
Významné fi rmy Olomouckého kraje
Important Companies of the Olomouc Region











Významné fi rmy Olomouckého kraje
Important Companies of the Olomouc Region







PŘEROV

OLOMOUC

HraniceDrahotuše

Horní Újezd

Domaželice

Lipník nad Bečvou

Bělotín

Šternberk

Moravský Beroun

Litovel

Slatinice

Červenka

Nová Hradečná

Hněvotín

Hlubočky-Mariánské Údolí

Bystrovany

Uničov

Troubelice

Smržice

PROSTĚJOV

ŠUMPERK

PRAHA

Loštice

JESENÍK
Zlaté Hory

Javorník

Domašov

Bílá Voda

Mohelnice

Senice na Hané

Horní Moštěnice

Hustopeče n. Bečvou
Vrbátky

Kralice na Hané

Hanušovice

Velké Losiny

Kojetín

Troubky
Tovačov

Velké Kunětice

Lutín

Velká Bystřice

Protivanov

Zábřeh Libina

Štíty

MikuloviceŽulová
Vápenná

Stará Červená Voda

Držovice

Čelčice
Otinoves

OLOMOUC

PŘEROV

OKRESY / DISTRICTS:

PROSTĚJOV

ŠUMPERK

JESENÍK

Olomoucký kraj Olomouc region



4

ÚVODNÍ SLOVO 7

INTRODUCTORY WORD 7

EKONOMICKÉ ASPEKTY OLOMOUCKÉHO KRAJE 10

ECONOMIC ASPECTS OF THE OLOMOUC REGION 14

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL

ELECTRICAL ENGINEERING INDUSTRY

JESENÍK 20

OLOMOUC 21

PROSTĚJOV 25

PŘEROV 27

ŠUMPERK 28

 
STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL

ENGINEERING INDUSTRY

JESENÍK 32

OLOMOUC 38

PROSTĚJOV 49

PŘEROV 57

ŠUMPERK 67

KOVODĚLNÝ PRŮMYSL

METALWORKING INDUSTRY

JESENÍK 74

OLOMOUC 75

PROSTĚJOV 76

PŘEROV 77

ŠUMPERK 78

 
POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

FOODPROCESSING INDUSTRY

JESENÍK 84

OLOMOUC 85

PROSTĚJOV 88

PŘEROV 93

ŠUMPERK 97

 
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

AUTOMOTIVE INDUSTRY

OLOMOUC 100

PROSTĚJOV 101

PŘEROV 104

ŠUMPERK 107

Obsah Contents



5

TEXTILNÍ A ODĚVNÍ PRŮMYSL

TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY

OLOMOUC 110

PROSTĚJOV 112

PŘEROV 115

ŠUMPERK 116

OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

OTHER PROCESSING INDUSTRIES

JESENÍK 118

OLOMOUC 127

PROSTĚJOV 134

PŘEROV 138

ŠUMPERK 142

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMATION TECHNOLOGY

OLOMOUC 148

PROSTĚJOV 150

PŘEROV 153

ŠUMPERK 154

OSTATNÍ

OTHERS

JESENÍK 158

OLOMOUC 166

PROSTĚJOV 177

PŘEROV 188

ŠUMPERK 195

ABECEDNÍ SEZNAM FIREM 198

ALPHABETIZED LIST OF COMPANIES 198

Obsah Contents





7

ÚVODNÍ SLOVO INTRODUCTORY WORD

Vážení přátelé,

velmi mě těší, že vám mohu představit už druhé, aktualizované vydání 
publikace Významné fi rmy Olomouckého kraje. Poskytnout zájemcům pře-
hled nejúspěšnějších fi rem ze všech průmyslových odvětví se Olomoucký 
kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje 
rozhodl před dvěma lety. Hlavním důvodem byla podpora zaměstnanosti. 
Chtěli jsme ukázat mladým lidem, jejich rodičům a výchovným poradcům, 
o jaké pracovní obory je mezi největšími zaměstnavateli v regionu nejvyšší 
poptávka. Upozornit, že jistotou dobrého pracovního uplatnění je sázka na 
technické obory, ve kterých je dlouhodobý nedostatek kvalitních pracovní-
ků. Příjemně nás překvapily pozitivní ohlasy jak ze strany budoucích za-
městnanců, tak i potenciálních investorů. Ti velmi ocenili přehledný soubor 
oborů a činností, které jsou v našem regionu zastoupeny. Tržní prostředí 
však přináší změny. V rychlém časovém sledu fi rmy vznikají i zanikají, 
slučují se, mění své podnikatelské záměry a hledají stále nové možnosti 
uplatnění. Pokud chtějí v dnešní hektické době přežít, musí vyvinout mimo-
řádné úsilí, protože jsou na ně kladeny čím dál vyšší požadavky. Vzhledem 
k vývoji trhu prošlo složení fi rem našeho regionu nemalými změnami. 

Logickým krokem proto bylo publikaci Významné fi rmy Olomouckého 
kraje aktualizovat. Prostudováním příručky, kterou právě držíte v rukou, 
se seznámíte s těmi nejvýznamnějšími fi rmami regionu. Firmami, které 
aplikují nejnovější vědecké poznatky do praxe a rozvíjí tak své know-how. 
Firmami, které ustály hospodářskou krizi, která se rovněž v našem regionu 
projevila. Právě takové fi rmy stojí za to poznat blíže. 

Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

Dear friends,

I am very pleased that I can introduce you the second, updated publication 
”Important Companies of the Olomouc Region”. The Olomouc Region in co-
operation with the Czech Chamber of Commerce of the Olomouc Region 
decided two years ago to give interested persons an overview of the most 
successful companies from all industries. The main reason was promotion 
of employment. We intended to demonstrate the highly demanded profes-
sions by the most signifi cant employers in the region to young people, 
their parents and tutors.In particular, we wanted to notify that good job 
security prospects are namely in technical branches of business, in which 
long-term shortage of quality staff  exists. We were pleasantly surprised 
with positive feedback from both prospective employees and potential 
investors. They appreciated the very clear set of branches and business 
activities that are available in our region. However,the market environment 
brings changes. In rapid time-scale fi rms are created and dissolved, make 
alliances, change their business plans and constantly search for new busi-
ness opportunities. Supposing they want to survive today’s hectic world, 
they are obliged to make special eff orts and more and more demands are 
put on them. Given the market developments the composition of our re-
gion’s fi rms passed considerable changes.

The logical step was therefore updating of the publication “Important Com-
panies of the Olomouc Region” The reference book, you are holding will 
advice you on major companies in the region. You will meet the companies 
that apply the latest scientifi c knowledge into practice and develop their 
know-how. You will meet the fi rms that have stabilized the economic cri-
sis, which has also been refl ected in our region. Simply the companies that 
are worth closer look.

Martin Tesařík 
President of the Olomouc Region
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Vážení,

držíte v rukou druhé vydání publikace „Významné fi rmy Olomouckého kra-
je“. Myšlenka na vytvoření takového materiálu vznikla v Krajské hospodář-
ské komoře Olomouckého kraje již před mnoha lety.

Cílem tehdy bylo vytvořit souhrnný materiál, který by sloužil nejen rodi-
čům dospívajících dětí a absolventům škol. Mysleli jsme také na místní 
i zahraniční podnikatele. Publikaci jsme využívali při misích do zahraničí 
a návštěvách veletrhů, ale také pro přijíždějící delegace s cílem podat sou-
hrnný obraz hlavních oborů podnikání v Olomouckém kraji a představit jeho 
technický profi l.

Druhé vydání má stejný cíl. Původní myšlenka se ukázala jako správná 
a zájem o publikaci stále roste. Na druhém vydání se významně fi nanč-
ně podílel i Olomoucký kraj, za což mu patří poděkování nejen ze strany 
podnikatelů OK.

Věříme, že tato aktualizovaná a rozšířená publikace bude sloužit k užitku 
a propagaci podnikání Olomouckému kraji nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Ing. Bořivoj Minář
předseda představenstva 
Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje

Ladies and gentlemen,

You are holding the second edition of “Important Companies of the Olo-
mouc Region”. The idea of creating such material originated in the Czech 
Chamber of Commerce of the Olomouc Region many years ago. 

The aim then was to create a summary that would serve not only to parents 
of teenagers and school leavers. We were also thinking of the local and 
foreign entrepreneurs. The publication has been used for missions abroad 
and visits of fairs, but also for arriving delegations in order to give a com-
prehensive survey of the main fi elds of business in the Olomouc Region and 
present its technical profi le. 

The second edition has the same goal. The original idea was proved right 
and interest in the publication keeps growing. The second issue is signifi -
cantly fi nanced by The Olomouc Region, for which we would like to express 
thanks not only on behalf of entrepreneurs of the Olomouc Region. 

We do believe that this updated and extensive publication will serve to ben-
efi t and promotion of business in the Olomouc region not only in the Czech 
Republic but also abroad. 

Bořivoj Minář
Chairman of the Czech Chamber of Commerce of the Olomouc Region 

ÚVODNÍ SLOVO INTRODUCTORY WORD
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EKONOMICKÉ ASPEKTY OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj se nachází na severu střední Moravy a má 104 km dlouhou 
státní hranici s Polskem. Svou rozlohou 5 267 km2 zaujímá osmé místo 
mezi 14 kraji České republiky. Kraj se z skládá z pěti okresů: Jeseník, 
Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk. Společně se Zlínským krajem tvoří 
správní region NUTS 2 s názvem Střední Morava. Krajským městem je Olo-
mouc (100 362 obyvatel). Třicet obcí z celkového počtu 399 v Olomouckém 
kraji má statut města.

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

Graf – Počet obyvatel v jednotlivých okresech

Vzdělanost a kvalifi kovanost pracovní síly v Olomouckém kraji odpovídá 
průměru v České republice. V Olomouckém kraji má pracovní síla zázemí 
v dlouholeté tradici průmyslové výroby. V kraji se však v posledních letech 
projevuje nedostatek technicky vzdělaných lidí, zejména ze strany nových 
pracovních sil. Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje odpovídá 
průměru České republiky. Počet osob v produktivním věku (ve věku 15–59 
let) představoval v roce 2009 70,3 % celkového počtu obyvatel, tj. 451 614 
osob. Průměrný věk lidí v Olomouckém kraji činil v roce 2009 40,7 let. Cel-
kový počet ekonomicky aktivních obyvatel v roce 2009 byl 316 600 osob. 

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

Graf – Vzdělání obyvatel Olomouckého kraje

OLOMOUC
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PROSTĚJOV

ŠUMPERK
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Střední s maturitou  

Vysokoškolské 

98,9; 17,9 %
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Olomoucký kraj má dlouhodobě přibližně o 2 % vyšší míru nezaměstna-
nosti, než vykazuje celorepublikový průměr (srpen 2010: ČR 8,6 %, Olo-
moucký kraj 10,6 %) a již několik měsíců za sebou se tak řadí na 12. příčku 
mezi 14 kraji České republiky. Největší podíl nezaměstnaných již tradičně 
tvoří osoby se základním vzděláním bez odborné kvalifi kace. Vzhledem 
k počtu hlášených pracovních míst je riziková kategorie administrativních 
pracovníků. Výrazný propad zaměstnanosti byl zaregistrován u osob ve 
věku 60 a více let. Ze strany zaměstnavatelů je naopak stále neuspoko-
jena 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, Pros-
tějovsko) dosahuje míra nezaměstnanosti nižších hodnot, nejvyšší neza-
městnanost vykazuje region Jesenicka. Průměrná mzda v kraji patří již 
řadu let výrazně pod celorepublikový průměr.

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 terciárním sektoru 
a v sektoru průmyslu. 

Graf – Zaměstnanost v sektorech (ekonomicky aktivní obyvatelé)

Z ekonomických odvětví je v kraji nejsilněji zastoupeno strojírenství 
(dokládá to i počet fi rem v této publikaci). Rychle rostoucím odvětvím se 
v posledních letech stává elektrotechnický průmysl. 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. 

Hlavní odvětví průmyslu v kraji:

Strojírenský průmysl

Elektrotechnický průmysl

Potravinářský průmysl

Textilní a oděvní průmysl

Zastoupení jednotlivých fi rem v těchto nejvýznamnějších oborech kraje 
a některých dalších naleznete v této publikaci.

Rovněž jako řada údajů o Olomouc-
kém kraji, je i ekonomika v jednotli-
vých regionech kraje značně odlišná. 
Nejsilnější zázemí mají průmyslové 
obory v tzv. podnikatelském trojú-
helníku, který je tvořen z přilehlých 
území měst Olomouc, Prostějov 
a Přerov, přičemž jednotlivá měs-
ta jsou od sebe vzdálena zhruba 
20 km.

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v roce 2008 v Olomouckém kraji 
vykazoval 269 684 Kč (cca 10 811 EUR) a řadil se tak až na 12. místo mezi 
14. kraji v ČR. Procentuální podíl kraje 4,7 % na tvorbě národního HDP řadí 
kraj na 8. místo.

K 31. 12. 2009 bylo v kraji evidováno 86 velkých podniků s 250 a více 
zaměstnanci a 644 středních podniků s 50–249 zaměstnanci (meziroční 
pokles 7,5 %). Nejpočetnější skupinu tvoří malé podniky a mikropodniky 
– počet podniků s 6–49 zaměstnanci je 4 367 a počet podniků s 1–5 za-
městnanci dosahuje čísla 9 915.

Rozvoj podnikatelských aktivit je vždy ovlivněn také dopravní dostupnos-
tí. Olomoucký kraj má relativně dobře vybudovanou silniční síť a na jejím 
rozvoji a rekonstrukcích se neustále pracuje. 

Nejvýznamnější silniční tahy procházející Olomouckým krajem: 
R 46 – Olomouc – Vyškov (napojení na D1)
R35 – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou
I/55 – Olomouc – Přerov – Hulín
D1 – Lipník nad Bečvou – Bělotín (dále na Ostravu)
I/44 – Mohelnice – Šumperk – Jeseník – Mikulovice (dále na Polsko)

Průmysl 

Stavebnictví

Zemědělství

Služby

Ostatní 
VEŘEJNÁ SPRÁVA, ZDRAVOTNICTVÍ, …   

28,6 %22,0 %

11,8 %

5,6 %

32,2 %

OLOMOUC

PROSTĚJOV PŘEROV
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Železniční tratě jsou krajem vedeny rovnoměrně, dálniční úseky a silnice 
pro motorová vozidla jsou lokalizovány v jižní centrální části kraje. V Pře-
rově se nachází důležitý železniční uzel a křižovatka dvou mezinárodních 
vysokorychlostních železničních koridorů. Plánuje se zde rovněž výstavba 
logistického centra – terminálu kombinované dopravy pro celou Střední 
Moravu, který by také navazoval na plánovanou výstavbu veřejného letiště 
v Přerově. 

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

Přehled vysokých škol v Olomouckém kraji
NÁZEV ŠKOLY
FAKULTY  OBORY

POČET STUDENTŮ 
V OL. KRAJI 

ROK ZALOŽENÍ/
FUNGOVÁNÍ V KRAJI

MĚSTO

Univerzita Palackého Olomouc 23 000 1573/1946 Olomouc

Teologická fakulta

Lékařská fakulta 

Filozofi cká fakulta

Přírodovědecká fakulta

Pedagogická fakulta 

Fakulta tělesné kultury 

Právnická fakulta

Fakulta zdravotnických věd

Moravská vysoká škola Olomouc 800 2005 Olomouc

Podniková ekonomika a management

Management a ekonomika ve veřejném sektoru

Podnikové informační systémy

MBA, postgraduální studium

Vysoká škola logistiky 850 2004 Přerov

Dopravní logistika

Logistika služeb

Informační management

Logistika cestovního ruchu

Logistika letecké dopravy

Navazující magisterský program Logistika

VŠB – TU Ostrava 174 2002/2003 Šumperk 

Fakulta strojní (Strojírenská technologie, Dopravní technika)

Vysoká škola podnikání, Ostrava 70 2000 Jeseník

106 2004/2005 Olomouc

Studijní program Ekonomika a management

Univerzita Tomáše Bati, Zlín 320 2008/2009 Prostějov

Fakulta logistiky a krizového řízení (obor Logistika a management)

Mendelova zemědělská 
a lesnická univerzita v Brně

10 2006/2007 Hranice

Fakulta lesnická a dřevařská (SP Lesnictví)

Olomoucký kraj má velmi silnou tradici ve studiu cizích jazyků. Kromě 
možnosti studia na Filozofi cké 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 ko-
mora a navíc na celokrajské úrovni je zřízena Krajská hospodářská 
komora Olomouckého kraje (www.khkok.cz), která sdružuje všechny 
okresní komory. Celkem v kraji je členem hospodářské komory cca 600 
podnikatelských subjektů, přičemž tyto subjekty tvoří mezi 55–60 % HDP 
kraje. Hospodářská komora slouží na podporu podnikatelského prostředí 
a zastupování zájmů podnikatelů.

V Olomouckém kraji má rovněž sídlo regionální pobočka Agentury pro 
podporu podnikání a investic CzechInvest (www.czechinvest.org) v Olo-
mouci a agentury CzechTrade (www.czechtrade.cz) v Přerově. K vytvá-
ření příznivého podnikatelského klimatu svými aktivitami přispívá i Odbor 
strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje (www.
kr-olomoucky.cz, odkaz Podnikání). 

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

K růstu inovačního potenciálu přispívá i činnost klastrů, oborových se-
skupení fi rem podobného zaměření. Za podpory Olomouckého kraje působí 
na území regionu v současnosti čtyři klastry: Olomoucký klastr inovací, 
Český nanotechnologický klastr, Moravskoslezský dřevařský klastr a od 
roku 2009 rovněž klastr MedChemBio. 

Úzká spolupráce probíhá rovněž mezi Olomouckým krajem a Univerzitou 
Palackého v Olomouci. Její vědeckotechnický park (VTP UP) je již od roku 
2000 mostem mezi vědeckým a podnikatelským světem. Prostřednictvím 
Podnikatelského inkubátoru pomáhá rozjet fi rmu začínajícím podnikate-
lům s ojedinělým nápadem a zaměřením. Poskytuje pronájem kanceláří 
a výrobních prostor, poradenské služby a využití přístrojů a know-how Uni-
verzity Palackého za výhodných podmínek. Zajišťuje také poradenské služ-
by spojené se zpracováním podnikatelského záměru, se založením fi rmy, 
přípravou žádosti o dotaci, dotační management, propagaci a marketing 
pro začínající fi rmy, stejně tak jako pomoc při ochraně průmyslového vlast-
nictví 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.
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Podpoře vzdělávání a inovací pomůže také nejnovější projekt Regionálního 
centra Olomouc a jeho partnerů TESCO SW a. s. a Moravské vysoké školy 
Olomouc o. p. s. V areálu bývalých kasáren 9. května na tř. Kosmonautů 
v Olomouci budují tyto fi rmy Vysokoškolský kampus a inovační cen-
trum Olomouc. V komplexu čtyř budov vytvoří zázemí pro vznik a rozvoj 
inovačních podnikatelských subjektů a komercializaci výsledků jejich vě-
decko-výzkumných aktivit. Klíčovou funkcí inovačního centra je zvyšování 
konkurenceschopnosti a atraktivity olomouckého regionu. Pro tyto aktivity 
bude vyčleněno jižní křídlo, které začne sloužit svému účelu od poloviny 
roku 2011. Výstavba byla zahájena v květnu 2010.

Další jedinečnou aktivitou v oblasti inovací je projekt Biomedicína pro re-
gionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG). Ten si klade za cíl podporu 
rozvoje Střední Moravy pomocí výzkumu a vývoje v oblastech biotechnolo-
gií a pokročilých materiálů a technologií. Jeho iniciátorem je Univerzita Pa-
lackého v Olomouci, která jej připravuje ve spolupráci s Fakultní nemocnicí 
Olomouc, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Ústavem 
organické chemie a biochemie AV ČR a významnými subjekty z aplikační 
sféry. Hlavním cílem je zřízení nového Ústavu molekulární a translační me-
dicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tento ústav se 
stane technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orien-
tovaný základní a translační biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozu-
mět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.

Zapojit nanotechnologie do každodenního života fi rem v Olomouckém kra-
ji plánuje Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Centrum 
představuje zdroj nových poznatků vhodných k transferu do výrobní pra-
xe v oblasti nanotechnologií, optických technologií, nanofotoniky, tenkých 
vrstev, analytických procesů a instrumentace. Centrum zaměřuje své ak-
tivity 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 nabídnou zázemí nových labo-
ratoří s unikátním spektrem syntetických, analytických a měřících technik 
umožňujících inovaci stávajících nebo zavádění zcela nových technologií.

Inovace a vědecké poznatky se promítají i do oblasti potravinářského prů-
myslu. Tradici šlechtitelství a zemědělství na Hané obnoví Centrum regi-
onu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Vznik centra 
přinese do tohoto odvětví zcela nové metody, zejména v oblasti moleku-
lární genetiky a biotechnologie. Výsledky plánovaného výzkumu jsou apli-
kovatelné 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 apod. Aktivity centra při-
pravované Přírodovědeckou fakultou UP a jejími partnery – olomouckými 
pracovišti Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., a Výzkumného 
ústavu rostlinné výroby, v. v. i., přinesou do Olomouce špičkové technolo-
gie, desítky vysoce kvalifi kovaných míst a úzké propojení vědy a výzkumu 
s praxí.
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ECONOMIC ASPECTS OF THE OLOMOUC REGION

The Olomouc region is located in the north of Central Moravia and has 
104 km long border with Poland. The Olomouc region covers an area of 
5,267 sq km, ranking the eighth of the 14 regions in the Czech Republic. 
The region is made up of fi ve districts Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, 
Šumperk. Together with The Zlín Region they form the administrative re-
gion NUTS 2, called “Central Moravia”. County seat is Olomouc (100,362 
inhabitants). There are total 399 municipalities, of which 30 have the status 
of a town. 

With its 642,041 inhabitants, the Olomouc Region is the sixth largest 
among 14 regions in the Czech Republic. With the average population den-
sity of 121.9 inhabitants per sq km, the region ranks average populous 
regions. However, the density in diff erent parts of the region varies consid-
erably. For example, the district of Jeseník density is 57.4 inhabitants per 
sq km, compared to the Přerov district 158.6 inhabitants per sq km. 

Diagram – Population fi gures arranged according to individual districts

The education and qualifi cations of workforce in the Olomouc Region cor-
responds to the average levels in the Czech Republic. In the Olomouc Re-
gion, a labour has a background in long-term tradition of industrial produc-
tion. In recent years, a lack of technically skilled people appears, especially 
among new job-seekers. The age structure of population of the Olomouc 
Region corresponds to the average of the Czech Republic. Number of peo-
ple of working age (aged 15–59 years) in 2009 represented 70.3 % of the 
total population, i.e. 451,614 persons. The average age of people in the 
Olomouc Region in 2009 was 40.7 years. The total number of economically 
active population in 2009 was the 316 600 persons.

Most people have complete secondary education. The Jeseník district has 
the lowest ration with university education, the Prostějov region the high-
est proportion of skilled workers in terms of educational structures. 

Diagram – Population of the Olomouc Region, 
arranged according to levels of education
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The Olomouc Region ha about 2 % higher unemployment rate than the 
reported national average (August 2010: CR 8.6 %, the Olomouc Region 
10.6 %) and for several months in a row ranked 12th place among 14 re-
gions of the Czech Republic. The largest proportion of unemployed people 
traditionally make up the people with basic education and without qualifi -
cations. Regarding to the number of reported jobs there is a risk category 
of administrative staff . Signifi cant decline in employment was registered 
with persons aged 60 and over. From the viewpoint of employers,there is 
still unsatisfi ed demand for technically skilled workers, who would meet 
the needs of the labour market. From the regional viewpoint, unemploy-
ment is very diverse, while the centre of the region (the city of Olomouc, 
Prostějov) the rate shows lower values, Jeseník district has the highest 
unemployment level. The average pay level in the region remained under 
the national average for many years. 

The Olomouc Region has favourable business environment, which is 
based on strong industrial tradition, a wide range of disciplines and sec-
tors, and good quality and available workforce. This all creates good condi-
tions for the development of all types of business activities. The Olomouc 
Region has predominantly industrial character. The highest employment is 
reported in the tertiary sector and in industry. 

Diagram – Employment in sectors (economically active population)

Engineering industry is the most widespread economic sector in the region 
by engineering (it shows also the number of fi rms included in this publica-
tion). In recent years rapidly growing sector became the electrical industry. 
The food industry also plays an important role with regard to the high propor-
tion of agricultural production in the region. The textile and clothing industry 
holds their traditions, too. 

Main branches of industry in the region:

Engineering industry

Electrical engineering industry

Food-processing industry 

Textile and clothing industry

Representation of individual companies in these most important fi elds and 
in some other ones you will fi nd in this publication. 

As well as other aspects regarding 
the Olomouc Region, the economic 
situation in individual districts of 
the region diff ers signifi cantly. In the 
strongest position are the branches 
of industry situated within the so-
called business triangle, formed 
by the municipalities of towns Olo-
mouc, Prostějov a Přerov, the indi-
vidual towns are remoted by a dis-
tance of about 20 km. 

Gross domestic product per capita in the Olomouc Region in 2008 
reached 269,684 CZK (approx. 10,811 Euros) and it only ranked 12th place 
among 14 regions in the Czech Republic. With its 4.7 percentage share in 
the creation of GDP, the region ranks the 8th place. 

On the date 31st December 2009 there were registered 86 big compa-
nies with 250 employees or more and 644 medium-sized companies with 
50–249 employees (annual fall 7.5 %). The most numerous group con-
sists of small and micro enterprises – number of enterprises with 6–49 
employees is 4,367 and the number of businesses with 1–5 employees 
reaches 9,915.

The business development is always infl uenced by the transport accessi-
bility. The Olomouc Region has a relatively well-developed road network 
which is being further extended and modernized. 

Most important roads passing through the Olomouc Region: 
R46 – Olomouc – Vyškov (connection to D1) 
R35 – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou
I/55 – Olomouc – Přerov – Hulín 
D1 – Lipník nad Bečvou – Bělotín (father to Ostrava)
I/44 – Mohelnice – Šumperk – Jeseník – Mikulovice (father to Poland)

28.6 %22.0 %

11.8 %

5.6 %

32.2 %

Industry 

Building industry

Agriculture

Services

Other 
PUBLIC SERVICES, HEALTHCARE SECTOR, …

OLOMOUC
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Railway routes are widespread evenly in the region, and motorway sec-
tions and roads for motor vehicles are located in the south central part of 
the region. In Přerov, there is an important railway centre and cross-roads 
of two international express railway corridors. There is also planned con-
struction of logistics centre – combined transport terminal for the whole 
of Central Moravia, which will serve the planned construction of a public 
airport in Přerov.

Regarding the education system, the Olomouc region has a handicap in 
the absence of a technical university. However, the structure of secondary 
technical schools is rather well balanced in the region. 

Universities in the Olomouc Region
UNIVERSITY
FACULTIES  FIELDS OF STUDY

NUMBER OF 
STUDENTS IN THE 
OLOMOUC REGION 

ESTABLISHED IN/
IN OPERATION IN THE 
REGION SINCE

TOWN/CITY

Palacký University in Olomouc 23,000 1573/1946 Olomouc

Faculty of Theology 

Faculty of Medicine 

Faculty of Arts

Faculty of Science

Faculty of Education 

Faculty of Physical Culture 

Faculty of Law 

Faculty of Health Sciences 

Moravian College in Olomouc 800 2005 Olomouc

Management and business administration 

Management and economics in public sector

Business information systems

MBA, postgraduate study

Logistics College 850 2004 Přerov

Transport logistics

Service logistics

Information management

Tourism logistics

Air transport logistics 

Following master programme Logistics 

Mining College – 
Technical University in Ostrava

174 2002/2003 Šumperk 

Faculty of Engineering (Engineering technology, Transport technology)

Business School in Ostrava 71 2000 Jeseník

106 2004/2005 Olomouc

Corporate economics and management

Tomas Bata University in Zlín 320 2008/2009 Prostějov

Faculty of Logistics and Crisis Management (Logistics and management)

Mendel University of Agriculture 
and Forestry in Brno

10 2006/2007 Hranice

Faculty of Forestry and Wood Technology (programme: Forestry)

The Olomouc Region has a very strong tradition in the study of foreign 
languages. In addition to the possibility of studying at the Faculty of Arts 
at Palacký University, Olomouc off ers three bilingual grammar schools 
(English, French, Spanish) and one grammar school focused on modern 
languages in Šternberk (German). 

In each district of the Olomouc Region there is established the Czech 
Chamber of Commerce. These fi ve district chambers (Jeseník, Olomouc, 
Prostějov, Přerov and Šumperk) unite Czech Chamber of Commerce of the 
Olomouc Region ( see the website www.khkok.cz). In the Olomouc Region 
there are in total 600 companies which are chamber members, the mem-
ber fi rms create 55–60 % of GDP of the region. The Chamber of Commerce 
supports business environment and represents interests of entrepre-
neurs. 

In the Olomouc Region there are also established regional branches of 
the government agencies for enterprises i.e. CzechInvest (www.czechin-
vest.org) in Olomouc and CzechTrade (www.czechtrade.cz) in Přerov. The 
Department of Strategic Development of the Regional Authority of 
Olomouc Region (www.kr-olomoucky.cz, link up Investors and Business) 
helps to create favourable business climate by its activities.

The Olomouc Region as well as other regions in the Czech Republic seeks 
to develop knowledge-based economy, based on the research and de-
velopment activities and transfer of technologies. With this objective, there 
is a document of the Regional Innovation Strategy of the Olomouc 
Region (hereinast er referred to as RIS OR) which analyzing the current 
situation of the Olomouc region in the fi eld of business and innovation and 
Action plan of RIS OR which represents several pilot projects. Implementa-
tion of the Action Plan activities will contribute to improving of regional 
competitiveness of the Olomouc Region by linking the activities of aca-
demic and business community. 

To the growth of potential for innovation the activity clusters, industry 
clusters of fi rms with similar aims contributes. There are four clusters 
currently: Olomouc Cluster of Innovation, Czech Nanotechnology Cluster, 
Moravian-Silesian Wood Processing Cluster and since 2009 also Med-
ChemBio Cluster with the support of the Olomouc Region.

The close co-operation is also between the Olomouc Region and the Pal-
acký University Olomouc. The Science and Technology Park of Palacký 
University Olomouc (hereinast er referred to as STP UP) is since 2000 
a bridge between the scientifi c and business world. Business Incubator of 
STP UP helps to start the business to entrepreneurs with a unique idea and 
focus. STP UP provides rental of offi  ces and production facilities, consult-
ing services and use of equipment and know-how of The Palacký University 
under favourable conditions. It also provides consulting services related to 
the processing of a business plan, the establishment of the company, prep-
aration of grant applications, grant management, promotion and marketing 
for start-ups, as well as assistance in the protection of industrial property 
and the creation of licensing agreements. STP UP provides its clients with 
measurement, analysis and research on work contract with the Palacký 
University in Olomouc. STP UP prepares bids, contracts and supervising of 
their implementation.
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The newest project of the Regional Centre Olomouc and its partners TESCO 
SW, Inc. and the Moravian College Olomouc, helps to promote education 
and innovation. These companies construct The College Campus and the 
Innovation Centre Olomouc in the areal of former 9th May barracks in the 
street Kosmonautů. The complex of four buildings will create an academic 
background for the establishing and development of innovative enterprises 
and the commercialization of their scientifi c research activities. A key role 
of the innovation centre is to increase the competitiveness and attractive-
ness of the Olomouc region. For these activities the southern wing of build-
ings complex will be launched to serve the purposes since mid-2011. The 
construction work has been launched in May 2010.

Another unique activity of the innovation is the project Biomedicine for 
Regional Development and Human Resources (BIOMEDREG). It aims 
to promote the development of Central Moravia through research and de-
velopment in biotechnology and advanced materials and technologies. The 
initiator of the project is the Palacký University Olomouc which is develop-
ing it in co-operation with the University Hospital Olomouc, the Institute of 
Chemical Technology Prague and the Institute of Organic Chemistry and 
Biochemistry of Academy of Science of the Czech Republic and with the 
signifi cant subjects from the application sphere. The primary purpose is 
to set up a new Institute of Molecular and Translational Medicine at the 
Faculty of Medicine and Dentistry of the Palacký University Olomouc. This 
institute will become a technological infrastructure and a platform for 
molecular-based basic and translational biomedical research to better un-
derstand the molecular basis of cancer and infectious diseases.

The Regional Centre of Advanced Technologies and Materials falling 
with the Faculty of Science of Palacký University Olomouc plans to involve 
nanotechnology into everyday life of fi rms in the Olomouc region. The cen-
tre is a source of new knowledge relevant to the transfer of manufacturing 
experience in the fi eld of nanotechnology, optical technologies, nanophot-
onics, thin layers, analytical processes and instrumentation. Centre focuses 
its activities on research and development of advanced nanomaterials for 
treatment of groundwater and wastewater, biologically active compounds, 
carbon nanostructures, magnetic nanomaterials for medicine, optical ele-
ments for the construction of cosmic ray detectors and antibacterial sur-
face treatment technology using silver nanoparticles. Centre premises will 
off er the facilities to the new laboratories with a unique range of synthetic, 
analytical and measuring techniques for upgrading existing or introducing 
entirely new technologies.

Innovation and scientifi c fi ndings are refl ected also to the food-processing 
industry. The tradition of breeding and agriculture in region Haná restores 
the Centre of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural 
Research. Establishment of this centre will bring entirely new methods to 
this fi eld, especially in the fi eld of molecular genetics and biotechnology. 
The results of planned research are applicable for example in the develop-
ment of modern methods of breeding and new varieties of crops, raising 
new sources of raw materials for the food-processing and pharmaceutical 
industries, improving of food quality and its control etc. Activities of this 
centre are prepared by the Faculty of Science of Palacký University and 
its partners, the public research institutions which have their workplace 
in Olomouc, the Institute of Experimental Botany of Academy of Science of 
the Czech Republic and the Research Institute of Crop Production. These 
activities will bring advanced technology to Olomouc, tens of highly skilled 
jobs and close interaction between science and research with practice.
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FINGERPRO, s. r. o. 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: FINGERPRO, s. r. o.
Adresa: Mlýnská 260, 790 65 Žulová 
Okres: Jeseník
www: www.fi ngerpro.cz
Počet zaměstnanců celkem: 4
z toho dělníci: –
Odvětví: elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: USA, Čína, Hongkong, Korea
Předmět importu: biometrie
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Biometrické a přístupové a docházkové systémy na 
otisk prstu
Hlavní produkty: Terminál FPA 85, KZC 100, FPL 700
Stručný popis fi rmy: FINGER-PRO, s. r. o. se zabývá dovozem a distribu-
cí biometrických přístupových a docházkových systémů. S docházkovými 
a přístupovými systémy, na otisk prstu, získáte stoprocentní kontrolu nad 
evidencí docházky. Otisk prstu je nezaměnitelný, (jako například u čipových 
karet). Biometrické terminály pracují na principu nejmodernější technolo-
gie, protože spolupracujeme s předními světovými výrobci na vývoji těchto 
terminálu již několik let. Díky této spolupráci můžeme navštěvovat me-
zinárodní veletrhy biometrických technologií, jako například největší svě-
tovou výstavu v Las Vegas, USA a nabízet 
Vám to nejnovější, co momentální trh ve 
světě nabízí. Můžeme si dovolit nabízet 
Vám naše produkty, které komunikují 
např. s českým docházkovým systémem 
DOCHAZKA 3000. Rovněž LCD display 
a hlasový mód přístroje má českou verzi 
a to vše za příjemnou, dostupnou cenu. 
Výrobky jsou certifi kovány pro český a tím 
i evropský trh a jsou velice oblíbeny. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: FINGERPRO, s. r. o.
Address: Mlýnská 260, 790 65 Žulová 
District: Jeseník
www: www.fi ngerpro.cz
Total number of employees: 4
of which non-administrative staff : –
Industry: electrical engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: USA, China, Hong Kong, Korea
Subject: biometrics
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Biometrics and access attendance systems on the 
principle of fi ngerprint
Main products: Terminal FPA 85, KZC 100, FPL 700
Brief description: FINGER-PRO, s. r. o. is engaged in import and distri-
bution of biometric access and attendance systems. With our attendance 
and access systems on the principle of biometric fi nger print the customer 
get total control over the time sheets. Fingerprint is unique, (such as in 
smart cards). Our biometric terminals operate on the latest technology, 
because company works with leading manufacturers to develop the ter-
minal for several years. Through this collaboration, we attend international 
trade fairs biometric technologies, such as the world’s largest exhibition in 

Las Vegas, USA, off ering the latest, what 
the current market in the world off ers. 
Company aff ords to off er products, which 
communicate with, for example the Czech 
attendance system DOCHAZKA 3000. Also 
LCD display and a voice mode device is 
the Czech version and all this for comfort-
able, aff ordable price. Products are certi-
fi ed for the Czech and thus the European 
market and are very popular with our 
existing customers.

