiveness, flexibility, and skilfulness.

Strojírenský průmyslEngineering Industry
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
DRAPS s.r.o.
Adresa:
Ondřejova 489/13, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.draps.cz
Počet zaměstnanců celkem: 70
Z toho dělníci:
35
Odvětví:
Textilní a oděvní průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
DRAPS s.r.o.
Address:
Ondřejova 489/13, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.draps.cz
Total number of employees: 70
Manual labourers:
35
Segment:
Textile and Clothing Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Itálie, Turecko
Předmět importu: Látky
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Německo
Předmět exportu: Oděvy

Koutný spol. s r.o
Koutný spol. s r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Koutný spol. s r.o..
Adresa:
Okružní 4200/4a, 796 01 Prostějov
Okres:
Prostějov
www.koutny.cz
Počet zaměstnanců celkem: 109
Z toho dělníci:
30
Odvětví:
Textilní a oděvní průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
KOUTNÝ spol. s r.o.
Address:
Okružní 4200/4a, 796 01 Prostějov
District:
Prostějov
www.koutny.cz
Total number of employees: 109
Manual labourers:
30
Segment:
Textile and Clothing Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Germany, Italy, Turkey
Subject of import: Fabrics
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Germany
Subject of export: Clothing

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Španělsko, Portugalsko, Anglie
Předmět importu: Nákup materiálů
EXPORT: ANO
Země exportu: Holandsko, Rakousko, Slovensko
Předmět exportu: Uniformy, pánská konfekce

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Italy, Spain, Portugal, UK
Subject of import: Purchase of material
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Austria, the Netherlands
Subject of export: Uniforms, men’s clothing

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
-

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
-

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Modelář, skladník, švadlena, mechanik, prodavačka

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Designer, warehouse operative, tailoress, mechanic, shop assistant

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a prodej oděvů
Hlavní produkty: Dámské oděvy
Stručný popis firmy: Firma DRAPS s.r.o. je předním českým výrobcem dámské fashion módy a oblečení pro sport a volný čas. Firma byla založena
v roce 2000 a jedná se o rodinný podnik. Veškerá produkce oděvů se realizuje ve vlastních výrobních prostorách přímo v Olomouci. Sortiment oblečení
se prodává v síti vlastních značkových prodejen a u vybraných prodejních
partnerů v České republice, na
Slovensku a v Německu.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production and sale of clothing
Main products: Women’s clothing
Brief description of the company: DRAPS LLC is a leading Czech producer of
women’s fashion, sportswear and leisurewear. The company was established
in 2000 as a family business. All products are produced in our own
production space right in Olomouc. The clothing is sold through a network
of own brand shops and selected sales partners in the Czech Republic,
Slovakia and Germany.

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Návrh, vývoj a výroba pánské konfekce, pánského a
dámského profesního a pracovního oblečení
Hlavní produkty: Saka, kalhoty, obleky, kabáty, bundy
Stručný popis firmy: Koutný spol. s r. o. je jednou z mála úspěšných rodinných společností navazující na odkaz prostějovských oděvních značek Rolný
a Nehera. Již brzy oslaví čtvrt století od svého založení v roce 1995. Tato
tradiční česká značka nabízí kompletní sortiment pánské módy. Luxusní
obleky, saka, košile,
kalhoty či smokingy,
svatební, managerská
i volnočasová móda,
oblékne muže pro každou příležitost. Kvalitní
materiály v rukách
těch nejlepších krejčových s mnohaletými
zkušenostmi, zručností
a citem pro detail jsou
zárukou skvěle ušitého
„ČESKÉHO“ obleku.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Design, development and production of men’s clothing,
men’s and women’s work clothing
Main products: Jackets, trousers, suits, coats, anoraks
Brief description of the company: Koutný LLC is one of the few family
firms continuing the legacy of Prostějov tailoring brands such as Rolný
and Nehera. It was established in 1995 and is soon to celebrate its
quarter-century anniversary. This traditional Czech trademark offers
a
comprehensive
product line with men’s
fashion: high-quality
suits, jackets, shirts,
trousers or dinner
jackets;
wedding,
managerial
and
casual men’s clothing.
First-rate materials,
long-experienced best
tailors with great skills
and a sense for detail
guarantee a neatly
sewn “CZECH” suit.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
KROK CZ, v.o.s.
Adresa:
Komenského 421, 753 01 Hranice;
prov.: Tovární 2246, 753 01 Hranice
Okres:
Přerov
www.krok-hranice.cz
Počet zaměstnanců celkem: 550
Z toho dělníci:
326
Odvětví:
Textilní a oděvní průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
KROK CZ, v.o.s.
Address:
Komenského 421, 753 01 Hranice;
plant: Tovární 2246, 753 01 Hranice
District:
Přerov
www.krok-hranice.cz
Total number of employees: 550
Manual labourers:
326
Segment:
Textile and Clothing Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU, mimo země EU
Předmět importu: Textil
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU
Předmět exportu: Textil, osobní ochranné pracovní prostředky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries, non-EU countries
Subject of import: Soft goods
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries
Subject of export: Soft goods, personal protective equipment

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Šička, řidič, skladník
POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a obchod s ochrannými pracovními pomůckami, oděvy, drogérií. Úpravy oděvů, loga
Hlavní produkty: Rukavice, obuv, oděvy a výrobky z netkaných textílií
Stručný popis firmy: Zabýváme se mimo jiné pronájmem pracovních oděvů
a jeho kompletním servisem. Firma je významným zaměstnavatelem osob
se zdravotním postižením.

Tilak, a.s.
Tilak, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Tilak, a.s.
Adresa:
Žerotínova 627/81, 787 01 Šumperk
Okres:
Šumperk
www.tilak.cz
Počet zaměstnanců celkem: 56
Z toho dělníci:
42
Odvětví:
Textilní a oděvní průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Tilak, a.s.
Address:
Žerotínova 627/81, 787 01 Šumperk
District:
Šumperk
www.tilak.cz
Total number of employees: 56
Manual labourers:
42
Segment:
Textile and Clothing Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: Obuv Meindl, ošetřovací přípravky Fibertec
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, Japonsko, Jižní Korea, Velká Británie
Předmět exportu: Outdoorové oblečení Tilak

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Country of import: Germany
Subject of import: Meindl footwear, Fibertec footwear protection and
impregnation agents
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, Japan, South Korea, Great Britain
Subject of export: TILAK outdoor clothing

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Textile worker, driver, warehouse operative

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Švadlena, šička, dámská – pánská krejčová

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Textile worker, tailoress for male and female clothing

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production and sale of personal protective equipment,
clothes, detergents and toiletries; alterations to clothing, logos
Main products: Gloves, footwear, clothes and non-woven fabric products
Brief description of the company: Among other services, the company
rents working clothes and provides full related services. It is an important
employer of handicapped people.