JESENÍK
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AŽD PRAHA s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: AŽD PRAHA s. r. o.
Adresa:
Zásobovací a odbytový závod Olomouc
Výrobní závod Olomouc
Montážní závod Olomouc

Železniční 1, 772 10 Olomouc
Roháče z Dubé 6, 772 10 Olomouc
Jiráskova 5, 772 00 Olomouc

Okres: Olomouc
www: www.azd.cz
Počet zaměstnanců celkem: 525 – Olomouc (1 856 celkem)
z toho dělníci: 306 – Olomouc
Odvětví: elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Německo, Bulharsko, Rusko, Slovensko
Předmět importu: komponenty pro zabezpečovací zařízení
EXPORT: ANO
Země exportu: Srbsko, Černá Hora, Bělorusko, Litva, Turecko, Sýrie, Pol-
sko, USA, Slovensko, Řecko, Indie, Malajsie, Egypt, Irán
Předmět exportu: zabezpečovací zařízení pro železnice

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Odborník pro odvětví zabezpečovací a sdělovací techniky

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výzkum, vývoj, projektování, výroba, prodej, montáž, 
servis systémů pro řízení a zabezpečení bezpečnosti provozu železniční 
dopravy a systémů pro řízení a kontrolu silniční dopravy
Hlavní produkty: Železniční doprava (zabezpečovací zařízení pro kolejo-
vou dopravu – staniční, traťová, přejezdová, vlaková); provoz metra (zabez-
pečovací systémy); telekomunikační, informační a rádiové systémy pro do-
pravu; silniční, signalizační a parkovištní systémy, mýtné systémy a další 
zabezpečovací systémy v silniční dopravě a speciální zabezpečení
Stručný popis fi rmy: Společnost AŽD 
Praha s. r. o. je ryze česká fi rma, která se 
specializuje na komplexní dodávky řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomu-
nikační techniky, zejména pro kolejovou 
a silniční dopravu. Firma působí v pozici 
předního českého dodavatele doprav-
ních řídících a zabezpečovacích systémů 
a technologií již více než 50 let a vlastní 
podíl v několika dceřiných společnostech 
v ČR jako jsou např. Signal Mont, AK Sig-
nal, Signal Projekt, D-Com, Radom a dále 
v SR a dalších státech. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: AŽD PRAHA s. r. o.
Address:
Zásobovací a odbytový závod Olomouc
Výrobní závod Olomouc
Montážní závod Olomouc

Železniční 1, 772 10 Olomouc
Roháče z Dubé 6, 772 10 Olomouc
Jiráskova 5, 772 00 Olomouc

District: Olomouc
www: www.azd.cz
Total number of employees: 525 – Olomouc (1,856 total)
of which non-administrative staff : 306 – Olomouc
Industry: electrical engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Austria, Germany, Bulgaria, Russia, Slovakia 
Subject: safeguarding equipment components 
EXPORT: YES
Country of destination: Serbia, Montenegro, Belarus, Lithuania, Turkey, 
Syria, Poland, USA, Slovakia, Greece, India, Malaysia, Egypt, Iran
Subject: railway safeguarding equipment

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Expert in the area of safeguarding and telecommunication equipment 

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Research, development, design, manufacture, 
sale, installation, and servicing of control and safeguarding systems for 
rail and road transportation
Main products: Rail transportation (safeguarding systems for rail trans-
portation – stations, tracks, crossings, trains); metro (safeguarding 
systems); telecommunication, information and radio systems for trans-
portation; road, signalling and parking systems, toll systems and other 
safeguarding system in road transportation and special security

Brief description: AŽD Praha s. r. o. is 
a purely Czech company specialising in 
complex deliveries of control, safeguard-
ing, information and telecommunication 
equipment, especially for rail and road 
transportation. The company has been 
a leading Czech supplier of control and 
safeguarding systems for transportation 
for over 50 years and holds ownership 
interests in several subsidiaries, such as 
Signal Mont, AK Signal, Signal Projekt, 
Inoma Comp and Radom. 

OLOMOUC
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CZECH REPUBLIC ONAMBA s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: CZECH REPUBLIC ONAMBA s. r. o.
Adresa: Průmyslová 11

783 71 Olomouc-Holice
Okres: Olomouc
www:
Počet zaměstnanců celkem: 180
z toho dělníci: 150
Odvětví: elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: země EU, Čína, Indonésie, Japonsko, Malajsie, Thajsko, 
Vietnam
Předmět importu: elektromateriál, hotové výrobky – kabelové svazky
EXPORT: ANO
Země exportu: země EU
Předmět exportu: hotové výrobky – kabelové svazky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Technik se znalostí AUTO CAD, elektrotechnik

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba kabelových svazků a solárních produktů
Hlavní produkty: Kabelové svazky pro spotřební elektroniku, automobi-
lový průmysl a solární technologie
Stručný popis fi rmy: Czech Republic Onamba s. r. o. je dceřinou společ-
ností japonské korporace Onamba Co. Ltd. se sídlem v japonské Osace. 
Společnost se více než 60 let specializuje na výrobu kabelů, kabelových 
svazků, optických a jiných speciálních vodičů užívaných v nejrůznějších 
elektronických aplikacích a automobilové výrobě. Posledních 15 let se 
společnost také plně věnuje vývoji a výrobě produktů solárních technologií. 
Hlavní výrobní činností CRO je výroba kabelových svazků do automobilo-
vého průmyslu a spotřební elektroniky a výroba Junction boxů pro solární 
technologie. Hlavními trhy jsou západní a střední Evropa, v rámci korpo-
race však společnost působí po celém světě. Svým zákazníkům nabízí 
společnost vysokou kvalitu produktů, fl exibilitu při realizaci jejich řešení 
a masivní podporu při výzkumu a vývoji. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: CZECH REPUBLIC ONAMBA s. r. o.
Address: Průmyslová 11

783 71 Olomouc-Holice
District: Olomouc
www:
Total number of employees: 180
of which non-administrative staff : 150
Industry: electrical engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: EU countries, China, Indonesia, Japan, Malaysia, Thai-
land, Vietnam
Subject: electrical material, fi nished products – wiring harnesses
EXPORT: YES
Country of destination: EU countries
Subject: fi nished products – wiring harnesses

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Technician with knowledge of AUTO CAD, electrical engineer

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacture of wiring harnesses and solar prod-
ucts
Main products: Wiring harnesses for consumer electronics, automotive 
industry and solar technologies
Brief description: Czech Republic Onamba s. r. o. is a subsidiary of the 
Japanese corporation Onamba Co. Ltd. with its registered offi  ce in Osaka 
(Japan). The company has specialized for over 60 years in the manufacture 
of cables, wiring harnesses, and optical and other specialized conductors 
used in a great variety of electronic applications and in the automotive pro-
duction alike. For the past 15 years the company has also fully dedicated 
its eff orts to the development and manufacture of solar technology prod-
ucts. The main manufacturing activity of CRO is the production of wiring 
harnesses for the automotive industry and consumer electronics, and the 
production of junction boxes for solar technologies. The company’s princi-
pal markets include western and central Europe, but within the framework 
of the corporation the company is active worldwide. Its customers are of-
fered high product quality, customized solutions implementing fl exibility, 
and massive support of the research and development. 

OLOMOUC
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MIELE TECHNIKA s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: MIELE TECHNIKA s. r. o.
Adresa: Šumperská 1348

783 91 Uničov
Okres: Olomouc
www: www.miele.cz
Počet zaměstnanců celkem: 530
z toho dělníci: 430
Odvětví: elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Slovensko, Itálie, Polsko, Francie, Maďarsko 
Předmět importu: díly pro montáž výrobků, plechy, 
plasty, elektronika, spojovací materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Francie, Belgie, Nizozemí
Předmět exportu: hotové výrobky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Konstruktér, technik lisování plastů, technik lisování plechů, obsluha strojů 
pro lisování plastů a plechů

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba myček a přístrojů pro praní a sušení prádla
Hlavní produkty: Pračky, sušičky a myčky pro domácnosti i profesionální 
využití
Stručný popis fi rmy: Miele je jedním z celosvětově nejvýznamnějších 
výrobců přístrojů pro domácnost. Firma byla založena v Německu v roce 
1899 pány C. Miele a R. Zinkannem. Jedinečná kvalita výrobků má nejvyšší 
prioritu a je základem vynikajících úspěchů. Mie-
le technika s. r. o. v Uničově byla založena v roce 
2002. V následujícím roce byl vybudován výrobní 
závod a zahájena výroba. V současné době fi rma 
produkuje několik typů praček a sušiček a vyrábí 
také kombinované přístroje pro praní a sušení prá-
dla. V lednu 2007 byla rozšířena výroba o myčky 
nádobí. Všechny tyto investice fi nancuje společ-
nost Miele ze svých prostředků. Miele technika 
s. r. o. se může pochlubit moderními budovami 
a technologicky vyspělým výrobním zařízením. 
Pro zaměstnance jsou vytvářeny nadstandardní 
pracovní podmínky. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MIELE TECHNIKA s. r. o.
Address: Šumperská 1348

783 91 Uničov
District: Olomouc
www: www.miele.cz
Total number of employees: 530
of which non-administrative staff : 430
Industry: elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Germany, Slovenia, Italy, Poland, France, Hungaria 
Subject: components for the assembly of products, sheet metal, plastic 
components, electronics jointing material
EXPORT: YES
Country of destination: Germany, France, Belgium, The Netherlands
Subject: fi nished products

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Designer, engineer of plastics moulding, technician of metal stamping, op-
erator of machines for moulding and stamping

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of washing machines and equipment 
for laundry washing and drying
Main products: Washing machines, dryers and dishwashers for house-
hold and professional applications
Brief description: Miele is one of the world’s famous producers of house-
hold appliances. The company was established in Germany in 1899 by Mr 

Carl Miele and Reinhard Zinkann. Unique quality of 
products has the highest priority and stands be-
hind the successful history. Miele technika s. r. o. 
in Uničov was founded in 2002. During the next 
year a production plant was built and launched 
production. At present the company produces 
several types of washing machines and dryers. 
In January 2007 the assortment portfolio was 
extended by dishwashers. All these investments 
are fi nanced by Miele from its own resources. 
Miele technika s. r. o. boasts its modern buildings 
and state-of-the-art production technologies. The 
company off ers its employees (over 600) with very 
good working conditions. 

OLOMOUC
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M.L.S. HOLICE, spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: M.L.S. HOLICE, spol. s r. o.
Adresa: Sladkovského 43

772 04 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.leroysomer.com
Odvětví: elektrotechnický průmysl

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a pří-
strojů

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: M.L.S. HOLICE, spol. s r. o.
Address: Sladkovského 43

772 04 Olomouc
District: Olomouc
www: www.leroysomer.com
Industry: electrical engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production, installation and repairs of electrical 
machinery and appliances

MORATOP s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: MORATOP s. r. o.
Adresa: Šumperská 1349

783 91 Uničov
Okres: Olomouc
www: www.moratop.cz
Odvětví: elektrotechnický průmysl

POPIS FIRMY

Výroba topné techniky.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MORATOP s. r. o.
Address: Šumperská 1349

783 91 Uničov
District: Olomouc
www: www.moratop.cz
Industry: electrical engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Production of heating equipment.

OLOMOUC
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MICOS spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: MICOS spol. s r. o.
Adresa: Vápenice 17

796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.micos.cz
Počet zaměstnanců celkem: 147
z toho dělníci: 19
Odvětví: elektrotechnický průmysl, 

ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: země EU
Předmět importu: kancelářská technika
EXPORT: ANO
Země exportu: země EU
Předmět exportu: rozvaděče pro optické a metalické telekomunikační 
sítě

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Konstruktér, IT specialista, obchodní zástupce, montážní dělník

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Obchodní a zprostředkovatelská činnost
Hlavní produkty: Rozvaděče pro metalické a optické telekomunikační 
sítě, datové skříně, kolokační skříně, zodolněné transportní skříně, stíněné 
datové skříně (EMC), stíněné komory, doplňkové produkty pro optické sítě, 
testovací přístroje, venkovní multifunkční sloupky a osvětlení
Stručný popis fi rmy: MICOS spol. s r. o. působí na českém a slovenském 
trhu od roku 1990. Společnost je rozdělena na několik samostatných divizí. 
Divize TELCOM je zaměřena na výrobu kovových a plastových produktů ze-
jména v oblasti telekomunikací. Divize DANET se koncentruje na dodávky 
slaboproudých a silnoproudých elektrotechnologií s cílem jejich integrace 
do komplexních systémů řízení budov a objektů. Divize ITS je specializo-
vána na informační technologie 
a OBCHODNÍ divize (Offi  ce System) 
zajišťuje import a distribuci tele-
komunikační a kancelářské tech-
niky a potřeb. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MICOS spol. s r. o.
Address: Vápenice 17

796 01 Prostějov
District: Prostějov
www: www.micos.cz
Total number of employees: 147
of which non-administrative staff : 19
Industry: electrical engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: EU countries
Subject: offi  ce equipment
EXPORT: YES
Country of destination: EU countries
Subject: distribution cabinets for optical and metallic telecommunication 
networks

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Designer, IT specialist, sale representative and assembly worker

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacturing, commercial and sales activities
Main products: Distribution cabinets for optical and metallic telecommu-
nication networks, specialized data cabinets, ruggedized transport boxes, 
shielded data boxes (EMC), shielded chambers, supplementary compo-
nents for optical networks, testing equipment, outdoor multi-function pil-
lars, and lighting equipment
Brief description: MICOS spol. s r. o. operates in the Czech and Slovak 
markets since 1990. The company is structured into several separate divi-
sions. TELCOM Division is focused on the production of metallic and plastic 
products, assigned mainly for the fi eld of telecommunications. DANET Di-
vision concentrates on the supply of low-voltage and high-voltage electric-
ity equipment with a view on their integration into complex management 

systems of buildings and proper-
ties. ITS Division is specialized on 
information techologies and the 
COMMERCIAL Division (Offi  ce Sys-
tem) ensures import and distribu-
tion of telecommunications and 
offi  ce equipment and additional 
accessories.

PROSTĚJOV
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NORMA RZ s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: NORMA RZ s. r. o.
Adresa: Slezská 1

796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.normarz.cz
Počet zaměstnanců celkem: 26
z toho dělníci: 15
Odvětví: elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Elektromontér silnoproud

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Montáž, opravy, údržba, revize a projektování vyhra-
zených elektrických zařízení do 52 kV
Hlavní produkty: Rozvodné energetické sítě a zařízení
Stručný popis fi rmy: Vznik fi rmy 1991; certifi kace ČSN EN ISO 9001 v roce 
1999; certifi kace ČSN EN ISO 14001 v roce 2004; 
od 1998 smluvní partner Jihomoravské energeti-
ky a. s.; od roku 2005 smluvním partnerem E.ON 
ČR, s. r. o.; realizace rozvodných energetických sítí 
převážně v regionu Prostějovska.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: NORMA RZ s. r. o.
Address: Slezská 1

796 01 Prostějov
District: Prostějov
www: www.normarz.cz
Total number of employees: 26
of which non-administrative staff : 15
Industry: electrical engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Electrician assembler of heavy current

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Assembly, repairs, service, revision and projec-
tion of electrical restricted devices to 52 kV
Main products: See above 
Brief description: 1991 – Company foundation; 1999 – Certifi cation in 

accordance with the standard ČSN EN ISO 9001; 
2004 – Certifi cation in accordance with the stand-
ard ČSN EN ISO 14001; Since 1998 – the contrac-
tual partner of company Jihomoravská Energetika, 
a. s.; Since 2005 – the contractual partner of E.ON 
ČR, s. r. o.; Implementation of power distribution 
networks primarily in the region Prostějov. 

PROSTĚJOV
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MULTIDISPLAY s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: MULTIDISPLAY s. r. o.
Adresa: Olomoucká 306

753 01 Hranice
Okres: Přerov
www: www.multidisplay.cz
Odvětví: elektrotechnický průmysl

POPIS FIRMY

Výrobce vakuových obrazovek.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MULTIDISPLAY s. r. o.
Address: Olomoucká 306

753 01 Hranice
District: Přerov
www: www.multidisplay.cz
Industry: electrical engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Manufacturer of vacuum fl uorescent displays.

SIGNALBAU a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: SIGNALBAU a. s.
Adresa: Moštěnská 60/4a

750 02 Přerov-Lověšice
Okres: Přerov
www: www.signalbau.cz
Odvětví: elektrotechnický průmysl

POPIS FIRMY

Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení drah a vleček, energetic-
kých a telekomunikačních sítí.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: SIGNALBAU a. s.
Address: Moštěnská 60/4a

750 02 Přerov-Lověšice
District: Přerov
www: www.signalbau.cz
Industry: electrical engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Assembly of communication and security devices on railways and sidings, 
power and telecommunication networks.

PŘEROV
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EPCOS, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: EPCOS, s. r. o.
Adresa: Feritová 1

787 15 Šumperk
Okres: Šumperk
www: www.epcos.com 
Počet zaměstnanců celkem: 885
z toho dělníci: 727
Odvětví: elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Belgie, Čína
Předmět importu: stroje a zařízení, suroviny pro výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo
Předmět exportu: elektronické součástky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Výrobní a procesní technik, vývojář výrobků – inženýr aplikací, technik 
strojů

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba elektronických součástek
Hlavní produkty: Feritová jádra, keramické pozistory
Stručný popis fi rmy: Společnost EPCOS s. r. o. je významný výrobce fe-
ritových jader a keramických pozistorů. Společně s dalšími divizemi tvoří 
součást nadnárodní korporace TDK-EPC jejíž výrobní závody jsou rozmís-
těny na kontinentech Evropa, Asie a Amerika. Výrobky fi rmy nacháze-
jí uplatnění v automobilovém průmyslu, bílé technice a v poslední době 
i v solární technice. Hlavními výrobními procesy jsou úprava granulátu, 
lisování, výpal, řezání, broušení, povlakování, naprašování, kontrola a ba-
lení. Společnost EPCOS proto nabízí pracovní pozice zájemcům vzdělaným 
v oborech strojních, elektro, materiálového inženýrství, organické che-
mické technologie. Zaměstnancům nabízí zajímavou a samostatnou práci, 
možnost profesního růstu a podporu odborného i jazykového vzdělávání, 
pracovní stáže v sesterských společnos-
tech, motivující ohodnocení odpovídající 
kvalitě odvedené práce, zajištění ubyto-
vání a jeho hrazení po dobu tří měsíců po 
nástupu do zaměstnání a další zaměst-
nanecké výhody. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: EPCOS, s. r. o.
Address: Feritová 1

787 15 Šumperk
District: Šumperk
www: www.epcos.com 
Total number of employees: 885
of which non-administrative staff : 727
Industry: elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Germany, Belgium, China
Subject: machinery and equipment, raw materials for production
EXPORT: YES
Country of destination: Germany
Subject: terminal and control boxes, distribution boxes

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Manufacturing and process technologist, product developer – application 
engineer, machine technician

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of electronic components
Main products: Ferrite cores, ceramic capacitors
Brief description: EPCOS Company s. r. o. is a major manufacturer of fer-
rite cores, ceramic capacitors. Together with the other divisions are part of 
a multinational corporation TDK-EPC and its manufacturing facilities are lo-
cated on the continent of Europe, Asia and America. The company’s products 
are used in automotive, “white” technology and lately in solar technology. 
The main manufacturing processes are the form of granulate, pressing, 
burning, cutting, grinding, coating, sputtering, inspection and packaging. 
Company EPCOS off ers a well-educated job applicants in the fi elds of me-
chanical, electrical, material engineering, organic chemical technology. To 
workers company off ers an interesting and independent work, opportunities 
for professional growth and support of professional and language training, 

job placement in affi  liated companies, 
motivating remuneration corresponding 
to the quality of their work, accommoda-
tion and reimbursement for three months 
ast er taking up employment and other 
employee benefi ts. 

ŠUMPERK
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GENERI, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: GENERI, s. r. o.
Adresa: Uničovská 50

787 01 Šumperk
Okres: Šumperk 
www: www.generi.cz
Počet zaměstnanců celkem: 40
z toho dělníci: 7
Odvětví: elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Nizozemí, Skotsko, Německo
Předmět importu: topné kabely, ochranné skříně, světla, zásuvky
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Bělorusko, Bulharsko, …
Předmět exportu: svorkovnice a ovládací skříně, rozvaděče

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Konstruktér elektro, obchodní zástupce, obchodně-technický pracovník

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba elektrického zařízení do prostředí s nebez-
pečím výbuchu
Hlavní produkty: Svorkovnicové, ovládací a indikační skříně, rozvaděče, 
zásuvkové skříně, pojistkové skříně, ovladače, …
Stručný popis fi rmy: GENERI, s. r. o. je český výrobce nevýbušných el. 
přístrojů. Společnost byla založena v roce 1993 a v roce 1997 získala cer-
tifi kát ISO 9001. Výrobky fi rma dodává dle katalogu nebo jsou vyráběny 
podle individuálních přání zákazníka. Většina výrobků je certifi kována pro 
EU, pro ostatní zajišťujeme certifi kaci dle dohody.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: GENERI, s. r. o.
Address: Uničovská 50

787 01 Šumperk
District: Šumperk 
www: www.generi.cz
Total number of employees: 40
of which non-administrative staff : 7
Industry: elektrotechnický průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: The Netherlands, Scotland, Germany
Subject: heating cables, protection boxes, light fi xtures, sockets
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Belarus, Bulgaria
Subject: terminal and control boxes, distribution boxes

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Electrical design engineer, sales representative, commercial-technical 
specialist

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of explosion-proof equipment
Main products: Terminal boxes, control boxes, signal boxes, socket box-
es, fuse boxes, controls etc.
Brief description: GENERI, s. r. o. is a Czech manufacturer of explosion-
proof electrical equipment. The company was established in 1993, obtain-
ing certifi cation according to ISO 9001 in 1997. Products are supplied ac-
cording to the catalogue or are produced upon the individual customers’ 
requirements. Most products are EU-certifi ed; other certifi cations may be 
provided by previous agreement. 

ŠUMPERK
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ELZACO spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ELZACO spol. s r. o.
Adresa: B. Němcové 727/10

787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www: www.elzaco.cz
Odvětví: elektrotechnický průmysl

POPIS FIRMY

Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ELZACO spol. s r. o.
Address: B. Němcové 727/10

787 01 Šumperk
District: Šumperk
www: www.elzaco.cz
Industry: elektrotechnický průmysl

COMPANY DESCRIPTION

Production of dedicated machinery and equipment.

METRA ŠUMPERK s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: METRA ŠUMPERK s. r. o.
Adresa: Havlíčkova 919/24

787 01 Šumperk 
Okres: Šumperk
www: www.metra-su.cz
Odvětví: elektrotechnický průmysl

POPIS FIRMY

Výroba a prodej bimetalických teploměrů a termostatů, tepelných pojistek, 
manometrů a elektronických a odpařovacích rozdělovačů topných nákla-
dů. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: METRA ŠUMPERK s. r. o.
Address: Havlíčkova 919/24

787 01 Šumperk 
District: Šumperk
www: www.metra-su.cz
Industry: electrical engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Production and sale of bimetallic thermometers and thermostats, thermal 
fuses, manometers and electronic and evaporating heating cost distribu-
tors.

ŠUMPERK
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OCELIT s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: OCELIT, s. r. o.
Adresa: 790 52 Velké Kunětice 145
Okres: Jeseník
www: www.ocelit.cz
Počet zaměstnanců celkem: 54
z toho dělníci: 45
Odvětví: strojírenský průmysl, 

kovodělný průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko
Předmět importu: hliníkové suroviny 
EXPORT: ANO
Země exportu: Francie, Rakousko, Německo, Slovensko
Předmět exportu: odlitky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Slévač, brusič, svářeč CO

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba odlitků, kovovýroba
Hlavní produkty: Hliníkové odlitky, speciální kontejnery, svařence, stroje
Stručný popis fi rmy: Firma vznikla v 1996. V současné době podniká ve 
dvou provozovnách ve slévárně Svatobořicích-Mistříně a v provozu kovo-
výroby v Kelčanech.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: OCELIT, s. r. o.
Address: 790 52 Velké Kunětice 145
District: Jeseník
www: www.ocelit.cz
Total number of employees: 54
of which non-administrative staff : 45
Industry: engineering industry, 

metalworking industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Austria
Subject: aluminium materials
EXPORT: YES
Country of destination: France, Austria, Germany, The Netherlands, Al-
geria
Subject: castings

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Founder, grinder, welder under CO 

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of castings, metalworking
Main products: Aluminium castings, special containers, weldments, ma-
chines
Brief description: The company was founded in 1996. Currently operates 
in two plants: in the foundry Svatobořice-Mistřín and metalworking opera-
tion in Kelčany.

JESENÍK
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ONDŘEJOVICKÁ STROJÍRNA, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ONDŘEJOVICKÁ 
STROJÍRNA, a. s.

Adresa: Salisov 49
793 76 Zlaté Hory

Okres: Jeseník
www: www.ondrstroj.cz
Počet zaměstnanců celkem: 76
z toho dělníci: 41
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Kazachstán, USA, Izrael, Indie, Sýrie, Saudská 
Arábie, Irák, Čína, Severní Korea, Švýcarsko, Polsko, Francie, Německo, 
Švýcarsko, Rumunsko, Rakousko, Slovensko, Velká Británie, Norsko, Ma-
ďarsko, Bulharsko, Belgie. 
Předmět exportu: výměníky, kolony, ejektory, čerpadla

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Kotlář, zámečník, svářeč, obráběč kovů

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výrobce tlakových zařízení
Hlavní produkty: Zakázková výroba tlakových nádob a zařízení (zejmé-
na chladičů, tepelných výměníků a trubkových svazků, míchacích nádrží, 
zásobníků, topných hadů, kolon a dalších tlakových zařízení určených 
zejména pro petrochemický průmysl a rafi nerie), bezucpávkových čerpa-
del do agresivního prostředí (kaly a kyseliny), výroba náhradních dílů pro 
jadernou energetiku a ostatních produktů strojírenské výroby dle přání zá-
kazníka včetně vypracování dokumentace.
Stručný popis fi rmy: Ondřejovická strojírna, a. s. byla založena v roce 
1992 s kontinuitou strojírenské výroby od roku 1899. Vlastnictví fi rmy je 
ryze české. Společnost Ondřejovická strojírna, a. s. je výrobcem tlakových 
zařízení – výměníků, kolon a nádob s vyšší přidanou hodnotou pro petro-
chemický průmysl a rafi nerie. S touto specializovanou výrobou bylo zapo-
čato v roce 1964 a do dnešní doby fi rma 
vyrobila více než 1 800 ks tlakových nádob 
různého konstrukčního, materiálového 
a objemového provedení. Ve společnosti 
je zaveden plně funkční systém vzdělává-
ní, hodnocení a plánování lidských zdrojů, 
který vychází ze stanovené strategie roz-
voje společnosti a politiky integrovaného 
systému managementu. V rámci zajištění 
budoucího potenciálu aktivně spolupra-
cuje s odbornými učilišti a středními ško-
lami, je vybírána mezi studenty vysokých 
škol, jako spolutvůrce závěrečných baka-
lářských a diplomových prací. Společnost 
je držitelem titulu „Úspěšná fi rma 2009“, 
uděleným v soutěži Národní cena kvality.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ONDŘEJOVICKÁ 

STROJÍRNA, a. s.
Address: Salisov 49

793 76 Zlaté Hory
District: Jeseník
www: www.ondrstroj.cz
Total number of employees: 76
of which non-administrative staff : 41
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Russia, Kazakhstan, USA, Israel, India, Syria, 
Saudi Arabia, Iraq, China, North Korea, Switzerland, Poland, France, Ger-
many, Switzerland, Romania, Austria, Slovakia, Great Britain, Norway, 
Hungary, Bulgaria, Belgium
Subject: exchangers, columns, ejectors, pumps

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Boiler smith, locksmith, welder, machinist

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacturer of pressure vessels
Main products: Custom manufacturing of pressure tanks and equipment 
(mainly coolers, heat exchangers and tube bundles, mixing tanks, reser-
voirs, heating coils, columns and other pressure equipment designed es-
pecially for petrochemicals and refi neries), gland less pumps to aggressive 
environments (sludge and acids), manufacturing spare parts for nuclear 
power and other mechanical engineering products according to customer 
wish including preparation of documentation.
Brief description: Ondřejovická strojírna, a. s. was founded in 1992 with the 
continuity of mechanical engineering in 1899. Ownership of company is pure-
ly Czech. Ondřejovická strojírna, a. s. is a manufacturer of pressure equip-
ment – heat exchangers, columns and vessels with higher added value to the 
petrochemical industry and refi neries. With such specialized production was 

began in 1964 and until today the company 
produced more than 1800 pieces of various 
pressure tanks of various design, material 
and volume performance. The company 
has introduced a fully functional system 
of training, evaluation and planning of hu-
man resources, based on the strategies of 
development and an integrated manage-
ment system. In order to ensure the future 
potential company actively cooperates with 
vocational and secondary schools, com-
pany is submitter of the fi nal bachelor’s 
and diploma work of university students. 
The company holds the title of “Success-
ful Business 2009”, granted by the National 
quality award competition. 

JESENÍK
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PZA KOVOSTROJ s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PZA KOVOSTROJ s. r. o.
Adresa: Fučíkova 260

790 70 Javorník
Okres: Jeseník
www: www.pzakovostroj.cz
Počet zaměstnanců celkem: 8
z toho dělníci: 6
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Frézování, soustružení, svařování, dělení materiálu

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Kovoobrábění, zámečnictví, nástrojařství, výroba 
strojů a zařízení pro všeobecné účely, maloobchod provozovaný mimo řád-
né provozovny, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Hlavní produkty: Svařování (pojezdy tribun, svařování dílce různých roz-
měrů a tvarů, schodiště, brány, vrata, pásové dopravníky, závěsné zařízení 
na zemědělské stroje, posuvná zařízení na vagóny), soustružení (hřídele 
v délce až 2,5 metrů, hnací a poháněcí dílce dopravníků, soustružení bub-
nů, přírub, řemenic, rolny, pouzdra), frézování, vrtání, dělení materiálu, 
štosování
Stručný popis fi rmy: Malá strojírenská fi rma, která se zabývá obráběním 
kovů, jako je soustružení, frézování, svařování a dělení materiálu.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PZA KOVOSTROJ s. r. o.
Address: Fučíkova 260

790 70 Javorník
District: Jeseník
www: www.pzakovostroj.cz
Total number of employees: 8
of which non-administrative staff : 6
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: – 
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Miller, lathe, welder

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Metalworking, locksmithery, tool engineering, 
production of machines and equipment for general purposes, retail outside 
of regular stores, manufacture of metal structures and fabricated metal 
products
Main products: Welding (travels stands, welding parts of various sizes 
and shapes, staircases, gates, conveyors, list ing devices for agricultural 
machinery, feeding equipment to cars), turning (shast s of up to 2.5 m, the 
driving and drive components of conveyors, turning drums, fl anges, pul-
leys, rollers, bushes), milling, drilling, cutting material, layering
Brief description: A small engineering company, which deals with ma-
chining of metals, such as turning, milling, welding and cutting. 

JESENÍK
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VELOBEL, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: VELOBEL, s. r. o.
Adresa: Polská 497

793 76 Zlaté Hory
Okres: Jeseník
www: www.velobel.com
Počet zaměstnanců celkem: 65
z toho dělníci: 56
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Slovensko
Předmět importu: chemikálie, různé
EXPORT: ANO
Země exportu: Evropa, Jižní Amerika, Afrika 
Předmět exportu: doplňky, díly a příslušenství jízdních kol

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Galvanizér, strojírenský dělník, svařeč

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba dílů, doplňků a příslušenství jízdních kol; gal-
vanické pokovování (Zn, Chrom, Saténový nikl)
Hlavní produkty: Zvonky, pumpy, řídítka, představce, sedlovky na jízdní 
kola
Stručný popis fi rmy: Firma vznikla v roce 1996 a její činnost zpočát-
ku navázala na předchozí výrobu závodu Velamos Zlaté Hory. Vzhledem 
k omezení výroby jízdních kol v ČR z důvodu dovozů z Asie, začala fi rma 
hledat výrobu také mimo obor cyklistiky. V současné době kromě dílů a do-
plňků na jízdní kola vyrábí i různé komponenty pro nábytkářství, staveb-
nictví, elektrotechniku a další obory. Důležitou částí výroby je i galvanické 
pokovení – zinkování, niklování a chromování včetně saténového chromu. 
Na části galvanických linek probíhá výroba pro fi rmu Shimano, která patří 
k našim nejvýznamnějším zákazníkům. Dalším z významných odběratelů 
v oboru cyklistiky je jeden z největších evropských výrobců jízdních kol 
– německý Panther, pro jehož závody v Německu, Litvě a Čechách se zde 
vyrábějí řídítka a další komponenty.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: VELOBEL, s. r. o.
Address: Polská 497

793 76 Zlaté Hory
District: Jeseník
www: www.velobel.com
Total number of employees: 65
of which non-administrative staff : 56
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Germany, Slovakia
Subject: chemicals, various 
EXPORT: YES
Country of destination: Europe, South America, Africa
Subject: accessories, parts and accessories for bicycles

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Galvanizer, an engineering worker, welder

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of parts, accessories and accessories 
for bicycles; electroplating (zinc, chrome, satin nickel)
Main products: Bells, pumps, handlebars, stems, seat posts for bicycles
Brief description: Velobel company was found in 1996. At fi rst its activi-
ties took up previous production of the Velamos Zlaté Hory plant. Consid-
ering limitation of bicycle production in the Czech Republic due to imports 
from Asia, the company had also started to look for the production outside 
the bicycling line. At present, together with bicycle parts and components, 
it produces also various components for furniture a building industry, elec-
trotechnics and other fi elds. Important part of the production is electro-
plating – zinc-plating, nickel-plating, chromium-plating incl. satin chrome. 
Production for Shimano, one of our most important customers, takes place 
at the part of the electrolytic line. Our another important client from the 
fi eld of bicycling is one the biggest European producers of bikes – German 
Panther. We produce handelbars and other components for its factories in 
Germany, Lithuania and the Czech Republic.

JESENÍK
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VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s. 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: VÍTKOVICE POWER 
ENGINEERING, a. s. 
NS HARD JESENÍK

Adresa: Jaroslava Ježka 925/20
790 00 Jeseník

Okres: Jeseník
www: www.vitkovicepower.cz
Počet zaměstnanců celkem: 220
z toho dělníci: 150
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Rusko, Dánsko, Polsko, Německo, Rakousko, 
Francie
Předmět exportu: ocelové konstrukce

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Svářeč, konstruktér, obchodník, technolog

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba a montáž lehkých a středních ocelových kon-
strukcí
Hlavní produkty: Lehké a střední ocelové konstrukce, technologické oce-
lové konstrukce
Stručný popis fi rmy: Strojírenský závod technologicky vybavený na vý-
robu halových a technologických ocelových konstrukcí a prvků opláště-
ní. Nosnou výrobní profesí je svařování. Firma je držitelem systémových 
certifi kátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 
a Velkého svařovacího průkazu dle DIN 18800-7, produkt HARD.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING, a. s. 
NS HARD JESENÍK

Address: Jaroslava Ježka 925/20
790 00 Jeseník

District: Jeseník
www: www.vitkovicepower.cz
Total number of employees: 220
of which non-administrative staff : 150
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia,Russia, Denmark, Poland, Germany, 
Austria, France
Subject: steel structures

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Welder, designer, dealer, technologist

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacture and assembly of light and medium 
steel structures
Main products: Light and medium steel structures, technological steel 
structures
Brief description: Engineering technologically equipped factory for the 
production of halls and technological steel structures and sheating ele-
ments. The main production profession is welding. The company holds 
system certifi cates in accordance the standards EN ISO 9001, ČSN EN ISO 
14001, ČSN OHSAS 18001 and Great welding certifi cate according to DIN 
18800-7, product HARD. , product HARD. 

JESENÍK
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ČESKOSLEZSKÁ VÝROBNÍ, a. s.

WAREX spol. s r. o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti: ČESKOSLEZSKÁ VÝROBNÍ, a. s.
Adresa: Nerudova 437

793 76 Zlaté Hory
Okres: Jeseník
www: www.csv.cz
Odvětví: strojírenský průmysl

POPIS FIRMY

Výroba – prodej – montáž kontejnerů.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti: WAREX spol. s r. o.
Adresa: Dukelská 722

790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www: www.warex.cz
Odvětví: strojírenský průmysl

POPIS FIRMY

Projekce, výroba a montáž ocelových konstrukcí.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ČESKOSLEZSKÁ VÝROBNÍ, a. s.
Address: Nerudova 437

793 76 Zlaté Hory
District: Jeseník
www: www.csv.cz
Industry: engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Manufacture – sale – assembly of cabins.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: WAREX spol. s r. o.
Address: Dukelská 722

790 01 Jeseník
District: Jeseník
www: www.warex.cz
Industry: engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Designing, production and assembly of steel structures.

JESENÍK
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ABO VALVE, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ABO VALVE, s. r. o.
Adresa: Tř. Svobody č.p. 43/39

772 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.abovalve.cz
Počet zaměstnanců celkem: 50
z toho dělníci: 25
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Německo, Maďarsko, Rusko, Nizozemí
Předmět exportu: uzavírací klapky, zpětné klapky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Konstruktér, technolog, operátor CNC strojů, technik

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba, kompletace a prodej armatur
Hlavní produkty: Uzavírací klapky, zpětné klapky, šoupátka, kulové ko-
houty
Stručný popis fi rmy: ABO VALVE, s. r. o. byla založena v roce 1993 jako 
společný podnik české společnosti Siwatec, a. s. a francouzské fi rmy 
BURACCO SA pod názvem Armatury Buracco Olomouc, spol. s r. o. (dnes 
jen ABO VALVE, s. r. o.) V současné době představuje ABO největšího vý-
robce uzavíracích a zpětných klapek v České republice. ABO valve vyrábí 
centrické a excentrické uzavírací klapky pro použití v chemii, potravinář-
ství, lodním průmyslu, energetice, rafi nériích a v důlním průmyslu. Naše 
výrobky také nacházejí využití v provozech zabývající se přepravou ropy 
a chemických látek. Výrobní areál společnosti se nachází v Olomouci. ABO 
má 3 prodejní a servisní pobočky – na Slovensku, v Rusku a v Singapuru. 
Společnost nabízí bezplatné technické poradenství a kompletní záruční 
a pozáruční servis.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ABO VALVE, s. r. o.
Address: Tř. Svobody č.p. 43/39

772 00 Olomouc
District: Olomouc
www: www.abovalve.cz
Total number of employees: 50
of which non-administrative staff : 25
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Poland, Germany, Hungary, Russia, The Neth-
erlands
Subject: closing valves, reverse valves

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Constructor, technologist, CNC machine operator, technician

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production, assembling and sale armatures
Main products: Closing valves, reverse valves, slide-valves, ball cocks
Brief description: ABO valve, s. r. o. Was founded in 1993 as a joint ven-
ture of Czech company Siwatec, a. s. And French company BURACCO SA 
under the name of Armatury Buracco Olomouc. (currently only ABO valve 
s. r. o.) Currently company ABO is the largest manufacturer of closing and 
reverse valves in the Czech Republic. ABO valve produces centric and acen-
tric valves for usie in chemical industry, food-processing industry, ship in-
dustry, energetic industry, refi ners and mining industry. Products are of 
use in plants transporting oil and chemical materials. Production areal 
is situated in Olomouc. Company ABO consists of three sale and service 
branches – in The Slovak Republic, Russia and in Singapore. Company of-
fers free of charge technical consulting and complete guarantee and ast er 
guarantee service.
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HOPAX s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: HOPAX s. r. o.
Adresa: Nádražní 106

784 01 Červenka
Okres: Olomouc
www: www.hopax.cz
Počet zaměstnanců celkem: 203
z toho dělníci: 149
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Francie, Německo
Předmět importu: zdvihací zařízeni, hutní materiál, barvy
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Norsko
Předmět exportu: ocelové svařence

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Zámečník, svářeč, horizontář, řidič

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba a montáž ocelových konstrukcí, zámečnictví, 
kovoobráběčství, výroba, montáž a oprava zdvihacích zařízení, silniční mo-
torová doprava nákladní
Hlavní produkty: Opracované svařence, průmyslové haly, mostové 
a sloupové jeřáby
Stručný popis fi rmy: Společnost Hopax byla založena v roce 1994 panem 
Jozefem Pavlíkem. V současné době zaměstnává cca 200 lidí. Společnost 
je činná v oblasti výroby svařovaných ocelových konstrukcí z nelegovaných 
ocelí. Výrobní prostory fi rmy a nosnosti jeřábů umožňují výrobu svařenců 
do hmotnosti 35 t a délky 35 m. Oblasti výroby jsou svařované konstruk-
ce strojních dílů včetně opracování a výroba a montáž průmyslových hal. 
Haly jsme schopni vybavovat rovněž jeřábovými drahami a jeřáby. Jeřáby 
vyrábíme na základě licenční smlouvy 
s francouzskou fi rmou Verlinde. Maximál-
ní rozpětí hal je 60m, jeřábů 24 m, maxi-
mální nosnost vyráběných jeřábů je 80 t. 
Od roku 2008 společnost Hopax provozuje 
mezinárodní kamionovou autodopravu po 
celé Evropě. Firma má certifi kovaný sys-
tém řízení jakosti ISO9001:2009 a envi-
ronmentu ISO 14001:2005.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: HOPAX s. r. o.
Address: Nádražní 106

784 01 Červenka
District: Olomouc
www: www.hopax.cz
Total number of employees: 203
of which non-administrative staff : 149
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: France, Germany 
Subject: list ing devices, metallurgical materials, colours
EXPORT: YES
Country of destination: Germany, Norway
Subject: steel weldments

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Locksmith, welder, driver

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production and assembly of steel structures, 
locksmithery, metal working, production, assembly and repairs of list ing 
devices, road truck transport
Main products: Machined weldments, industrial halls, portal and pillar 
cranes
Brief description: Company Hopax was founded in 1994 by Mr Jozef 
Pavlík. Currently company has 200 employees. Company is dealing with 
production of welded steel structures of form carbon steel. The company is 
active in the production of welded steel structures from carbon steel. Com-
pany production facilities enable the production capacity of cranes in weld-
ments weighing 35 tons and a length of 35 m. Production fi elds are welded 
construction machinery parts, including processing and manufacturing and 

assembly of industrial buildings. Halls 
can be also equipped by the crane tracks 
and cranes. Cranes are manufactured un-
der a license agreement with French fi rm 
Verlinde. The maximum margin of halls 
is 60 m, crane 24 m, the maximum load 
produced 80 tons crane. Since 2008, the 
company operates Hopax international 
road transport by truck across Europe. 
The company has a certifi ed quality man-
agement system ISO9001: 2009 and Envi-
ronmental ISO 14001:2005.

OLOMOUC



40

Strojírenský prům
ysl

Engineering industry

HYDROSYSTEM PROJECT a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: HYDROSYSTEM PROJECT a. s.
Adresa: Kosmonautů 6a; P.O.Box 144

772 11 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.hydrosystem.eu
Počet zaměstnanců celkem: 46
z toho dělníci: –
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Polsko, Slovensko, Ukrajina, Rusko 
Předmět exportu: projekce a dodávky systémů s čerpacími zařízeními

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Projektant

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Inženýrské činnosti
Hlavní produkty: Průmyslové čerpací stanice, kompletní vodní hospodář-
ství, vysokotlaký systém ostřiku okují, zařízení pro hydraulickou dopravu 
hydrosměsí, tlakovací zařízení
Stručný popis fi rmy: HYDROSYSTEM se specializuje na inženýring 
a kompletní dodávky hydraulických systémů pro čerpaní kapalin a sus-
penzí. Bezprostřední propojení výzkumu, inženýringu, realizace a využívání 
informačních technologií umožňuje neustále inovovat naše produkty.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: HYDROSYSTEM PROJECT a. s.
Address: Kosmonautů 6a; P.O.Box 144

772 11 Olomouc
District: Olomouc
www: www.hydrosystem.eu
Total number of employees: 46
of which non-administrative staff : –
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Germany, Poland, Slovakia, Ukraine, Russia
Subject: projection and delivery systems with pumping equipment

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Designer

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Engineering
Main products: Industrial pumping stations, complete water treatment 
plants, high-pressure hydraulic descaling systems, equipment for hydrau-
lic transport of slurry, pressurizing sets
Brief description: HYDROSYSTEM specializes in engineering and com-
plete supplies of hydraulic systems for pumping of liquids and slurry. The 
direct interconnection of research, engineering, implementation, as well as 
the utilization of information technology results in a continual innovation 
of our products.
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ISH&MSA ČERPADLA a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ISH&MSA ČERPADLA a. s.
Adresa: Barákova 199/15

772 43 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.cerpadla.cz
Počet zaměstnanců celkem: 119 
z toho dělníci: 57 
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Slovensko, Německo, Rusko
Předmět importu: čerpadla, náhradní díly
EXPORT: ANO
Země exportu: Rakousko, Rusko, Kazachstán, Polsko, Slovensko 
Předmět exportu: čerpadla, náhradní díly

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Frézař, soustružník, konstruktér 

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba čerpadel
Hlavní produkty: Čerpadla a náhradní díly
Stručný popis fi rmy: Společnost ISH&MSA ČERPADLA a. s. vznikla spoje-
ním výrobních i vývojových kapacit společností ISH-Čerpadla a. s. Olomouc 
a MSA Čerpadla a servis armatur s. r. o. Dolní Benešov v roce 2004. Tradice 
výroby čerpací techniky v obou původních společnostech sahají již do ob-
dobí jejich začlenění v rámci koncernu SIGMA. Po rozpadu koncernu byly 
jednotlivé společnosti privatizovány; vznikly tak společnosti ISH a. s. a MSA 
a. s. Části zabývající se výrobou čerpadel, závlahové techniky, dodávkou 
náhradních dílů a servisem. Novým spojením výrobních kapacit a sorti-
mentů těchto společností vznikl nyní celek, který svým programem patří 
k největším výrobcům průmyslových čerpadel v České republice.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ISH&MSA ČERPADLA a. s.
Address: Barákova 199/15

772 43 Olomouc
District: Olomouc
www: www.cerpadla.cz
Total number of employees: 119 
of which non-administrative staff : 57 
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Italy, Slovakia, Germany, Russia
Subject: pumps, spare parts
EXPORT: YES
Country of destination: Austria, Russia, Kazakhstan, Poland, Slovakia
Subject: pumps, spare parts

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Miller, turner, designer

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacture of pumps
Main products: Pumps and spare parts
Brief description: Company ISH&MSA ČERPADLA a. s. created through 
the merger of manufacturing and development capabilities ISH-ČERPADLA 
a. s. Olomouc and MSA Čerpadla a servis armatur s. r. o. Dolní Benešov in 
2004. Tradition of pumping equipment production in both companies dates 
back to the period when they were members of the concern SIGMA. Ast er 
concern transform each company was privatized and companies ISH a. s. 
and MSA a. s. were created. Companies involved in the manufacture of 
pumps, irrigation equipment, spare parts and service. By new connection 
of production capacity and assortments of these companies was founded 
now a whole that by its programme belongs to the largest manufacturers 
of industrial pumps in the Czech Republic.
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MODISO, v. o. s. ŠTERNBERK
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: MODISO, v. o. s. ŠTERNBERK
Adresa: Světlov 6

785 01 Šternberk
Okres: Olomouc
www: www.modiso.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 24 
z toho dělníci: 12 
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Portugalsko, Italie, Francie
Předmět importu: stroje, nástroje, hutní profi ly
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Slovensko, Německo, Rusko
Předmět exportu: technologické celky – linky, stroje a zařízení

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Zámečník-mechanik, svářeč, konstruktér

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Dodávky technologických celků pro výrobu oken 
a dveří, dřevoobráběcí stroje, dřevařské lisy, stroje a zařízení na výrobu 
oken, dveří, dřevostaveb a jiných dřevařských produktů. Speciální stroje 
pro hutní průmysl – slévárny, zakázkové stroje
Hlavní produkty: CNC centra na okna a dveře, rámové lisy, vrtačky, linky 
povrchové úpravy, lakovny, montážní linky, silikonovací automaty, nástro-
jové soupravy pro dřevařský průmysl, speciální stroje pro dřevostavby, 
speciální stroje na vyspravování vad dřeva, dopravníky, manipulátory
Stručný popis fi rmy: Společnost byla založena v roce 1963 jako VÝ-
ZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV DŘEVAŘSKY – specializace pro stavebně 
truhlářský. V roce 1991 byla privatizována jako MODISO v. o. s.ŠTERN-
BERK se stejným zaměřením pro stavebně truhlářskou výrobu. Společnost 
se etablovala na trhu jako dodavatel technologických celků pro největší 
výrobce oken a dveří a jiných dřevařských produktů, úspěšně realizovala 
dodávky pro renomované výrobce oken a dveří jak v České republice, tak 
i na Slovensku a v Polsku.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MODISO, v. o. s. ŠTERNBERK
Address: Světlov 6

785 01 Šternberk
District: Olomouc
www: www.modiso.cz 
Total number of employees: 24 
of which non-administrative staff : 12 
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Germany, Portugal, Italy, France
Subject: machinery, tools, metallurgical profi les
EXPORT: YES
Country of destination: Poland, Slovakia, Germany, Russia 
Subject: technology units – line units, machinery and equipment

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Locksmith-mechanic, welder, designer

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Deliveries of technological units for the produc-
tion of windows and doors, woodworking machines, woodworking press-
es, machines and equipment for manufacturing windows, doors, wooden 
buildings and other timber products; Special machines for the steel indus-
try, foundries. Machines according to customer wish
Main products: CNC machining centres for windows and doors, frame 
presses, drills, fi nishing lines, paint shops, assembly lines, automatons for 
silicone covering, tool kits for wood industry, special machines for wood 
construction, special machines for patching defects in wood, conveyors, 
manipulators
Brief description: The company was founded in 1963 as R & D INSTITUTE 
OF TIMBER-specializations for joinery. In 1991, was privatized as MODIS, 
public company ŠTERNBERK with the same emphasis on joinery produc-
tion. Company presents in the market as a supplier of technological equip-
ment to the largest manufacturer of windows and doors and other wood 
products, has successfully implemented a supply for a reputable window 
and door manufacturer in the Czech Republic and the Slovak Republic and 
Poland.
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MORAVSKÉ POTRAVINÁŘSKÉ STROJÍRNY, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: MORAVSKÉ POTRAVINÁŘSKÉ 
STROJÍRNY, a. s.

Adresa: Dolní Hejčínská 47/25
779 00 Olomouc

Okres: Olomouc
www: www.mopos.com
Počet zaměstnanců celkem: 80
z toho dělníci: 57
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Rakousko
Předmět importu: pohony, čidla, elektrokomponenty, pneukomponenty
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Polsko, Bělorusko, Slovensko, Rumunsko. Fran-
cie, Itálie, Mongolsko, Litva, Ukrajina, Maďarsko
Předmět exportu: potravinářské stroje a IC, obrobené ocelové a nerezové 
svařence

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Strojírenský konstruktér, projektant řídících systémů, svářecí technolog – 
programátor svářecích robotů, svařeč, obraběč kovů

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba, montáž a prodej potravinářských strojů, 
komplexních linek, IC a svařenců
Hlavní produkty: Komplexní linky pro výrobu chleba, formového a tous-
tového chleba, rohlíků a bílého pečiva, komplexní dodávky zařízení pro sla-
dovny, svařence pro výrobu elektromotorů, speciální rozvaděčové skříně 
– z oceli a nerez oceli 
Stručný popis fi rmy: Akciová společnost Moravské potravinářské stro-
jírny Olomouc (MOPOS) je významným tradičním výrobcem a dodavatelem 
strojů, technologických linek a výrobních závodů pro potravinářský průmy-
sl, zejména pro sladovny a pekárny, dále pro paletizační sys-
témy, dopravníky sypkých hmot a nádrže. Významný 
podíl na výrobní a dodavatelské činnosti fi rmy získaly 
v posledních letech rovněž vyráběné a dodávané 
svarky z oceli a nerezové oceli dodávané rovněž v ob-
robeném stavu.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MORAVSKÉ POTRAVINÁŘSKÉ 

STROJÍRNY, a. s.
Address: Dolní Hejčínská 47/25

779 00 Olomouc
District: Olomouc
www: www.mopos.com
Total number of employees: 80
of which non-administrative staff : 57
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Germany, Austria
Subject: drives, sensors, electrical components, pneumatic components
EXPORT: YES
Country of destination: Russia, Poland, Belarus, Slovakia, Romania. 
France, Italy, Mongolia, Lithuania, Ukraine, Hungary
Subject: food processing machines and IC machined stainless steel and 
weldments

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Engineering designer, control systems designer, welding engineer – weld-
ing robot programmer, welder, metal machinist.

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacture, assembly and sale of food process-
ing machinery, complete lines, IC and weldments
Main products: Complete production lines for bread, mould and toasting 
bread, rolls and white bread, complete equipment supply for the malting 
plant, steel structures for production of electric motors, special control 
cabinets – made from steel and stainless steel 
Brief description: Joint-stock company Moravské potravinářské strojírny 
Olomouc, a. s. (MOPOS) is a major producer and supplier of traditional ma-
chines, technological lines and plants for the food industry, especially for 

malting and bakeries, as well as for palletizing systems, conveyors, bulk 
materials and containers. A signifi cant share of the production 

and supply activities of the company acquired in recent 
years also produced and supplied welds of steel and 

stainless steel also available in machined form.
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SIGMA GROUP a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: SIGMA GROUP a. s.
Adresa: Jana Sigmunda 79

783 50 Lutín
Okres: Olomouc
www: www.sigma.cz
Počet zaměstnanců celkem: 722
z toho dělníci: 361
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Polsko, Rusko, Německo, Rakousko
Předmět importu: mechanické ucpávky, motory, odlitky, spojky
EXPORT: ANO
Země exportu: Francie, Indie, Rusko, Egypt, Ukrajina, Polsko
Předmět exportu: čerpadla, čerpací celky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Konstruktér, projektant, soustružník kovů, mechanik – seřizovač

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Vývoj, projektování, výroba, montáž, opravy a údržba 
čerpadel, čerpacích zařízení včetně technologických částí
Hlavní produkty: Čerpadla a dodávky celků čerpací techniky pro ener-
getiku, vodohospodářství, těžbu surovin a petrochemii, speciální čerpadla 
např. pro záchranářské účely, ochranné dýchací fi ltry
Stručný popis fi rmy: Společnost SIGMA GROUP a. s. navazuje na dlouho-
dobou výrobu čerpacích zařízení v Lutíně, která má tradici již od roku 1868 
a fi rmy s názvem SIGMA vždy patřily a v současnosti také patří k nejvý-
značnějším producentům čerpadlářské techniky. Nejrůznější typy čerpa-
del označené symbolickým trojzubcem (slovní označení SIGMA a grafi cká 
značka TROJZUBEC jsou ochrannými známkami již od roku 1922) spolehli-
vě pracují v mnoha aplikacích v tuzemsku i v dalších zemích celého světa. 
Současný výrobní program zahrnuje mnoho typových čerpadel nejrůznější-
ho provedení a uplatnění, dále pak výrobu 
příslušenství čerpacích zařízení a výrobu 
dýchacích fi ltrů.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: SIGMA GROUP a. s.
Address: Jana Sigmunda 79

783 50 Lutín
District: Olomouc
www: www.sigma.cz
Total number of employees: 722
of which non-administrative staff : 361
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Poland, Russia, Germany, Austria
Subject: mechanical seals, motors, castings, clutches
EXPORT: YES
Country of destination: France, India, Russia, Egypt, Ukraine, Poland
Subject: pumps, pumping units

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Designer, metal lathe, a mechanic – fi tter

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Development, design, manufacture, installation, 
repair and maintenance of pumps, pumping equipment, including techno-
logical parts
Main products: Pumps and pumping equipment supply units for energy, 
water, mining and petrochemicals, such as special pumps for rescue pur-
poses, protective breathing fi lters
Brief description: SIGMA GROUP company a. s. continues in a long-term 
production of pumping equipment in Lutín, which has a tradition since 1868 
and the companies called Sigma have always been and is currently also 
one of the most prominent producers pump technology. Various types of 
pumps, marked the symbolic trident (SIGMA sign and graphic symbol are 
trademark of Trident since 1922) work reliably in many applications in the 
Czech Republic and other countries around the world. The current portfolio 

includes many types of pumps of various 
design and implementation, as well as 
production facilities and pumping equip-
ment manufacturing respiratory fi lters.
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TOS OLOMOUC, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: TOS OLOMOUC, s. r. o.
Adresa: Tovární 1180/30

779 00 Olomouc-Hodolany 
Okres: Olomouc
www: www.tos-olomouc.cz
Počet zaměstnanců celkem: 125
z toho dělníci: 80
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: komponenty obráběcích strojů
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rusko, Polsko, Finsko, Egypt, Norsko, USA
Předmět exportu: frézky, skelety obráběcích strojů

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Technicky vzdělaní pracovníci na pozice kontrolor jakosti, technolog, pra-
covník prodeje jazykově vybavený, vedoucí provozu, frézař-horizontkař, 
brusič

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Stavba strojů s mechanickým pohonem
Hlavní produkty: Konzolové frézky s rozměrem pracovního prostoru max. 
1 300×400 mm, a výkonem hl. motoru 5,5 kW, skelety obráběcích strojů
Stručný popis fi rmy: Tradice výroby obráběcích strojů fi rmy spadá do 
20.–30. let minulého století. Specializace výroby frézek určité velikosti 
se defi novala v 60. letech. V současnosti představuje výroba tradičních 
frézek cca 40 %, dalších 30 % představuje výroba skeletů obráb. strojů 
pro americkou a německé fi rmy. Větší část zbývající výrobní kapa-
city představuje výrobu komponentů obráb. strojů pro mateř-
skou fi rmu TOS Varnsdorf. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: TOS OLOMOUC, s. r. o.
Address: Tovární 1180/30

779 00 Olomouc-Hodolany 
District: Olomouc
www: www.tos-olomouc.cz
Total number of employees: 125
of which non-administrative staff : 80
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Germany
Subject: components of machine tools
EXPORT: YES
Country of destination: Germany, Russia, Poland, Finland, Egypt, Nor-
way, USA
Subject: milling machines, skeletons of machine tools

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Technically trained personnel for positions of quality controllers, techni-
cians, sales staff  with knowledge of languages, chief of operation, miller, 
grinder

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Machine construction with of mechanical drive
Main products: Knee-type milling machines with working dimensions 
area 1,300×400 mm max and performance of the main motor 5.5 kW, skel-

etons of machine tools
Brief description: Company tradition in the manufacture of machine 
tools falls within the 20 to 30 years of the last century. Specialization of 
production milling of a certain size was defi ned in the 60s. At present, 
the production of traditional milling machines is about 40 %, other 30 % 
of production is a production of skeletons of machine tools for the 
American and German companies. Greater part of the remaining pro-

duction capacity is the production of components of machine 
tools for its home company TOS Varnsdorf.
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AMSINTES, s. r. o. 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: AMSINTES, s. r. o.
Adresa: Cholinská 988

784 01 Litovel
Okres: Olomouc
www: www.ams-intes.cz
Odvětví: strojírenský průmysl

POPIS FIRMY

Opravy pracovních strojů, výroba ozubených kol.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: AMSINTES, s. r. o.
Address: Cholinská 988

784 01 Litovel
District: Olomouc
www: www.ams-intes.cz
Industry: engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Repairs of machinery, production of gear wheels.

HAJDO spol.s r. o.

HONEYWELL AEROSPACE, a. s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti: HAJDO spol.s r. o.
Adresa: Číhadlo 951 / 5

784 01 Litovel
Okres: Olomouc
www: www.hajdo.cz
Odvětví: strojírenský průmysl

POPIS FIRMY

Projekční a konstrukční činnost, výroba a montáž strojních celků a náhrad-
ních dílů.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti: HONEYWELL AEROSPACE, a. s.
Adresa: Nádražní 50

783 65 Hlubočky-Mariánské Údolí
Okres: Olomouc
www: www.honeywell.com
Odvětví: strojírenský průmysl

POPIS FIRMY

Výroba žáruvzdorných součástek do leteckých motorů a titanových kom-
ponent.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: HAJDO spol.s r. o.
Address: Číhadlo 951 / 5

784 01 Litovel
District: Olomouc
www: www.hajdo.cz
Industry: engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Design, manufacture and installation of machinery units and spare parts.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: HONEYWELL AEROSPACE, a. s.
Address: Nádražní 50

783 65 Hlubočky-Mariánské Údolí
District: Olomouc
www: www.honeywell.com
Industry: engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Production of heat-resistant parts for aircrast  engines and titanium com-
ponents.

OLOMOUC



47

St
ro

jír
en

sk
ý p

rů
m

ys
l

En
gi

ne
er

in
g 

in
du

st
ry

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: www.moramoravia.cz
Odvětví: strojírenský průmysl

POPIS FIRMY

Vývoj, výzkum, výroba, prodej, servis a opravy strojírenských a metalur-
gických výrobků a činnosti s tím spojené.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MORA MORAVIA, s. r. o.
Address: Nádražní 50

783 66 Hlubočky-Mariánské Údolí
District: Olomouc
www: www.moramoravia.cz
Industry: engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Development, research, production, sale, servicing and repairs of engi-
neering and metallurgical products and related services.

OBRÁBĚCÍ STROJE OLOMOUC spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: OBRÁBĚCÍ STROJE 
OLOMOUC spol. s r. o.

Adresa: Tovární 30
772 49 Olomouc

Okres: Olomouc
www: www.oso-olomouc.cz
Odvětví: strojírenský průmysl

POPIS FIRMY

Stavba strojů s mechanickým pohonem.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: OBRÁBĚCÍ STROJE 

OLOMOUC spol. s r. o.
Address: Tovární 30

772 49 Olomouc
District: Olomouc
www: www.oso-olomouc.cz
Industry: engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Construction of machinery with mechanical drive.

TIMKEN ČR s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: TIMKEN ČR s. r. o.
Adresa: Pavelkova 1207/5

779 00 Bystrovany
Okres: Olomouc
www:
Odvětví: strojírenský průmysl

POPIS FIRMY

Výroba ložisek.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: TIMKEN ČR s. r. o.
Address: Pavelkova 1207/5

779 00 Bystrovany
District: Olomouc
www:
Industry: engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Manufacturer of bearings.

OLOMOUC
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WANZL spol. s r. o.
COMPANY IDENTIFICATION DATA

Name: WANZL spol. s r. o.
Address: Hněvotín 333

783 47 Olomouc
District: Olomouc
www: www.wanzl.cz
Industry: engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Manufacture and sale of shop, logistic and industrial furnishings.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti: WANZL spol. s r. o.
Adresa: Hněvotín 333

783 47 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.wanzl.cz
Odvětví: strojírenský průmysl

POPIS FIRMY

Výroba a prodej zařízení pro vybavení prodejen a logistiku a průmysl.

VOP026 ŠTERNBERK, s. p.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: VOP026 ŠTERNBERK, s. p.
Adresa: Olomoucká 1841/175

785 01 Šternberk
Okres: Olomouc
www: www.vop.cz
Odvětví: strojírenský průmysl

POPIS FIRMY

Výzkum, vývoj, výroba a služby pro obranu a bezpečnost; strojírenská vý-
roba.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: VOP026 ŠTERNBERK, s. p.
Address: Olomoucká 1841/175

785 01 Šternberk
District: Olomouc
www: www.vop.cz
Industry: engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Research, development, manufacture and services in the area of national 
defence and security; engineering production.

OLOMOUC
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AMF REECE CR, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: AMF REECE CR, s. r. o.
Adresa: Tovární 837

796 25 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.amfreece.com
Počet zaměstnanců celkem: 90
z toho dělníci: 50
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: USA, Turecko, země EU
Předmět importu: nákup náhradních dílů k šicím strojům, speciální šicí 
stroje
EXPORT: ANO
Země exportu: Čína, USA, Peru, Brazílie, Kolumbie, Indie, země EU
Předmět exportu: šicí stroje, náhradní díly k šicím strojům

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Obráběč kovů (soustružník, frézař, brusič), obsluha CNC strojů, mechanik 
šicích strojů

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba průmyslových šicích strojů a náhradních dílů
Hlavní produkty: Mechanické a elektronické konfekční dírkovací stroje, 
speciální prádlové stroje s jednonitným řetízkovým stehem, kapsové au-
tomaty, stroje s imitací ručního stehu, speciální kalhotové automaty, šití 
podle šablon Autojig systém, krčkovací stroje, výroba a prodej náhradních 
dílů, servis šicích strojů
Stručný popis fi rmy: Firma AMF Reece CR, s. r. o. je celosvětově známý 
výrobce speciálních průmyslových šicích strojů. Svým inovativním přístu-
pem, unikátními patenty a dlouholetými zkušenostmi si fi rma získala před-
ní postavení na světovém trhu průmyslových šicích strojů. Cílem vedení 
společnosti AMF Reece CR, s. r. o. je fungování fi rmy na principech štíhlé 
výroby a v rámci této fi lozofi e uplatňo-
vání moderních metod řízení. Osvojením 
těchto metod v praxi se fi rma snaží zvýšit 
efektivitu výrobních procesů a maximální 
spokojenost zákazníka s vyráběnými pro-
dukty a poskytovanými službami. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: AMF REECE CR, s. r. o.
Address: Tovární 837

796 25 Prostějov
District: Prostějov
www: www.amfreece.com
Total number of employees: 90
of which non-administrative staff : 50
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: USA, Turkey, EU countries
Subject: purchase spare parts for sewing machines, special sewing ma-
chines
EXPORT: YES
Country of destination: Turkey, China, USA, Peru, Brazil, Colombia, India, 
EU countries
Subject: sewing machines, spare parts for sewing machines

MOST DEMANDED PROFESSIONS

metal machinist (lathe, miller, grinder), operator of CNC machines, sewing 
machine mechanic

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of industrial sewing machines and 
spare parts
Main products: Mechanical and electronic ready-made eyelet button 
hole machines, special underwear machines with one-thread chain stitch, 
pocket welting machines, hand stitching machines, trousers sewing units 
and automats, autojig profi le machines, button stitching and wrapping ma-
chines, manufacture and sale of spare parts, sewing machine service
Brief description: AMF Reece CR Company, s. r. o. is a worldwide known 
manufacturer of special industrial sewing machines. Its innovative ap-
proach, unique patents and years of experience, the company achieved 

a leading position in the global market for 
industrial sewing machines. The aim of 
the management of AMF Reece CR, s. r. o. 
the operation of the fi rm on the principles 
of lean manufacturing and within this phi-
losophy application of modern manage-
ment methods. By implementation these 
methods in practice, the company aims 
to increase the effi  ciency of production 
processes and maximum customer sat-
isfaction with products manufactured and 
services provided. 
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DTVÝHYBKÁRNA A STROJÍRNA, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: DTVÝHYBKÁRNA 
A STROJÍRNA, a. s.

Adresa: Dolní 100
797 11 Prostějov

Okres: Prostějov
www: www.dtvm.cz
Počet zaměstnanců celkem: 419
z toho dělníci: 235
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: 
Rakousko, 
Německo, Itálie
Předmět importu: 
materiál a komponenty 
pro výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: 
 Švýcarsko, Řecko, Španělsko, Černá Hora, Belgie, Turecko, Slovensko, 
Kanada, Argentina a jiné
Předmět exportu: železniční a tramvajové výhybky včetně příslušenství

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Obráběč kovů, zámečník, svářeč, konstruktér

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výzkum, vývoj a výroba, servis a regenerace želez-
ničních a tramvajových výhybek včetně příslušenství
Hlavní produkty: Železniční výhybky, tramvajové výhybky, přestavovací 
zařízení, stavěcí skříně, elektrické řídící skříně, příslušenství k výhybkám
Stručný popis fi rmy: DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. (dále jen DT VS) 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. 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 nej-
větší exportní teritorium DT VS. S výhybkami naší společnosti se můžete 
však setkat ve více jak 20ti zemích světa. Společnost trvale realizuje strojní 
i stavební investice, a to s cílem neustálého zvyšování výrobních kapacit 
a zkvalitňování vyráběné produkce a v neposlední řadě i s cílem snižování 
energetických nákladů. V rámci řešení výstupů úkolů výzkumu a vývoje lze 
za největší přínos považovat vyrobení kompletní štíhlé výhybky tvaru J60 
1:26,5 – 2500 s pohyblivým hrotem srdcovky a s upevněním na betonových 
pražcích. Tato výhybka je vložena do sítě SŽDC a validována z hlediska pro-
jektových vlastností. Tímto krokem naše společnost jen potvrdila, že patří 
k úzké špičce výrobců výhybek v Evropě. DT VS je vlastníkem certifi kátu 
TSI pro výhybkové konstrukce do rychlosti až 250 km/h. V brzké době bude 
certifi kát upgradován na vyšší rychlosti.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: DTVÝHYBKÁRNA 

A STROJÍRNA, a. s.
Address: Dolní 100

797 11 Prostějov
District: Prostějov
www: www.dtvm.cz
Total number of employees: 419
of which non-administrative staff : 235
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Austria, Germany, Italy
Subject: materials and components for manufacturing
EXPORT: YES
Country of destination: Switzerland, Greece, Spain, Montenegro, Bel-
gium, Turkey, Slovakia, Canada, Argentina and others
Subject: railway and tramway turnouts including accessories

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Metal machinist, locksmith, welder, engineer

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Research, development and production, service 
and regeneration of railway and tramway turnouts including accessories
Main products: Railway turnouts, tramway turnouts, exchange devices, 
rail boxes, electrical operating control cases and systems, accessories to 
turnouts
Brief description: DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. (hereinast er re-
ferred to as DT VS) is a leading manufacturer of switches for trains and 
trams in Europe. The most important part of the turnouts are designed 
for rail transit corridors in the Czech Republic. In 2002, a subsidiary of 
DT – Slovak výhybkáreň, a. s. was set up. Company is located in the 
Slovak Republic in Nové Město nad Váhom and provides manufactur-
ing and installation of railway turnouts, spare parts for the needs of the 
Slovak market and a major customer of the Slovak Republic railways. 
The Slovak market is currently one of the largest export territory DT VS. 
With turnouts of this company is possible to meet in more than 20 coun-
tries worldwide. The company constantly carries out mechanical and 
construction investments, with a view to continuously increasing pro-
duction capacity and improving the quality of our products and last but 
not least, to reduce energy costs. In the framework of development and 
research tasks solution is possible to regard as the greatest contribution 
the production of complete slim turnout of shape J60 1:26,5 – 2500 with 
a movable tip of crossing and with fi xation at the concrete sleepers. The 
turnout is inserted to network of SŽDC and validated in terms of project 
properties. In this step, the company just confi rmed that is one of the top 
producers of turnouts in Europe. DT VS is the owner of the certifi cate 
TSI turnout constructions at up to velocity of 250 km per hour. Soon, this 
certifi cate will be upgraded for higher speeds.

PROSTĚJOV



51

St
ro

jír
en

sk
ý p

rů
m

ys
l

En
gi

ne
er

in
g 

in
du

st
ry

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti: HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY 

A PÉROVNY, a. s.
Adresa: Dolní 100

797 11 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.hzap.cz
Počet zaměstnanců celkem: 262
z toho dělníci: 195
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Francie, Slovinsko
Předmět importu: pružinová ocel
EXPORT: ANO
Země exportu: Nizozemí, Švédsko, Slovensko, Francie, Velká Británie, 
Německo, Finsko, Rumunsko, Španělsko, Itálie, Polsko, Rakousko, Švý-
carsko, Norsko, Slovinsko 
Předmět exportu: listové pružiny, parabolické pružiny, šroubové pružiny 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Obsluha poloautomatického stroje, frézař, vrtař, brusič kovů, válcíř

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba pružin tvářených za tepla
Hlavní produkty: Listové pružiny, Parabolické pružiny, Šroubové pružiny 
pro automobilový a železniční průmysl
Stručný popis fi rmy: Exportní, dobře zavedená fi rma s téměř 60letou 
tradicí. Ve výrobě šroubových pružin pro nejrůznější železniční aplikace 
má HŽP v Evropě velmi silné postavení. HŽP je českou společností a od 
r. 2008 patří do skupiny MORAVIA STEEL a. s. Trhem pro dodávky listových, 
parabolických a šroubových pružin je evropský automobilový trh výrobců 
nákladních a lehkých užitkových vozidel a také evropský železniční trh vý-
robců nákladních a osobních vagonů, lokomotiv, tramvají a metra. Mezi 
zákazníky HŽP patří významné fi rmy z automobil. průmyslu např. SCANIA, 
IVECO, IWT, aj. Z železničního průmyslu např. ALSTOM, BOMBARDIER, 
TATRAVAGONKA, TRIOMEX a jiné, kte-
ré využívají dodávky pružin k odpružení 
podvozků.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY 

A PÉROVNY, a. s.
Address: Dolní 100

797 11 Prostějov
District: Prostějov
www: www.hzap.cz
Total number of employees: 262
of which non-administrative staff : 195
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: France, Slovenia
Subject: spring steel
EXPORT: YES
Country of destination: The Netherlands, Sweden, Slovakia, France, 
Great Britain, Germany, Finland, Romania, Spain, Italy, Poland, Austria, 
Switzerland, Norway, Slovenia 
Subject: leaf springs, parabolic springs, coil springs

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Operator of semi-automatic machine, miller, driller, grinder of metals, 
roller

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production springs by hot forming
Main products: Leaf springs, parabolic springs, coil springs for the auto-
motive and railway industries
Brief description: Export, a well established company with a nearly 
60-years tradition. In the manufacture of coil springs for various railway 
applications the company has a very strong position in Europe. It is a Czech 
company and from year 2008 belongs to a group of MORAVIA STEEL a. s. 
The market for the supply of leaf, parabolic and coil springs the European 
car market of manufacturers of trucks and light commercial vehicles 
and also the European rail freight market manufacturers and passenger 
carriages, locomotives, trams and metro. Its customers include leading 

companies in the automotive industry 
as SCANIA, IVECO, IWT, etc. The rail in-
dustry, such as ALSTOM, BOMBARDIER, 
TATARAVAGONKA, TRIOMEX and other 
companies which use springs to the sus-
pension of chassis.

HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY A PÉROVNY, a. s.
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LASKI, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: LASKI, s. r. o. 
Adresa: Blíšťka 263/16

798 17 Smržice
Okres: Prostějov
www: www.laski.cz
Počet zaměstnanců celkem: 43
z toho dělníci: 23
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: USA, Itálie, Japonsko, Indie, Polsko
Předmět importu: motory, převodovky, díly
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Francie, Polsko, Velká Británie, Rusko, JAR, 
Austrálie
Předmět exportu: výrobky fi rmy LASKI, s. r. o.

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Strojní inženýr, obráběč, svářeč, brusič

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba strojů a zařízení
Hlavní produkty: Frézy na pařezy, štěpkovače, drážkovače, vysavače, 
vibrační desky, zametací kartáče
Stručný popis fi rmy: Firma LASKI, s. r. o. vznikla v roce 1992. Začínala 
jako malá dílna s 5 zaměstnanci v jedné kanceláři a malé dílně. Během 
těchto let vybudovala a ještě buduje nové dílny a kanceláře. Firma stále 
rozvíjí své výrobky, kterých je v současné době více než 30 ve více než 
66 modifi kacích. Výrobky fi rmy jsou vyráběny ve vysoké kvalitě a na nej-
vyšší technické úrovni. Trvalá inovace výrobního sortimentu byla oceněna 
mnoha cenami např. zlatá medaile TECHAGRO 98, Grand Prix Silva Regina 
2008. Firma exportuje 90 % své produkce 
do zahraničí. Každoročně v měsíci květnu 
fi rma pořádá Den otevřených dveří. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: LASKI, s. r. o. 
Address: Blíšťka 263/16

798 17 Smržice
District: Prostějov
www: www.laski.cz
Total number of employees: 43
of which non-administrative staff : 23
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: USA, Italy, Japan, India, Poland
Subject: engines, transmissions, parts
EXPORT: YES
Country of destination: Germany, France, Poland, Great Britain, Russia, 
South Africa, Australia
Subject: products of LASKI, s. r. o.