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba a prodej funkčního outdoorového oblečení pod
vlastní značkou Tilak, distribuce obuvi Meindl a ošetřovacích přípravků Fibertec pro ČR
Hlavní produkty: Funkční outdoorové oblečení z materiálů Gore-Tex®, Polartec®, Ventile®
Stručný popis firmy: Tilak, a.s. je ryze český výrobce outdoorového vybavení
z hi-tech materiálů předních světových výrobců. Společnost původně známou pod jménem KAMMsport založil v roce 1986 Roman Kamler, k transformaci na akciovou společnost a změně názvu došlo v roce 2000. Nabídka
výrobků zahrnuje ucelenou kolekci
oblečení od spodního prádla přes
izolační vrstvu po svrchní nepromokavé membránové bundy i kalhoty.
Na vývoji a designu modelů se podílí
renomované studio Acronym z Berlína. Kromě vlastní výroby je Tilak,
a.s. také výhradním distributorem
německé obuvi Meindl a ošetřovacích přípravků Fibertec pro Českou
republiku.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production and sale of Tilak practical outdoor clothing,
Czech distribution of Meindl footwear and Fibertec footwear protection
and impregnation agents
Main products: Practical outdoor clothing made of Gore-Tex®, Polartec®
and Ventile® materials
Brief description of the company: Tilak PLC is a genuinely Czech producer
of outdoor clothing made of hi-tech materials supplied by leading
world producers. The company was originally known as KAMMsport,
established by Roman Kamler in 1986 and transformed into a joint-stock
company under the name Tilak
in 2000. Its product line contains
a comprehensive collection of
clothing, from underwear to
waterproof membrane jackets and
trousers. Their style is partially
developed and designed by the
renowned Acronym studio from
Berlin. In addition to its own
production, Tilak is an exclusive
distributor of Meindl footwear
(Germany) and Fibertec footwear
protection and impregnation agents.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
TOPGAL a.s.
Adresa:
Nádražní 2649/73, 785 01 Šternberk
Okres:
Olomouc
www.topgal.cz
Počet zaměstnanců celkem: 13
Z toho dělníci:
Odvětví:
Textilní a oděvní průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
TOPGAL a.s.
Address:
Nádražní 2649/73, 785 01 Šternberk
District:
Olomouc
www.topgal.cz
Total number of employees: 13
Manual labourers:
Segment:
Textile and Clothing Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Čína
Předmět importu: Školní a studentské batohy
EXPORT: ANO
Země exportu: Země EU, Ukrajina, Kazachstán
Předmět exportu: Školní a studentské batohy

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Country of import: China
Subject of import: School and student backpacks
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, Ukraine, Kazakhstan
Subject of export: School and student backpacks

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
-

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
-

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Velkoobchod a maloobchod
Hlavní produkty: Školní a studentské batohy, školní pouzdra a doplňky
Stručný popis firmy: Společnost byla založena r. 1993 jako výrobce kožené
galanterie. O dva roky později se začala specializovat na výrobu školních
batohů a doplňků. Firma se úspěšně prosazuje na trhu v České republice
především díky širokému
sortimentu nabízeného
zboží a snaze o vlastní
a zajímavý design.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Wholesale and retail
Main products: School and student backpacks, school pencil cases and
accessories
Brief description of the company: The company was established in 1993
as a producer of leather goods. Two years later it started producing school
backpacks and accessories.
The company is successful
on the Czech market
especially because of the
wide range of goods sold
and their original and
appealing design.

Toray Textiles Ce
Toray Textiles Central Europe, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Toray Textiles Central Europe, s.r.o.
Adresa:
Průmyslová 4, 796 01 Prostějov
Okres:
Prostějov
www.toray.cz
Počet zaměstnanců celkem: 380
Z toho dělníci:
230
Odvětví:
Textilní průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Toray Textiles Central Europe s.r.o.
Address:
Průmyslová 4, 769 00 Prostějov
District:
Prostějov
www.toray.cz
Total number of employees: 380
Manual labourers:
230
Segment:
Textile Industry

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Země EU, Thajsko, 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, chemikálie pro bezvodý ofset

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: EU countries, Thailand, Japan
Subject of import: 100% polyester / polyamide fibre; aluminium sheet,
chemicals
EXPORT: YES
Countries of export: EU countries, Russia, Turkey, Near East
Subject of export: Polyester lining material, airbag fabric, waterless offset
printing plates and chemicals

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Operátor výroby

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Production operator

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, chemikálie pro vyvolání bezvodého ofsetového tisku
Stručný popis firmy: Společnost byla založena 5. září 1997 jako výrobce vysoce kvalitních polyesterových tkanin určených převážně pro evropský trh.
Výrobky jsou využívány zejména jako podšívky, dekorační materiály, svrchní materiály pro sportovní oblečení a tkanina pro reklamní
potisky. Výroba polyamidové
tkaniny pro automobilové airbagy splňuje přísné požadavky
kladené na kvalitu produktu
i na průběh celého výrobního
procesu v souladu s normami
ISO 9001 a IATF 16949:2016. V
listopadu 2013 byla spuštěna
výroba hliníkových desek pro
bezvodý ofsetový tisk.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Fabric weaving, dyeing and final treatment
Main products: 100% polyester lining material, 100% polyamide fabric
for airbag production, aluminium waterless offset printing plates and
chemicals
Brief description of the company: The company was established on
5 September 1997 as a producer of high-quality polyester fabrics to be
exported especially to the European market. Our products are mostly used as
linings, decorative materials,
sportswear outer materials
and advertising print fabrics.
The production of polyamide
fabrics for car airbags meets
strict requirements imposed
on the quality of the products
and the course of the entire
production process, in
accordance with the ISO 9001
and IATF 16949 standards. The
production of waterless offset
printing plates was introduced
in November 2013.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
AgroBioChem, s.r.o.
Adresa:
Bystročice 43, 779 00 Bystročice
Okres:
Olomouc
www.agrobiochem.cz
Počet zaměstnanců celkem: 2 – 5
Z toho dělníci:
Odvětví:
Věda a výzkum

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
AgroBioChem, s.r.o.
Address:
Bystročice 43, 779 00 Bystročice
District:
Olomouc
www.agrobiochem.cz
Total number of employees: 2–5
Manual labourers:
Segment:
Science and Research

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: USA, Švýcarsko, Irsko, Španělsko, Německo
Předmět exportu: Specializované služby ve vědě a výzkumu

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: USA, Switzerland, Ireland, Spain, Germany
Subject of export: Specialised services in the field of science and research

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Řidič VZV, manipulační dělník, provozní elektrikář

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Forklift truck driver, handling worker, electrician

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Věda a výzkum
Hlavní produkty: Specializované služby ve vědě a výzkumu, vývoj metod
a technologií pro analýzu růstu rostlin a testování přípravků pro použití
v rostlinné produkci
Stručný popis firmy: Společnost AgroBioChem, s.r.o., je spin-off společnost
úzce spolupracující s Univerzitou Palackého v Olomouci, založená v roce
2011. Hlavním zájmem společnosti AgroBioChem, s.r.o. je výzkum, vývoj
a komercializace nových, cílených produktů a technologií v oblasti regulace
růstu rostlin, biotechnologií a zemědělství, vedoucí ke zvýšení výnosového
potenciálu a zdokonalení systému ochrany a výživy kulturních rostlin.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Science and research
Main products: Specialised services in the field of science and research,
development of methods and technologies for plant analyses and testing
of plant production agents
Brief description of the company: AgroBioChem, LLC was established in
2011 as a spin-off company closely cooperating with Palacký University
Olomouc. The company is focused on the research, development and
commercialisation of new, targeted products and technologies in the area
of plant growth regulation, biotechnologies and farming, which could lead
to an increase in the yield potential and improvement of protection and
nutrition of crops.

Agrovýzkum Ra
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Adresa:
Výzkumníků 267, Rapotín, 788 13 Vikýřovice
Okres:
Šumperk
www.vuchs.cz
Počet zaměstnanců celkem: 35
Z toho dělníci:
Odvětví:
Věda a výzkum

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Address:
Výzkumníků 267, Rapotín, 788 13 Vikýřovice
District:
Šumperk
www.vuchs.cz
Total number of employees: 35
Manual labourers:
Segment:
Science and Research

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Výzkumní pracovníci v oblasti přírodních a zemědělských věd, chemie, potravinářství a veterinární hygieny, laboranti

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Researchers in the fields of natural and agricultural sciences, chemicals,
food industry and veterinary hygiene, laboratory assistants

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a zemědělských
věd, laboratorní analýzy v akreditované zkušební laboratoři, vydávání periodických, vědeckých publikací
Hlavní produkty: Výzkumné výsledky, laboratorní analýzy, odborné konzultace a poradenství
Stručný popis firmy: Společnost Agrovýzkum Rapotín s.r.o., založená v roce
2004, navazuje svým zaměřením na šedesátiletou tradici mateřské výzkumné organizace, Výzkumného ústavu pro chov skotu. Výzkumná činnost
je zaměřena na řešení aktuálních otázek týkajících se výživy, chovu, reprodukce a dobrých životních podmínek (welfare) zvířat, parametrů životního
prostředí a kvality živočišné i rostlinné výroby. Více než devět set hektarů
zemědělské půdy, včetně asi tří set hektarů pastvin a chov skotu, umožňuje v převážné míře realizaci experimentálních aktivit. Laboratorní analýzy
a testování provádí vlastní Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1340. Výživa
zvířat a výroba krmiv jsou testovány v akreditované pokusné stáji.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Research and development in the field of natural
and agricultural sciences, laboratory analyses in an accredited testing
laboratory, publication of scientific periodicals
Main products: Research results, laboratory analyses, professional
consultancy and advice
Brief description of the company: Agrovýzkum Rapotín LLC was established
in 2004 and has been continuing the 60-year tradition of its parent
research organisation, the Research Institute for Cattle Breeding. Its
research activities are focused on addressing current issues relating to the
feeding, breeding, reproduction and welfare of animals, environmental
parameters and the quality of animal and vegetable production. More than
nine hundred hectares of farming land, including about three hundred
hectares of grazing land, and cattle and sheep breeding allow the company
to perform various experimental activities. The laboratory analyses and
tests are carried out by the company’s own Accredited Testing Laboratory
No. 1340. Animal nutrition and the production of feed are tested in an
accredited experimental barn.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
MedicProgress, a.s.
Adresa:
Hněvotínská 955, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.medicprogress.cz
Počet zaměstnanců celkem: 27
Z toho dělníci:
13
Odvětví:
Výroba kosmetiky, doplňků stravy
a zdravotnických prostředků (chemický
průmysl)

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
MedicProgress, a.s.
Address:
Hněvotínská 995, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.medicprogress.cz
Total number of employees: 27
Manual labourers:
13
Segment:
Manufacture of cosmetics, food
supplements and medical devices
(chemical industry)

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Polsko, Německo, Slovensko
Předmět importu: Suroviny, obaly
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Španělsko, Dánsko, Rakousko
Předmět exportu: Kosmetické produkty, doplňky stravy

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Poland, Germany, Slovakia
Subject of import: Raw materials, packaging
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Spain, Denmark, Austria
Subject of export: Cosmetics products, food supplements

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obchodní zástupce

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Sales representative

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba kosmetiky, doplňků stravy a zdravotnických
prostředků
Hlavní produkty: Konopné mazání, ORTHO prostředky na klouby, REVIFLEX
dermokosmetika, H-Protect Enzyme - enzymoterapie
Stručný popis firmy: Společnost se zaměřuje na vývoj, výrobu a distribuci
kosmetiky, doplňků stravy a zdravotnických prostředků převážně na trh lékáren. Vyvíjí a vyrábí nejen produkty pod vlastní značkou, ale i produkty na
zakázku v rámci kontraktační výroby a výroby private label.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production of cosmetics, food supplements and medical
products
Main products: Cannabis ointment, ORTHO joint ointment, REVIFLEX
dermatological cosmetics, H-Protect Enzyme – enzyme therapy
Brief description of the company: MedicProgress PLC is focused on the
development, production and distribution of cosmetics, food supplements,
and medical products. It supplies its products mostly to pharmacies. The
company also develops and produces products to order under contractual
or private label production.

Medi-Globe s.r.o
Medi-Globe s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Medi-Globe s.r.o..
Adresa:
Olomoucká 306, 753 01 Hranice
Okres:
Přerov
www.medi-globe.cz
Počet zaměstnanců celkem: 276
Z toho dělníci:
238
Odvětví:
Věda a výzkum - medicínská výroba v oblasti
gastroenterologie a urologie

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Medi-Globe s.r.o.
Address:
Olomoucká 306, 753 01 Hranice
District:
Přerov
www.medi-globe.cz
Total number of employees: 276
Manual labourers:
238
Segment:
Science and research - medical production
in the gastroenterology and urology field

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: Veškerá produkce
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Country of import: Germany
Subject of import: All products
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Operátor výroby, nákupčí, pracovník kvality, administrativa

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Production operator, purchasing officer, quality inspector, administrative
officer

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Hlavní produkty: Stručný popis firmy: Firma Medi-Globe s.r.o. vyrábí produkty pro minimálně invazní metody v základních oblastech urologie a gastroenterologie.
Firma se zaměřuje na velkosériovou výrobu v rámci německého, evropského a amerického standardu kvality. Vyrábí se v High-Tech v Hranicích
na Moravě v České republice. Další servisní služby jsou konečné montáže,
balení a sterilizace. Výrobky Medi-Globe s.r.o. se prodávají celosvětově ve
více jak 50 zemích světa. Medi-Globe s.r.o. patří ke skupině Medi-Globe.
Tato úspěšná kooperace a rozšíření výrobních ploch v sídle v Hranicích na
více než 5.000 m² potvrzuje svou spolehlivost partnerů a objednavatelů
v dlouholeté know-how a inovaci Medi-Globe s.r.o.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Production, trade and services other than those listed in
annexes 1 through 3 of the Trade Licensing Act
Main products: Brief description of the company: Medi-Globe LLC produces products for
minimally invasive methods in basic areas of urology and gastroenterology.
The company focuses on mass production in accordance with German,
European, and US standards, utilising high-tech methods throughout its
plant in Hranice, Czech Republic. Medi-Globe also provides final assembly,
packaging, and sterilisation. Its products are sold in more than 50 countries
throughout the world. Medi-Globe LLC is part of the Medi-Globe Group.
Successful cooperation and the extension of the production area in Hranice
to more than 5,000 m2 confirms the confidence of the company’s partners
and customers in its long-term know-how and innovations.
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NanoComplex s
NanoComplex s.r.o.