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Mechanical engineer, machinist, welder, grinder

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Machinery and equipment
Main products: Stump cutters, leaves exhausters, vibration plates, chip-
pers, vibration plates, sweepers
Brief description: Laski Company, s. r. o. was established in 1992. It be-
gan as a small workshop with fi ve employees in one offi  ce and small work-
shop. During these years, has built and is building a new workshop and 
offi  ces. The company is still developing its products, which are currently 
more than 30 in more than 66 modifi cations. The company’s products are 
manufactured with high quality and at the highest technical level. Sus-
tained innovation production range has been awarded many prizes such 

as Gold Medal TECHAGRO 98, Grand Prix 
Silva Regina 2008th. The company exports 
90 % of its production abroad. Every year 
in the month of May the company holds 
open day. 
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STROJÍRNY PROSTĚJOV, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: STROJÍRNY PROSTĚJOV, a. s.
Adresa: Kojetínská 5

797 47 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.sppv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 161
z toho dělníci: 117
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Švýcarsko
Předmět exportu: díly do stavebních a obráběcích strojů, díly podvalníků

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Zámečník, obráběč kovů, svářeč, strojírenský dělník

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Zámečnictví, kovoobrábění
Hlavní produkty: Díly stavebních a obráběcích strojů, díly podvalníků
Stručný popis fi rmy: Výrobní činnost fi rmy má zakázkový charakter za-
ložený na výrobě podle technické dokumentace dodané zákazníkem. Více 
než 95 % podílu produkce tvoří dodávky zákazníkům z Německa a Švýcar-
ska. Obchodní vztahy se zákazníky jsou založeny většinou na dlouhodobé 
spolupráci se stabilní zákaznickou klientelou.
 Společnost je držitelem certifi kátu ISO 9001:2000. Svářeči jsou cer-
tifi kováni dle EN 287-1 a ČSN EN 1418. Společnost disponuje výrobními 
prostorami a technologickými zařízeními pro dělení materiálu, rovnání, 
pískování, ohýbání, hoblování, frézování, soustružení, svařování, žíhání 
a povrchovou úpravu. Společnost je schopna nabídnout pracovní uplatnění 
jak absolventům klasických strojírenských oborů tak zájemcům z řad kva-
lifi kovaných dělnických profesí s praxí v oboru.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: STROJÍRNY PROSTĚJOV, a. s.
Address: Kojetínská 5

797 47 Prostějov
District: Prostějov
www: www.sppv.cz
Total number of employees: 161
of which non-administrative staff : 117
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Germany, Switzerland
Subject: parts of the building and machine tools, parts of low-loading 
trailers

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Locksmith, metal machinist, welder, machine worker

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Locksmiths, metalworking
Main products: Parts of construction machinery and machine tools, parts 
for low-loading trailers
Brief description: Company production activities have a custom character 
based on the production of the technical documentation delivered by the 
customer. More than 95% of production is supplied to customers in Ger-
many and Switzerland. Business activities with clients are mostly based on 
long-term stable cooperation with the customer clientele.
 The company is certifi ed according to standard ISO 9001:2000. Welders 
are certifi ed according to standard EN 287-1 and BS EN 1418. The company 
has manufacturing premises and technology for material cutting, straight-
ening, sanding, bending, planing, milling, turning, welding, annealing and 
fi nishing. The company is able to off er job opportunities to graduates of 

traditional engineering disciplines and to 
interested qualifi ed blue-collar workers 
with experience in the fi eld.
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PERFO LINEA a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PERFO LINEA a. s.
Adresa: Šlikova 9

796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.perfolinea.cz
Počet zaměstnanců celkem: 78
z toho dělníci: 44
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Itálie
Předmět importu: hutní materiál 
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Rumunsko 
Předmět exportu: hutní materiál 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výrobce a distributor perforovaných materiálů
Hlavní produkty: Děrované plechy, tahokov, rošty, schodišťové stupně, 
pletiva, akustické stěny a podhledy, ocelové pásy
Stručný popis fi rmy: PERFO LINEA, a. s. je největším výrobcem a do-
davatelem děrovaných plechů, tahokovu, ocelových roštů, schodišťových 
stupňů, ocelových dopravních pásů, plotů a pletiv v České Republice. 
PERFO LINEA je značkou seriózního, kapitá-
lově silného celku s dlouholetou zkušeností. 
Široký sortiment produktů se využívá v mo-
derní architektuře, stavebnictví, zemědělství, 
potravinářském, chemickém a těžebním 
průmyslu. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PERFO LINEA a. s.
Address: Šlikova 9

796 01 Prostějov
District: Prostějov
www: www.perfolinea.cz
Total number of employees: 78
of which non-administrative staff : 44
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Germany, Italy
Subject: metallurgical material
EXPORT: YES
Country of destination: Russia, Romania 
Subject: metallurgical material

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Producer and distributor of perforated materials
Main products: Perforated sheets, expanded metal, steel gratings, foot 
steps, fencing, acoustic barriers and ceilings, steel conveyor belts
Brief description: Company PERFO LINEA, a. s. is the biggest manu-
facturer and supplier of perforated metal sheets, expanded metal, steel 
gratings, foot steps, steel conveyor belts and fence systems in the Czech 

Republic. PERFO LINEA is a trade-mark of 
a bsinesslike entity with strong capital abck-
ing and a long tradition. Wide range of prod-
ucts is used in modern architecture, building 
construction, agriculture, food-processing, 
chemical and mining industries.
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SV VÝROBNÍ, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: SV VÝROBNÍ, s. r. o.
Adresa: Dolní 100

797 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.svvyrobni.cz
Počet zaměstnanců celkem: 9
z toho dělníci: 4
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Slovinsko
Předmět importu: hutní materiál 
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Slovinsko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Turecko
Předmět exportu: evolutní pružiny

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Strojní zámečník, valcíř, obráběč kovů

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba a prodej evolutních pružin
Hlavní produkty: Evolutní, šroubové a listové pružiny a pružící elementy
Stručný popis fi rmy: Společnost SV VÝROBNÍ, s. r. o. vyrábí a prodá-
vá evolutní pružiny – kuželové pružiny pásové, šroubové, listové pružiny 
a pružící elementy. Pružiny se používají do nárazníků a táhel železničních 
vozidel, k odpružení kolejových, silničních vozidel a strojních součástí (dr-
tiče, strojní nůžky, mlýny, výklopníky) a jako tlumiče rázů u vysokých pecí, 
výtahů, rozvodů potrubí.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: SV VÝROBNÍ, s. r. o.
Address: Dolní 100

797 01 Prostějov
District: Prostějov
www: www.svvyrobni.cz
Total number of employees: 9
of which non-administrative staff : 4
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Slovenia
Subject: metallurgical material
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Slovenia, Italy, Hungary, Poland, Tur-
key
Subject: evolute springs

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Mechanical locksmith, roller, metal machinist

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production and sale of evolute springs
Main products: Evolute, spiral and leaf springs and suspension elements
Brief description: Company SV VÝROBNÍ, s. r. o. manufactures and sells 
evolute springs – conical belt springs, spiral, leaf springs and suspension 
elements. Springs are used in bumpers and handles of rail vehicles, to the 
suspension of rail, road vehicles and machinery parts (grinders, shears, 
mills, tippers), and as shock absorbers for blast furnaces, elevators, dis-
tribution pipelines. 
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WISCONSIN ENGINEERING CZ s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: WISCONSIN ENGINEERING 
CZ s. r. o.

Adresa: Vrahovická 41d
796 01 Prostějov

Okres: Prostějov
www: www.wisconsinengineering.cz
Počet zaměstnanců celkem: 196
z toho dělníci: 144
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Slovensko, Německo, Itálie, USA
Předmět importu: komponenty k výrobě zahradní a komunální techniky 
(např. motory, pneumatiky)
EXPORT: ANO
Země exportu: země EU, USA, Kanada, Nigérie, Rwanda
Předmět exportu: malotraktory, travní sekačky, sněhové frézy, komunál-
ní stroje, zakázková výroba

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Soustružník vč. CNC, zámečník, svářeč, konstruktér, programátor

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba a opravy zemědělských strojů
Hlavní produkty: Malotraktory, travní sekačky, sněhové frézy, komunální 
stroje
Stručný popis fi rmy: Firma WISCONSIN ENGINEERING CZ s. r. o. navazuje 
na jedno století trvající tradici strojírenské výroby v Prostějově, kterou na-
stavila fi rma Wikov a později Agrostroj. Montážní linky dnes opouštějí ze-
jména traktory, travní sekačky a komunální technika pro rozmanité použití. 
V zemědělství se fi rma orientuje především 
na zahradnictví, sadařství, vinařství a lesní 
hospodářství. Nyní jsme se rozhodli pro větší 
orientaci na komunální sféru. Impulsem jsou 
především stále častější požadavky ze strany 
obcí a podniků technických služeb. Tomuto 
trendu je přizpůsoben vývoj, výroba i prodej 
techniky. Vzhledem k výrobě komponentů na 
strojích špičkové úrovně opouští naši fi rmu 
výrobky nejvyšší kvality. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: WISCONSIN ENGINEERING 

CZ s. r. o.
Address: Vrahovická 41d

796 01 Prostějov
District: Prostějov
www: www.wisconsinengineering.cz
Total number of employees: 196
of which non-administrative staff : 144
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Austria, Slovakia, Germany, Italy, USA
Subject: components for production of communal garden technology 
(such as engines, tires)
EXPORT: YES
Country of destination: EU countries, USA, Canada, Nigeria, Rwanda
Subject: tractors, lawn mowers, snow blowers, communal machines, 
custom manufacturing

MOST DEMANDED PROFESSIONS

CNC turner, lathe turner, locksmith, welder, engineer, programmer

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacture and repair of agricultural machinery
Main products: Tractors, lawn mowers, snow blowers, communal ma-
chines
Brief description: Company WISCONSIN ENGINEERING CZ, s. r. o. builds 
on a century-long tradition of engineering production in Prostějov, which 
set up the company WIKOV and later Agrostroj. Today the assembly lines 
leave especially tractors, lawn mowers and municipal engineering for vari-

ous applications. In agriculture the company 
focuses mainly on gardening, orchading, viti-
culture and forest management. Currently the 
company has decided to focus more on the 
municipal sector. The impulse is primarily the 
increasing demands from the municipalities 
and technical service companies. This trend 
is adapted to the development, production 
and sale of technology. Due to the production 
of components on high-level technology, the 
highest quality products leave our company. 
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DAKR, spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: DAKR, spol. s r. o.
Adresa: Čs. Armády 210

753 01 Hranice
Okres: Přerov
www: www.dakr.com
Počet zaměstnanců celkem: 45
z toho dělníci: 28
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: USA, Itálie, Francie
Předmět importu: součástky pro výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: Velká Británie, Slovensko, Francie, Německo
Předmět exportu: sekačky na trávu, rozmetače na sůl

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Konstruktér, zámečník vývojové dílny, montážní zámečník, svářeč, obsluha 
CNC strojů

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Vývoj, výroba, prodej a servis strojů pro údržbu luk, 
zahrad a komunikací
Hlavní produkty: Sekačky na trávu, mulčovače, drtiče větví, frézy na sníh, 
vozíky, rozmetače soli, zvedáky na travní traktory
Stručný popis fi rmy: Firma byla založena v roce 1991. Postupně se roz-
růstala a dnes má 45 zaměstnanců, vlastní výrobní areál, dvě podnikové 
prodejny a 126 smluvních prodejců. Firma má k dispozici špičkové moderní 
výrobní zařízení – CNC svařovací robot, CNC řezání vodním paprskem, CNC 
soustruhy a obráběcí centrum, CNC ohraňovací lis, atd. Veškeré činnosti 
od vývoje přes výrobu až po prodej a servis jsou z hlediska řízení kvality 
certifi kovány podle normy ISO 9001:2008.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: DAKR, spol. s r. o.
Address: Čs. Armády 210

753 01 Hranice
District: Přerov
www: www.dakr.com
Total number of employees: 45
of which non-administrative staff : 28
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: USA, Italy, France
Subject: components for production
EXPORT: YES
Country of destination: Great Britain, Slovakia, France, Germany
Subject: lawn mowers, salt spreaders

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Constructor, locksmith of development work-shop, assembly locksmith, 
welder, operating personnel of CNC machines

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Development, production, sale and service of ma-
chines for meadows, green fi elds, gardens and roads
Main products: Lawn mowers, mulch-laying machines, wood crushers, 
rotary snow ploughs, trucks, salt spreaders, lawn tractor list s
Brief description: Company was set up in 1991. It has gradually grown 
up and today the company has 45 employees, own production areal, 2 
company shops and 126 authorized dealers. Company is equipped with top 
modern production technology – CNC welding robot, CNC cutting by wa-
ter jet, CNC lathes, machining centres, CNC folding brake etc. All activities 
from the development through production till sale and service are certifi ed 
according to the technical standard ISO 9001:2008. 
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GESSCZ, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: GESSCZ, s. r. o.
Adresa: Potštátská 655

753 01 Hranice
Okres: Přerov
www: www.gess.cz
Počet zaměstnanců celkem: 24
z toho dělníci: 14
Odvětví: strojírenský průmysl, ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Rusko, Ukrajina, Polsko
Předmět exportu: šneková čerpadla, turbíny BSK, MVE

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Zámečník–svářeč, soustružník–karuselář, frézař–horizontář, konstruktér 
strojního zařízení, projektant technologií

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Technologická zařízení pro vodohospodářské inves-
tiční celky 
Hlavní produkty: Šneková čerpadla, malé vodní elektrárny – šnekové 
turbíny (MVE), aerační turbíny BSK Gigant, strojní zařízení usazovacích 
a dosazovacích nádrží
Stručný popis fi rmy: Společnost GESS-CZ, s. r. o. byla založena v r. 
2005 jako nástupnická organizace fi rmy Antonín Novosád s historií 
podnikání v oboru do r. 1991. Hlavním předmětem je strojírenská vý-
roba se zaměřením na oblast 
vodohospodářských staveb se 
specializací na výrobu šneko-
vých čerpadel, malých vodních 
elektráren na principu šnekového 
pohonu. Dále vyrábíme ostatní 
specializovaná strojní zařízení 
pro čistírny a úpravny vod. Rovněž 
provádíme a nabízíme služby na 
vlastním strojírenském zařízení 
včetně montážních činností pro 
další průmyslová odvětví v oblasti 
výroby a opracování strojních dílů 
a zámečnických konstrukcí. Spo-
lečnost GESS-CZ, s. r. o. se stala v r. 2005 zakládajícím členem české 
vývozní aliance podporované MPO ČR „Czech Water Technologies“ a je 
držitelem certifi kátu ČSN ISO 9001:2009.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: GESSCZ, s. r. o.
Address: Potštátská 655

753 01 Hranice
District: Přerov
www: www.gess.cz
Total number of employees: 24
of which non-administrative staff : 14
Industry: engineering industry, others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Russia, Ukraine, Poland
Subject: screw pumps, pumps, turbines BSK, MVE

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Locksmith – welder operator, lathe operator – carousel operator, miller – 
horizontal, constructor of engineering technology, technology designer

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Technology equipment for hydraulic engineering 
investment works
Main products: Archimedean screw pumps, small water power-stations 
– archimedean screw turbines (MVE), aeration turbines BSK Gigant, tech-
nology of setting and settlement tanks
Brief description: Company GESS-CZ, s. r. o. was set up in 2005 as suc-
cession organization company Antonín Novosád with business history in 
this branch dated 1991. Main subject is engineering production with the 

intention of hydraulic building with 
the specialization for production of 
screw pumps, small water power-
stations on screw drive principle. 
Company produces other special-
ized technology of waste-water 
and water-preparing plants. Com-
pany off ers and realizes services 
in own engineering manufactory 
including assembly activities for 
other industrial branches: produc-
tion and machining parts and lock-
smith works. Company GESS-CZ, 
s. r. o. was the founder member of 

Czech Export Alliance supported by Ministry of Trade and Business of The 
Czech Republic “Czech Water Technologies” in 2005 and is a holder of Cer-
tifi cate in accordance with the standard ČSN ISO EN 9001:2009.
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MEOPTA  OPTIKA, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: MEOPTA  OPTIKA, s. r. o.
Adresa: Kabelíkova 1

750 02 Přerov
Okres: Přerov
www: www.meopta.com
Počet zaměstnanců celkem: 2 311
z toho dělníci: 1 720 
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Evropa, Asie
Předmět importu: materiál, kovy, sklo
EXPORT: ANO
Země exportu: USA, Jižní Amerika, Evropa, Asie, Afrika
Předmět exportu: sportovní optika, optické a optoelektronické systémy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Dělník ve výrobě optiky, obráběč kovů, mechanik optických a fotografi c-
kých přístrojů

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba optických, optomechanických a optoelektro-
nických přístrojů
Hlavní produkty: Dalekohledy, puškohledy, vojenské optické přístroje, 
optoelektronické systémy, mechanické a optomechanické součásti a se-
stavy
Stručný popis fi rmy: Tradiční výrobce optických a optomechanických pří-
strojů – dalekohledy, puškohledy, binokuláry, speciální zaměřovače pro 
vojáky i obrněná vozidla pro denní i noční pozorování, optoelektronické 
systémy, optické sestavy. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MEOPTA  OPTIKA, s. r. o.
Address: Kabelíkova 1

750 02 Přerov
District: Přerov
www: www.meopta.com
Total number of employees: 2,311
of which non-administrative staff : 1,720 
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Europe, Asia
Subject: material, metals, glass
EXPORT: YES
Country of destination: USA, South America, Europe, Asia, Africa
Subject: sport optics, optic a optic-electronic systems

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Worker in optic production, metal-machining worker, mechanic of optic 
and photographic instruments

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of optic, optic-mechanic and optic-
electronic instruments
Main products: Binoculars, rifl e telescopes, military optical instruments, 
optic-electronic systems, mechanic and optic-mechanic component parts 
and sets
Brief description: Traditional producer of optic and optic-mechanic 
systems – binoculars, rifl e-telescopes, special sights for soldiers and 
armoured vehicles for daily and over-night observation, optic-electronic 
systems, optic sets.
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MONTÁŽE PŘEROV a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: MONTÁŽE PŘEROV a. s.
Adresa: Brabansko 242/3

750 59 Přerov
Okres: Přerov
www: www.montaze.cz
Počet zaměstnanců celkem: 225
z toho dělníci: 168
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Francie, Itálie, Německo, Norsko, USA, Kanada
Předmět exportu: ocelové svařované díly, součásti strojů, montážní prá-
ce

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Svářeč kovů, montér, zámečník

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Montáž investičních celků a technologických zaříze-
ní, strojírenská výroba 
Hlavní produkty: Výroba ocelových konstrukcí a svařovaných dílů dle do-
kumentace zákazníka, zejména pro průmysl výroby stavebních hmot 
Stručný popis fi rmy: MONTÁŽE PŘEROV jsou akciovou společností, zalo-
ženou v r. 1992 s tradicí od roku 1953, počet zaměstnanců 225. Jediným 
akcionářem jsou ing. Milena a ing. Václav Kolářovi. Firma zajišťuje mon-
táže investičních celků u tradičních zákazníků v průmyslu stavebních hmot 
i v dalších odvětvích průmyslu a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí V rámci 
strojírenské výroby jsou pak vyráběny sušiče, třídiče, průmyslové fi ltry 
a další výrobky, které jsou pak exportovány především do zemí EU, ale 
i do dalších zemí. Ve Slovenské republice je založena dceřiná společnost 
MONTÁŽE TRENČÍN a. s. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MONTÁŽE PŘEROV a. s.
Address: Brabansko 242/3

750 59 Přerov
District: Přerov
www: www.montaze.cz
Total number of employees: 225
of which non-administrative staff : 168
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: France, Italy, Germany, Norway, USA, Canada
Subject: steel welded parts, machine components, assembly works

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Welder of metals, assembler, locksmith

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Assembly of investment units and technology 
equipments, machinery production
Main products: Production of steel structures and welded parts according 
to customer wish mainly for industry of building materials production
Brief description: Company MONTÁŽE PŘEROV a. s. was founded in 
1992 with a tradition since 1953, the number of employees 225. The sole 
shareholder is Mrs. Milena Kolářová and Mr. Václav Kolář. The company 
provides installation of investment units for customers in the traditional 
building materials in other industries, both domestically and abroad. In the 
engineering industry are then made dryers, separators, fi lters and other 
industrial products, which are then exported mainly to EU countries, but 
also in other countries. In the Slovak Republic was founded a subsidiary 
company MONTÁŽE TRENČÍN a. s.

PŘEROV



61

St
ro

jír
en

sk
ý p

rů
m

ys
l

En
gi

ne
er

in
g 

in
du

st
ry

PLASTICO spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PLASTICO spol. s r. o.
Adresa: Domaželice 46

751 15 Domaželice
Okres: Přerov
www: www.roll-tainer.com
Počet zaměstnanců celkem: 41
z toho dělníci: 26
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko
Předmět importu: kontejnery, náhradní díly na kontejnery, komponenty 
kontejnerů (panty, zavírání apod.), hutní materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Německo, Rakousko, Švýcarsko
Předmět exportu: kontejnery, náhradní díly na kontejnery

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Svářeč, zámečník, obráběč kovů

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Kontejnery na nákladní automobily, ocelové kon-
strukce
Hlavní produkty: Kontejnery pro hákový systém, kontejnery pro ramenný 
systém
Stručný popis fi rmy: Společnost PLASTICO spol. s r. o. byla založena 
v roce 1990. Jedná se o středně velký strojírenský podnik, který je za-
měřen na výrobu a vývoj ocelových svařovaných kontejnerů, speciálních 
výměnných nástaveb na nákladní automobily, obchodní činnost v tomto od-
větví a výrobu předmětů z plastických hmot vstřikováním. V současné době 
tvoří právě výroba a prodej kontejnerů a ocelových nástaveb téměř 100 % 
celkových tržeb fi rmy. Tým techniků a konstruktérů se neustále zabývá 
vývojem nových výrobků a zvyšováním 
užitných vlastností výrobků stávajících. 
V praxi se osvědčily nové otěruvzdorné 
materiály HARDOX a DOMEX, pro výrobu 
bočnic přepravních palet je stále populár-
nějším materiálem hliník. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PLASTICO spol. s r. o.
Address: Domaželice 46

751 15 Domaželice
District: Přerov
www: www.roll-tainer.com
Total number of employees: 41
of which non-administrative staff : 26
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Slovakia, Germany, Austria, Poland
Subject: containers, spare parts for containers, container components 
(hinges, closing fi ttings, etc.), metallurgical material
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Germany, Austria, Switzerland
Subject: containers, spare parts for containers

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Welder, locksmith, worker for metal machining

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Containers for trucks, steel constructions
Main products: Containers for hook system, containers for arm system
Brief description: Company PLASTICO spol. s r. o. was set up in 1990. It is 
a medium-sized engineering company focused on production and develop-
ment steel welded containers, special replaceable truck superstructures, 
commercial activity in this branch and manufacture of plastic products 
by the injection moulding technology. Today the production and sale of 
containers and steel superstructures makes up almost 100 % of the total 
company’s incomes. The team of engineers and designers has constantly 
engaged in the development of new products and in the enhancement of 
the utility properties of existing products. New abrasion-resistant materi-

als HARDOX and DOMEX are well-proven 
in practice, and for the manufacture of 
side boards is aluminium increasingly 
becoming more popular. 
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PREST PŘEROV a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PREST PŘEROV a. s.
Adresa: nábř. Dr. E. Beneše 24

750 62 Přerov
Okres: Přerov
www: www.prest-prerov.cz
Počet zaměstnanců celkem: 40
z toho dělníci: 30
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: různé
Předmět importu: různé
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rakousko, Rusko, USA, Francie
Předmět exportu: části technologických celků

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Zámečník, svářeč, obráběč kovů

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Zámečnictví, kovoobrábění, nákup za účelem pro-
deje
Hlavní produkty: Tlakové nádoby stabilní, výměníky, fi ltry, sila, zásob-
níky, skladovací tanky, technologické vany, dopravníky, potrubní celky, 
ocelové konstrukce, díly kolejových železničních vozidel
Stručný popis fi rmy: Produkce PREST PŘEROV a. s. spočívá stručně 
shrnuto ve výrobě, montáži strojů a zařízení, dílčích podskupin, náhrad-
ních dílů, součástí technologických celků, dle dodané i vlastní výrobní do-
kumentace, pro hutní, stavební, chemický průmysl a vodní hospodářství 
s oprávněním pro výrobu, montáž, opravy a rekonstrukci tlakových nádob 
a konstrukčních dílů namáhaných statickým a dynamickým zatížením.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PREST PŘEROV a. s.
Address: nábř. Dr. E. Beneše 24

750 62 Přerov
District: Přerov
www: www.prest-prerov.cz
Total number of employees: 40
of which non-administrative staff : 30
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: various
Subject: various
EXPORT: YES
Country of destination: Germany, Austria, Russia, USA, France
Subject: parts of technological units

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Locksmith, welder, metal tooler

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Locksmithery, metalworking, purchase for sale
Main products: Stable pressure tanks, exchangers, fi lters, silos, reser-
voirs, storage tanks, technological bathes, conveyers, pipeline units, steel 
structures, components of railway vehicles
Brief description: Production of company PREST PŘEROV a. s. consists 
in manufacture, assembly machines and technology, parts, spare parts, 
components of technological units according to delivered and own docu-
mentation for metallurgical, building, chemical industry and water service 
with certifi cate for manufacture, assembly, repairs and reconstruction of 
pressure tanks and construction components stressed by static and dy-
namic charge.
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PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY 
VLČEK s. r. o.

Adresa: Kojetínská 728
751 52 Přerov

Okres: Přerov
www: www.kotlarna.cz
Počet zaměstnanců celkem: 54
z toho dělníci: 29
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Svářeč, soustružník, zámečník

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování; montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických 
zařízení; montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob 
plyny; montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Hlavní produkty: Ekologické roštové parní kotle VK, termoolejové kotle, 
tlakové nádoby, napájecí nádrže a bubny, ohříváky vody a vzduchu, spali-
nové kotle
Stručný popis fi rmy: PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s. r. o. (do května 
2010 Vlček Jaroslav – tepelná a spalovací technika s. r. o.) byla založena 
v Přerově 1. 4. 1990 odloučením skupiny vedoucích pracovníků z ČKD Dukla 
Praha. Již od začátku své existence nabízí společnost komplexní řešení při 
výstavbě a rekonstrukci malých, středních a velkých energetických zdrojů 
v oblasti teplárenství, průmyslových podniků a výtopen. V současné době 
jsme dynamicky se rozvíjející výrobce a dodavatel produktů pro energetické 
a teplárenské celky. Dlouhodobé zkušenosti a odbornost našich zaměst-
nanců v projekci, konstrukci, výrobě a montáži spolu s moderním strojním 
vybavením, nám zaručuje komplexní odbornou samostatnost. Splnění nároč-
ných podmínek trhu je podmíněno potřebnými certifi kacemi výrobků a sys-
témem zabezpečování jakosti podle platných evropských norem. Společnost 
v roce 2005 zavedla a používá systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 
9001:2001 a v roce 2008 získala certifi kát procesu svařování dle ČSN EN ISO 
3834-2:2006. Pro tyto účely vlastní společnost k uvedené činnosti veškerá 
potřebná oprávnění a certifi káty vydané ITI Praha, ITI TÜV, ČKAIT, DOM-ZO 
13. Společnost je výhradním obchodním zástupcem pro českou a slovenskou 
republiku anglické fi rmy AUTOFLAME Engineering Ltd., která se zabývá vý-
robou širokého sortimentu výrobků v oblasti řízení spalovacího procesu. Od 
roku 1995, kdy naše fi rma zakoupila potřebné technické zařízení pro vlastní 
výrobu tlakových částí kotlů, vyrábíme rozsáhlý sortiment náhradních dílů 
tlakových částí různých druhů kotlů.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY 

VLČEK s. r. o.
Address: Kojetínská 728

751 52 Přerov
District: Přerov
www: www.kotlarna.cz
Total number of employees: 54
of which non-administrative staff : 29
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Welder, lathe operator, locksmith

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Building project activities; building realization, 
building changes and building removing; assembly, repair works, revisions 
and tests of electrical devices; assembly, repair works, revisions and tests 
of gas devices and gas fi lling of vessels; assembly, repair works, revisions 
and tests of press devices and gas tanks
Main products: Ecologic grate steam boilers VK, thermo-oily boilers, 
pressure tanks, feed tanks and barrels, water and air heaters, waste-heat 
boilers
Brief description: The company PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s. r. o. 
(until May 2010 Vlček Jaroslav – tepelná a spalovací technika s. r. o.) was 
set up in Přerov 1st of April 1990 by a group of managers who separated 
from the company ČKD Dukla Prague. Since its foundation the company 
has off ered global solutions for construction and reconstruction of small, 
medium and large energy sources in the fi eld of generation plants, indus-
trial companies and heating plants. Currently the company is a dynamic 
manufacturer and supplier of products for energy and heating units. Long-
term experience and employees expertness in designing, construction, 
manufacture and assembly together with modern machinery equipment 
assures total professional independence. Exacting market conditions 
demand necessary certifi cations of products and management system 
in accordance with valid European standards. Since 2005 the company 
has introduced a quality management system according to ČSN EN ISO 
9001:2001 and in 2008 gained Certifi cate of welding processing in accord-
ance with the standard ČSN EN ISO 3834-2:2006. The company owns for 
these purposes all necessary qualifi cations and certifi cates issued by ITI 
Prague, ITI TUV, ČKAIT, DOM-ZO 13. The company is an exclusive repre-
sentative of an English company AUTOFLAME Engineering Ltd. in the Czech 
and in the Slovak Republic which is dealing with production a wide range of 
products which specialize in combustion management system. Since 1995, 
when the company has bought necessary technology equipment for own 
manufacture of pressure boilers, company has manufactured a wide range 
of spare parts of various types of pressure parts for boilers.
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RESTA s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: RESTA s. r. o.
Adresa:  Kojetínská 3120/75

750 02 Přerov I-Město
Okres: Přerov
www: www.resta.cz
Počet zaměstnanců celkem: 104
z toho dělníci: 74
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Rusko, Bělorusko, Slovensko, Maďarsko, Litva
Předmět exportu: drticí a třídicí jednotky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Obráběč kovů, zámečník, konstruktér, obsluha recyklačního zařízení

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Strojní výroba, recyklace stavebních odpadů, sta-
vební výroba, provoz recyklačních závodů
Hlavní produkty: Drticí a třídicí jednotky, recyklát, demolice, stavební 
činnost
Stručný popis fi rmy: Společnost RESTA s. r. o. Přerov byla založena 
v lednu roku 1991 a jako jedna z prvních fi rem v České republice se za-
čala zabývat problematikou recyklace stavebních odpadů. V současnosti je 
největším českým výrobcem mobilních drticích a třídicích zařízení a jedním 
z největších provozovatelů této techniky v České republice.Nabízíme široké 
spektrum námi vyvinutých zařízení na drcení a třídění stavebních odpadů 
i přírodních materiálů. Naše společnost se také zabývá návrhy a projekč-
ním zpracováním linek pro zpracování nerostných surovin včetně jejich vý-
roby, montáže, zaškolení a servisu. Dalšími našimi aktivitami jsou provoz 
recyklačních závodů a stavební činnost. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: RESTA s. r. o.
Address:  Kojetínská 3120/75

750 02 Přerov I-Město
District: Přerov
www: www.resta.cz
Total number of employees: 104
of which non-administrative staff : 74
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Russia, Belorussia, Slovakia, Hungary, Lithua-
nia 
Subject: crushing and sorting units

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Metal tooler, locksmith, constructor, recycling equipment operator

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Mechanical production, recycling of building 
wastes, building production, operation of recycling plants
Main products: Crushing and sorting units, recycled material, demolition, 
building activities
Brief description: Company RESTA s. r. o. Přerov was founded in January 
1991 and as one of the fi rst companies in the Czech Republic began to deal 
with recycling of building materials. The company is currently one of the 
leading Czech producers of mobile and semi-mobile crushing and sorting 
units and one of the largest operators of this equipment in the Czech Re-
public. Company off ers a wide spectrum of facilities of our own design for 
the crushing and sorting of building wastes and natural materials. Company 
deals with designing works of manufacturing lines for mineral resources 
treatment including their production, assembly, training and service. Other 
company activities is recycling plants operation and building activities.
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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: www.sezakoprerov.cz
Počet zaměstnanců celkem: 68
z toho dělníci: 60
Odvětví: strojírenský průmysl, 

kovodělný průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Slovensko, Polsko, Vietnam
Předmět exportu: služby, náhradní díly, výstavba technologických linek

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Zámečník, obráběč kovů

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba a opravy drtící, granulovací a třídící techniky; 
výstavba technologických linek; stavebnictví; zámečnictví, obrábění kovů
Hlavní produkty: Výstavba technologických linek a opravy a výroba drtí-
cích a granulovacích strojních zařízení
Stručný popis fi rmy: Firma se zabývá: výstavbou technologických linek 
na těžbu a zpracování kamene; výrobou a opravami náhradních dílů drtící, 
granulovací a třídící techniky; obráběním kovů; stavebnictvím; zámečnic-
tvím; výstavbou ocelových hal. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: SEZAKO PŘEROV s. r. o.
Address: Kojetínská 888/48

750 02 Přerov I-Město
District: Přerov
www: www.sezakoprerov.cz
Total number of employees: 68
of which non-administrative staff : 60
Industry: engineering industry, 

metalworking industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Germany, Slovakia, Poland, Vietnam
Subject: service, spare parts, construction of technological lines

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Locksmith, metal tooler

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production and repairs of crushing, granulating 
and sorting technology; construction of technological lines; building indus-
try; locksmithery; metal machining
Main products: Construction of technological lines, repairs and produc-
tion of crushing and granulating machines
Brief description: Company deals with: construction of technological 
lines for mining and treatment of stone; production and repairs of spare 
parts for crushing, granulating and sorting technology; metal machining; 
building industry; locksmithery; building of steel halls.

PŘEROV
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BBA HRANICE, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: BBA HRANICE, s. r. o.
Adresa: Bělotín 287

753 64 Bělotín
Okres: Přerov
www: www.bbahranice.cz
Odvětví: strojírenský průmysl

POPIS FIRMY

Výrobce a dodavatel čerpací techniky, potrubních systémů, agregátů 
a technologií na odsávání spodních vod.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: BBA HRANICE, s. r. o.
Address: Bělotín 287

753 64 Bělotín
District: Přerov
www: www.bbahranice.cz
Industry: engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Manufacturer and supplier of pumping equipment, pipe systems, power 
units and equipment for pumping underground water.

PSP SPECIÁLNÍ STROJÍRNA, a. s.

SSI SCHÄFER s. r. o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti: PSP SPECIÁLNÍ STROJÍRNA, a. s.
Adresa: Tovačovská 2971/17a

750 53 Přerov
Okres: Přerov
www: www.psp-sps.cz
Odvětví: strojírenský průmysl

POPIS FIRMY

Výroba nástrojů a technologických zařízení, kovoobrábění, tepelné zpra-
cování.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti: SSI SCHÄFER s. r. o.
Adresa: Tovární 325

753 01 Hranice
Okres: Přerov
www: www.ssi-schaefer.cz
Odvětví: strojírenský průmysl

POPIS FIRMY

Kompletní výroba, dodávka a montáž logistických systémů.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PSP SPECIÁLNÍ STROJÍRNA, a. s.
Address: Tovačovská 2971/17a

750 53 Přerov
District: Přerov
www: www.psp-sps.cz
Industry: engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Manufacture of tools and technological equipment, metalworking, thermal 
processing. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: SSI SCHÄFER s. r. o.
Address: Tovární 325

753 01 Hranice
District: Přerov
www: www.ssi-schaefer.cz
Industry: engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Complete manufacture, delivery and installation of logistic systems. 

PŘEROV
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JESAN KOVO s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: JESAN KOVO s. r. o.
Adresa: Čsl. armády 40

787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www: www.jesankovo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 50
z toho dělníci: 35
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Egypt, Slovensko, Německo
Předmět exportu: tvářecí stroje

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Svářeč, zámečník, obráběč, soustružník, frézař

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba strojů
Hlavní produkty: Ohýbačky plechu, zakružovačky plechu, nůžky na plech, 
drápkovačky, ohýbačky trubek, lemovačky plechu, zakružovačky profi lů, 
pásové pily, svěráky
Stručný popis fi rmy: JESAN KOVO s. r. o. je podnik vyrábějící tvářecí 
stroje s dlouholetou tradicí. Vyrábíme stroje jak mechanické tak elektrické. 
Stále výrobní sortiment doplňujeme o nové stroje a současné výrobky ino-
vujeme tak, aby vyhovovaly i těm nejnáročnějším zákazníkům.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: JESAN KOVO s. r. o.
Address: Čsl. armády 40

787 01 Šumperk
District: Šumperk
www: www.jesankovo.cz
Total number of employees: 50
of which non-administrative staff : 35
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Poland, Egypt, Slovakia, Germany
Subject: forming machines

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Welder, locksmith, machinist, turner, miller 

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of machines
Main products: Folders, bending rolls, metal sheet shears, tube benders, 
fl anging machines, motor section bending rolls, wood-cutting band saws, 
clamps
Brief description: JESAN KOVO s. r. o. is company producing forming ma-
chine with a long-term tradition. The company produces machines both 
mechanical and electrical. The product range is still supplemented by new 
machines and existing products are innovated to meet the most demand-
ing customers.