www.medkonsult.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
MEDKONSULT, s.r.o.
Adresa:
Balcárkova 8, Olomouc, 77900
Okres:
Olomouc
www.medkonsult.cz
Počet zaměstnanců celkem: 8
Z toho dělníci:
Odvětví:
Věda a výzkum

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
MEDKONSULT, s.r.o.
Address:
Balcárkova 8, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.medkonsult.cz
Total number of employees: 8
Manual labourers:
Segment:
Science and Research

IMPORT / EXPORT
IMPORT: ANO
Země importu: Dánsko, Francie, Německo, USA
Předmět importu: Medicínská technika
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Denmark, France, Germany, USA,
Subject of import: Medical equipment
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Specializovaný technik

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Specialised technician

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Prodej a servis medicínské techniky, výuka nových
technologií
Hlavní produkty: Ultrazvuk, urodynamika, fúzní zařízení, litotriptory, lasery
Stručný popis firmy: Společnost byla založena v roce 1992 a sídlí v Olomouci, kde jsou soustředěny obchodní oddělení a servis, pobočky má také
v Praze a v Trenčíně na Slovensku. Předmětem podnikání je především prodej a servis specializovaných lékařských přístrojů, ale také odborná výuka
uživatelů i zájemců o nejnovější znalosti diagnostických postupů zejména
v urologii, chirurgii, neurochirurgii a dalších oborech. Svým dodavatelům
navíc pomáhá ve vývoji nových technologií a zdravotnických přístrojů.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Sale and service of medical equipment, training on new
technology
Main products: Ultrasound equipment, urodynamics, fusion equipment,
lithotripsy devices, lasers
Brief description of the company: MEDKONSULT LLC was established
in 1992 and its headquarters are in Olomouc, where sales and service
departments are situated; it also operates branch offices in Prague and
Trenčín (Slovakia). The company’s line of business is primarily sales and
service of specialised medical equipment, but it also provides professional
training for users and customers regarding new information on diagnostic
methods in the fields of urology, surgery, neurosurgery and others. In
addition, the company assists its suppliers with the development of new
technologies and medical equipment.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
NanoComplex s.r.o.
Adresa:
Mozartova 178/12, 77900 Olomouc,
provozovna Polská 48a, 77900 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.traumapet.eu
www.nanocomplex.cz
Počet zaměstnanců celkem: 2
Z toho dělníci:
Odvětví:
Věda a výzkum

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
NanoComplex s.r.o.
Address:
Mozartova 178/12, 779 00 Olomouc,
workshop Polská 48a, 77900 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.traumapet.eu
www.nanocomplex.cz
Total number of employees: 2
Manual labourers:
Segment:
Science and Research

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko, Řecko
Předmět exportu: Veterinární přípravky

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Countries of export: Slovakia, Croatia, Slovenia, Greece
Subject of export: Veterinary products

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Obchodník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Salesman

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Komercionalizace nanotechnologií, výroba veterinárních přípravků
Hlavní produkty: Výrobková řada TraumaPet Ag pro zvířata
Stručný popis firmy: Firma NanoComplex
s.r.o. se zabývá aplikovaným výzkumem na
poli moderních technologií, jejich transferem do praxe a komerčním využitím nanotechnologií. Postupem času, získáváním
znalostí a zkušeností, se společnost stala
vyhledávaným partnerem nejen pro spolupráci ve výzkumu a vývoji, ale také při
transferu nových poznatků do praktických
aplikací.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Commercialisation of nanotechnologies, production of
veterinary preparations
Main products: TraumaPet Ag product line for animals
Brief description of the company:
NanoComplex LLC conducts applied
research in the field of modern technologies
and their transfer to use, and looks
for ways of making commercial use of
nanotechnologies. In the course of gaining
knowledge and experience, the company
has become a sought-after partner for
cooperation in research and development
and in the field of transferring new findings
to functional applications.

Věda a výzkumScience and Research

MEDIKONSULT, s.
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Moravská vyso
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Adresa:
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.mvso.cz
Počet zaměstnanců celkem: 62
Z toho dělníci:
Odvětví:
Ostatní

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Address:
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.mvso.cz
Total number of employees: 62
Manual labourers:
Segment:
Education

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
-

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
-

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Akademický pracovník (Ekonomie, Podniková ekonomika), asistent

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Academic employee (economics, business economics), junior lecturer

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Nakladatelská a vzdělávací společnost
Hlavní produkty: Pořádání seminářů, vydávání ekonomické a právní literatury a publikací pro zdraví a volný čas, vydávání odborných časopisů
Stručný popis firmy: Nakladatelská a vzdělávací společnost ANAG působí na
českém trhu již od roku 1990 a patří bezesporu k firmám s nejdelší tradicí v oblasti pořádání odborných seminářů, vydávání odborných publikací
a časopisů. Vydává také publikace pro zdraví a volný čas. Firma působí po
celé České republice. Naše produkty naleznete zejména v těchto oblastech:
práce, mzdy, pojištění, ekonomika, daně, účetnictví, personalistika, clo,
pracovní a obchodní právo, životní styl, alternativní léčba, pozitivní myšlení, vaříme pro zdraví, knihy pro maminky aj. Na našich www vedeme
i široký sortiment odborných publikací jiných nakladatelství, rozšířený navíc
i o oblasti managementu a marketingu, počítačové literatury, odborných
slovníků, encyklopedií a autoatlasů. Společnost má také
pobočku v Praze (Mozarteum,
Jungmannova 748/30, 110 00
Praha 1). V Praze (Mozarteum)
a v Olomouci (Ostružnická 8
a Kollárovo nám. 7) provozuje
reprezentativní prodejny oborné literatury a literatury pro
zdraví a volný čas.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Publishing and education
Main products: Organisation of seminars; publishing of economics and legal
literature, health and leisure time publications and specialist magazines
Brief description of the company: ANAG LLC is a publishing and educational
company that has been active on the Czech market since 1990. It is
a company with a long tradition in holding specialist seminars and
publishing specialist publications and magazines. It also publishes health
and leisure time periodicals. The company operates throughout the Czech
Republic. Our products especially concern the following themes: work,
wages, insurance, economics, taxes, accountancy, human resources,
customs duty, work and trade law, life style, alternative medicine, positive
thinking, health cooking, maternal care, etc. Our website also offers a wide
range of publications of other publishers related to both the aforementioned
themes and management,
marketing,
computer
literature, special dictionaries,
encyclopaedias and road maps.
The company also operates
a branch office in Prague
(Mozarteum, Jungmannova
748/30, 110 00 Prague 1). It
runs representative bookshops
carrying specialist, health and
leisure time literature in Prague
(Mozarteum) and Olomouc
(Ostružnická 8 and Kollárovo
square 7).

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Moravská vysoká škola Olomouc je soukromá vysoká
škola neziskového charakteru se zaměřením na ekonomiku, management
a manažerskou informatiku
Hlavní produkty: Vzdělávání, věda, výzkum
Stručný popis firmy: Moravská vysoká škola Olomouc je výzkumná a vzdělávací organizace zaměřující se na oblasti ekonomiky, managementu a ICT.
Jako vůbec první vysoká škola v ČR získala profesně zaměřenou akreditaci,
která umožňuje intenzivní zapojování odborníků z praxe do výuky. S firemním prostředím spolupracuje
MVŠO rovněž v rámci aplikovaného výzkumu, při zpracování
případových studií nebo zadávání
bakalářských a diplomových prací, které řeší logistické nebo manažerské problémy společností.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Moravská vysoká škola Olomouc is a private non-profit
university focused on teaching economics, management and management
informatics
Main products: Education, science, research
Brief description of the company: Moravská vysoká škola Olomouc is
a research and educational organisation focused on teaching economics,
management, and ICT. It was the first university in the Czech Republic to
be granted professional accreditation allowing intensive involvement
of professional specialists in
teaching. The university also
cooperates with companies on
applied research, processing of
case studies and bachelor’s and
master’s dissertations dealing
with company logistics or
management issues.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
ANAG, spol. s r.o.
Adresa:
Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc
Okres:
Olomouc
www.anag.cz
Počet zaměstnanců celkem: 60
Z toho dělníci:
Odvětví:
Nakladatelská a vzdělávací společnost

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
ANAG, spol. s r.o.
Address:
Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc
District:
Olomouc
www.anag.cz
Total number of employees: 60
Manual labourers:
Segment:
Publishing and educational company

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

VzděláváníEducation
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Univerzita Palackého v Olomouci
Adresa:
Křížkovského 511/8, Olomouc, 771 47
Okres:
Olomouc
www.upol.cz
Počet zaměstnanců celkem: 3916
Z toho dělníci:
357
Odvětví:
Vzdělávání

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Palacký University Olomouc
Address:
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
District:
Olomouc
www.upol.cz/en
Total Number of Employees: 3,916
Manual labourers:
357
Segment:
Education

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE
NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Odborný asistent VŠ, akademický, vědecký a výzkumný pracovník, programátor
POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Veřejná vysoká škola
Hlavní produkty: Vzdělávání, věda a výzkum
Stručný popis firmy: Univerzita Palackého v Olomouci (UP) je nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v ČR. Dnes je s osmi fakultami
a 20 tisíci studenty největší vzdělávací institucí v regionu Střední Morava.
Patří mezi nejlépe hodnocené české univerzity a obsazuje stále lepší pozice ve světových žebříčcích nejkvalitnějších univerzit světa. Díky UP byla
v Olomouci vybudována významná vědecko-výzkumná centra – Ústav molekulární a translační medicíny, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský
výzkum, Aplikační centrum BALUO nebo Centrum kinantropologického
výzkumu. Podle průzkumů
patří UP mezi nejlépe vnímané
zaměstnavatele v regionu.

Vysoká škola log
Vysoká škola logistiky o.p.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Vysoká škola logistiky o.p.s.
Adresa:
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov
Okres:
Přerov
www.vslg.cz
Počet zaměstnanců celkem: 47
Z toho dělníci:
Odvětví:
Ostatní – vzdělávání

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Vysoká škola logistiky o.p.s.
Address:
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov
District:
Přerov
www.vslg.cz
Total number of employees: 47
Manual labourers:
Segment:
Education

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Junior lecturer; academic, scientific and research employees, IT programmer

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Akademický pracovník, asistent

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Academic employee, junior lecturer

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Public university
Main products: Education, science and research
Brief description of the company: Palacký University Olomouc (“UP”) is the
oldest university in Moravia and the second oldest in the Czech Republic.
With its eight faculties and 20,000 students it is currently the biggest
educational institution in central Moravia. It is one of the best-assessed
Czech universities and keeps improving its position in the lists of the
highest-quality world universities. Because of UP, important scientific and
research centres were built in Olomouc. They are the Institute of Molecular
and Translational Medicine, Regional Centre of Advanced Technologies and
Materials, Centre of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural
Research, Baluo Application Centre and Centre for Kinanthropology
Research. Surveys have
revealed that UP is one of
the best-perceived regional
employers.

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Zajišťování vzdělávací a výzkumné, vývojové a další
tvůrčí činnosti v akreditovaném studijním programu. Provozování vysoké
školy na základě státního souhlasu a udělené akreditace
Hlavní produkty: Poskytování vysokoškolského vzdělávání v akreditovaných
bakalářských a navazujících magisterských studijních programech Logistika
Stručný popis firmy: Vysoká škola logistiky o.p.s. je stabilní a jedinou technicky zaměřenou vysokou školu neuniverzitního typu nabízející vzdělání
pouze a výhradně v logistických oborech. Logistika je unikátní odbornost
spojená s řízením výroby, skladovým hospodářstvím, optimalizací dopravy, řízením informačních toků, využíváním chytrých – SMART technologií.
Absolventi se velmi rychle uplatňují na trhu práce. Stávají se stále více žádanými zaměstnanci významných českých i nadnárodních společností, a to
nejen v logistických odvětvích. Vzdělání dosažené na VŠLG je svým zaměřením uplatnitelné také ve státní správě a samosprávě. Vysoká škola logistiky
o.p.s. spolupracuje s desítkami
společností i zahraničními univerzitami. Nabízí možnosti studia v Přerově a v Praze, v prezenční (denní) a kombinované
formě studia (při zaměstnání).

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Education, research, development and other creative
activities in an accredited study programme. Operation of a college based
on the state approval and accreditation granted
Main products: College education for bachelor’s and master’s degrees in an
accredited study programmes for logistics
Brief description of the company: Vysoká škola logistiky (The College of
Logistics) is a stable and the only technical college of a non-university type
offering education exclusively in logistics subjects. Logistics is a unique
speciality associated with production control, storage management,
transport optimisation, information flow management and the use of
smart technologies. Graduates can very easily find jobs on the labour
market. They are increasingly in-demand employees of Czech and
multinational companies, not only in logistics segments. Owing to its
nature, the education attained at the college is also useful for work in
central and local government.
The College of Logistics
cooperates with dozens
of companies and foreign
universities. It offers studies in
Přerov or Prague in the form of
standard or extramural studies.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Argo Haná a.s.
Adresa:
ČSA 780, 783 53 Velká Bystřice
Okres:
Olomouc
www.argohana.cz
Počet zaměstnanců celkem: 6
Z toho dělníci:
1
Odvětví:
Zemědělství

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Argo Haná a.s.
Address:
ČSA 780, 783 53 Velká Bystřice
District:
Olomouc
www.argohana.cz
Total number of employees: 6
Manual labourers:
1
Segment:
Agriculture

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
-

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
-

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Velkoobchod s přípravky na ochranu rostli
Hlavní produkty: Stručný popis firmy: Nákup přípravků od výrobců a jejich distribuce.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Wholesale of plant protection agents
Main products: Brief description of the company: Purchase of agents from producers and
their further distribution.