ŠUMPERK
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PRAMET TOOLS, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PRAMET TOOLS, s. r. o.
Adresa: Uničovská 2

787 53 Šumperk
Okres: Šumperk
www: www.pramet.com
Počet zaměstnanců celkem: 682
z toho dělníci: 486
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Švédsko, Rusko, Francie, Německo, Rakousko
Předmět importu: směs prášku k výrobě, technické plyny, obalový ma-
teriál
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Německo, Polsko, Itálie, Rusko, Bělorusko, 
Belgie, Maďarsko, Čína, Indie, Brazílie a mnoho dalších
Předmět exportu: vlastní výrobky ze slinutých karbidů

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Seřizovač-programátor CNC, konstruktér, procesní inženýr

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výzkum, výroba a prodej nástrojů ze slinutého kar-
bidu
Hlavní produkty: Nástroje pro třískové obrábění ze slinutých karbidů (ná-
stroje pro soustružení, frézování, vrtání a vyvrtávání a pro speciální opera-
ce; vyměnitelné břitové destičky ze slinutých karbidů pro soustružení, fré-
zování, vrtání, vyvrtávání a speciální operace; 
polotovary ze slinutých karbidů). Nástroje pro 
tváření kovů a konstrukční díly ze slinutých 
karbidů (těsnící kroužky a pouzdra pro čerpa-
cí techniku; nástroje pro tažírenský průmysl; 
nářadí pro tváření kovů za tepla i za studena; 
nástroje pro speciální aplikace).
Stručný popis fi rmy: Ve svém oboru patří 
PRAMET TOOLS (PT) mezi vedoucí fi rmy ve 
střední a východní Evropě. V současné době 
zaměřuje své obchodní aktivity hlavně na 
rozvoj exportu, který se podílí více jak 50 % 
na celkovém obratu společnosti (export do 
více než 50 zemí celého světa). PT má vlastní 
obchodní dceřiné společnosti na Slovensku, 
v Německu, Polsku, Itálii, Rusku a Maďar-
sku, dále v Indii, Brazílii a obchodní kancelář 
na Ukrajině. Integrovaný systém řízení PT 
je certifi kován podle norem ISO 9001:2000 
a ISO 14 001:2004 společností Det Norske 
Veritas. 60 let zkušeností ve výrobě slinutého 
karbidu, garantovaná vysoká kvalita výrobků 
a nepřetržitý výzkum a vývoj umožňují fi rmě 
PT udržet si vedoucí pozici na domácím trhu 
a rozvíjet se na náročných světových trzích.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PRAMET TOOLS, s. r. o.
Address: Uničovská 2

787 53 Šumperk
District: Šumperk
www: www.pramet.com
Total number of employees: 682
of which non-administrative staff : 486
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Sweden, Russia, France, Germany, Austria
Subject: powder mixture to produce, industrial gases, packaging materi-
als
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Germany, Poland, Italy, Russia, Bela-
rus, Belgium, Hungary, China, India, Brazil and many others
Subject: own products from cemented carbide

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Setter-coder CNC, designer, process engineer

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Research, production and sales of tools of ce-
mented carbide
Main products: Tools for machining of cemented carbides (tools for turn-
ing, milling, drilling and boring, and special operations; index able cutting 
inserts of cemented carbide for milling, drilling, boring, and special op-

erations; semi-cemented carbide). Tools for 
metal forming and components of cemented 
carbide (sealing rings and housing for the 
pump technology; drawing and cold forming 
tools; tools for metal forming hot and cold; 
tools for special applications).
Brief description: In its fi eld PRAMET TOOLS 
s. r. o. belongs among the leading companies 
in the Central and Eastern Europe. It currently 
focuses its business mainly on the develop-
ment of exports, which accounts for more 
than 50 % of total turnover (export to over 
50 countries worldwide). Company has its 
own sales subsidiary in the Slovakia, Ger-
many, Poland, Italy, Russia and Hungary, as 
in India, Brazil and sales offi  ce in Ukraine. 
Integrated management system is certifi ed 
according to standards ISO 9001:2000 and 
ISO 14 001:2004 by the company Det Norske 
Veritas. 60 years experience in the production 
of cemented carbide, guaranteed high quality 
products and continuous research and devel-
opment enable the company maintain a lead-
ership position in the domestic market and 
develop in challenging global markets. 

ŠUMPERK
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SANJV s. r. o., ZÁVOD LOŠTICE, STŘEDISKO CNC HORIZONTEK
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: SANJV s. r. o., ZÁVOD LOŠTICE, 
STŘEDISKO CNC HORIZONTEK

Adresa: Moravičanská 345
789 83 Loštice

Okres: Šumperk
www: www.san-jv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 8
z toho dělníci: 6
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Obráběč kovů CNC

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Obrábění strojních dílů podle dokumentace zákaz-
níka
Hlavní produkty: Opracované strojní díly z litiny i oceli
Stručný popis fi rmy: Středisko má dva CNC horizontální vyvrtávací 
stroje s poměrně velikým pracovním rozsahem. Osa X = 4 000 mm, osa 
Y = 2 500 mm a osa Z = 1 750 mm. Rozměry stolu jsou 2 200 × 2 200 mm. 
Přesnost je 0,02 mm. Otáčky vřetene 3 000 ot./min. Obrábíme ocel i litinu, 
svařence, výkovky i odlitky.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: SANJV s. r. o., ZÁVOD LOŠTICE, 

STŘEDISKO CNC HORIZONTEK
Address: Moravičanská 345

789 83 Loštice
District: Šumperk
www: www.san-jv.cz
Total number of employees: 8
of which non-administrative staff : 6
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

CNC tool operator

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Working of mechanical components based on cus-
tomer’s documentation
Main products: Processed mechanical components made of cast iron and 
steel
Brief description: The centre has two CNC horizontal drilling machines 
with a relatively large working range. Axes: X = 4,000 mm, Y = 2,500 mm 
and Z = 1,750 mm. Table dimensions are 2,200 × 2,200 mm. The precision is 
0.02 mm. Spindle speed 3,000 rpm. We process steel and cast iron, weld-
ments, forged pieces and castings. 

ŠUMPERK
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URDIAMANT, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: URDIAMANT, s. r. o.
Adresa: Dolnostudénská 715/3

787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www: www.urdiamant.cz
Počet zaměstnanců celkem: 73
z toho dělníci: 40
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: země EU
Předmět exportu: diamantové nástroje

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Obráběč kovů, technolog

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba a prodej diamantových nástrojů
Hlavní produkty: Diamantové brousicí kotouče, diamantové řezací kotou-
če, diamantové vrtné korunky
Stručný popis fi rmy: Firma vznikla v roce 2000. Historie však sahá až do 
roku 1933. Naše společnost má pobočky na Slovensku, v Polsku a v Rus-
ku. Vlastníme certifi kát jakosti ISO 9001:2000.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: URDIAMANT, s. r. o.
Address: Dolnostudénská 715/3

787 01 Šumperk
District: Šumperk
www: www.urdiamant.cz
Total number of employees: 73
of which non-administrative staff : 40
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: EU countries
Subject: diamond tools

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Metal worker, process engineer

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production and marketing of diamond tools
Main products: Diamond grinding disks, diamond cutting disks, diamond 
drilling crowns
Brief description: The company was established in 2000, even though the 
history of dates back to 1933. It now runs branches in Slovakia, Poland and 
Russia. The company is certifi  ed according to the standard ISO 9001:2000.

ŠUMPERK
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ZLKL, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ZLKL, s. r. o.
Adresa: Moravičanská 581/29

789 83 Loštice
Okres: Šumperk
www: www.zlkl.cz, www.elbee.cz
Počet zaměstnanců celkem: 152
z toho dělníci: 123
Odvětví: strojírenský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Francie, Německo
Předmět importu: materiál pro výrobu
EXPORT: ANO
Země exportu: Francie, Itálie, Německo, Polsko
Předmět exportu: obrobené díly, svařované díly, lisované díly, montážní 
sestavy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Obráběč na CNC strojích, programátor CNC, svářeč – svařování pod ochra-
nou atmosférou plynu, nástrojař, technolog / přípravář výroby

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: CNC obrábění, robotizované svařování (strojní zá-
mečnictví), CNC lisování
Hlavní produkty: Obráběné díly pro elektrotechnický a vodohospodářský 
průmysl, svařované díly pro automobilový a elektrotechnický průmysl, li-
sované díly pro automobilový a elektrotechnický průmysl
Stručný popis fi rmy: Závody lehkých konstrukcí Loštice, tedy ZLKL, s. r. o., 
byly založeny v roce 1993 jako čistě česká společnost. Jsme progresivně 
rostoucí rodinná fi rma s mladým kolektivem a aktuálním 
ročním obratem kolem ¼ miliardy korun zaměřená na 
100 % kvalitní středně velké série pro světově zná-
mé společnosti. Mezi naše hlavní odběratele patří 
koncerny jako Leroy Somer (Francie, alternátory), 
Itron (Fr./Něm. – průtoková technika), Siemens 
(ČR/Něm. – elektromotory, aj.), Marelli Motori 
(Itálie – alternátory), Karsit Jaroměř (ČR – 
travní sekačky a vozy Škoda), Vectrix (PL/
USA – elekro-skůtry), ATX (Francie – svě-
telná technika), Senior Automotive (ČR/
Francie – automobilový průmysl) a Gra-
vograph (Francie – gravírovací stroje). 
V současné době jsme rozšířili fi remní 
činnosti o vývoj speciálního vozidla pro 
tělesně postižené, jehož sériovou výrobu 
plánujeme v roce 2011.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ZLKL, s. r. o.
Address: Moravičanská 581/29

789 83 Loštice
District: Šumperk
www: www.zlkl.cz, www.elbee.cz
Total number of employees: 152
of which non-administrative staff : 123
Industry: engineering industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: France, Germany 
Subject: material for production
EXPORT: YES
Country of destination: France, Italy, Germany, Poland
Subject: machined parts, welded parts, pressed parts, assemblies

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Machinist for CNC machines, CNC programmer, welder – welding under 
inert gas protection, toolmaker, technologist / production preparer

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: CNC machining, robotic welding (locksmithery), 
CNC pressing
Main products: Machined parts for the electrical and water industries, 
welded components for the automotive and electrical industries, moulded 
parts for automotive and electrical industries
Brief description: Company of light constructions in Loštice named ZLKL, 
s. r. o. was founded in 1993 as a purely Czech company. Company is pro-
gressively growing family company with a young team and the current 

annual turnover of around one quarter billion Czech crowns focused on 
100 % quality medium series for world famous companies. Our main 

customers include corporations such as Leroy Somer (France – 
alternators), Itron (France/Germany – fl ow technology), Sie-

mens (CR/Germany – electric motors, etc.), Marelli 
Motori (Italy – alternators), Karsit Jaroměř (CR 

– lawn mowers and cars Skoda), Vectrix (Po-
land/USA – electro-scooters), ATX (France 

– lighting technics), Senior Automotive 
(CR/France – automotive industry) and 
Gravograph (France – engraving ma-
chines). Currently company has ex-
tended its activities on development 
of special vehicles for the disabled, 

the series production planned in 2011.

ŠUMPERK
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PARS NOVA, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PARS NOVA, a. s.
Adresa: Žerotínova 1833/56

787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www: www.parsnova.cz
Odvětví: strojírenský průmysl

POPIS FIRMY

Modernizace a rekonstrukce kolejových vozidel.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PARS NOVA, a. s.
Address: Žerotínova 1833/56

787 01 Šumperk
District: Šumperk
www: www.parsnova.cz
Industry: engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Modernization and reconstruction of rail-borne vehicles.

ŠUMPERK
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KOVOTOPLAST, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: KOVOTOPLAST, s. r. o.
Adresa: Domašov 425

790 01 Bělá pod Pradědem
Okres: Jeseník 
www: www.kovotoplast.cz
Počet zaměstnanců celkem: 7
z toho dělníci: 5
Odvětví: kovodělný průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Svářeč, zámečník

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Kovovýroba a zámečnická výroba 
Hlavní produkty: Ocelové konstrukce hal, brány a branky, kovové ploty, 
schodiště, požární žebříky, přístřešky a krytá stání, stojany na kola bezpeč-
nostní mříže, zábradlí, reklamní poutače a další dle přání zákazníka
Stručný popis fi rmy: Firma Kovotoplast byla založena v roce 1990, její 
hlavní činností je zakázková kovovýroba, ocelové konstrukce – výroba 
i montáž a stavebně montážní práce všeho druhu. Výrobní prostory na-
jdete v areálu Zemědělského družstva Jeseník-Bukovice a tvoří je dílna 
s kompletním technickým vybavením. Většinou zpracováváme ocel a hutní 
materiály. Zpracovávání dalších materiálů zajišťujeme dodavatelsky.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: KOVOTOPLAST, s. r. o.
Address: Domašov 425

790 01 Bělá pod Pradědem
District: Jeseník 
www: www.kovotoplast.cz
Total number of employees: 7
of which non-administrative staff : 5
Industry: metalworking industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Welder, locksmith 

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Metal production and metal work manufacturing
Main products: Steel structures of buildings, gates and small gates, met-
al fences, staircases, fi re ladders, shelters and a covered parking, bicycle 
stands, security grilles, railings, billboards and more according customer 
wish
Brief description: KOVOTOPLAST company was founded in 1990, its main 
business is custom metal fabrication, steel structures – manufacture and 
installation and construction and installation work of any kind. Production 
facilities are on the premises of the Agricultural cooperative Jeseník-Bu-
kovice comprising a workshop with complete technical equipment. Mostly 
process steel and metallurgical materials. Processing of additional mate-
rials is provided by contractor. 

JESENÍK
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FOUNDEIK, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: FOUNDEIK, s. r. o.
Adresa: Nádražní 50

783 66 Hlubočky-Mariánské Údolí
Okres: Olomouc
www: www.foundeik.cz
Odvětví: kovodělný průmysl

POPIS FIRMY

Slévárenství

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: FOUNDEIK, s. r. o.
Address: Nádražní 50

783 66 Hlubočky-Mariánské Údolí
District: Olomouc
www: www.foundeik.cz
Industry: metalworking industry

COMPANY DESCRIPTION

Foundry

OLOMOUC
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HANAKOV, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: HANAKOV, s. r. o.
Adresa: Pod Kosířem 3127/74

796 03 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.hanakov.cz
Odvětví: kovodělný průmysl

POPIS FIRMY

Kovovýroba, kovoobrábění, výroba ocelových konstrukcí a svařenců.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: HANAKOV, s. r. o.
Address: Pod Kosířem 3127/74

796 03 Prostějov
District: Prostějov
www: www.hanakov.cz
Industry: metalworking industry

COMPANY DESCRIPTION

Metal fabrication, metal machining, manufacture and assembly of steel 
constructions.

PROSTĚJOV
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KOVO TOPIČ a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: KOVO TOPIČ a. s.
Adresa: Křenovská 1374

752 01 Kojetín
Okres: Přerov
www: www.kovotopic.cz
Odvětví: kovodělný průmysl

POPIS FIRMY

Kovovýroba

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: KOVO TOPIČ a. s.
Address: Křenovská 1374

752 01 Kojetín
District: Přerov
www: www.kovotopic.cz
Industry: metalworking industry

COMPANY DESCRIPTION

Metal production

PŘEROV
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DOLS, VÝROBA DVEŘÍ, OKEN, LISTOVNÍCH SCHRÁNEK, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: DOLS, VÝROBA DVEŘÍ, OKEN, 
LISTOVNÍCH SCHRÁNEK, a. s.

Adresa: Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk

Okres: Šumperk
www: www.dols.cz
Počet zaměstnanců celkem: 186
z toho dělníci: 102
Odvětví: kovodělný průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Dánsko, Německo, Nizozemí, Švédsko
Předmět exportu: regálové systémy

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Svářeč, zámečník, dělník kovovýroby

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Plastová a hliníková okna/dveře, poštovní schránky, 
kovovýroba
Hlavní produkty: Domovní listovní schránky, okna
Stručný popis fi rmy: Vyrábíme plastová/hliníková okna a dveře, hliníkové 
fasádní systémy. Jsme předním výrobce jednotlivých poštovních schránek 
i jejich sestav. Realizujeme kompletní řešení domovních vstupů. Nabízíme 
zpracování kovů v moderním laserovém centru.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: DOLS, VÝROBA DVEŘÍ, OKEN, 

LISTOVNÍCH SCHRÁNEK, a. s.
Address: Nemocniční 734/13

787 01 Šumperk
District: Šumperk
www: www.dols.cz
Total number of employees: 186
of which non-administrative staff : 102
Industry: metalworking industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Denmark, Germany, The Netherlands, Sweden
Subject: retail shelves

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Welder, fi tter, metal worker

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacture of PVC and aluminium windows and 
doors, mailboxes, metalworks
Main products: Manufacture of PVC windows, locksmithery
Brief description: DOLS produces plastic / aluminum windows and doors, 
aluminum facade systems. DOLS is a leading manufacturer of mailboxes 
and their assemblies. Company realizes a complete solution of household 
inputs. DOLS off ers metalworking in the modern laser center.

ŠUMPERK
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M.K.R. PLUS spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: M.K.R. PLUS spol. s r. o.
Adresa: 789 01 Zábřeh
Okres: Šumperk
www: www.matrace-mkr.cz

www.mkrplus.cz
Počet zaměstnanců celkem: 63
z toho dělníci: 42
Odvětví: kovodělný průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Slovinsko, Čína, Německo, Švýcarsko, Polsko, Itálie
Předmět importu: materiály a komponenty na výrobu 
EXPORT: ANO
Země exportu: Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Rakousko, 
Polsko, Lotyšsko, Německo 
Předmět exportu: bonnelové pružiny, taštičkové pružiny, pružinové kost-
ry

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Seřizovač, obchodní zástupce (prodejce)

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba vlnovců, bonnelů, taštičkových pružin, pruži-
nových koster a výroba pružinových matrací
Hlavní produkty: Výroba matrací
Stručný popis fi rmy: Ryze česká fi rma M.K.R. Plus působí na trhu pružin 
již více jak 55 let. Díky mnohaletým zkušenostem a využíváním moderních 
technologií je schopna konkurovat ostatním výrobcům a také obstát na 
zahraničních trzích. Od roku 2009 se fi rma zaměřila i na výrobu fi nální-
ho produktu – MATRACE. V roce 2010 byly matrace testovány ve Fakultní 
nemocnici Brno a jsou proto označovány jako „ZDRAVOTNÍ MATRACE“. 
V součastné době se vyrábí 13 produktových řad. Matrace M.K.R. PLUS 
jsou jedinečné zejména tím, že díky pružinovému jádru je zajištěna jejich 
ideální vzdušnost a zároveň pružnost a dostatečný protitlak zatížení lidské-
ho těla při odpočinku.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: M.K.R. PLUS spol. s r. o.
Address: 789 01 Zábřeh
District: Šumperk
www: www.matrace-mkr.cz

www.mkrplus.cz
Total number of employees: 63
of which non-administrative staff : 42
Industry: metalworking industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Slovenia, China, Germany, Switzerland, Poland, Italy
Subject: materials and components for manufacturing
EXPORT: YES
Country of destination: Romania, Slovakia, Slovenia, Hungary,
Austria, Poland,Latvia, Germany
Subject: bonnel springs, pocket springs, mattress

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Adjuster, the agent (seller)

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of bellows, bonnels, pocket springs, 
spring frames and production of spring mattresses
Main products: Manufacture of mattresses
Brief description: Czech company M.K.R. Plus, is on the market of springs 
for over 55 years. Thanks to many years of experience and using modern 
technology is the company able to compete with other manufacturers and 
also compete in foreign markets. Since 2009 the company has focused 
on production of fi nished product – mattress. In 2010 mattresses were 
tested at the University Hospital Brno and are therefore known as “Health 
mattress”. Currently produced 13 product lines. M.K.R. PLUS mattresses 
are unique thanks to the core spring which is perfectly airy and also its 
fl exibility and the back pressure load of the human body at rest.

ŠUMPERK
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UVAX, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: UVAX, s. r. o.
Adresa: M. R. Štefánika 2835/28

787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www: www.uvax.cz
Počet zaměstnanců celkem: 25
z toho dělníci: 18
Odvětví: kovodělný průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Švýcarsko, Slovensko, Francie
Předmět exportu: výrobky z drátu, drátěný program do kuchyní, kadeř-
nické stativy a další výrobky do kadeřnictví

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Soustružník, nástrojař, seřizovač

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Kovovýroba, výrobky z drátu, drátěný program do 
kuchyní
Hlavní produkty: Drátěný program do kuchyní, závěsný drátěný program, 
multifunkční sloup s doplňky, drátěné výztuhy do židlí, kadeřnické stativy
Stručný popis fi rmy: Firma Václav Jurčík – UVAX byla za-
ložena v roce 1989. Po celou dobu existence se zabýváme 
kovovýrobou v oblasti nábytku, zvláště pak příslušenstvím 
kuchyní. Veškerý sortiment fi remních výrobků a produktů 
byl vyvinut, vyroben, odzkoušen a uveden na trh (domácí 
i zahraniční) výhradně pracovníky fi rmy. Firemní strategie je 
založena na respektování potřeb a požadavků našich 
zákazníků s důrazem na kvalitu a cenovou dostup-
nost výroby.
 Dne 1. 3. 2002 byla založena nová společnost 
UVAX, s. r. o., která převzala kompletní výrobní pro-
gram. Zavedla novou obchodní politiku, zaměřenou na 
velkoobchodní odběratele, kterým nabízí větší rozpě-
tí slev vzhledem k množstevnímu odběru. 
 Nabízíme výrobky, které získávají v odborných kru-
zích dobrou pozici pro svou preciznost, dlouhou život-
nost, vynikající estetiku provedení a v neposlední řadě 
také pro seriózní cenu.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: UVAX, s. r. o.
Address: M. R. Štefánika 2835/28

787 01 Šumperk
District: Šumperk
www: www.uvax.cz
Total number of employees: 25
of which non-administrative staff : 18
Industry: metalworking industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Germany, Switzerland, Slovakia, France
Subject: wire products, wire program for kitchens, hairdressing tripods 
and other products for hairdressing

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Turner, toolmaker, setter

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Metalwork, wire products, kitchen wire pro-
gramme
Main products: Kitchen wire programme, hanging wire programme, 
multifunction column with accessories, wire reinforcements into chairs, 

hairdressing tripods
Brief description: Company Václav Jurčík – UVAX was founded in 
1989. Throughout its existence company is dealing with metalwork 

in branch of furniture, especially kitchen accessories. The whole 
company product range were developed, manufactured, tested 

and put on the market (domestic and foreign) by company itself 
only. Firm strategy is based on respecting the needs and 

requirements of customers with an emphasis on quality 
and aff ordability of production.
In March 1, 2002, a new company UVAX, s. r. o. was 
established and took over the complete production 

programme. A new trade policy aimed at wholesale 
customers was introduced off ering a greater range of 

discounts according to the customer purchase amount.
We off er goods that gains in the professional fi elds good position 
for their precision, durability, outstanding aesthetics, performance 
and, ultimately, for a serious price.

ŠUMPERK
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KLEIN & BLAŽEK spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: KLEIN & BLAŽEK spol. s r. o.
Adresa: Nádražní 100

789 91 Štíty
Okres: Šumperk
www: www.kleibl.cz
Odvětví: kovodělný průmysl

POPIS FIRMY

Obráběné a tvářené kovové díly pro automobilový průmysl.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: KLEIN & BLAŽEK spol. s r. o.
Address: Nádražní 100

789 91 Štíty
District: Šumperk
www: www.kleibl.cz
Industry: metalworking industry

COMPANY DESCRIPTION

Production of metal components for the automotive industry.

MDL s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: MDL s. r. o.
Adresa: Libina 814

788 05 Libina 
Okres: Šumperk
www: www.mdl.cz 
Odvětví: kovodělný průmysl

POPIS FIRMY

Výroba a prodej kovových tkanin.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MDL s. r. o.
Address: Libina 814

788 05 Libina 
District: Šumperk
www: www.mdl.cz 
Industry: metalworking industry

COMPANY DESCRIPTION

Production and sale of metal fabrics.

ŠUMPERK
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UNITA, spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: UNITA, spol. s r. o.
Adresa: Městys 79

790 69 Bílá Voda
Okres: Jeseník
www: unita.charita.cz
Počet zaměstnanců celkem: 15
z toho dělníci: 11
Odvětví: potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Polsko, Slovensko
Předmět importu: obaly, stroje, náhradní díly
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Slovensko, Rakousko
Předmět exportu: oplatky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba hostií a oplatků
Hlavní produkty: Hostie, lázeňské oplatky
Stručný popis fi rmy: Unita byla založena 1. 4. 1992. Zpočátku vyráběla 
hostie pro církevní farnosti v celé České republice. Dnes kromě hostií vy-
rábí Unita také lázeňské oplatky pro města obce, fi rmy, občanská sdružení 
a další zákazníky po celé České republice, ale i na Slovensku, v Polsku 
a Rakousku. Našim zákazníkům nabízíme možnost navrhnout si vlastní 
krabičku se svými texty, obrázky a reklamou. Jediným společníkem Unity 
je Diecézní charita ostravsko-opavská, naším hlavním úkolem je propaga-
ce a podpora charitativní činnosti.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: UNITA, spol. s r. o.
Address: Městys 79

790 69 Bílá Voda
District: Jeseník
www: unita.charita.cz
Total number of employees: 15
of which non-administrative staff : 11
Industry: food-processing industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Poland, Slovakia
Subject: packaging, machinery, spare parts
EXPORT: YES
Country of origin: Poland, Slovakia, Austria
Subject: waffl  es

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of holy wafers and wafers
Main products: Holy wafers, spa wafers
Brief description: Company Unita was founded April 1, 1992. At fi rst pro-
duced holy wafers for the hosts in the parish churches in the Czech Repub-
lic. Today, in addition UNITA also manufactures spa wafers for towns, mu-
nicipalities, businesses, civic associations and other customers throughout 
the Czech Republic and the Slovak Republic, Poland and Austria. Company 
off ers to customers the possibility to design their own packing with text, 
design and advertising. The only one partner of Unita is Diocesan Caritas 
Ostrava-Opava and their main task is to promote and support charitable 
activities.

JESENÍK
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NUTREND D.S., a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: NUTREND D.S., a. s.
Adresa:  Slezské nám. 43

772 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.nutrend.cz
Počet zaměstnanců celkem: 100
z toho dělníci: –
Odvětví: potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, 
Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Maďársko, Makedonie, Mon-
golsko, Německo, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovinsko, Spojené arabské 
emiráty, Srbsko, Černá Hora, Španělsko, Švédsko, Ukrajina, Velká Británie, 
Slovensko, Polsko
Předmět exportu: vývoz sportovních doplňků výživy a potravin společ-
nosti NUTREND

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Produktový manažer, výrobní pracovník v potravinářství

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba potravinářských výrobků, vývoj a výzkum 
v oblasti potravinářství a výživy, výroba nápojů, činnost technických porad-
ců v oblasti potravinářství
Hlavní produkty: Pitný režim, vitamíny, produkty na podporu redukce 
hmotnosti, kloubní výživa, produkty na dodání energie, tyčinky, speciální 
doplňky, proteinové a sacharidové produkty, creatiny, aminokyseliny
Stručný popis fi rmy: Každý produkt společnosti NUTREND je schválen 
Ministerstvem zdravotnictví ČR. Kvalitu produktů a systém vývoje a výro-
by ocenil také Antidopingový výbor ČR, se kterým společnost NUTREND 
uzavřela dohodu v rámci šíření fi lozofi e NO DOPING! Účinnost a funkčnost 
produktů je kladně hodnocena i čes-
kými a slovenskými olympioniky. Mezi 
nejvýznamnější partnerství jistě patří 
spolupráce s Českým olympijským výbo-
rem, Slovenským olympijským výborem 
a Českým paralympijským výborem.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: NUTREND D.S., a. s.
Address:  Slezské nám. 43

772 00 Olomouc
District: Olomouc
www: www.nutrend.cz
Total number of employees: 100
of which non-administrative staff : –
Industry: food-processing industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Belgium, Belarus, Bulgaria, Denmark, Estonia, 
Finland, France, Croatia, Ireland, Italy, Cyprus, Lithuania, Hungary, Mac-
edonia, Mongolia, Germany, Romania, Russia, Greece, Slovenia, United 
Arab Emirates, Serbia, Montenegro, Spain, Sweden, Ukraine, Great Britain, 
Slovakia, Poland
Subject: sport dietary supplements and food

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Product Manager, Food Production Operator

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of dietary supplements, research and 
development in the area of food industry and nutrition, production of bever-
ages, technical consultancy in the area of food industry
Main products: Beverages, vitamins, weight reduction supporting prod-
ucts, joint nutrition, power supply products, bars, special supplements, 
protein and carbohydrate products, creatines, aminoacids
Brief description: All products manufactured by NUTREND are approved 
by the Ministry of Health of the Czech Republic. The quality of products 
and the development and production system was appreciated also by the 
Czech Anti-Doping Committee which NUTREND entered into an agreement 
within the framework of the dissemination of the NO DOPING philosophy! 

The eff ectiveness and functionality of the 
products is positively assessed also by 
the Czech and Slovak Olympic sports-
men. The most important partnerships 
established by the company include the 
cooperation with the Czech Olympic Com-
mittee, Slovak Olympic Committee and 
Czech Paralympic Committee.

OLOMOUC
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OLMA, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: OLMA, a. s.
Adresa: Pavelkova 18

779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.olma.cz
Počet zaměstnanců celkem: 430
z toho dělníci: –
Odvětví: potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: země EU, celý svět
Předmět exportu: čerstvé výrobky, sušená mléka

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Mlékárenství
Hlavní produkty: Čerstvé a trvanlivé mléko, smetany, jogurty, jogurtové 
nápoje, dezerty, másla, máselné melange, sušená mléka
Stručný popis fi rmy: OLMA, a. s., je druhým nejvýznamnějším výrobcem 
mléčných výrobků v ČR. Byla založena v roce 1970 a v roce 1994 se stala 
akciovou společností. Majoritním vlastníkem společnosti je Milkagro, a. s. 
Olomouc (sdružení prvovýrobců a dodavatelů mléka). Mlékárna OLMA, 
a. s. je ryze českou společností, splňující ta nejnáročnější kritéria výrobní 
i ekologické kvality, jejíž sortiment je na světové úrovni a garantuje svým 
zákazníkům výrobky a služby, které jsou plně srovnatelné s mezinárodní 
konkurencí. Převážnou část produkce tvoří čerstvé a trvanlivé mléko, jo-
gurty, jogurtové nápoje, dezerty, másla a ostatní zakysané výrobky. Ročně 
OLMA, a. s., zpracovává více jak 260 mil. litrů mléka.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: OLMA, a. s.
Address: Pavelkova 18

779 00 Olomouc
District: Olomouc
www: www.olma.cz
Total number of employees: 430
of which non-administrative staff : –
Industry: food-processing industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: EU countries, worldwide
Subject: fresh products, dried milk

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Dairy industry
Main products: Fresh and storable milk, creams, yoghurts, yoghurt 
drinks, deserts, butter, butter melange, dried milk
Brief description: OLMA, a. s. is the second largest producer of dairy 
products in the Czech Republic. It was established in 1970 and in 1994 
it was transformed to a joint-stock company. Milkagro, a. s. Olomouc (an 
association of milk producers and suppliers) is the majority owner of the 
company. OLMA, a. s. is a purely Czech company, meeting the most de-
manding criteria of production and ecological quality, with an assortment 
at the world’s top level, providing its customers with products and services 
that are fully comparable with those off ered by the company’s competi-
tors worldwide. The production range includes especially fresh and stor-
able milk, yoghurts, yoghurt drinks, deserts, butters and other acidifi ed 
products. OLMA, a. s. processes more than 260 million litres of milk every 
year. 

OLOMOUC
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ALIBONA a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ALIBONA a. s.
Adresa: Svatoplukova 909

784 01 Litovel
Okres: Olomouc
www: www.alibona.cz
Odvětví: potravinářský průmysl

POPIS FIRMY

Alibona a. s. je přední producent výrobků z ovoce a zeleniny, jako např. 
kompoty, sterilovaná jednodruhová zelenina, sterilované zeleninové směsi, 
zeleninové omáčky. Tyto výrobky jsou dodávány na trh pod obchodní znač-
kou Alibona. Zvláštní, ale ne nepodstatnou součástí výrobního sortimentu, 
jsou potravinové přípravky pro zpracování ovoce a zeleniny v domácnosti.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ALIBONA a. s.
Address: Svatoplukova 909

784 01 Litovel
District: Olomouc
www: www.alibona.cz
Industry: food-processing industry

COMPANY DESCRIPTION

Alibona a. s. is a leading producer of fruit and vegetable products, such as 
canned fruits, sterilized one sort vegetables, sterilized mixed vegetables, 
and vegetable sauces. These products are marketed under the Alibona 
trade name. A peculiar but not unsubstantial component of the production 
assortment is food products for processing fruit and vegetable in house-
holds.

PIVOVAR LITOVEL, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PIVOVAR LITOVEL, a. s.
Adresa: Palackého 934

784 01 Litovel
Okres: Olomouc
www: www.litovel.cz
Odvětví: potravinářský průmysl

POPIS FIRMY

Výroba piva Litovel a Maestro.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PIVOVAR LITOVEL, a. s.
Address: Palackého 934

784 01 Litovel
District: Olomouc
www: www.litovel.cz
Industry: food-processing industry

COMPANY DESCRIPTION

Production of Litovel and Maestro beer.

OLOMOUC
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Food-processing industry

ALIKA a. s. 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ALIKA a. s. 
Adresa: Čelčice 164

798 23 Klenovice na Hané
Okres: Prostějov
www: www.alika.cz
Počet zaměstnanců celkem: 98
z toho dělníci: 52
Odvětví: potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Nizozemí, Čína, Slovensko, Polsko
Předmět importu: suroviny, obchodní zboží, arašídy, pistácie, mandle, 
kešu, pečivo 
EXPORT: ANO
Země exportu: Kazachstán, Švédsko, Nizozemí, Německo, Polsko, Litva, 
Lotyšsko
Předmět exportu: vlastní výrobky (pražené arašídy a ostatní ořechy)

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Pracovníci u balící nebo pražící linky, manipulanti, skladníci, obchodníci, 
nákupčí

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba pražených solených arašídů, mandlí, pistácií 
apod. a arašídových křupek,sušeného ovoce a solených tyčinek
Hlavní produkty: Arašídy, mandle, pistácie, kešu a ostatní skořápkové 
plody v naturální, pražené i ochucené formě, křupky, krekry, tyčinky
Stručný popis fi rmy: ALIKA a.s. je na trhu od roku 1992. Je největším 
producentem pražených ořechů v České republice. Ročně zpracuje cca 
4 500 tun ořechů a sušeného ovoce.Dodává 75 % výroby do tržní sítě, nej-
většími odběrateli jsou Makro, Ahold, Billa, Kaufl and a nezávislé velkoob-
chody a další. 25 % výroby je určeno pro další zpracování v cukrovinkách. 
Největšími odběrateli jsou např. Krast , Nestlé, čokoládovna Carla, Rupa 
a další. Systém jakosti je pravidelně certifi kován na normy IFS a BRC.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ALIKA a. s. 
Address: Čelčice 164

798 23 Klenovice na Hané
District: Prostějov
www: www.alika.cz
Total number of employees: 98
of which non-administrative staff : 52
Industry: food-processing industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: The Netherlands, China, Slovakia, Poland
Subject: peanuts, pistachio, almonds,cashew, pastry
EXPORT: YES
Country of destination: The Netherlands, Germany, Poland, Lithuania, 
Latvia, Kazakhstan, Sweden
Subject: roasted peanuts and other nuts

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Workers at the packing or roasting line, manipulators, warehouse work-
ers, traders, buyers.

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacture of roasted salted peanuts, almonds, 
pistachios, etc. and peanut ice croups, dried fruits and salted sticks.
Main products: Peanuts, almonds, pistachios, cashews and other nuts in 
a natural, roasted and fl avoured form, puff s, crackers, bars.
Brief description: ALIKA a.s. is at the market since 1992. As the largest 
producer of roasted nuts in the Czech Republic. Yearly company processes 
about 4,500 tons of nuts and dried fruit. The company delivers 75 % of pro-
duction to sales network, the biggest customers are Makro, Ahold, Billa, 
Kaufl and and independent wholesalers and others. 25 % of production is 
destined for further processing in confectionery. The biggest customers 
are e.g. Krast , Nestle, Chocolate Carla, Rupa and others. System of quality 
management is regularly certifi ed to the IFS and BRC.

PROSTĚJOV
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MLÉKÁRNA OTINOVES s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: MLÉKÁRNA OTINOVES s. r. o.
Adresa: Otinoves 201

798 61 Otinoves
Okres: Prostějov
www: www.mot.cz
Počet zaměstnanců celkem: 48
z toho dělníci: 42
Odvětví: potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Maďarsko
Předmět exportu: přírodní plísňový sýr

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Mlékárenství
Hlavní produkty: Přírodní plísňový sýr NIVA
Stručný popis fi rmy: Mlékárna Otinoves je pokračovatelem 80leté tradice 
mlékárenství na Drahanské vrchovině. V používaných výrobních postupech 
se spojují dlouhodobé zkušenosti s moderními poznatky z oboru zpracová-
ní mléka. Mléko pochází z veterinárně kontrolovaných zdrojů, z chráněné 
přírodní oblasti Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. Hlavním pro-
duktem Mlékárny Otinoves je přírodní plísňový sýr NIVA. Mlékárna ročně 
zpracuje 10 milionů litrů mléka a vyrobí 1 200 tun plísňového sýru.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MLÉKÁRNA OTINOVES s. r. o.
Address: Otinoves 201

798 61 Otinoves
District: Prostějov
www: www.mot.cz
Total number of employees: 48
of which non-administrative staff : 42
Industry: food-processing industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Hungary
Subject: natural blue cheese

MOST DEMANDED PROFESSIONS

– 

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Dairy industry
Main products: Natural blue cheese
Brief description: Mlékárna Otinoves is the continuator of 80-year-old 
tradition of dairy farming in the Drahany Highlands. The manufacturing 
processes used to combine long-term experience with advanced know-
ledge in the fi eld of milk processing. Milk is under a veterinary-control and 
comes from sources of protected natural areas and the Moravian Kras and 
Drahany Highlands. The dairy main product is a natural blue cheese NIVA. 
The dairy annually processes 10 million litres of milk and produce 1,200 
tons of blue cheese.

PROSTĚJOV
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PALÍRNA U ZELENÉHO STROMU  STAROREŽNÁ PROSTĚJOV, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PALÍRNA U ZELENÉHO 
STROMU  STAROREŽNÁ 
PROSTĚJOV, a. s.

Adresa: Dykova 8
796 97 Prostějov

Okres: Prostějov
www: www.starorezna.cz
Počet zaměstnanců celkem: 87
z toho dělníci: 42
Odvětví: potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Polsko
Předmět importu: suroviny a materiál
EXPORT: ANO
Země exportu: Austrálie, Kanada, Mexiko, Rusko, Slovensko, Srbsko, 
Rumunsko, USA, Estonsko, Německo, Velká Británie, … 
Předmět exportu: alkoholické nápoje (vodka, absinth, krémové likéry)

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Odborník v nápojovém průmyslu

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba lihovin 
Hlavní produkty: Vodka, Absinth, destiláty ovocné a bylinné, likéry ovoc-
né a bylinné, emulsní lihoviny, hořké speciality, ostatní lihoviny (Tuzemák, 
Borovička, …), lihoviny na zakázku. Značky: Hanácká vodka, LV Griotte, 
Stomach, Starorežná, Režná, Missis cream
Stručný popis fi rmy: Počátky fi rmy jsou spjaty s rokem 1518, kdy bylo 
v domě „U zeleného stromu“ zahájeno pálení zpočátku jen zkaženého vína 
a piva. Sortiment lihových výrobků byl postupně roz-
šiřován až na dnešních více než 60 druhů. Od svého 
založení výroba lihovin nebyla nikdy přerušena a fi r-
ma tak vytváří naprosto unikátní rekord v délce kon-
tinuální výroby. Základem jsou přírodní komponenty: 
byliny, ovoce, atd. Do sortimentu patří nejen moderní, 
ale i klasické lihoviny, kde je využíváno starých re-
ceptur z minulých staletí. Při konzumaci Prostějovské 
Starorežné má tak konzument možnost ochutnat 
to, co se pilo v šenkovních domech 17. století. Díky 
kvalitě výrobků se fi rma stává známou v řadě zemí 
světa, kam směřuje neustále se zvyšující vývoz její 
produkce.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PALÍRNA U ZELENÉHO 

STROMU  STAROREŽNÁ 
PROSTĚJOV, a. s.