SEMO a.s
SEMO a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
SEMO a.s.
Adresa:
Smržice 414, 798 17 Smržice
Okres:
Prostějov
www.semo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 76
Z toho dělníci:
37
Odvětví:
Zemědělský průmysl

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
SEMO a.s.
Address:
Smržice 414, 798 17 Smržice
District:
Prostějov
www.semo.cz
Total number of employees: 76
Manual labourers:
37
Segment:
Agriculture

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

IMPORT / EXPORT
IMPORT: YES
Countries of import: Hungary, France, Italy, the Netherlands, India,
Thailand, USA, Chile, Denmark
Subject of import: Seeds, contractual production of seeds
EXPORT: YES
Countries of export: 33 countries in total, the most important countries are:
Slovakia, Poland, Hungary, USA, Germany, Italy, Bulgaria, Latvia, Romania,
Belarus, Russia, Lebanon, Kosovo
Subject of export: Vegetable seeds, medicinal and aromatic plants

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Pracovník ve šlechtění, zahradník, traktorista

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Cultivation worker, gardener, tractor driver

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

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Cultivation of vegetable varieties, production, processing
and sale of vegetable seeds and medicinal and aromatic plants and flowers
Main products: Vegetable seeds, medicinal and aromatic plants
Brief description of the company: SEMO PLC is an important Czech company
involved in cultivation, production and sale of seeds of vegetables, flowers,
medicinal, and aromatic plants. The company is continuing the more than
50-year tradition of local cultivation, which is associated with the former
Vegetable Cultivation Station. Its cultivation programme mainly focuses
on fruiting vegetables (peppers, tomatoes,
and cucumbers), root vegetables (carrot
and parsley), lettuce, onion, and garden
peas. We take pride in the high quality of
our seeds. Our customers are professional
growers, horticulturists (PROFI and
STANDARD seed categories) and small
gardeners (HOBBY programme). We work
with many important world companies on
production and sales.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Zemědělské družstvo Jeseník
Adresa:
Šumperská 118, 790 01 Jeseník
Okres:
Jeseník
www.zdjesenik.cz
Počet zaměstnanců celkem: 55
Z toho dělníci:
40
Odvětví:
potravinářský průmysl, ostatní

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Zemědělské družstvo Jeseník
Address:
Šumperská 118, 790 01 Jeseník
District:
Jeseník
www.zdjesenik.cz
Total number of employees: 55
Manual labourers:
40
Segment:
Food industry, other

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

Zemědělské dru
Zemědělské družstvo Senice na Hané

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Zemědělské družstvo Senice na Hané
Adresa:
Vodní 214, 783 45 Senice na Hané
Okres:
Olomouc
www.zdsenice.cz
Počet zaměstnanců celkem: 153
Z toho dělníci:
111
Odvětví:
Zemědělství

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Zemědělské družstvo Senice na Hané
Address:
Vodní 214, 783 45 Senice na Hané
District:
Olomouc
www.zdsenice.cz
Total number of employees: 153
Manual labourers:
111
Segment:
Agriculture

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Opravář zemědělských strojů, traktorista, ošetřovatel hospodářských zvířat

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Tractor driver, farm machinery repairman, livestock handler

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Zemědělská výroba, mlékárenství, opravy silničních
vozidel, opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
silniční motorová doprava, výroba elektřiny
Hlavní produkty: Mléko a mléčné výrobky, zvířata, elektřina
Stručný popis firmy: Zabýváme se živočišnou výrobou s hlavním zaměřením
na produkci mléka kravského, ovčího i kozího. Od května do října paseme
velkou část našich zvířat na jesenických pastvinách. Část produkce mléka
zpracováváme ve vlastní sýrárně, která má mnohaletou tradici. Naše sýry,
jogurty a tvarohy se pyšní certifikátem Originální produkt Jeseníky, některé
z výrobků také značkou Regionální potravina Olomouckého
kraje. Provozujeme rostlinnou
výrobu s produkcí krmiv pro
vlastní spotřebu. Součástí našeho provozu je také servis a pneuservis zemědělské a nákladní
techniky a bioplynová stanice,
ve které vyrábíme elektřinu. Ve
středisku okrasných školek nabízíme prodej zahradních rostlin
a realizaci zahrad.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Agricultural production, milk production, road vehicle
repair, other vehicle and industrial machinery repair; Production, trade
and services other than those listed in annexes 1 through 3 of the Trade
Licensing Act, road transport, electricity production
Main products: Milk and dairy products, livestock, electricity
Brief description of the company: Our livestock production is focused on
cow, sheep, and goat milk. We let the large part of our livestock graze in
the regional pasturelands from May to October. A part of milk production
is processed in our cheese house, which has a long tradition. Our cheeses,
yogurts, and curds take pride in certificates designating that they are
Jeseníky Original Product,
and some of the products
are also marked as Regional
Food of Olomouc Region. We
provide the plant production
and produce pasturage for our
own use. In addition, we repair
farm machinery and trucks,
and operate a biogas station
producing electricity. We sell
garden plants in an ornamental
plant nursery and provide
gardening consulting.

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Traktorista a kombajnér, opravář strojů a zařízení, ošetřovatel hospodářských zvířat, zootechnik

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Tractor driver, combine harvester driver, farm machinery repairman,
livestock handler, animal technician

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Zemědělství – rostlinná a živočišná výroba
Hlavní produkty: Cukrovka, sladovnický ječmen, pšenice, mléko, vejce,
chmel
Stručný popis firmy: Zemědělské družstvo Senice na Hané hospodaří na
5141 ha velmi úrodné hanácké půdy. Svoji činnost zahájilo v roce 1991
a členská základna se v posledních letech stabilizovala na necelých čtyřech
stech členů. Rozhodujícím předmětem činnosti družstva je zemědělská
prvovýroba. Hlavními tržními produkty jsou cukrovka, sladovnický ječmen
a potravinářská pšenice. Ve specializované rostlinné výrobě to jsou jablka,
višně, švestky a chmel. Kvalita produkce ovoce je podpořena skladováním
v moderním skladě s celoroční nabídkou kvalitního ovoce. Živočišná výroba je zaměřena na chov prasat, slepic, skotu a produkci mléka, mléčných
výrobků a vajec. V roce 2012 byl zahájen provoz minimlékárny, kde se zpracovává část vlastní produkce mléka. Čerstvě nadojené mléko se nejprve
šetrně pasteruje. Část se rozváží do školních jídelen, nemocnic, restaurací, kaváren a prodejních automatů a část slouží jako surovina pro výrobu
našich produktů. Všechny výrobky mají certifikát s ochrannou známkou
„HANÁ regionální produkt“ a některé získaly ocenění „Regionální potravina
Olomouckého kraje“. Zemědělské družstvo Senice na Hané se dále kapitálově účastní ve společnostech zabývajících se výrobou vepřového masa, zpracováním zemědělské produkce, odbytem produktů zemědělské prvovýroby
a maloobchodním prodejem potravinářského i nepotravinářského zboží.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Agriculture – plant and livestock production
Main products: Sugar beet, malt barley, wheat, milk, eggs, hops
Brief description of the company: The Senice na Hané agricultural
cooperative farms 5,141 ha of very fertile land in the Haná region. It
was established in 1991 and currently has some 400 members. The
cooperative’s key business is primary agricultural production. The main
commercial products are sugar beet, malt barley, and wheat; specialised
production includes apples, sour cherries, plums, and hops. The quality
of fruit production is supported by its storage in a modern storehouse
allowing year-long sale of first-rate fruits. Livestock production includes
the breeding of hogs, chickens, cattle and the production of dairy and
eggs. Part of the cooperative’s own dairy production is processed in a minidairy shop, which was opened in 2012. Initially, the fresh milk is carefully
pasteurised. Part of the production is distributed to school canteens,
hospitals, coffee shops and vending machines, and the other part is used
for our own production. All our products hold the “HANÁ Regional Product”
trademark certificate and some have been awarded the “Regional Food
of Olomouc Region” prize. In addition, the Senice na Hané agricultural
cooperative has interests in companies producing pork, processing farm
crops, selling primary farm products and retailing foods and other goods.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Zemědělské družstvo Unčovice
Adresa:
Unčovice 53, 784 01 Litovel
Okres:
Olomouc
Počet zaměstnanců celkem: 180
Z toho dělníci:
138
Odvětví:
Zemědělství

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Zemědělské družstvo Jeseník Unčovice
Address:
Unčovice 53, 784 01 Litovel
District:
Olomouc
Total number of employees: 180
Manual labourers:
138
Segment:
Agriculture

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: NE

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: NO

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Pracovní do živočišné výroby, zootechnik, agronom

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Livestock production worker, animal technician, agronomist

POPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION

Předmět podnikání: Zemědělská výroba, smíšená
Hlavní produkty: Pšenice potravinářská, ječmen sladovnický, cukrová řepa, řepka
olejka, hrášek konzervárenský, mléko, vepřové maso
Stručný popis firmy: Zemědělské družstvo Unčovice se rozkládá na Hané v nížině
Hornomoravského úvalu převážně mezi městy Olomouc a Litovel v údolí řeky Moravy. Družstvo hospodaří na výměře víc jak 6.000 ha zemědělské půdy, z toho je
zhruba 270 ha luk. Zabýváme se tradiční rostlinnou a živočišnou výrobou, výrobou
osiva pro společnost OLSEED, a.s., provozujeme bioplynovou stanici o výkonu 1, 289
MW a dále se zabýváme pronájmem nemovitostí. V rostlinné výrobě jsou hlavními
plodinami pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka, cukrovka, kukuřice, hrách setý ke
konzervárenským účelům a plodiny určené pro potřebu živočišné výroby. K uskladnění produkce byla vybudována posklizňová linka a sila Náklo a Unčovice s kapacitou 20 000 tun. Živočišná výroba je rozčleněna do dvou úseku, chov prasat a chov
holštýnského skotu. V obou úsecích se jedná o uzavřený obrat stáda. Chov prasat je
soustředěn na farmách v Rozvadovicích a v Nákle, v menší míře ve Střeni, Hynkově
a v Křelově, celkem 600 kusů prasnic, 5.500
kusů prasat ve výkrmu a 3.000 kusů selat.
Ve velkokapacitních stájích ve střediscích
Unčovice a Příkazy je chováno 840 ks krav
holštýnského plemene. V užitkovosti dojnic
je dosahováno přes 10 tisíc litrů mléka na
dojnici za rok. Mezi další činnosti družstva
patří pronájem nevyužívaných objektů
v jednotlivých střediscích. Družstvo také
provozuje dvě veřejné čerpací stanice pohonných hmot. Závodní kuchyně s kapacitou více jak 500 jídel denně slouží k zajištění
stravování zaměstnanců, členů i veřejnosti
v obcích hospodářského obvodu družstva.

Scope of business: Combined agricultural production
Main products: Wheat, malt barley, sugar beet, rapeseed, green peas, milk, pork
Brief description of the company: The Unčovice agricultural cooperative is situated
in the lowlands of the Haná region between the towns of Olomouc and Litovel, in
the Morava river valley. The cooperative farms more than 6,000 ha of agricultural
land, of which meadows account for some 270 ha. We are involved in conventional
plant and livestock production, seed production for OLSEED PLC, we operate biogas
stations with a capacity of 1,289 MW, and lease real estate. The main plant products
are winter wheat, spring barley, rapeseed, sugar beet, maize, green peas for
canning factories, and feed crops. In order to store the production, a post-harvest
production line and a silo with a capacity of 20,000 tons were built in Náklo and
Unčovice. The livestock production is divided into two sections – breeding of pigs
and Holstein cattle. There is closed herd turnover in both sections. Pig breeding is
mainly located in the farms in Rozvadovice and Náklo, smaller numbers of pigs
are raised at Střeň, Hynkov, and Křelov farms; there are 600 sows, 5,500 fattening
pigs and 3,000 piglets in total. 840 Holstein
cows are bred in large-capacity cattle
barns in Unčovice and Příkazy. Dairy cow
efficiency is over 10,000 litres a year.
In addition, the cooperative leases its
unused buildings and operates two petrol
stations. Employees, cooperative members
and local residents can have a meal in the
cooperative’s canteen, which has a capacity
of more than 500 meals a day.

ZD Kokory
Zemědělské družstvo Kokory
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti:
Zemědělské družstvo Kokory
Adresa:
Kokory 381, 751 05 Kokory
Okres:
Přerov
www.zdkokory.cz
Počet zaměstnanců celkem: 105
Z toho dělníci:
86
Odvětví:
Zemědělství

COMPANY IDENTIFICATION DETAILS
Name:
Zemědělské družstvo Kokory
Address:
Kokory 381, 751 05 Kokory
District:
Přerov
www.zdkokory.cz
Total number of employees: 105
Manual labourers:
86
Segment:
Agriculture

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NE
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo
Předmět exportu: Chmel

IMPORT / EXPORT
IMPORT: NO
EXPORT: YES
Country of export: Germany
Subject of Export: Hops

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE
Traktorista, opravář zemědělských strojů, kuchař, číšník, řezník

MOST SOUGHT-AFTER POSITIONS
Tractor driver, agricultural machinery repairman, cook, waiter, butcher

POPIS FIRMY
Předmět podnikání: Rostlinná výroba, živočišná výroba, výroba masa
a uzenin
Hlavní produkty: Pšenice, ječmen, řepka, mák, kukuřice, chmel, mléko,
maso
Stručný popis firmy: Družstvo zabývající se pěstováním klasických plodin
v řepařské oblasti, chovem dojného skotu holštýnského typu. Dále provozuje vlastní jatka s výrobou výsekových mas a uzenin, provozuje restaurační
a ubytovací služby v motorestu a zabývá se těžbou písku a ukládání výkopových zemin.