Address: Dykova 8
796 97 Prostějov

District: Prostějov
www: www.starorezna.cz
Total number of employees: 87
of which non-administrative staff : 42
Industry: food-processing industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Austria, Poland
Subject: raw materials and material
EXPORT: YES
Country of origin: Australia, Canada, Mexico, Russia, Slovakia, Serbia, 
Romania, USA, Estonia, Germany, Great Britain, …
Subject: alcoholic drinks (vodka, absinthe, cream liqueurs)

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Expert in the beverage industry

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of spirits
Main products: Vodka, Absinth, fruit and herbal spirits, fruit and herbal 
liqueurs, emulsion spirits, bitter specialties and other spirits (Tuzemák, 
Borovička, …), custom-made spirits. Trade mark: Hanácká vodka, LV Gri-
otte, Stomach, Starorežná, Režná, Missis cream
Brief description: The company’s origins are connected to the year 1518, 
when in the house “At the Green Tree” started distillation fi rst only of spoiled 

wine and beer. Assortment of alcoholic products was 
gradually expanded until today more than 60 species. 
Since its foundation, the production of spirits was nev-
er interrupted, and the company creates a truly unique 
record of the length of continuous production. Base of 
production are natural ingredients: herbs, fruits, etc. 
The range includes both modern and classic spirits, 
which is produced by ancient recipes from past cen-
turies. The consumption of spirit called Prostějovská 
Starorežná the consumer has the opportunity to taste 
what was served in the tavern houses the 17th century. 
Thanks to the quality of products the company has 
become known in many countries, where it is going 
steadily increasing its export production.

PROSTĚJOV
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SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s.
Adresa: Vrahovická 2170/56

796 26 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.slad.cz
Počet zaměstnanců celkem: 188
z toho dělníci: 96
Odvětví: potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Rumunsko, Německo, Velká Británie, Švýcarsko, 
Slovinsko, Rakousko, Japonsko a další 
Předmět exportu: slad

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Sladovník

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba a prodej sladu
Hlavní produkty: Český slad, speciální slady
Stručný popis fi rmy: SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s., se s roční výrobou 
352 000 tun podílejí na produkci sladu v České republice přibližně 60 %. 
K odběratelům SLADOVEN SOUFFLET ČR patří většina domácích pivovarů 
a dvě třetiny produkce směřují na zahraniční trhy. SLADOVNY SOUFFLET 
ČR, a. s. jsou od roku 2001 součástí GROUPE SOUFFLET, jednoho z nej-
větších světových výrobců sladu. Ve sladovně Prostějov, dnešním sídle 
společnosti SLADOVNY SOUFFLET ČR, byla spuštěna první výrobní kampaň 
již v roce 1869. Nejmladší sladovna v Kroměříži vyrobila první slad v roce 
1997. Další sladovny SLADOVEN SOUFFLET ČR jsou v Nymburce, Hodoni-
cích (u Znojma) a v Litovli.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s.
Address: Vrahovická 2170/56

796 26 Prostějov
District: Prostějov
www: www.slad.cz
Total number of employees: 188
of which non-administrative staff : 96
Industry: food-processing industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Poland, Romania, Germany, Great Britain, Swit-
zerland, Slovenia, Austria, Japan and other
Subject: malt

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Maltster

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production and sale of malt
Main products: Czech malt, special malts
Brief description: SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s. with an annual produc-
tion of 352,000 tons involved in the production of malt in the Czech Repub-
lic by around 60 %. SLADOVNY SOUFFLET ČR customers are most domestic 
breweries and two thirds of production exported to foreign markets. Since 
2001 SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s. is part of GROUPE SOUFFLET, one 
of the world’s largest producers of malt. The malting plant in Prostějov, 
today the company’s headquarters SLADOVNY SOUFFLET ČR, has started 
fi rst production campaign already in 1869. The youngest malting plant in 
Kroměříž produced fi rst malt in 1997. Other malting plants of SLADOVNY 
SOUFFLET ČR are in Nymburk, Hodonice (near Znojmo) and Litovel.

PROSTĚJOV
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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: www.makovec.cz
Odvětví: potravinářský průmysl

POPIS FIRMY

Výroba a prodej čerstvého masa a masných výrobků, porážka a bourání 
jatečních zvířat. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MAKOVEC, a. s.
Address: nám. T. G. Masaryka 201/23

796 01 Prostějov
District: Prostějov
www: www.makovec.cz
Industry: food-processing industry

COMPANY DESCRIPTION

Production and sale of fresh meat and deli products, slaughter and carcass 
cutting. 

CUKROVAR VRBÁTKY a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: CUKROVAR VRBÁTKY a. s.
Adresa: Vrbátky č. p. 65

798 13 Vrbátky
Okres: Prostějov
www: www.cukrovarvrbatky.cz
Odvětví: potravinářský průmysl

POPIS FIRMY

Výroba cukru.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: CUKROVAR VRBÁTKY a. s.
Address: Vrbátky č. p. 65

798 13 Vrbátky
District: Prostějov
www: www.cukrovarvrbatky.cz
Industry: food-processing industry

COMPANY DESCRIPTION

Sugar production.

PROSTĚJOV
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HANÁCKÁ KYSELKA s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: HANÁCKÁ KYSELKA s. r. o.
Adresa: Horní Moštěnice č.p. 547

751 17 Horní Moštěnice
Okres: Přerov
www: www.hanacka-kyselka.cz
Počet zaměstnanců celkem: 106
z toho dělníci: 66
Odvětví: potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Japonsko, Slovensko
Předmět exportu: minerální voda – přírodní a ochucená

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Elektrikář, údržbář

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Čerpání, stáčení a prodej minerálních vod
Hlavní produkty: Minerální voda ochucená
Stručný popis fi rmy: Společnost Hanácká kyselka, s. r. o. patří mezi nej-
významnější výrobce minerálních vod v České republice. Stáčení probíhá 
ve dvou moderních provozech, a to ve společnosti Hanácké závody, a. s. 
Brodek u Přerova a Hanácká kyselka, s. r. o. v Horní Moštěnici. Společnost 
vyrábí přírodní a ochucené minerální vody Hanácká kyselka. Dceřiná spo-
lečnost Hanácké závody, a. s. se zaměřuje zejména na produkci přírodních 
a ochucených minerálních vod privátních značek. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: HANÁCKÁ KYSELKA s. r. o.
Address: Horní Moštěnice č.p. 547

751 17 Horní Moštěnice
District: Přerov
www: www.hanacka-kyselka.cz
Total number of employees: 106
of which non-administrative staff : 66
Industry: food-processing industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Japan, Slovakia
Subject: mineral water – natural and fl avoured

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Electrician, maintenance

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Pumping, bottling and sale of mineral water
Main products: Flavoured mineral water 
Brief description: Hanácká kyselka, s. r. o. ranks among the leading 
producers of mineral water in the Czech Republic. The bottling is done 
in two state-of-the art facilities: Hanácké závody, a. s. Brodek u Přerova 
and Hanácká kyselka, s. r. o. in Horní Moštěnice. The company produces 
Hanácká kyselka natural and fl avoured mineral water. Its subsidiary 
Hanácké závody, a. s. focuses on the production of natural and fl avoured 
mineral water of private brands. 

PŘEROV
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TRUMF INTERNATIONAL s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: TRUMF INTERNATIONAL s. r. o.
Adresa: Kratochvílova 148/1

750 02 Přerov
Okres: Přerov
www: www.trumf.cz
Počet zaměstnanců celkem: 122
z toho dělníci: 67
Odvětví: potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Čína, Filipíny 
Předmět importu: koření, aditiva
EXPORT: ANO
Země exportu: Arménie, Bělorusko, Polsko, Rusko, Slovensko, USA, Mol-
davsko, Rumunsko, Maďarko, Ukrajina, Lotyšsko, Kazachstán, Litva
Předmět exportu: koření a kořenící směsi 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Míchač koření

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba koření, aditiv a aromatických výtažků
Hlavní produkty: Koření a kořenící směsi, šunkové nástřiky, přípravky pro 
výrobu uzených mas, přísady pro masnou výrobu a konzervárny
Stručný popis fi rmy: Společnost TRUMF International s. r. o. vyrábí a do-
dává pod značkou TRUMF kořenící směsi, šunkové nástřiky, přípravky pro 
výrobu uzených mas, celý sortiment koření a přísady pro masnou výrobu 
a konzervárny. V roce 1999 byla založena vývojová sekce, jejímž úkolem je 
vyvíjet výrobky na přání zákazníka a tím stále rozšiřovat portfolio výrobků.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: TRUMF INTERNATIONAL s. r. o.
Address: Kratochvílova 148/1

750 02 Přerov
District: Přerov
www: www.trumf.cz
Total number of employees: 122
of which non-administrative staff : 67
Industry: food-processing industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: China, Philippines
Subject: spices, ingredients.
EXPORT: YES
Country of destination: Armenian, Belorussia, Poland, Russia, Slovakia, 
USA, Moldavia, Romania, Hungary, Ukraine, Latvia, Kazakhstan, Lithuania
Subject: spices and spice mixtures

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Spice mixer

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of spices, ingredients and aroma ex-
tracts
Main products: Spices and spice mixtures, ham feedings, preparations for 
smoked meats, spice mixtures for meat production and canning factories
Brief description: Company TRUMF International s. r. o. Produces and de-
livers under the trade mark TRUMF spice mixtures, ham feeding, prepara-
tion for smoked meat production, all assortment of spices and ingredients 
pro meat production and canning factories. In 1999 the development sec-
tion was set up which main task is developing of products according to 
wish of customer and by this way to grow up the product assortment.

PŘEROV
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VÁHALA a spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: VÁHALA a spol. s r. o.
VÝROBA A PRODEJ MASNÝCH 
A LAHŮDKÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Adresa: nám. Míru 97
753 66 Hustopeče nad Bečvou

Okres: Přerov
www: www.vahala.cz
Počet zaměstnanců celkem: 232
z toho dělníci: 197
Odvětví: potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Německo
Předmět importu: čerstvé maso
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko
Předmět exportu: masné speciality – šunky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Řezník, kuchař

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba a prodej
Hlavní produkty: Speciální masné výrobky – šunky, speciality, paštiky, 
klobásy
Stručný popis fi rmy: VÁHALA – s naším jménem prodáváme kvalitu. 
Kořeny fi rmy VÁHALA sahají až do roku 1933, kdy už tenkrát pan Robert 
Váhala vyráběl domácí paštiky a konzervy s plnou chutí masa. Naše cíle 
jsou stejné jako tehdy. Dnes vyrábíme masné speciality vysoké kvality, 
bez použití strojně odděleného masa-separátů, mouky a sóji. Reprezen-
tační řadou jsou TOP VÁHALOVY VÝROBKY – např. Váhalova slanina, Ori-
ginál Váhalova šunka, Váhalova paštika, Váhalova klobása a další lahůdky 
nesoucí jméno zakladatele fi rmy. Firma Váhala 
není jen regionálním výrobcem, naše výrobky 
nakupují zákazníci v Rakousku, Německu a na 
Slovensku. Našim zahraničním zákazníkům 
nabízíme kvalitní celosvalové šunky a masné 
speciality při jejichž výrobě je vynaložen velký 
podíl ruční práce. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: VÁHALA a spol. s r. o.

VÝROBA A PRODEJ MASNÝCH 
A LAHŮDKÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Address: nám. Míru 97
753 66 Hustopeče nad Bečvou

District: Přerov
www: www.vahala.cz
Total number of employees: 232
of which non-administrative staff : 197
Industry: food-processing industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Austria, Germany
Subject: fresh meat
EXPORT: YES
Country of destination: Germany, Austria, Slovakia, Hungary
Subject: meat specialities – hams

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Butcher, cooker 

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production and sale 
Main products: Special meat products – hams, specialities, pastes, sau-
sages
Brief description: VÁHALA – by our name we sell the quality. Roots 
of company VÁHALA reaches to the year 1933 when Mr Robert Váhala ma-
nufactured home made pastes and canned meat. The company aims are 
still the same. Company produces meat specialities of high quality witho-
ut use of mechanically deboned meat – separates, fl our and soya beans. 
The representative range are TOP VÁHALA PRODUCTS – e.g. Váhala bacon, 
Original Váhala ham, Váhala paté, Váhala sausage and other delicatessen 

named by the company founder. Company Váhala is not only regional 
producer, its products buy customers in Austria, Germany and 

The Slovak Republic. To foreign customers company off ers 
quality all muscular hams and meat specialities which are 

made by hand work in high portion.

PŘEROV
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PIVOVAR ZUBR a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PIVOVAR ZUBR a. s.
Adresa: Komenského 35

750 02 Přerov
Okres: Přerov
www: www.zubr.cz
Odvětví: potravinářský průmysl

POPIS FIRMY

Výroba a prodej piva.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PIVOVAR ZUBR a. s.
Address: Komenského 35

750 02 Přerov
District: Přerov
www: www.zubr.cz
Industry: food-processing industry

COMPANY DESCRIPTION

Beer brewing and sales.

PŘEROV
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A.W. spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: A.W. spol. s r. o.
Adresa: Palackého 4

789 83 Loštice
Okres: Šumperk
www: www.tvaruzky.cz
Počet zaměstnanců celkem: 127
z toho dělníci: 99
Odvětví: potravinářský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Slovensko
Předmět importu: mléčné výrobky
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko
Předmět exportu: mléčné výrobky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Dělník v mlékárenské výrobě

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Potravinářství 
Hlavní produkty: Olomoucké tvarůžky (PGI)
Stručný popis fi rmy: Výroba Olomouckých tvarůžků, velkoobchod a ma-
loobchod s mléčnými výrobky.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: A.W. spol. s r. o.
Address: Palackého 4

789 83 Loštice
District: Šumperk
www: www.tvaruzky.cz
Total number of employees: 127
of which non-administrative staff : 99
Industry: food-processing industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Germany, Slovakia
Subject: milk products
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Poland, Hungary, Austria
Subject: milk products

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Worker in dairy production

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Food-processing industry
Main products: Olomoucké tvarůžky [Smelling semisost  cheese]
Brief description: Olomouc curd cheese production, wholesale and retail 
sale of milk products.

ŠUMPERK
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PIVOVAR HOLBA, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PIVOVAR HOLBA, a. s.
Adresa: Pivovarská 261

788 33 Hanušovice
Okres: Šumperk
www: www.holba.cz
Odvětví: potravinářský průmysl

POPIS FIRMY

Výroba piva Holba.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PIVOVAR HOLBA, a. s.
Address: Pivovarská 261

788 33 Hanušovice
District: Šumperk
www: www.holba.cz
Industry: food-processing industry

COMPANY DESCRIPTION

Production of Holba beer.

ŠUMPERK
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PANAV, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PANAV, a. s.
Adresa: Nádražní 212

783 45 Senice na Hané
Okres: Olomouc
www: www.panav.cz
Odvětví: automobilový průmysl

POPIS FIRMY

Výroba přívěsů a návěsů.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PANAV, a. s.
Address: Nádražní 212

783 45 Senice na Hané
District: Olomouc
www: www.panav.cz
Industry: automotive industry

COMPANY DESCRIPTION

Production of trailers and semitrailers.

SEV LITOVEL s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: SEV LITOVEL s. r. o.
Adresa: Palackého 1160/34

784 01 Litovel
Okres: Olomouc
www: www.sev-litovel.cz
Odvětví: automobilový průmysl, 

elektrotechnický průmysl

POPIS FIRMY

Autopříslušenství, dodávky pro automobilový průmysl. 
Výroba gramopřístrojů.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: SEV LITOVEL s. r. o.
Address: Palackého 1160/34

784 01 Litovel
District: Olomouc
www: www.sev-litovel.cz
Industry: automotive industry, 

electrical engineering industry

COMPANY DESCRIPTION

Production of gramophones and automotive accessories, automotive in-
dustry supplies. 

OLOMOUC
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AUTO  ROLNÝ v. o. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: AUTO  ROLNÝ v. o. s.
Adresa: Brněnská 4276/88

796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.autorolny.cz
Počet zaměstnanců celkem: 29
z toho dělníci: 13
Odvětví: automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Automechanik, autoelektrikář, přijímací technik

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Prodej a servis osobních a užitkových vozidel, prodej 
náhradních dílů 
Hlavní produkty: FIAT a ALFA ROMEO
Stručný popis fi rmy: Autorizovaný prodejce vozů značek FIAT a ALFA 
ROMEO. Prodej nových i ojetých vozů. Zajišťujeme leasing a pojištění. Po-
skytujeme záruční i pozáruční servis vozů FIAT a ALFA ROMEO, likvidace 
pojistných událostí, prodej ND, pneuservis, geometrie, měření emisí a pří-
pravu a provedení STK. Ruční mytí vozidel všech značek za skvělé ceny.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: AUTO  ROLNÝ v. o. s.
Address: Brněnská 4276/88

796 01 Prostějov
District: Prostějov
www: www.autorolny.cz
Total number of employees: 29
of which non-administrative staff : 13
Industry: automotive industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Motor mechanic, car electrician, receiving technology

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Sales and service of passenger and commercial 
vehicles, spare parts sales
Main products: FIAT a ALFA ROMEO
Brief description: Authorized dealer of Fiat and Alfa Romeo. Sales of new 
and used cars. We provide leasing and insurance. Furthermore, the cus-
tomer service of Fiat and Alfa Romeo, claims handling, sale of spare parts, 
tire, alignment, measurement of emissions and the preparation and imple-
mentation of STL. Hand washing of vehicles of all brands at great prices.

PROSTĚJOV
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KENDRION BINDER MAGNETY s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: KENDRION BINDER 
MAGNETY s. r. o.

Adresa: Průmyslová 10
796 01 Prostějov

Okres: Prostějov
www: www.kendrion-

electromagnetic.com
Počet zaměstnanců celkem: více jak 145
z toho dělníci: –
Odvětví: automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Slovensko, Itálie, Mexiko
Předmět exportu: elektromagnety

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Vývoj a výroba elektromagnetů
Hlavní produkty: Spínací a proporcionální elektromagnety pro hydraulic-
ké systémy ve světlosti Js4, Js6, Js10, spínací a proporcionální elektro-
magnety pro hydraulické systémy podle zákaznických požadavků, elektro-
magnety a elektromagnetické ventily pro automobilový průmysl
Stručný popis fi rmy: KENDRION Binder magnety s. r. o. je mezinárodní 
rychle rostoucí společnost zabývající se výrobou elektromagnetů, které 
nacházejí své uplatnění v mobilní i standardní hydraulice a v automobilo-
vém průmyslu po celém světě.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: KENDRION BINDER 

MAGNETY s. r. o.
Address: Průmyslová 10

796 01 Prostějov
District: Prostějov
www: www.kendrion-

electromagnetic.com
Total number of employees: more than 145
of which non-administrative staff : –
Industry: automotive industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Germany, Slovakia, Italy, Mexico
Subject: electromagnetic solenoids

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Development and manufacture of electromagnetic 
solenoids
Main products: switching and proportional electromagnets for hydraulic 
systems with inner diameter Js4, Js6, and Js10; customized switching and 
proportional electromagnets for hydraulic systems; electromagnets and 
solenoid valves for the automotive industry
Brief description: KENDRION Binder magnety s. r. o. is a quickly expand-
ing international company engaged in the manufacture of electromagnetic 
components used in mobile and standard hydraulics as well as in the auto-
motive industry worldwide. 

PROSTĚJOV
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MUBEA  HZP s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: MUBEA  HZP s. r. o.
Adresa: Dolní 100

797 11 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.mubea-hzp.cz
Odvětví: automobilový průmysl

POPIS FIRMY

Kovoobrábění.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MUBEA  HZP s. r. o.
Address: Dolní 100

797 11 Prostějov
District: Prostějov
www: www.mubea-hzp.cz
Industry: automotive industry

COMPANY DESCRIPTION

Metal working.

PROSTĚJOV
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PARAGAN s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PARAGAN s. r. o.
Adresa: Lipnická 351

753 61 Hranice
Okres: Přerov
www: www.paragan.cz
Počet zaměstnanců celkem: 130
z toho dělníci: 100
Odvětví: automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: země EU
Předmět importu: materiál, součástky, díly
EXPORT: ANO
Země exportu: Švédsko, Dánsko, Rakousko, Velká Británie, Francie, Ně-
mecko, Polsko, Itálie, Norsko, Finsko, Slovensko
Předmět exportu: přepravníky koní

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Lakýrník, svářeč, zámečník, mechanik

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Nástavby a přívěsy 
Hlavní produkty: Nástavby na nákladní a užitková vozidla, isotermické 
nástavby, přepravníky koní, speciální vozidla, speciální přívěsy, přívěsy
Stručný popis fi rmy: Společnost PARAGAN s. r. o., se sídlem v Hranicích 
na Moravě – Drahotuších, byla založena v roce 1990 a v současnosti patří 
mezi renomované společnosti zabývající se výrobou, prodejem, servisem 
a vývojem dopravní techniky. Hlavním cílem společnosti jsou produkty vy-
soké kvality a užitkové hodnoty. Výrobní portfolio obsahuje nástavby pro 
užitková a nákladní vozidla standardních i speciálních provedení, přívěsy 
od 750 kg do 18 000 kg. Velkou část výroby tvoří ISOTERMICKÉ nástavby 
v provedení pro přepravu potravin a speciální nástavby určené pro přepravu 
koní, auto – moto sport, laboratoře atd. Společnost se dále specializuje 
na dodávku vozidel a nástaveb dle individuálních požadavků klientů. Spo-
lečnost je držitelem certifi kovaného systému řízení jakosti, včetně návrhu 
a vývoje dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2001.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PARAGAN s. r. o.
Address: Lipnická 351

753 61 Hranice
District: Přerov
www: www.paragan.cz
Total number of employees: 130
of which non-administrative staff : 100
Industry: automotive industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: EU countries
Subject: materials, components, parts
EXPORT: YES
Country of destination: Sweden, Denmark, Austria, Great Britain, France, 
Germany, Poland, Italy, Norway, Finland, Slovakia
Subject: horse transporters

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Painter, welder, locksmith, mechanic

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Super structures and trailers
Main products: Super structures for trucks and vans, isothermal trailers, 
horse trailers, special vehicles, special trailers, trailers.
Brief description: Company PARAGAN s. r. o., established in Hranice in 
Moravia – part Drahotuše was founded in 1990 and is currently one of 
the prestigious companies in manufacturing, sales, service and develop-
ment of transport technics. The main goal of a company is to manufacture 
products of high quality and use value. The production portfolio includes 
super structures for utility vehicles and trucks of standard and special de-
signs, trailers from 750 kg to 18,000 kg. A big part of production consists 
of ISOTHERMAL super structures designed for the transport of food and 
special structures designed for transporting of horses, auto – motor sport, 
laboratories, etc. The company specializes in the supply of vehicles and 
super structures according to clients´ individual requirements. The com-
pany holds a certifi ed quality management system, including design and 
development according to international standard ISO 9001: 2001.

PŘEROV
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PICCOLA  M s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PICCOLA  M s. r. o.
Adresa: Kojetínská 2836/60

750 02 Přerov I-Město
Okres: Přerov
www: www.piccolam.cz
Počet zaměstnanců celkem: 18
z toho dělníci: 10
Odvětví: automobilový průmysl, 

kovodělný průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: autoboxy KAMEI, zámkové vložky
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko
Předmět exportu: automobilové střešní nosiče

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Nástrojař, seřizovač lisů, zámečník-svářeč, konstruktér, obchodník-tech-
nik

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba a prodej automobilových střešních a zadních 
nosičů a autoboxů, kovovýroba 
Hlavní produkty: Automobilové střešní nosiče, automobilové zadní nosi-
če, autoboxy, rolové laminátory tiskovin
Stručný popis fi rmy: Činnost fi rmy je orientována do tří oblastí všeobec-
né strojírenské výroby. Do divize výroby automobilových střešních nosičů 
a příslušenství, dále do divize kovovýroby a zámečnické výroby a do divize 
výroby strojových částí rolových laminátorů. Firma patří mezi přední české 
výrobce v oblasti automobilových střešních nosičů. Je výhradním zástup-
cem německé fi rmy KAMEI pro ČR a SR pro autoboxy. Firma je držitelem 
certifi kátu dle EN ISO 9001:2008 od roku 2003, atestů 8 SD, TÜV a je čle-
nem Hospodářské komory ČR.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PICCOLA  M s. r. o.
Address: Kojetínská 2836/60

750 02 Přerov I-Město
District: Přerov
www: www.piccolam.cz
Total number of employees: 18
of which non-administrative staff : 10
Industry: automotive industry, 

metalworking industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Germany
Subject: car roof boxes of KAMEI trade mark, cylinder locks
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Poland, Romania, Bulgaria
Subject: car roof carriers and boxes

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Tool-maker, tool-setter of presses, locksmith, welding operator, construc-
tor, technical seller

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production and sale of car roof and back carriers 
a car boxes, metal-working
Main products: Car roof carriers, car back carriers, car boxes, coil lami-
nators of prints
Brief description: Company activities are focused in three branches of gen-
eral engineering industry: a division of car roof carriers and accessories, a di-
vision of metal-working and locksmith production and a division of machine 
parts coil laminators production. Company has belonged among top Czech 
producers in the branch car roof carriers. Company is the exclusive repre-
sentative of German company KAMEI for The Czech Republic and The Slovak 
Republic for car boxes. Company has been a holder of Certifi cate in accord-
ance with technical standard EN ISO 9001:2008 since 2003, attests of 8 SD, 
TÜV and the company is the member of The Czech Chamber of Commerce.

PŘEROV
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AVL MORAVIA s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: AVL MORAVIA s. r. o.
Adresa: Tovární 605

753 01 Hranice
Okres: Přerov
www: www.avl.com
Odvětví: automobilový průmysl

POPIS FIRMY

Vývoj, konstrukce, výroba, montáž, uvedení do provozu a servis mecha-
nických a elektrických součástí a systémů testovacích zařízení pro auto-
mobilový průmysl.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: AVL MORAVIA s. r. o.
Address: Tovární 605

753 01 Hranice
District: Přerov
www: www.avl.com
Industry: automotive industry

COMPANY DESCRIPTION

Development, design, manufacture, installation, commissioning and serv-
icing of mechanical and electrical testing equipment components and sys-
tems for automotive industry.

PŘEROV



107

Au
to

m
ob

ilo
vý

 p
rů

m
ys

l
Au

to
m

ot
ive

 in
du

st
ry

HELLA AUTOTECHNIK s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: HELLA AUTOTECHNIK s. r. o.
Adresa: Družstevní 16

789 85 Mohelnice
Okres: Šumperk
www: www.hella.cz
Počet zaměstnanců celkem: 219
z toho dělníci: 20
Odvětví: automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Slovensko, Slovinsko, Mexiko, Čína
Předmět exportu: automobilové světlomety, montážní linky pro automo-
bilové osvětlení

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Elektronik – vývoj HW a SW, vývojový konstruktér, technolog, technik kva-
lity ve vývoji, vedoucí vývojového projektu

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba strojů a zařízení, projektování, konstrukce 
a činnost technických poradců v oblasti automobilového průmyslu
Hlavní produkty: Automobilové světlomety, stroje a zařízení pro montáž 
světlometů
Stručný popis fi rmy: HAT je druhým největším technickým centrem kon-
cernu HELLA (www.hella.com). Předmětem činnosti je vývoj světlometů 
a montážních linek pro renomované automobilky, zejména skupina VW 
a Ford, dále Audi, BMW, Nissan, Volvo a DAF.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: HELLA AUTOTECHNIK s. r. o.
Address: Družstevní 16

789 85 Mohelnice
District: Šumperk
www: www.hella.cz
Total number of employees: 219
of which non-administrative staff : 20
Industry: automotive industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Germany, Slovakia, Slovenia, Mexico, China
Subject: automobile headlights, assembly production lines for automotive 
lighting

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Electronics – the development of hardware and sost ware, development 
engineer, technologist, technician in the development of quality, head of 
development project

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacture of machinery and equipment, Design, 
construction and technical consulting in the automotive industry
Main products: Automobile headlights, machinery and equipment for in-
stallation of headlamps
Brief description: HAT is the second largest technological centre of the 
group HELLA (www.hella.com). Activity is the development of headlamps 
and production assembly lines for renowned car factories. Mainly group of 
VW and Ford, as well as Audi, BMW, Nissan, Volvo and DAF.

ŠUMPERK
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Textilní a oděvní prům
ysl

Textile and clothing industry

DRAPS spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: DRAPS spol. s r. o.
Adresa: Ondřejova 13

772 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.draps.cz
Počet zaměstnanců celkem: 82
z toho dělníci: 39
Odvětví: textilní a oděvní průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Německo, Polsko
Předmět exportu: oblečení pro sport a volný čas

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Švadlena, prodavačka

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Oděvní výroba
Hlavní produkty: Oblečení pro sport a volný čas
Stručný popis fi rmy: Společnost Draps, s. r. o. je předním českým výrob-
cem oblečení pro sport a volný čas. Výrobky jsou distribuovány v síti 12 
vlastních značkových prodejen a rovněž prostřednictvím několika stovek 
smluvních partnerů, jejich odbyt je zajištěn nejen v České republice, ale 
i na Slovensku, v Německu či Polsku.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: DRAPS spol. s r. o.
Address: Ondřejova 13

772 00 Olomouc
District: Olomouc
www: www.draps.cz
Total number of employees: 82
of which non-administrative staff : 39
Industry: textile and clothing industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Germany, Poland
Subject: leisure-time clothes and sportswear

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Dressmaker, shop assistant

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Garment production
Main products: Leisure-time clothes and sportswear
Brief description: Draps, s. r. o. is a leading Czech manufacturer of lei-
sure-time clothes and sportswear. Its products are distributed in a network 
of 12 brand-name shops and also through several hundred contractual 
partners, being sold not only in the Czech Republic but also in Slovakia, 
Germany and Poland.

OLOMOUC
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MARIE DAUBNEROVÁ
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: MARIE DAUBNEROVÁ
Adresa: Přichystalova 71

779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www: klobouky-md.cz
Počet zaměstnanců celkem: 8
z toho dělníci: 6
Odvětví: textilní a oděvní průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Francie
Předmět exportu: klobouky a čepice

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba klobouků
Hlavní produkty: Klobouky
Stručný popis fi rmy: Menší dynamicky se rozvíjející fi rma zabývající se 
výrobou šitých dámských pokrývek hlavy. S odbytem po ČR do specializo-
vaných prodejen.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MARIE DAUBNEROVÁ
Address: Přichystalova 71

779 00 Olomouc
District: Olomouc
www: klobouky-md.cz
Total number of employees: 8
of which non-administrative staff : 6
Industry: textile and clothing industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, France
Subject: hats and caps

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of hats
Main products: Hats
Brief description: Small dynamically developing company deals with 
manufacture of sewn women hats. With distribution in the Czech republic 
to specialized stores.

OLOMOUC
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Textilní a oděvní prům
ysl

Textile and clothing industry

KOUTNÝ spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: KOUTNÝ spol. s r. o.
Adresa: Okružní 4200

796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.koutny.cz
Počet zaměstnanců celkem: 77
z toho dělníci: 51
Odvětví: textilní a oděvní průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Francie, Itálie, Portugalsko, Španělsko
Předmět importu: materiály
EXPORT: ANO
Země exportu: Nizozemí, Německo, Slovensko, Polsko
Předmět exportu: konfekce

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Kvalifi kovaná pánská krejčová

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba oděvů
Hlavní produkty: Pánská konfekce, profesní oblečení
Stručný popis fi rmy: Výroba pánské konfekce (saka, kalhoty, obleky, ka-
báty). Profesní oblečení včetně doplňků pro muže i ženy. Reference: unifor-
my pro Hradní stráž, uniformy pro armádu ČR, hasiče, vězeňskou službu, 
letiště Praha, Holandskou armádu atd.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: KOUTNÝ spol. s r. o.
Address: Okružní 4200

796 01 Prostějov
District: Prostějov
www: www.koutny.cz
Total number of employees: 77
of which non-administrative staff : 51
Industry: textile and clothing industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Germany, France, Italy, Portugal, Spain
Subject: import of materials
EXPORT: YES
Country of destination: The Netherlands, Germany, Slovakia, Poland
Subject: export of clothing

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Qualifi ed tailor

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of clothing 
Main products: Men’s clothing, professional clothing
Brief description: Production of men’s clothing (jackets, trousers, suits, 
coats). Professional clothing, including accessories, for men and women. 
References: uniforms for the Prague Castle Guard, uniforms for the Czech 
Army, fi re brigades, prison service, Prague Airport, Dutch Army, etc.

PROSTĚJOV
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TORAY TEXTILES CENTRAL EUROPE s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: TORAY TEXTILES 
CENTRAL EUROPE s. r. o.

Adresa: Průmyslová 4
796 40 Prostějov

Okres: Prostějov
www: www.toray.cz
Počet zaměstnanců celkem: 186
z toho dělníci: 152
Odvětví: textilní a oděvní průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Thajsko
Předmět importu: 100 % polyesterové / polyamidové vlákno
EXPORT: ANO
Země exportu: země EU, Rusko, Turecko, Blízký Východ
Předmět exportu: polyesterová podšívkovina, airbagová tkanina

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Tkaní, barvení a konečná úprava tkanin 
Hlavní produkty: 100 % polyesterová podšívkovina, 100 % polyamidová 
tkanina pro výrobu airbagů, ofsetové hliníkové desky
Stručný popis fi rmy: Toray Textiles Central Europe s. r. o. byla založena 
5. září 1997 jako výrobce vysoce kvalitních polyesterových tkanin určených 
převážně pro evropský trh. Naše výrobky jsou využívány zejména jako 
podšívky, dále jako dekorační materiály, svrchní materiály pro sportovní 
oblečení, základní tkanina pro reklamní potisky apod. Výroba polyamido-
vé tkaniny pro automobilové airbagy splňuje přísné požadavky kladené na 
kvalitu produktu i na průběh celého výrobního procesu v souladu s norma-
mi ISO 9001 a ISO TS 16949. TTCE je spolehlivým dodavatelem materiálu 
pro automobilový průmysl. Zpracováváme polygrafi cké ofsetové hliníkové 
desky pro bezvodý tisk. Pružně reagujeme na požadavky našich zákazníků 
při zachování vysoké úrovně kvality našich služeb a dodržení požadavků na 
ochranu životního prostředí dle normy ISO 14001:2004. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: TORAY TEXTILES 

CENTRAL EUROPE s. r. o.
Address: Průmyslová 4

796 40 Prostějov
District: Prostějov
www: www.toray.cz
Total number of employees: 186
of which non-administrative staff : 152
Industry: textile and clothing industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Thailand
Subject: 100 % polyester / polyamide fi bre
EXPORT: YES
Country of destination: EU countries, Russia, Turkey, Middle East 
Subject: polyester lining, airbag fabric

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Weaving, dyeing and fi nishing of fabrics
Main products: 100 % polyester lining, 100 % polyamide fabric for produc-
tion of airbags, off set aluminium plates
Brief description: Toray Textiles Central Europe s. r. o. was established 
on 5 September 1997 as a manufacturer of high quality polyester fabrics 
intended primarily for the European market. Products are mainly used as 
lining, as well as decorative materials, materials for outer sports wear, 
basic fabric for advertising printing, etc. Manufacture of polyamide fabrics 
for automotive airbags meets stringent requirements for product quality 
and on throughout the production process in accordance with standards 
ISO 9001 and ISO TS 16949. Company is a reliable supplier to the automo-
tive industry. We process the off set aluminium printing plates for water-
less printing. Company responses fl exibly to the customers needs while 
observing high quality of our services and meeting the requirements of 
environmental protection according to standard ISO 14001:2004.

PROSTĚJOV
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Textile and clothing industry

VAN DEN BERG a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: VAN DEN BERG a. s.
Adresa: Komenského 3

796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.vandenberg.cz
Odvětví: textilní a oděvní průmysl

POPIS FIRMY

Sportovní oblečení z úpletových materiálů (sportswear), výroba a prodej, 
obchodní činnost.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: VAN DEN BERG a. s.
Address: Komenského 3

796 01 Prostějov
District: Prostějov
www: www.vandenberg.cz
Industry: textile and clothing industry

COMPANY DESCRIPTION

Knitted fabric sportswear, manufacture and sale, trading.

PROSTĚJOV
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JARMILA VITOSLAVSKÁ
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: JARMILA VITOSLAVSKÁ
Adresa: Nová čtvrť 526/33

751 02 Troubky 
Okres: Přerov
www: www.kroje.ic.cz
Počet zaměstnanců celkem: –
z toho dělníci: –
Odvětví: textilní a oděvní průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Evropa, Kanada, USA
Předmět exportu: Hanácké kroje

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Dámská krejčí

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba hanáckých krojů
Hlavní produkty: Kroje Hanácké
Stručný popis fi rmy: Ruční výroba, přesné dodržování tradice.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: JARMILA VITOSLAVSKÁ
Address: Nová čtvrť 526/33

751 02 Troubky 
District: Přerov
www: www.kroje.ic.cz
Total number of employees: –
of which non-administrative staff : –
Industry: textile and clothing industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Europe, USA, Canada
Subject: Hana region costumes

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Ladies tailor

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Sewing of Hana region costumes
Main products: Hana region costumes
Brief description: Hand-made manufacturing, exact keeping of tradition.

PŘEROV
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Textile and clothing industry

TILAK, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: TILAK, a. s.
Adresa: Žerotínova 627/81

787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www: www.tilak.cz
Odvětví: textilní a oděvní průmysl

POPIS FIRMY

Výroba oblečení z Gore-Texu, Windstopperu, Primalost u, Powerstretche.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: TILAK, a. s.
Address: Žerotínova 627/81

787 01 Šumperk
District: Šumperk
www: www.tilak.cz
Industry: textile and clothing industry

COMPANY DESCRIPTION

Manufacture of clothes made from Gore-Tex, Windstopper, Primalost , and 
Powerstretch.

ŠUMPERK
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Ostatní zpracovatelský prům
ysl

Other processing industries

FENIX GROUP a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: FENIX GROUP a. s.
Adresa: Slezská 2

790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www: www.fenixgroup.cz
Počet zaměstnanců celkem: 117
z toho dělníci: 100
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Polsko, Německo, Španělsko, Velká Británie, Francie aj.
Předmět importu: dovoz akumulačních kamen, tepelných folií, osoušečů 
rukou aj.
EXPORT: ANO
Země exportu: Argentina, Austrálie, Rakousko, Bělorusko, Rusko, 
Ukrajina, Bosna Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Kanada, USA, Finsko, 
Francie, Velká Británie, Řecko, Madarsko, Irsko,Itálie, Japonsko, Korea, 
Kazachstán, Malta, Makedonie, Nový Zéland, Nizozemí, Polsko, Slovensko, 
Německo, Porugalsko, Španělsko
Předmět exportu: sálavé topné panely Ecosun, topné rohože a kabely 
Ecofl oor, přímotopné konvektory Ecofl ex, topné folie Ecofi lm

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Dělníci do výroby – kvalitní a pracovití

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba sálavých panelů Ecosun, topných rohoží 
a kabelů Ecofl oor, výroba topných folií Ecofi lm.
Hlavní produkty: Ecosun – sálavé panely, Ecofl oor – topné rohože a ka-
bely, Ecofi lm – topné folie pro vytápění podlah, stropů a zrcadel v kou-
pelně
Stručný popis fi rmy: Firma Fenix byla založena v roce 1990 jako jeden 
z prvních privátních podniků po sametové revoluci. Firma se zabývá vý-
robou elektrických sálavých panelů Eco-
sun, kde se postupně nabídka rozrostla 
i o přímotopné konvektory Ecofl ex, topné 
kabley a rohože Ecofl oor, a topné folie 
Ecofi lm.
 S růstem nabídky se vyvíjela i struk-
tura společnosti.Postupně tak vznikly: 
Fenix s. r. o. – výrobní společnost, Fenix 
Trading s. r. o. – obchodní společnost, Fe-
nix Slovensko s. r. o. – výrobně obchodní 
společnost, Fenix Group a. s. – provádějící 
správu majetku a společné služby. Dalším 
členem skupiny se stala v roce 2004 fi rma 
Flexel International Ltd. – zastupující zá-
jmy holdingu ve Velké Británii, v roce 2009 
ACSO – výrobní a obchodní společnost se 
sídlem ve Francii, CEILHIT-výrobce topných kabelů a obchodní společnost 
se sídlem ve Španělsku. 
 Výrobky fi rmy Fenix jsou expedovány do 48 zemí na všech kontinen-
tech.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: FENIX GROUP a. s.
Address: Slezská 2

790 01 Jeseník
District: Jeseník
www: www.fenixgroup.cz
Total number of employees: 117
of which non-administrative staff : 100
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Poland, Germany, Spain, Great Britain, France, etc.
Subject: storage heaters, thermal foils, hand dryers, etc.
EXPORT: YES
Country of destination: Argentina, Australia, Austria, Belarus, Russia, 
Ukraine, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, USA, Finland, 
France, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Korea, Kaza-
khstan, Malta, Macedonia, New Zealand, The Netherlands, Poland, Slova-
kia, Germany, Portugal, Spain
Subject: Ecosun radiator heating panels, Ecofl oor heating mats and ca-
bles, Ecofl ex heating convectors, Ecofi lm heating foils

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Production operators – high-quality and hard-working

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacture of Ecosun radiator panels, Ecofl oor 
heating mats and fl oors, Ecofi lm heating foils 
Main products: Ecosun – radiator panels, Ecofl oor – heating mats and ca-
bles, Ecofi lm – heating foils for fl oors, ceilings and mirrors in bathrooms
Brief description: Fenix was established in 1990 as one of the fi rst 
private enterprises ast er the Velvet Revolution. The company started 
manufacturing Ecosun electric radiator panels and gradually extended 
its scope of production with Ecofl ex heating convectors, Ecofl oor heat-

ing mats and cables, and Ecofi lm heating 
foils.
 As the company’s assortment gradu-
ally expanded, its structures changed 
accordingly and the following compa-
nies were established: Fenix s. r. o. – 
manufacturing company, Fenix Trading 
s. r. o. – trading company, Fenix Slo-
vensko s. r. o. – manufacturing-trading 
company, Fenix Group a. s. – asset 
management and joint services. Ano-
ther units to become a member of the 
group, in 2004, was Flexel Internati-
onal Ltd., representing the interests 
of the holding in Great Britain; in 2009 
ACSO – production and trading com-

pany with its headquarters in France; CEILHIT –producer of hea-
ting cables and trading company with its headquarters in Spain.
 Products made by Fenix are shipped to 48 countries on all conti-
nents.

JESENÍK
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JESENICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: JESENICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ 
SPOLEČNOST, spol. s r. o.

Adresa: Tovární 202/3
790 01 Jeseník

Okres: Jeseník
www: www.voda-jvs.cz
Počet zaměstnanců celkem: 60
z toho dělníci: 43
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Instalatér, stavební technik na vodovod a kanalizaci, strojník stavební me-
chanizace

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací, provádění sta-
veb sítí technického vybavení včetně změn
Hlavní produkty: Výroba pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, 
stavby sítí technického vybavení, kamerový monitoring, vyhledávání skry-
tých poruch na vodovodech a kanalizacích růz-
nými metodami
Stručný popis fi rmy: Společnost zásobuje vo-
dou a odvádí odpadní vody s čištěním v oblasti 
Jesenicka. Provozuje vodovody a kanalizace pro 
jednotlivé vlastníky – obce a města. Realizuje 
výstavbu sítí technického vybavení. Projektová 
činnost v rámci vodovodů a kanalizací. Pasporti-
zace podzemních sítí.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: JESENICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ 

SPOLEČNOST, spol. s r. o.
Address: Tovární 202/3

790 01 Jeseník
District: Jeseník
www: www.voda-jvs.cz
Total number of employees: 60
of which non-administrative staff : 43
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Plumber, construction technician for water supply and sanitation, mechan-
ic of construction machinery

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Operation of water supply and drainage, construc-
tion of net buildings of technical equipment including changes
Main products: Production of drinking water, drainage and wastewater 
treatment, building networking hardware, camera monitoring, search of 

hidden defects on water and sewerage systems 
by diff erent methods
Brief description: The company supplies water 
and diverts waste water with treatment in the 
region of Jeseník. Company operates a water 
supply and sanitation for individual owners – 
villages and towns. Company realizes building 
of networks of technical equipment., project 
activities in the branch of the water and sew-
erage and makes passportization underground 
networks.

Provozování vodovodů a kanalizací
Výroba a rozvod pitné vody, odvádění a čištění splaškových vod

www.voda-jvs.cz

Jesenická vodohospodářská společnost,             spol. s r. o.

Tovární 202, 790 01 Jeseník,  tel.:  584 411 520 
mobil: 737 258 708,  fax: 584 411 376, e-mail: jvs@voda-jvs.cz

Monitorování kanalizací všech průměrů
mobilní kamera s kamerovými vozíky (DN 100-1200)
nástrčná kamera pro malé průměry (DN 25-125)
měření sklonu i ovality potrubí

Čištění kanalizací vysokotlakými 
vozy, odvoz fekálií

vysokotlaký vůz Harben
kombinovaný vůz Rolba
fekální vozy Tatra CAS 13

Vytýčování  
podzemního vedení,  
vyhledávání poruch na vodovodech 
a kanalizacích

systém pro vyhledávání podzemního vedení Metrotech i5000
systém pro vyhledávání poruch Correlux P-1
systém pro vyhledávání poruch H2 Lux

Jan Pleva ml. 
733 320 070 

pleva.jan@voda-jvs.cz

Jan Pleva ml. 
733 320 070 

pleva.jan@voda-jvs.cz

Svatopluk Sekanina
737 258 705 

sekanina@voda-jvs.cz

Robert Černý
777 021 102 

cerny@voda-jvs.cz
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OMYA CZ s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: OMYA CZ s. r. o.
Adresa: Vápenná 445

790 64 Vápenná
Okres: Jeseník
www: www.omya.com
Počet zaměstnanců celkem: 107
z toho dělníci: 67
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl 

– chemický průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: země EU
Předmět importu: chemické látky, minerály
EXPORT: ANO
Země exportu: země EU, Ukrajina, Rusko, Pobaltské země 
Předmět exportu: výrobky na bázi Ca CO3 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Údržbář elektro, údržbář strojní, dělník v mletí a výrobě, laborant, účetní

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba a prodej drcených, mletých a mikro mletých 
výrobků z vysoce jakostního mramoru
Hlavní produkty: Carolith, Omyacarb
Stručný popis fi rmy: Koncern Omya je největší světový výrobce prů-
myslových minerálů, minerálních plniv a pigmentů na bázi uhličitanu vá-
penatého a dolomitu a celosvětový distributor chemických látek. V Čes-
ké republice je zastoupen fi rmou Omya CZ s. r. o. se sídlem ve Vápenné. 
Hlavními odbytovými trhy je výroba papíru, plastů, barev, omítek a lepidel, 
zemědělství, stavebnictví a životní prostředí.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: OMYA CZ s. r. o.
Address: Vápenná 445

790 64 Vápenná
District: Jeseník
www: www.omya.com
Total number of employees: 107
of which non-administrative staff : 67
Industry: other processing industries 

– chemical industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: EU countries
Subject: chemicals, minerals 
EXPORT: YES
Country of destination: EU countries, Ukraine, Russia, Baltic countries
Subject: products based on Ca CO3

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Electrical serviceman, mechanical serviceman, worker in the milling and 
manufacturing, laboratory technician, accounting

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacture and sale of granulated, milled and 
micro-milled products of high quality marble 
Main products: Carolith, Omyacarb
Brief description: Concern Omya is the world’s largest producer of in-
dustrial minerals, mineral fi llers and pigments based on calcium carbonate 
and dolomite and a world distributor of chemicals. In the Czech Republic 
is represented by Omya CZ s. r. o. with company seat in Vápenná. The main 
markets are production of paper, plastics, paints, plasters and adhesives, 
agriculture, building construction and environment.
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PLASTKON PRODUCT s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PLASTKON PRODUCT s. r. o.
Adresa: Hlavní 147

790 84 Mikulovice
Okres: Jeseník
www: www.plastkon.cz
Počet zaměstnanců celkem: 140
z toho dělníci: 100
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko, Polsko, Německo
Předmět importu: plastové drtě
EXPORT: ANO
Country of destination: Německo, Rusko, Rakousko, Francie
Předmět exportu: plastové boby a sáně pro děti, zahradní sortiment 
(truhlíky a květináče)

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Obchod a marketing, nástrojaři a seřizovači

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba plastových výrobků
Hlavní produkty: Truhlíky a květináče, boby a sáně pro děti
Stručný popis fi rmy: Společnost PLASTKON PRODUCT s. r. o. založená 
v roce 1998, si dala za cíl být spolehlivým kooperačním partnerem pří vý-
robě jak složitých technických celků, tak různých spotřebních komponen-
tů pro sekačky, transportní zařízení, obaly atd. Mimo to však naše fi rma 
využila a využívá svého potenciálu pro vývoj a prodej vlastních výrobků. 
Sortiment zahrada – ucelený soubor produktů pro pěstování květin, jako 
jsou standardní truhlíky, největší výběr samozavlažovacích truhlíků a kvě-
tináče. Zimní sortiment sportovních potřeb pro děti – boby, kluzáky, řidi-
telné boby.
 Pro plnění těchto cílů disponujeme cca 30 vstřikovacími lisy ne starší-
mi než 6 let, 14 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. Díky našim 
nástrojařským kapacitám vytvoříme ročně v prů-
měru cca 20–30 nových výrobků. Abychom mohli 
lépe a komplexněji pokrýt portfolia potřeb těchto 
oblastí, zavedli jsme v minulých létech technologii 
rotačního tváření a technologii vyfukování.
 Naše výrobky prezentujeme na světových vý-
stavách ISPO Mnichov a GAFA SPOGA – Kolín nad 
Rýnem.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PLASTKON PRODUCT s. r. o.
Address: Hlavní 147

790 84 Mikulovice
District: Jeseník
www: www.plastkon.cz
Total number of employees: 140
of which non-administrative staff : 100
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Slovakia, Poland, Germany
Subject: plastic granulates
EXPORT: YES
Country of destination: Germany, Russia, Austria, France
Subject: plastic bobsleighs and sledges for kids, garden assortment 
(boxes and fl ower pots)

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Sale and marketing managers, toolmakers and tool setter

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of plastic assortment
Main products: Boxes and fl ower pots Bobsleighs and sleds for kids
Brief description: Company PLASTKON PRODUCT s. r. o. founded in 1998, 
has set itself the goal to be a reliable cooperation partner in the produc-
tion of both complex technical units and various consumer components 
for lawn mowers, transportation equipment, packaging, etc. In addition, 
however, company is using its advantage and potential for development 
and sale of its products. Assortment of garden – a comprehensive set of 
products for the cultivation of fl owers, such as standard boxes, the largest 
selection of self-irrigation-boxes and fl ower pots. Winter assortment of 
sports equipment for kids – bobsleighs, sliders, controllable bobsleighs.
 To fulfi l these objectives, company is equipped by approximately 30 in-
jection moulding machines not older than 6 years, 14 robots, with which 

we achieve high economic parameters, so com-
pany is able to face sharp price competition.
 Company has our own development and design 
department where design their own products. 
Thanks tool-room capacities company creates an 
annual average of about 20–30 new products. To 
meet the portfolio needs of these areas better and 
more comprehensively company has introduced in 
recent years rotary and blow moulding technol-
ogy.
 Products are presented at world exhibitions in 
ISPO in Munich and GAFA SPOGA –in Cologne.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti: REINOLD s. r. o., 

Manfréd Reinold
Adresa: 790 53 Stará Červená Voda 43
Okres: Jeseník
www: www.kamen.cz
Počet zaměstnanců celkem: –
z toho dělníci: –
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: dřevo, profi ly
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo
Předmět exportu: dřevěné palety, PVC, okna 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Dřevovýroba a výroba PVC oken
Hlavní produkty: Výroba dřevěných přířezů, eurohranolů a PVC oken
Stručný popis fi rmy: Firma REINOLD s. r. o. se věnuje dřevovýrobě a vý-
robě plastových výplní stavebních otvorů.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: REINOLD s. r. o., 

Manfréd Reinold
Address: 790 53 Stará Červená Voda 43
District: Jeseník
www: www.kamen.cz
Total number of employees: –
of which non-administrative staff : –
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Germany
Subject: wood profi les
EXPORT: YES
Country of destination: Germany
Subject: wooden pallets, PVC windows

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Wood processing and production of PVC windows
Main products: Production of wooden pieces, EURO bulks and PVC win-
dows
Brief description: Company REINOLD s. r. o. deals with wood processing 
and manufacturing of plastic panes for building openings.

REINOLD s. r. o., Manfréd Reinold
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SLEZSKÝ KÁMEN a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: SLEZSKÝ KÁMEN a. s.
Adresa: Josefa Hory 679

790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www: www.kamen.cz
Počet zaměstnanců celkem: 240
z toho dělníci: 198
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Polsko, Ukrajina
Předmět importu: litinový šrot
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo, Polsko, Francie, Rakousko, Slovensko, Dánsko, 
Nizozemí
Předmět exportu: litinové drti, kamenické výrobky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Kameník

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Těžba a zpracování kamene, slévárenství
Hlavní produkty: Kamenické výrobky, dlažební kostky, obrubníky, krajní-
ky lomový kámen, kopáky, haklíky, dlažební a obkladové desky, parapety, 
obklady schodů, kuchyňské a umyvadlové desky. Slévárenství – litinové 
drtě, litinové granuláty
Stručný popis fi rmy: Obchodní společnost SLEZSKÝ KÁMEN a. s. je spo-
lečností s více než 170letou tradicí těžby a zpracování přírodního kamene 
pro použití v exteriéru a interiéru. Společnost těží a zpracovává surovinu 
z vlastních ložisek světlé slezské žuly, supíkovického a lipovského mra-
moru a těšínského pískovce. SLEZSKÝ KÁMEN a. s. je rovněž významným 
výrobcem litinových drtí a granulátů pro otryskávání přírodního kamene, 
odstraňování galvanizace a starých nátěrů. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: SLEZSKÝ KÁMEN a. s.
Address: Josefa Hory 679

790 01 Jeseník
District: Jeseník
www: www.kamen.cz
Total number of employees: 240
of which non-administrative staff : 198
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Poland, Ukraine
Subject: scrap Iron
EXPORT: YES
Country of destination: Germany, Poland, France, Austria, Slovakia, 
Denmark, The Netherlands
Subject: blast units, masonry products 

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Stone cutter

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Mining and processing of stone, foundry
Main products: Stonework products, paving stones, curbs, curb, natural 
stone, kicks, stonework elements, paving and tile coverings stairs, kitchen 
and wash plates. Foundry – cast iron grit, cast iron granules
Brief description: Trading company SLEZSKÝ KÁMEN a. s. is a company 
with more than 170 years tradition of mining and processing natural stone 
for use in exterior and interior. The company mined and processed material 
from its own deposits bright Silesian granite and Supíkovický and Lipovský 
marble and Cieszyn stone. SLEZSKÝ KÁMEN a. s. is also a major producer 
of cast iron grit and cast iron granules for sandblasting of natural stone, 
removal of galvanization and old paints.
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STOMIX, spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: STOMIX, spol. s r. o.
Adresa: Žulová 178

790 65 Žulová
Okres: Jeseník
www: www.stomix.cz
Počet zaměstnanců celkem: 110
z toho dělníci: 42
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Německo, Rakousko, Polsko, Chorvatsko, Švýcarsko, 
Lotyšsko
Předmět importu: suroviny, pigmenty, komponenty, zboží
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Polsko, Litva, Rusko, 
Ukrajina, Kazachstán, Řecko, Velká Británie, Irsko, Portugalsko, Francie, 
Itálie
Předmět exportu: zateplovací systémy (ETICS), materiály pro dokončovací 
práce ve stavebnictví (barvy, omítky, tmely, nátěrové hmoty, sanace betonu 
apod.) 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Specialisté vývoje stavebních hmot, manažer obchodu (pro společnost 
STOMIX CZ s. r. o.)

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, čin-
nost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, výzkum 
a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, inže-
nýrská činnost v investiční výstavbě, velkoobchod 
a specializovaný maloobchod
 Hlavní produkty: Zateplovací systémy (ETICS), ma-
teriály pro dokončovací práce ve stavebnictví (barvy, 
omítky, tmely, nátěrové hmoty, sanační hmoty), 
konstrukční desky, systémová řešení balkónů
 Stručný popis fi rmy: STOMIX spol. s r. o. je vý-
znamným výrobcem a prodejcem vnějších kon-
taktních zateplovacích systémů (ETICS), omítkovin, 
barev a dalších produktů pro dokončovací práce 
ve stavebnictví. Již od svého založení v roce 1993 
se řídí strategií kvality a orientace na potřeby zá-
kazníků. Této strategii je podřízen jak přísný výběr 
dodavatelů surovin, tak i výzkum a vývoj produktů 
a výstupní kontrola. 
 Svým zákazníkům nabízí společnost STOMIX ne-
jen špičkové výrobky, ale i nadstandardní odborný 
servis a řadu bezplatných služeb, které jsou zárukou 
bezproblémové realizace. Patří k nim například kon-
zultace a poradenství, školení stavebních a realizač-
ních fi rem či pomoc při stavebním dohledu.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: STOMIX, spol. s r. o.
Address: Žulová 178

790 65 Žulová
District: Jeseník
www: www.stomix.com 
Total number of employees: 110
of which non-administrative staff : 42
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Germany, Austria, Poland, Croatia, Switzerland, Latvia
Subject: materials, pigments, components of products
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Hungary, Romania, Poland, Lithua-
nia, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Greece, Great Britain, Ireland, Portugal, 
France, Italy
Subject: thermal-insulation systems (ETICS), materials for fi nishing works 
in building industry (paints, renders, adhesives, penetration and cover var-
nishes, maintenance substances, etc.)

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Specialists in the development of building materials, sales manager

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of building materials and construction 
products, technical consultancy in construction and architecture, research 
and development in branch of natural sciences and engineering, engineer-
ing activity in building construction, wholesale and specialized sale

Main products: Thermal-insulation systems (ET-
ICS), materials for fi nishing works in building in-
dustry (paints, renders, adhesives, penetration and 
cover varnishes, maintenance substances), struc-
tural boards, system solutions for balconies
Brief description: STOMIX spol. s r. o. is a major 
manufacturer and marketer of external contact 
thermal-insulation systems (ETICS), renders, 
paints and other products for fi nishing works in 
building industry. Since its establishment in 1993, 
company is managed by the quality strategy and 
is focused on customer needs. To this strategy is 
submitted strict selection of raw materials suppli-
ers, as well as research and products development 
and checkout.
 The company STOMIX off ers its customers only 
top quality products but also superior professional 
service and a range of free services, which guar-
antee a smooth implementation. These include 
consultancy, training and implementation of con-
struction and building fi rms and assistance in con-
struction supervision.
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REP TISK spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: REP TISK spol. s r. o.
Adresa: Slezská 1304/1

790 01 Jeseník 
Okres: Jeseník
www: www.printprices.eu 

www.reptisk.cz
Počet zaměstnanců celkem: 10
z toho dělníci: 3
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Velká Británie, Irsko, Nizozemí 
Předmět exportu: tiskoviny 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Tiskař, grafi k, obchodní zástupce, produkční, pracovník knihárny

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Ofsetová a digitální tiskárna 
Hlavní produkty: Tiskoviny nejrůznějších typů od jednoduchých letáků 
přes časopisy a katalogy až po složité vysekávané a personifi kované direct 
maily.
Stručný popis fi rmy: Společnost REP Tisk spol. s r. o. je tiskárna speci-
alizující se na tisk v té nejvyšší kvalitě. Své služby poskytujeme za běžnou 
cenu a náš servis přidáváme jako bonus. Nabízíme tak např. službu „half-
day rush“ – ofsetový tisk s expedicí týž den a mnoho 
dalších unikátních služeb. Všem našim klientům po-
skytujeme také marketingové poradenství zdarma. 
Navíc jsme vyvinuli a provozujeme vlastní web-to-
print řešení na www.printprices.eu

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: REP TISK spol. s r. o.
Address: Slezská 1304/1

790 01 Jeseník 
District: Jeseník
www: www.printprices.eu 

www.reptisk.cz
Total number of employees: 10
of which non-administrative staff : 3
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Poland, Great Britain, Ireland, The 
Netherlands,
Subject: stationery 

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Printer, graphic designer, sales representative, production, worker of 
bookbinding

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Off set and digital printing 
Main products: Prints of various types, from simple leafl ets through 
magazines and catalogues to complicated die-cutting and personalized 
direct mails.
Brief description: REP Tisk spol. s r. o. is the printer specializing in print-

ing at the highest quality. Services provide at the 
current price service is adding as a bonus. Company 
off ers the service as „half-day rush“ – off set print-
ing and expedition at the same day and many other 
unique services. Free marketing advice is provided 
to all clients. In addition company has developed and 
run its own web-to-print solutions www.printprices.
eu.
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ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO JESENÍK
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO 
JESENÍK

Adresa: Šumperská 118
790 01 Jeseník

Okres: Jeseník
www: www.zdjesenik.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 53
z toho dělníci: 43
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Slovensko, Polsko
Předmět importu: krmivo
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Traktorista, ošetřovatel zvířat, dojič, řidič nákladního automobilu 

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Zemědělská výroba
Hlavní produkty: Mléko, maso
Stručný popis fi rmy: Hospodaříme na cca 2 000 ha, naší hlavní činností 
je chov mléčných dojnic a rostlinná výroba zaměřená na výrobu objemných 
krmiv. Mezi doplňkové činnosti patří chov masného skotu, ovcí a koz, dále 
okrasné školky, autobusová a nákladní doprava.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO 

JESENÍK
Address: Šumperská 118

790 01 Jeseník
District: Jeseník
www: www.zdjesenik.cz 
Total number of employees: 53
of which non-administrative staff : 43
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Slovakia, Poland
Subject: feed
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Tractor driver, handlers, milkman, truck driver 

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Agricultural production 
Main: Milk, meat
Brief description: Company farm of 2,000 hectares, the main activity is 
dairy farming and dairy production plant specialized in manufacturing bulk 
feed. Complementary activities include the breeding of cattle, sheep and 
goats, as well as decorative seed-plots nurseries, bus and freight trans-
port.

JESENÍK
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EPAVA OLOMOUC, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: EPAVA OLOMOUC, a. s.
Adresa: Chválkovická 223/5

779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.epava.cz
Počet zaměstnanců celkem: 69
z toho dělníci: 50
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Tiskař, knihař

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Polygrafi cká výroba 
Hlavní produkty: Plnobarevné tiskoviny (katalogy, brožury, letáky, slož-
ky, …), nekonečné formuláře, poštovní poukázky, integrované karty, eti-
kety, samolepky
Stručný popis fi rmy: Jsme tiskárna vybavená rotačními i archovými stro-
ji, nabízíme malonákladový i velkonákladový plnobarevný i černobílý tisk. 
Důraz klademe na komplexní službu zákazníkovi, od grafi ckého návrhu po 
distribuci, včetně kvalitního knihařského zpracování. Disponujeme i digi-
tálním tiskem jak barevným, tak černobílým, který umožňuje tisk malých 
nákladů rychle a za přijatelné ceny. Pracujeme v režimu certifi kátu ČSN ISO 
9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:1997.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: EPAVA OLOMOUC, a. s.
Address: Chválkovická 223/5

779 00 Olomouc
District: Olomouc
www: www.epava.cz
Total number of employees: 69
of which non-administrative staff : 50
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Printer, bookbinder

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Printing production 
Main products: Full-colour printed materials (catalogues, brochures, 
leafl ets, folders, …), continuous forms, postal orders, integrated cards, 
labels, stickers
Brief description: Printing plan is equipped with a rotary printing machine 
and sheet-fed. Company off ers low-cost and big capacity full colour and 
black and white printing. Emphasis is on comprehensive customer serv-
ice, from graphic design to distribution, including high-quality bookbind-
ing. Company disposes also digital printing coloured and black and white, 
which can allow smaller number of copies in quickly and at acceptable 
prices. Company is certifi cated in accordance with standard ISO 9001:2008 
and ISO 14001:1997.

OLOMOUC
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GRAPO s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: GRAPO s. r. o.
Adresa: Šlechtitelů 1

772 00 Olomouc 
Okres: Olomouc
www: www.grapo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 65
z toho dělníci: 42
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Maďarsko, Německo, Rakousko 
Předmět exportu: reklamní produkce 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Dílenský pracovník, montážní dělník, obchodní konzultant 

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Reklamní produkce 
Hlavní produkty: Velkoplošný UV digitální tisk, POP / POS materiály, svě-
telná reklama, signmaking 
Stručný popis fi rmy: Reklamní společnost založená v roce 1992 panem 
Radimem Králíkem, se sídlem v Olomouci a pražskou pobočkou, zabývající 
se reklamní produkcí. Mezi hlavní zaměření společnosti patří velkoplošný 
UV digitální tisk, reklamní produkce POP a POS materiálů, světelná rekla-
ma a Signmaking. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: GRAPO s. r. o.
Address: Šlechtitelů 1

772 00 Olomouc 
District: Olomouc
www: www.grapo.cz
Total number of employees: 65
of which non-administrative staff : 42
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Hungary, Germany, Austria
Subject: advertising production

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Shop worker, assembly worker, business consultant

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Advertising production
Main products: Large-area digital print, POP / POS materials, light ad-
vertising, sign making
Brief description: Advertising company was founded in 1992 by Mr Radim 
Králík with the company seat in Olomouc and branch in Praque and deals 
with advertising production. Main activities is large-area UV digital print, 
advertising production POP a POS materials, light advertising and Sign 
making.

OLOMOUC
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
Název společnosti: PAPÍRTISK s. r. o.
Adresa: Chválkovická 223/5

779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.papirtisk.cz
Počet zaměstnanců celkem: 29
z toho dělníci: 21
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Tiskař, knihař

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Polygrafi cká výroba
Hlavní produkty: Volné listy A4–A6, černobílé i plnobarevné, bloky i číslo-
vané, samopropisné, formuláře i perforované, skládané, publikace, brožu-
ry, zdravotní tiskopisy, nekonečné formuláře, diskrétní obálky, kalendáře, 
mapy, reklamní tiskopisy
Stručný popis fi rmy: Jsme poskytovateli náhradního plnění. Výrobní pro-
gram naší společnosti je zaměřen na polygrafi cké výrobky s větším podí-
lem ruční práce vhodné pro osoby se zdravotním postižením. Zakoupením 
našich služeb můžete tedy ušetřit až 1 000 000 Kč.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PAPÍRTISK s. r. o.
Address: Chválkovická 223/5

779 00 Olomouc
District: Olomouc
www: www.papirtisk.cz
Total number of employees: 29
of which non-administrative staff : 21
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Printer, bookbinder

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Printing production
Main products: Loose leafs A4–A6, full colour and black and white, blocks 
also numbered, copying, forms also perforated, folded, publications, bro-
chures, medical forms, continuous forms, discreet envelopes, calendars, 
maps, advertising material
Brief description: Company provides the facultative compensation. The 
production programme of company is focused on printed products with 
a greater proportion of manual work suitable for people with disabilities. 
Customers can save up to 1 million CZK by purchasing our services.

PAPÍRTISK s. r. o.

OLOMOUC
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PRESBETON NOVA, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PRESBETON NOVA, s. r. o.
Adresa: U Panelárny 594/6

779 00 Olomouc-Chválkovice
Okres: Olomouc
Název společnosti: PRESBETON Drahotuše, s. r. o.
Adresa: Hranická 272

753 61 Drahotuše
Okres: Olomouc
www: www.presbeton.cz
Počet zaměstnanců celkem: 292
z toho dělníci: 198
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Rakousko
Předmět exportu: betonové dlažby a zdicí materiály

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Technolog výroby

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba betonových dlažeb, zdicích materiálů a be-
tonových prvků
Hlavní produkty: Litá, tvarovaná, zámková a plošná dlažba. Zdicí prvky 
– tvarovky FACE BLOCK a CRASH BLOCK, lícové cihly BCL. Zahradní stěny, 
palisády a svahové tvárnice. Prvky venkovní architektury – lavičky, květi-
náče, dělící prvky. Doplňky ke komunikacím – obrubníky, přídlažba, žlaby
Stručný popis fi rmy: Historie společnosti PRESBETON se datuje do doby 
první republiky. Plný rozvoj však nastal po roce 1990, kdy se ve výrobním 
závodě v Drahotuších začala vyrábět a prodávat tehdejší novinka – zámko-
vá dlažba. V současné době výrobu pod obchodním názvem PRESBETON 
zastřešuje společnost PRESBETON Nova, 
s. r. o. s výrobními závody v Bystrovanech, 
ve Slavíči, Čelechovicích na Hané a v Olo-
mouci, a PRESBETON Drahotuše, s. r. o. 
s výrobním závodem v Drahotuších. Po-
stupně vznikla i prodejní místa v Pardu-
bicích a v Poříčí. Základním sortimentem 
značky PRESBETON jsou zámkové, lité 
a plošné dlažby s širokou škálou barev, 
formátů i povrchů a systém zdicích prvků 
– tvarovky FACE BLOCK, CRASH BLOCK 
a lícové cihly BCL. Součástí výrobkového 
portfolia jsou i doplňky ke komunikacím 
a prvky venkovní architektury.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PRESBETON NOVA, s. r. o.
Address: U Panelárny 594/6

779 00 Olomouc-Chválkovice
District: Olomouc
Name: PRESBETON Drahotuše, s. r. o.
Address: Hranická 272

753 61 Drahotuše
District: Olomouc
www: www.presbeton.cz
Total number of employees: 292
of which non-administrative staff : 198
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Austria
Subject: concrete paving and walling materials

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Production technologist

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacture of concrete tiles, bricks and concrete 
elements
Main products: Cast, moulded, interlocking tiles and surface pavings. 
Masonry elements – shapes and crash FACE BLOCK and CRASH BLOCK, 
facing bricks BCL. Garden walls, palisades and slope blocks. Exterior ar-
chitectural elements – benches, fl ower pots, separating elements. Supple-
ments to roads – curbs, gutters
Brief description: Company History PRESBETON dates back to the fi rst 
republic. However, full development began ast er 1990, when the factory 
started producing in Drahotuše and then sell novelty – interlocking tiles. 

Currently, production under the brand 
name PRESBETON covers company PRES-
BETON Nova, s. r. o. with production plants 
in Bystrovany, in Slavíč, Čelechovice na 
Hané and Olomouc, and PRESBETON 
Drahotuše, s. r. o. with production plant 
in Drahotuše. Gradually emerged as sales 
outlets in Pardubice and Poričí. The main 
product range PRESBETON are interlock-
ing, cast and surface paving with a wide 
range of colours, sizes and surfaces and 
a system for masonry units – blocks FACE 
BLOCK, BLOCK CRASH and facing bricks 
BCL. The product portfolio also includes 
supplements to the communications ar-
chitecture and outdoor components.

OLOMOUC
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TEMPISH s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: TEMPISH s. r. o.
Adresa: Na Zákopě 2

772 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.tempish.cz
Počet zaměstnanců celkem: 25
z toho dělníci: 7
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: China, Pakistán, Taiwan, Slovensko, Rakousko 
Předmět importu: sportovní zboží 
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Polsko, Rusko, Ukrajina
Předmět exportu: sportovní zboží

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výrobce a velkoobchod sportovních potřeb 
Hlavní produkty: In-line brusle, zimní brusle, vybavení pro fl oorball, 
skateboardy, koloběžky, termoprádlo, vybavení pro fotbal, míče, kopačky, 
vybavení venkovních sportovních hřišť
Stručný popis fi rmy: Výrobce a velkoobchod sportovních potřeb pod 
značkou TEMPISH.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: TEMPISH s. r. o.
Address: Na Zákopě 2

772 00 Olomouc
District: Olomouc
www: www.tempish.cz
Total number of employees: 25
of which non-administrative staff : 7
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: China, Pakistan, Taiwan, Slovakia, Austria
Subject: sport goods
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Poland, Russia, Ukraine
Subject: sport goods

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production and wholesale of sport goods 
Main products: In-line skates, winter skates, accessories for fl oor ball, 
skateboard, scooters, thermo underclothing, accessories for football, 
balls, football boots, equipment of outdoor sport grounds
Brief description: Production and wholesale of sport goods of trade mark 
TEMPISH.

OLOMOUC
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VHH THERMONT s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: VHH THERMONT s. r. o.
Adresa: Šumperská 537

783 83 Troubelice
Okres: Olomouc
www: www.vhh.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 61
z toho dělníci: 42
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hlavní produkty: Stavební činnost
Stručný popis fi rmy: Společnost se zabývá prováděním kompletního 
pozemního stavitelství v občanské i průmyslové oblasti. Držitel certifi kátu 
ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001. Jsme zapsáni v seznamu odborných do-
davatelů Zelená úsporám. Vlastníme osvědčení k provádění systému ETICS 
vydaného ústavem TAZUS.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: VHH THERMONT s. r. o.
Address: Šumperská 537

783 83 Troubelice
District: Olomouc
www: www.vhh.cz 
Total number of employees: 61
of which non-administrative staff : 42
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Building construction, their alteration and re-
moval
Main products: Building activity
Brief description: The company deals with the implementation of 
a complete civil engineering in civil and industrial areas. Company is the 
holder of certifi cate according to the standard ISO 9001, 14001 and OHSAS 
18001. Company is registered in the list of professional suppliers of the 
programme “Green savings”. Company owns the certifi cate for realization 
ETICS system issued by the Institute TAZUS.

OLOMOUC
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FARMAK, a. s. 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: FARMAK, a. s. 
Adresa: Na Vlčinci 16/3

779 00 Olomouc-Klášterní Hradisko
Okres: Olomouc
www: www.farmak.cz
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl 

– chemický průmysl 

POPIS FIRMY

Výroba a prodej farmaceutických substancí a meziproduktů pro chemický 
a farmaceutický průmysl.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: FARMAK, a. s. 
Address: Na Vlčinci 16/3

779 00 Olomouc-Klášterní Hradisko
District: Olomouc
www: www.farmak.cz
Industry: other processing industries 

– chemical industry

COMPANY DESCRIPTION

Production and sale of pharmaceutical substance and intermediate prod-
ucts for chemical and pharmaceutical industries.

MOSEV PLAST s. r. o. 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: MOSEV PLAST s. r. o. 
Adresa: 783 83 Nová Hradečná 221
Okres: Olomouc
www: www.mosevplast.cz
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

POPIS FIRMY

Recyklace směsných plastů. Výroba a prodej protihlukových panelů, za-
travňovací dlažby, pískovišť, laviček, květinčů, kuželek, palisád, obrubníků, 
žlabů, zásněžek, geodetických tyček a znaků.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MOSEV PLAST s. r. o. 
Address: 783 83 Nová Hradečná 221
District: Olomouc
www: www.mosevplast.cz
Industry: other processing industries

COMPANY DESCRIPTION

Recycling of mixed plastics. Production and sale of acoustic panels, grass 
paving, sandboxes, benches, fl ower pots, pins, palisades, curbs, gutters, 
snow fences, surveying poles and signs.