COMPANY DESCRIPTION
Scope of business: Plant production, livestock production, meat production
and processing
Main products: Wheat, barley, rapeseed, poppy, maize, hops, milk, meat
Brief description of the company: The agricultural cooperative grows
conventional crops and breeds Holstein dairy cattle. In addition, it operates
its own slaughterhouse and produces meat, sausages, and salamis; it runs a
roadside restaurant and provides accommodation therein; it quarries sand
and deposits extracted earth.
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A.W. spol. s r.o.
ABO valve, s.r.o.
AgroBioChem, s.r.o.
AGROP NOVA a.s.
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
ALIKA a.s.
ANAG, spol. s r.o.
Apator Metra s.r.o.
Aqua industrial s.r.o.
Aquina, s.r.o.
Argo Haná a.s.
Auto Hégr, a.s.
AUTO Hlaváček a.s.
Automechanika a.s.
AVL Moravia s.r.o.
BEA centrum Olomouc s.r.o.
BIOMAC s.r.o.
Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o.
Brazzale Moravia a.s.
Centrum Moravia, spol. s r.o.
CeramTec Czech Republic, s.r.o.
CIDEM Hranice, a.s.
CMN s.r.o.
Cukrovar Vrbátky a.s.
Česko-slezská výrobní, a. s.
DAKR spol. s r.o.
DAS Czech Republic s.r.o.; DAS WELDING s.r.o.
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
DPOV, a.s.
DRAPS s.r.o.
DSL Food s.r.o.
DSP Přerov, spol. s r.o.
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
DT Mostárna, a.s.
Edwards, s.r.o
EKT CZ k.s.
Elektrocentrum trading spol. s r.o.
ELPREMO, spol. s r.o.
ELZACO spol. s r.o.
EMOS spol. s r.o.
EUROHARD spol. s r.o.
Everstar s.r.o.
Fagron. a.s.
Fakultní nemocnice Olomouc, p. o.
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FARMAK, a.s.
Fenix Trading spol. s.r.o.
FORTEX-AGS,a.s.
FTL- First Transport Lines, a.s.
FUTURPOL, s.r.o.
GEMO a.s.
GRANITOL a.s.
GRAPO s.r.o.
Hanácký pivovar s.r.o.
HELLA Autotechnik Nova, s.r.o.
HONEYWELL AEROSPACE OLOMOUC s.r.o.
Hotelpark Stadion a. s.
Ing. Petr Gross s.r.o.
INTERFRACHT s.r.o.
ISH PUMPS OLOMOUC a.s.
J.M.I.T a.s.
John Crane a.s.
KEMIFLOC a.s.
Kendrion (Prostějov) s.r.o.
KLEIN automotive s.r.o.
Koutný spol. s r.o.
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
KROK CZ, v.o.s.
KUNST, spol. s r. o.
LABICOM s.r.o.
LASKI, s.r.o.
Lázně Velké Losiny, s.r.o.
LINAPLAST, s.r.o.
LORIKA CZ s.r.o.
M.L.S. Holice, spol. s r.o.
MAKOVEC a.s.
MALITAS s.r.o.
MANUS Prostějov, spol. s r.o.
MAPO medical s.r.o.
MedicProgress, a.s.
Medi-Globe s.r.o.
MEDKONSULT, s.r.o.
Mechanika, a.s.
Meomed, s.r.o.
Meopta optika, s.r.o.
MESPRO s.r.o.
METECH s.r.o.
MICOS TELCOM s.r.o.
Miele technika s.r.o.

Str. / Page

70
56
30
45
121
140
71
91
122
31
168
92
32
93
169
46
170
72
33
34
199
171
200
141
73
172
94
35
95
173
123
124
107
96
208
209
210
142
57
174
175
58
176
59

Firma / Company

Str. / Page

Mlékárna Otinoves s.r.o.
MONTIX, a.s.
MORA MORAVIA, s.r.o.
Morava Wood Products s.r.o.
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Moravské potravinářské strojírny, a.s.
MUBEA-HZP s.r.o., Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o.,
Mubea IT Spring Wire s.r.o., Mubea Precision Steel Tubes s.r.o.
NanoComplex s.r.o.
OLMA, a.s.
OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Ondřejovická strojírna, a.s.
OP papírna, s.r.o.
Palírna U Zeleného stromu a.s.
PANAV, a.s.
Papcel, a.s.
Paragan s.r.o.
Pars nova a. s.
PAS Zábřeh na Moravě a.s.
Pekárna Racek, s.r.o.
Piešťanský X- Force a.s.
Pivovar HOLBA, a.s.
Pivovar Litovel a.s.
PLASTIMEX Prostějov, spol. s r.o.
Plastkon product s.r.o.
POLTRADE, spol. s r.o.
PREFA Grygov a.s.
PRECHEZA, a.s.
PRESSKAN system, a.s.
PRO- BIO obchodní společnost s r.o.
PROFROST a.s.
PROGRESS OK a.s.
PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY MONTÁŽE s.r.o.
PSG CR s.r.o.
PSP Machinery s.r.o.
Robertshaw CZ Limited, odštěpný závod
Roll4You, s.r.o.
Řetězárna a.s.
SART,stavby a rekonstrukce
Screen servis spol. s r.o.
SEMACO tools and software, s.r.o.
SEMO a.s.
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Senior Flexonics Czech s.r.o.
Sensio.cz s.r.o.
Sezako Prostějov s.r.o.
Sezako Přerov s.r.o.
Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice
SIGMA GROUP a.s.
SIWATEC, a.s.
Sladovny Soufflet ČR, a.s.
Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.
SSI Schäfer s.r.o.
STAVES s.r.o.
Strojírny a opravny Milenov spol. s r.o.
SULKO s.r.o.
T.S.BOHEMIA a.s.
TDK Electronics s.r.o.
Technické služby města Olomouce, a.s.
TESCO SW a.s.
Tilak, a.s.
TOMI REMONT a.s.
TOPGAL a.s.
TOPOS PREFA Tovačov s.r.o.
TOPSTONE, s.r.o.
TopTeramo s.r.o.
Toray Textiles Central Europe, s.r.o.
TORROL logistic s.r.o.
UNEX a.s.
Univerzita palackého v Olomouci
ÚSOVSKO FOOD, a.s.
VÁHALA a spol. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků
VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
Viscuma s.r.o.
VPO Protivanov, a.s.
Vysoká škola logistiky o.p.s.
WANZL spol. s r.o.
Weba Olomouc, s.r.o.
Zemědělské družstvo Kokory
Zemědělské družstvo Jeseník
Zemědělské družstvo Senice na Hané
Zemědělské družstvo Unčovice
ZLKL, s. r. o.
ŽELEZO HRANICE s.r.o.
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