OLOMOUC
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GALA, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: GALA, a. s.
Adresa: Západní 75

797 32 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.gala.cz
Počet zaměstnanců celkem: 256
z toho dělníci: 218
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Čína, Pakistán, Německo
Předmět importu: vzdušnice, polycotton, kůže
EXPORT: ANO
Země exportu: Belgie, Nizozemí, Rusko, Slovensko
Předmět exportu: míče, nosiče zahradní techniky, boxovací pytle 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Šička, skladník, technický pracovník

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba brašnářských, sedlářských a podobných vý-
robků 
Hlavní produkty: Nosiče zahradní techniky, boxovací pytle, míče
Stručný popis fi rmy: Akciová společnost Gala je jediným evropským vý-
robcem špičkových volejbalových míčů, míčů pro házenou a nohejbal, dále 
je dodavatelem basketbalových, fotbalových a jiných sportovních míčů. Vý-
robky značky Gala jsou určeny pro profesionální, výkonnostní i rekreační 
sport a splňují všechny přísně předepsané technické parametry. Vysokou 
kvalitu míčů potvrzují certifi káty mezinárodních federací FIVB a FIBA. 
 Kromě výroby míčů zahrnuje nabídka společnosti Gala zakázkovou 
výrobu batohů a šitých doplňků pro armádu, policii a záchranářské slož-
ky, dále nosičů na zahradní techniku, boxovacích pytlů a dalšího 
sortimentu těžké galanterie. Mezi naše zákazníky patří Stihl, 
Decathlon, Scott&Tyco, armády zemí EU, Ministerstvo 
vnitra ČR a další. 
 Na trhu působí Gala již 60 let a 90 % produkce 
exportuje do více než 30 převážně evropských 
zemí. Od roku 2000 používá Gala systém ma-
nagementu jakosti ISO 9001.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: GALA, a. s.
Address: Západní 75

797 32 Prostějov
District: Prostějov
www: www.gala.cz
Total number of employees: 256
of which non-administrative staff : 218
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: China, Pakistan, Germany
Subject: bladders, poly cotton, leather
EXPORT: YES
Country of destination: Belgium, The Netherlands, Russia, Slovakia
Subject: balls, garden technique carriers, punch bags

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Sewer, storekeeper, technical worker

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production of bag, saddler and similar products 
Main products: Garden technique carriers, punch bags, balls
Brief description: Joint Stock Company Gala is the only European pro-
ducer of top volleyball balls, balls for handball and volleyball, as well 
as the supplier of basketball, football and other sports balls. Gala brand 
products are designed for professional performance and recreational sport 
and strictly comply with all the required technical parameters. High quality 
balls certifi cates confi rm the international federations FIVB and FIBA.
 Besides the production of balls Gala off ering includes custom-made 
production of bags and accessories for military, police and rescue serv-
ices, as carriers of garden equipment, boxing bags, and other hard goods 

assortment. Our customers include Stihl, Decathlon, Scott & Tyco, 
the armies of the EU countries, the Ministry of Interior Aff airs 

of the Czech Republic and others.
 The Gala has been the market 60 years and 90 % 

production is exported to more than 30 mostly Eu-
ropean countries. Since 2000 Gala has been using 
the ISO 9001 Quality Management System.
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LACHMAN INTERIER DESIGN s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: LACHMAN INTERIER 
DESIGN s. r. o.

Adresa: Plumlovská 44
796 01 Prostějov

Okres: Prostějov
www: www.lachman-interier.cz
Počet zaměstnanců celkem: 118
z toho dělníci: 88
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Slovensko
Předmět importu: dýhy, dřevo 
EXPORT: ANO
Země exportu: Velká Británie, Německo, Slovensko, Rakousko, Maďar-
sko, USA
Předmět exportu: zakázkový nábytek

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Truhlář – nábytkář

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Zakázkový nábytek 
Hlavní produkty: Vybavení hotelů, kasín, kanceláří, prodejen, kompletní 
dodávky atypických interiérů
Stručný popis fi rmy: Společnost LACHMAN INTERIER DESIGN s. r. o. 
vznikla v roce 1993 jako nástupce fi rmy LACHMAN. Svým vznikem naváza-
la na dlouholetou tradici nábytkářské výroby spojené se jménem Lachman. 
Od roku 2000 je držitelem certifi kátu ISO 9001 pro truhlářskou výrobu a ISO 
9002 pro stavební činnost. Nosným programem je zakázková výroba ná-
bytku pro hotely, banky, prodejny, ale i kompletní vybavení rodinných domů 
zvláště pro náročnější zákazníky a to od projektu až po dodávku včetně 
spotřebičů a stavebních úprav.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: LACHMAN INTERIER 

DESIGN s. r. o.
Address: Plumlovská 44

796 01 Prostějov
District: Prostějov
www: www.lachman-interier.cz
Total number of employees: 118
of which non-administrative staff : 88
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Austria, Slovakia
Subject: veneers, wood
EXPORT: YES
Country of destination: Great Britain, Germany, Slovakia, Austria, Hun-
gary, USA
Subject: custom-made furniture

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Joiner, furniture-maker

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Custom-made furniture 
Main products: Equipment for hotels, casinos, offi  ces, shops, complete 
delivery of atypical interiors
Brief description: LACHMAN INTERIER DESIGN s. r. o. was established in 
1993 as a successor of fi rm LACHMAN. Its foundation followed the long 
tradition of furniture making associated with the name of Lachman. Since 
2000, company is certifi ed according to standard ISO 9001 for the joinery 
manufacturing and ISO 9002 for construction work. The main programme 
is custom-made furniture for hotels, banks, shops and also the complete 
equipment of family houses especially for exacting customers, from de-
sign to delivery, including appliances and construction work.

PROSTĚJOV
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Ostatní zpracovatelský prům
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Other processing industries

REMACHEM a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: REMACHEM a. s.
Adresa: Partyzánská 3019/3

796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.remachem.cz
Počet zaměstnanců celkem: 5
z toho dělníci: 2
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

– chemický průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Francie, Itálie
Předmět importu: chemické látky, obaly
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Obchodní činnost 
Hlavní produkty: Chemické látky 
Stručný popis fi rmy: Společnost REMACHEM a. s. vznikla v roce 2005 
jako fi rma, která se na českém trhu snaží prosadit prostředky průmys-
lové chemie s nižší a nebo žádnou zátěží pro ovzduší, pracovní podmínky 
a životní prostředí vůbec, a to jak v procesu údržby a ostatních pomocných 
operací, tak i v hlavních technologických aplikacích.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: REMACHEM a. s.
Address: Partyzánská 3019/3

796 01 Prostějov
District: Prostějov
www: www.remachem.cz
Total number of employees: 5
of which non-administrative staff : 2
Industry: other processing industries 

– chemical industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: France, Italy
Subject: chemicals, packaging
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Business activities 
Main products: Chemicals
Brief description: Company REMACHEM a. s. was founded in 2005 as 
a company which makes eff orts to carry out on the Czech market industrial 
chemicals with lower or no burden on the air, working conditions and envi-
ronment in general, both in the process of maintenance and other ancillary 
operations, as well as in major technological applications.

PROSTĚJOV
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VPO PROTIVANOV, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: VPO PROTIVANOV, a. s.
Adresa: Boskovická 250

798 48 Protivanov
Okres: Prostějov
www: www.vpo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 129
z toho dělníci: 59
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: profi lový systém, kování 
EXPORT: ANO
Země exportu: Velká Británie 
Předmět exportu: plastová okna

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Dělník, obchodní zástupce

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 
živnostenského rejstříku
Hlavní produkty: Plastová okna a dveře, hliníkové dveře, dřevěná okna 
a dveře, garážová vrata, solární systémy, zateplovací systémy
Stručný popis fi rmy: Se značkou VPO Protivanov se můžete setkávat již 
od roku 1993. Společnost patří mezi první výrobce plastových oken v ČR 
a za tuto dobu zákazníkům dodala více jak půl milionu oken a dveří. Sa-
mozřejmostí je dodávka kompletních služeb spojených s dodáním oken, 
dveří a jejích příslušenství, konzultace a poradenství při výběru produktů, 
spolehnout se můžete na kvalitní a rychlý záruční i pozáruční servis. Při 
výrobě jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu, která je zajištěna moderní 
technologií výroby a použitím kvalitního materiálu německého a českého 
původu. Společnost je vlastníkem certifi kátu ISO 9001 a certifi kátů na jed-
notlivé výrobky od státní zkušebny.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: VPO PROTIVANOV, a. s.
Address: Boskovická 250

798 48 Protivanov
District: Prostějov
www: www.vpo.cz
Total number of employees: 129
of which non-administrative staff : 59
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Germany
Subject: profi le system, fi tting
EXPORT: YES
Country of destination: Great Britain 
Subject: plastic windows

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Worker, sale manager

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production, trade and services specifi ed in An-
nexes 1 and 3 of Trade index
Main products: Plastic windows and doors, aluminium doors, wooden 
windows and doors, garage doors, solar systems, heating systems
Brief description: The company VPO Protivanov, a. s. you can meet since 
1993. The company is among the fi rst manufacturers of plastic windows in 
the Czech Republic and during the period delivered customers more than 
half a million windows and doors. Of course there is a complete supply of 
services connected with the supply of windows, doors and accessories, con-
sultation and advice on products selecting, customer can rely on high quality 
and fast customer service. In production there are high demands on quality, 
which is provided by modern technology and using quality material German 
and Czech origin. The company holds Certifi cate of ISO 9001 standard and the 
individual products certifi cates of the State testing laboratory.
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Ostatní zpracovatelský prům
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Other processing industries

METRUM s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: METRUM s. r. o.
Adresa: gen. Štefánika 1638

750 02 Přerov
Okres: Přerov
www: www.metrum.cz
Počet zaměstnanců celkem: 40
z toho dělníci: 10
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl 

– chemický průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Itálie, Španělsko, Taiwan
Předmět importu: suroviny, speciální lepidla
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Slovensko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Moldávie
Předmět exportu: stavební chemie, impregnace dřeva

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Velkoobchod, výroba, prodej, export a import
Hlavní produkty: Lepidla, tmely, stavební chemie pro hobby i profi  sféru
Stručný popis fi rmy: Již od roku 1992 se zabýváme prodejem lepidel 
a tmelů, v nabídce máme produkty pro průmysl i hobby. Od roku 1996 
jsme do sortimentu přidali také výrobky stavební chemie. Významné znač-
ky z oboru stavební chemie: ČESKÝ STAVITEL, DŘEVOSAN, REKON, DEN 
BRAVEN, TECTANE, DUVILAX, DREUMEX. Významné značky z oboru prů-
myslové aplikace: LOXEAL, SCAPA TAPES, TECTANE, ALKAPREN, LOCKTIP, 
TRELLEBORG. Zajišťujeme distribuci 
po celé České republice. Velkoob-
chodním a významným odběratelům 
poskytujeme výrazné slevy. Jsme 
držiteli certifi kátu ISO 9001. Své 
výrobky vyvážíme na Slovensko, do 
Polska, Ruska, Běloruska, Moldávie 
a na Ukrajinu.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: METRUM s. r. o.
Address: gen. Štefánika 1638

750 02 Přerov
District: Přerov
www: www.metrum.cz
Total number of employees: 40
of which non-administrative staff : 10
Industry: other processing industries 

– chemical industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Italy, Spain, Taiwan
Subject: raw materials, special adhesives
EXPORT: YES
Country of destination: Poland, Slovakia, Ukraine, Belorussia, Russia, 
Moldavia
Subject: vuilding chemistry, wood impregnation

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Wholesale, production, sale, export and import 
Main products: Adhesives, binding materials, building chemistry pro 
hobby and professional sphere
Brief description: Since 1992 company is dealing with sale of adhesives 
and binding materials. In its off er there are products for hobby and indus-
try. Since 1996 company adds to its off er products of building chemistry. 
Importatn brands in building chemistry: ČESKÝ STAVITEL, DŘEVOSAN, RE-

KON, DEN BRAVEN, TECTANE, DUVI-
LAX, DREUMEX. Important brands in 
the branch of industry application: 
LOXEAL, SCAPA TAPES, TECTANE, 
ALKAPREN, LOCKTIP, TRELLEBORG. 
Company distribution covers all 
Czech Republic. Outstanding dis-
counts are off er to whole sales and 
outstanding customers. Company is 
a holder of Certifi cate ISO 9001. The 
company exports its products to Po-
land, Slovakia, Ukraine, Belorussia, 
Russia and Moldavia.
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PRECHEZA a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PRECHEZA a. s.
Adresa: nábř. Dr. E. Beneše 24

751 62 Přerov
Okres: Přerov
www: www.precheza.cz
Počet zaměstnanců celkem: 563
z toho dělníci: 400
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl 

– chemický průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Z celk-
ového objemu chemick-
ých výrobků je cca 85 % 
exportováno: západní 
Evropa – 60 % celko-
vého vývozu, Skand-
inávie – 20 %, střední 
a východní Evropa – 13 %, Severní Amerika – 7,5 %, asijsko-pacifi cká ob-
last, Afrika a Střední východ – cca 1 %
Předmět exportu: hlavní produkty

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Chemický operátor, strojní technolog, specialista měření a regulace

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba anorganických pigmentů a chemikálií vznik-
lých jako meziprodukty při hlavní výrobě
Hlavní produkty: Nejdůležitějším výrobkem je titanová běloba PRETIOX® 
– 22 druhů univerzálního bílého pigmentu. Používá se v průmyslu nátěro-
vých a plastických hmot, papírenském, kožedělném a gumárenském prů-
myslu, při výrobě smaltů, keramiky, v potravinářství, kosmetice, farmacii, 
ve výrobě vláken a v dalších odvětvích. Technologie výroby titanové běloby 
je české „národní stříbro“. Druhým nejdůležitějším anorganickým pigmen-
tem ve výrobním programu PRECHEZY jsou železité pigmenty FEPREN®. 
Používají se pro pigmentaci nátěrových hmot, tmelů, plastů, skla, kera-
miky, umělých usní a koženek, gumy a papíru. Nejrozšířenější aplikace 
je ve stavebnictví. Další produkty: KYSELINA SÍROVÁ – základní anorga-
nická chemikálie. Kyselina o vysoké čistotě je vhodná i pro textilní a pa-
pírenský průmysl. PREGIPS – bílý průmyslový sádrovec pro stavebnictví. 
PRESTAB – hydratovaný síran vápenatý je vhodný obecně pro rekultivaci 
terénu. MONOSAL 30 – mletý monohydrát síranu železnatého, meziprodukt 
vzniklý při výrobě titanové běloby, slouží jako přídavek do krmiv pro doby-
tek. HEPTASAL 18 – síran železnatý, mimo jiné se používá jako chemikálie 
pro čištění odpadních vod a pro ošetřování rostlin (vinná réva).
Stručný popis fi rmy: Akciová společnost PRECHEZA se sídlem v Přerově 
má více než stoletou tradici, zejména ve výrobě anorganických chemických 
produktů. Je největším výrobcem anorganických pigmentů v ČR, jedním 
ze tří výrobců titanové běloby v rámci zemí CEFTA a vývozcem technolo-
gického know-how.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PRECHEZA a. s.
Address: nábř. Dr. E. Beneše 24

751 62 Přerov
District: Přerov
www: www.precheza.cz
Total number of employees: 563
of which non-administrative staff : 400
Industry: other proc. industries – chemical ind.

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Out of the total volume of chemical products, is 
approximately 85 % exported: Western Europe – 60 % of the total exports, 
Scandinavia – 20 %, Central and Eastern Europe – 13 %, North America – 
7.5 %, Asia and Oceania, Africa and Middle East – approximately 1 %
Subject: main products

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Chemical operator, mechanical engineer, measurement and control spe-
cialist

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: The current production programme of PRECHEZA 
includes especially the production of inorganic pigments and chemicals gen-
erated as by-product
Main products: The most important and most widespread inorganic pig-
ment is the PRETIOX® titanium dioxide – 22 types of universal white pigment. 
This universal white pigment is used within industrial paints and plastics, 
in paper-processing, the leather and rubber industries, in the production of 
enamels, ceramics and cosmetics, in the food and pharmaceutical industries, 
in the production of man-made fi bres as well as having uses in certain other 
applications. The titanium dioxide production technology is the Czech “na-
tional treasure”. FEPREN® iron pigments are the second most important in-
organic pigments produced by PRECHEZA. They are used for colouring paints 
and plastics, glass and ceramics, man-made hides and artifi cial leathers, as 
well as rubber and paper. The most widespread application is in the building 
industry. Other products: SULFURIC ACID – basic inorganic chemical sub-
stance. Acid possessing a high purity which is suitable even for the textile and 
paper-processing industries. PREGIPS – white industrial gypsum, PRESTAB 
– hydrated calcium sulphate is generally suitable for any terrestrial recultiva-
tion work. MONOSAL 30 – milled iron sulphate monohydrate, is intermediate 
by-product formed during the production of titanium dioxide, and is used as 
an additive to mineral fodder concentrates and mixtures and in cement mills. 
HEPTASAL 18 – iron oxide. Among other things it is used as a chemical sub-
stance in the reprocessing of sewage and waste water, and for treatment 
applied to some plants, grapevine being one classic examples.
Brief description: The PRECHEZA joint stock company with its registered 
offi  ce at Přerov, has a tradition of more than a century in the production of 
inorganic chemical products. It is the largest producer of inorganic pigments 
in the Czech Republic, one of the three producers of titanium dioxide in the 
CEFTA countries and an export of technology know-how.
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TOPOS PREFA TOVAČOV a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: TOPOS PREFA TOVAČOV a. s.
Adresa: Tovačov II – Annín 53

751 01 Tovačov
Okres: Přerov
www: www.toposprefa.cz
Počet zaměstnanců celkem: 127
z toho dělníci: 102
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: dodávky stavebních dílců a konstrukcí

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Železář, betonář, mistr výroby, konstruktér

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba a dodávka stavebních dílců a konstrukcí
Hlavní produkty: Stropní předpjaté panely, prvky železobetonových ske-
letových konstrukcí
Stručný popis fi rmy: Společnost zabývající se výrobou a dodávkami 
s montáží v oblasti pozemního, inženýrského a dopravního stavitelství od 
projektu až po realizaci konstrukcí. Hlavními činnostmi je výroba a dodáv-
ka předpjatých stropních panelů a výroba a dodávka železobetonových 
konstrukcí.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: TOPOS PREFA TOVAČOV a. s.
Address: Tovačov II – Annín 53

751 01 Tovačov
District: Přerov
www: www.toposprefa.cz
Total number of employees: 127
of which non-administrative staff : 102
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia
Subject: delivery of building components and structures

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Ironworker, concrete worker, chief of production, constructor

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production and delivery of building components 
and structures 
Main products: Ceiling pre-strained panels, elements of steel concrete 
skeleton structures
Brief description: Company is dealing with production and delivery with 
assembly in the branch of structural and transport engineering including 
the project documentation and realization. Main activities are production 
and delivery of ceiling pre-strained panels and elements of steel concrete 
skeleton structures. 
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KAZETO, spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: KAZETO, spol. s r. o.
Adresa: Husova 19

751 52 Přerov
Okres: Přerov
www: www.kazeto.cz
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl 

– papírenský průmysl

POPIS FIRMY

Výroba lepenky a lepenkových výrobků.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: KAZETO, spol. s r. o.
Address: Husova 19

751 52 Přerov
District: Přerov
www: www.kazeto.cz
Industry: other processing industries 

– paper industry

COMPANY DESCRIPTION

Manufacture of cardboard and cardboard products.

SITAP, s. r. o. 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: SITAP, s. r. o.
Adresa: 753 53 Horní Újezd 92
Okres: Přerov 
www: www.sitap.cz 
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

POPIS FIRMY

Výroba a prodej lisovaného, kloubkového a žebérkového pletiva a svařova-
ných sítí. Nabídka zpracování drátu.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: SITAP, s. r. o.
Address: 753 53 Horní Újezd 92
District: Přerov 
www: www.sitap.cz 
Industry: other processing industries

COMPANY DESCRIPTION

Manufacture and sale of pressed, and crimped and woven screens and 
welded screens. Off er of wire processing.

PŘEROV
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RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: RUČNÍ PAPÍRNA 
VELKÉ LOSINY, a. s.

Adresa: Velké Losiny 9
788 15 Velké Losiny

Okres: Šumperk
www: www.rucnipapirna.cz
Počet zaměstnanců celkem: 24
z toho dělníci: 18
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: USA
Předmět importu: bavlněný linters 
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Německo, USA
Předmět exportu: ruční papír

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Dělník – čerpač ručního papíru

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba ručního papíru Losín
Hlavní produkty: Ruční papír, karton, dopisní sady, dárkové sady, tisko-
viny
Stručný popis fi rmy: Ruční papírna Velké Losiny patří mezi nejstarší 
evropské ruční papírny s více než čtyřsetletou tradicí nepřetržité výroby. 
Produkce losinského ručního papíru nachází uplatnění při významné stát-
ní, fi remní i soukromé prezentaci v tuzemsku 
i zahraničí. V objektu papírny je zpřístupněno 
i jediné české Muzeum papíru.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: RUČNÍ PAPÍRNA 

VELKÉ LOSINY, a. s.
Address: Velké Losiny 9

788 15 Velké Losiny
District: Šumperk
www: www.rucnipapirna.cz
Total number of employees: 24
of which non-administrative staff : 18
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: USA
Subject: cotton linters
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Germany, USA
Subject: handmade paper

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Worker – fi lling handmade paper 

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacture of handmade paper of trade mark 
Losín
Main products: Handmade paper, cardboard, stationery sets, gist  sets, 
stationery 
Brief description: Manual paper mill in Velké Losiny is one of the oldest 
European manual mill with more than four hundred’s tradition of continu-

ous production. The production of handmade 
paper fi nds application in the important govern-
ment, fi rm and private presentation at home and 
abroad. The only Czech museum of paper is ac-
cessible in paper mill building.

ŠUMPERK
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SULKO s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: SULKO s. r. o.
Adresa: Československé armády 861/28

789 01 Zábřeh
Okres: Šumperk
www: www.sulko.cz
Počet zaměstnanců celkem: 357
z toho dělníci: 136
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE 
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Belgie, Dánsko, Německo, Švýcarsko, Itálie, Rakousko, 
Slovensko, Norsko
Předmět exportu: okna, dveře, doplňky

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Dělník, obchodní manažer, obchodní referent, realizátor 

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba a prodej otvorových výplní
Hlavní produkty: Okna, dveře, doplňky
Stručný popis fi rmy: Jsme ryze českou společností, působící 17 let na 
evropském trhu. Denní produkce více než 800 kusů otvorových výplní smě-
řuje v 80 % na český trh, zbývajících 20 % smeřuje na trhy Belgie, Němec-
ka, Švýcarska a dalších zemí EU. Jsme jediní z výrobců plastových oken na 
českém trhu, kteří vyvážejí své výrobky na skandinávské trhy.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: SULKO s. r. o.
Address: Československé armády 861/28

789 01 Zábřeh
District: Šumperk
www: www.sulko.cz
Total number of employees: 357
of which non-administrative staff : 136
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Belgium, Denmark, Germany, Switzerland, Italy, 
Austria, Slovakia, Norway
Subject: windows, doors, accessories

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Worker, business manager, marketing offi  cer, undertaker (construction 
techniques)

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production and sales of windows and doors 
Main products: Windows, doors, accessories
Brief description: SULKO s. r. o. is a purely Czech company which has 
operated for 17 years on the European market. Daily production of more 
than 800 pieces of hole fi llings towards the 80 % of the Czech market, the 
remaining 20 % is directed to the markets in Belgium, Germany, Switzer-
land and other EU countries. Company is the only manufacturer of plastic 
windows on the Czech market, which exports its products to the Scandi-
navian markets.

ŠUMPERK
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ŠUMPERSKÁ PROVOZNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ŠUMPERSKÁ PROVOZNÍ 
VODOHOSPODÁŘSKÁ 
SPOLEČNOST, a. s.

Adresa: Jílová 6
787 01 Šumperk

Okres: Šumperk
www: www.spvs.cz
Počet zaměstnanců celkem: 190
z toho dělníci: 110
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Provozní inženýr (stavař, chemik, technolog), provozní montér vodovodů, 
strojník vodohospodářských zařízení, čistič kanalizačních zařízení 

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba a dodávka pitné vody a odkanalizování a čiš-
tění odpadních vod, provozování vodovodů a kanalizací, stavebně montážní 
činnost, likvidace tekutých odpadů
Hlavní produkty: Pitná voda, vyčištěná odpadní voda, stavby a montáže 
vodohospodářské infrastruktury, projekční činnost, kamerový monitoring 
potrubí, vývoz tekutých odpadů, čištění jímek a septiků, laboratorní rozbory 
vod
Stručný popis fi rmy: ŠPVS a. s. vznikla v roce 1994 privatizací podniku 
Vodovody a kanalizace Šumperk, který byl dlouholetým správcem vodovo-
dů a kanalizací obcí a měst okresu Šumperk. ŠPVS je provozní společností, 
která na základě dlouhodobých smluv spravuje a provozuje vodohospodář-
ský majetek měst, obcí a zejména akciové společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk a. s. sdružující 6 měst a 24 obcí okresu Šumperk. V roce 
2001 došlo k významné změně v roli hlavního akcionáře společnosti, kte-
rým se v květnu 2001 stala společnost ONDEO Services, vodohospodářská 
divize nadnárodní skupiny SUEZ. Vstupem tohoto akcionáře se společnost 
stala součástí nejsilnější vodohospodářské společnosti, která působí v ČR 
od roku 1991.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ŠUMPERSKÁ PROVOZNÍ 

VODOHOSPODÁŘSKÁ 
SPOLEČNOST, a. s.

Address: Jílová 6
787 01 Šumperk

District: Šumperk
www: www.spvs.cz
Total number of employees: 190
of which non-administrative staff : 110
Industry: other processing industries

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Operating engineer (builder, chemist, technologist), operating mechanic 
water-supply, water management facilities engineer, cleaner sewer facili-
ties

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production and supply of drinking water and sew-
erage and sewage treatment, operation of water mains and sewers, con-
struction, and installation activities, disposal of liquid waste
Main products: Drinking water, treated waste water, construction and 
installation water infrastructure, design activities, CCTV monitoring, pipe-
lines, export liquid waste treatment and septic tanks, laboratory, analysis 
of water
Brief description: ŠPVS a. s. was established in 1994 by privatization of 
company Vodovody a kanalizace Šumperk. This company assured a long-
time management of water supply and sewerage systems of municipalities 
and towns in Šumperk district. ŠPVS is an operating company under long-
term contracts, manages and operates water treatment assets of towns, 
villages, and especially of company Vodohospodářská zařízení Šumperk, 
a. s., which associates 6 towns and 24 villages in Šumperk district. In 
2001, a signifi cant change in the person of the principal shareholder of 
the company, which in May 2001 became ONDEO Services, water division 
of multinational SUEZ. Entrance of this shareholder, the company became 
part of the strongest water company, which operates in the Czech republic 
since 1991.

ŠUMPERK
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VÁPENKA VITOŠOV s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: VÁPENKA VITOŠOV s. r. o.
Adresa: Hrabová 54

789 01 Zábřeh
Okres: Šumperk
www: www.vapenka-vitosov.cz
Odvětví: ostatní zpracovatelský průmysl

POPIS FIRMY

Těžba a zpracování vysokoprocentních vápenců.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: VÁPENKA VITOŠOV s. r. o.
Address: Hrabová 54

789 01 Zábřeh
District: Šumperk
www: www.vapenka-vitosov.cz
Industry: other processing industries

COMPANY DESCRIPTION

Extraction and processing of high-percentage limestone.

ŠUMPERK
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CONSULTING 4U, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: CONSULTING 4U, s. r. o.
Adresa: Krapkova 709/4

779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.c4u.cz
Počet zaměstnanců celkem: 15
z toho dělníci: –
Odvětví: informační technologie

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Rakousko, Slovensko
Předmět exportu: služby IT

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Poradenství v oblasti informačních technologií a je-
jich zavádění, automatizované zpracování dat, školící a vzdělávací činnost
Hlavní produkty: Implementace podnikových informačních systémů SAP, 
vedení projektů, podpora provozu podnikových informačních systémů
Stručný popis fi rmy: Společnost Consulting 4U poskytuje služby imple-
mentace a podpory provozu rozsáhlých informačních systémů pro pláno-
vání a řízení podnikových zdrojů. Realizační jádro společnosti tvoří týmy 
poradců, kteří disponují rozsáhlými znalostmi systému a produktů SAP 
a obchodních procesů společností v prostředí různých branží. 
 Consulting 4U je deset let partnerem společnosti SAP. Z uvedeného 
partnerství vyplývá řada parametrů, zejména vysoká profesionalita na 
projektech, průběžně prověřovaná společností SAP, dostatečné technické 
i profesionální zázemí pro uspokojení požadavků zákazníků, průběžná ak-
tualizace znalostí v nových technologiích a produktech SAP. Procesy C4U 
jsou certifi kovány podle ISO 9001.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: CONSULTING 4U, s. r. o.
Address: Krapkova 709/4

779 00 Olomouc
District: Olomouc
www: www.c4u.cz
Total number of employees: 15
of which non-administrative staff : –
Industry: information technology

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Austria, Slovakia
Subject: information technology service

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Information technology consultancy and their im-
plementation, administration of information systems, training and educa-
tion activities 
Main products: Implementation of the enterprise information systems 
SAP, project management, support of the enterprise information system 
operation 
Brief description: Company Consulting 4U off ers implementation service 
and Support of company large information system operation for enterprise 
planning and management sources. Realization centre consists of consult-
ant teams who are educated in systems and products SAP and business 
processes of companies in various branches.
 Consulting 4U stands 10 years as a partner of company SAP. Mentioned 
partnership guarantees range of parameters, mainly high professionality 
in projects continuously tested by SAP company, suffi  cient technical and 
professional facilities for customer demands satisfying, continuously ac-
tualization of knowledge in new technologies and products company SAP. 
Processes C4U are certifi ed according to the standard ISO 9001.

OLOMOUC
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TESCO SW a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: TESCO SW a. s.
Adresa: Jeremenkova 1142/42

772 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.tescosw.cz
Počet zaměstnanců celkem: 155
z toho dělníci: –
Odvětví: informační technologie

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Německo
Předmět exportu: SW řešení

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Analytik, programátor, designer, projektant, obchodní manažer

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Dodávky SW řešení pro facility management, geo-
grafi ckých systémů, monitorovacích systémů a služeb systémové integ-
race
Hlavní produkty: FaMa+, Korund+, MONIT7+, BENEFIT7
Stručný popis fi rmy: Posláním společnosti je poskytování přidané hod-
noty zákazníkům formou specializovaných IT řešení s velkou mírou věcné-
ho know-how, garancí vysokého standardu kvality s nízkými náklady.
 Společnost sleduje vizi dlouhodobě udržitelného rozvoje s vyváženým 
portfoliem dodávek SW produktů, implementačních, vývojových a konzul-
tačních služeb s následnou podporou a systémovou integrací pro olomouc-
ký region, celou Českou republiku a Evropskou unii.
 Produkty a služby se vyznačují vysokou spolehlivostí, garantovanou 
kvalitou, dostatečnou rychlostí, neustálým zlepšováním, dokonalou servis-
ní podporou a individuálním přístupem ke specifi kům každého zákazníka.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: TESCO SW a. s.
Address: Jeremenkova 1142/42

772 00 Olomouc
District: Olomouc
www: www.tescosw.cz
Total number of employees: 155
of which non-administrative staff : –
Industry: information technology

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Germany
Subject: SW solutions

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Analyst, programmer, designer, project designer, sales manager

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Supplies sost ware solutions for facility manage-
ment, geographic systems, monitoring systems and system integration 
services
Main products: FaMa+, Korund+, MONIT7+, BENEFIT7
Brief description: The company’s mission is to provide added value to 
customers in the form of specialized IT solutions with a high degree of 
substantive expertise, guarantees of high quality standard with low costs. 
 The company pursues a vision of sustainable development with a bal-
anced portfolio of supplies sost ware products, implementation, develop-
ment and consulting services with follow-up support and system integra-
tion for the region of Olomouc, whole the Czech Republic and the European 
Union.
 Products and services are characterized by high reliability, guaranteed 
quality, reasonable speed, constant improvement, excellent service sup-
port and individual approach to the specifi cs of each customer.

OLOMOUC
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AMVCS – Michal Vyroubal
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: AMVCS – Michal Vyroubal
Adresa: Norská 6

796 04 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.amvcs.cz
Počet zaměstnanců celkem: 3
z toho dělníci: –
Odvětví: informační technologie

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Správce sítí, správa serverů a databází SQL, FoxPro a jiných, pokročilé zna-
losti excel a visual basic, programování web stránek

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Outsourcing PC, serverů, sítí ve fi rmách
Hlavní produkty: Outsourcing PC
Stručný popis fi rmy: Působnost ve dvou regionech: oblast Brodku u Ko-
nice, obecní úřady 7 obcí a servis PC obecně i pro veřejnost; oblast Prostě-
jova a blízkého okolí – 9 fi rem.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: AMVCS – Michal Vyroubal
Address: Norská 6

796 04 Prostějov
District: Prostějov
www: www.amvcs.cz
Total number of employees: 3
of which non-administrative staff : –
Industry: information technology

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Network administrator, server administrator and SQL databases, FoxPro 
and others, advanced knowledge of Excel and Visual Basic programming

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Outsourcing of PC, servers, network in the com-
panies 
Main products: Outsourcing PC 
Brief description: Operation in two regions: region of town Brodek near 
Konice (PC service for 7 municipalities and PC service to the public in 
general); region of town Prostějov and its surroundings (PC service for 9 
companies).

PROSTĚJOV
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MELZER, spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: MELZER, spol. s r. o.
Adresa: Kojetínská 4445/1a

796 01 Prostějov
Okres: Prostějov 
www: www.melzer.cz
Počet zaměstnanců celkem: 45
z toho dělníci: –
Odvětví: informační technologie

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Poskytování sost ware; obchodní činnost; činnost 
účetních poradců, vedení účetnictví; organizování a pořádání kurzů a ško-
lení
Hlavní produkty: Informační systém QI, služby v oblasti informačních 
technologií
Stručný popis fi rmy: MELZER spol. s r. o. je zákaznicky orientovaná 
a dynamicky se rozvíjející společnost. Aktivní práce, bohaté zkušenosti 
a množství realizovaných projektů ji řadí mezi úspěšné a prosperující fi rmy 
v oboru informačních technologií.
 Melzer poskytuje služby související s informačními systémy především 
v segmentech výroby, obchodu, služeb a dalších specifi ckých oborů, jako 
například ve vodárenství.
 Také letos získala společnost Me-
lzer ocenění od společnosti DC Con-
cept a. s., tvůrce prvního elastického 
informačního systému QI. Potvrdili 
tak pozici největšího implementačního 
partnera tohoto IS, který jim díky svým 
kvalitám a unikátním vlastnostem 
umožňuje u zákazníků realizovat jedi-
nečná řešení.
 V září 2010 společnost MELZER 
spol. s r. o. úspěšně prošla dohledo-
vým auditem podle aktualizované nor-
my ISO 9001:2008.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MELZER, spol. s r. o.
Address: Kojetínská 4445/1a

796 01 Prostějov
District: Prostějov 
www: www.melzer.cz
Total number of employees: 45
of which non-administrative staff : –
Industry: information technology

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Providing sost ware; Business Activity; Accounting 
consulting, bookkeeping; Organizing and arranging training courses
Main products: QI information system services in the fi eld of information 
technologies
Brief description: MELZER spol. s r. o. is a customer-driven, dynamically 
developing company. Active work, experience and a number of implement-
ed projects rank it among the most successful and prosperous companies 
in information technology. 
 Melzer provides services related to information systems, especially in 
segments of manufacturing, trade, services and other specifi c fi elds, such 
as a water supply. 

 This year the company won award 
from company DC Concept a. s., which 
is creator of the fi rst elastic QI informa-
tion system. Company has confi rmed 
the position of the biggest implemen-
tation partner of the IS which is due to 
their unique qualities and characteris-
tics makes it possible for customers to 
implement unique solution.
 In September 2010, MELZER spol. 
s r. o. successfully passed the super-
visory audit according to the updated 
ISO 9001:2008.

PROSTĚJOV
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BÜROKOMPLET, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: BÜROKOMPLET, s. r. o.
Adresa: Šárka 1907/21

796 01 Prostějov 
Okres: Prostějov
www: www.burokomplet.cz
Počet zaměstnanců celkem: 21
z toho dělníci: –
Odvětví: informační technologie

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Obchodní zástupce, konzultant IS, technik

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Strategické služby v ICT, snižování nákladů ve fi r-
mách
Hlavní produkty: Informační systémy, tisková řešení, interaktivní systé-
my, monitoring vozidel; outsourcing všech řešení
Stručný popis fi rmy: Firma BüroKomplet s. r. o. je společnost zabývající 
se strategickými službami v oblasti informačních a komunikačních tech-
nologií (ICT) – snažíme se u zákazníka aplikovat takové strategie a řešení, 
které v konečném důsledku vedou k úspoře nákladů a efektivní fi remní 
komunikaci. Tento balík služeb a produktů, který nazýváme „iKomplet“, je 
výsledkem našich mnohaletých zkušeností z oborů IT, kopírovací & kance-
lářské techniky a informačních systémů. 
 Naši zákazníci se mohou díky silnému obchodnímu a technickému za-
stoupení spolehnout na podporu a zastoupení napříč celou republikou.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: BÜROKOMPLET, s. r. o.
Address: Šárka 1907/21

796 01 Prostějov 
District: Prostějov
www: www.burokomplet.cz
Total number of employees: 21
of which non-administrative staff : –
Industry: information technology

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Sale representative, consultant IS, technician

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Strategic ICT services, reducing costs in compa-
nies
Main products: Information systems, printing solutions, interactive sys-
tems, monitoring of vehicles; outsourcing solutions for all customers
Brief description: BüroKomplet s. r. o. is a company deals with strategic 
services in information and communication technologies (ICTs) – the cus-
tomer is trying to apply such strategies and solutions that ultimately lead to 
cost savings and effi  cient business communications. This package of serv-
ices and products is called “iKomplet” and is the result of our many years 
of experience in IT, copy & offi  ce equipment and information systems.
 Customers can, thanks to strong business and technical company 
representations rely on the support and representation across the whole 
country.

PROSTĚJOV
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SIVERA ELECTRONIC s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: SIVERA ELECTRONIC s. r. o.
Adresa: Wilsonova 27/2a

750 02 Přerov
Okres: Přerov
www: www.sivera.cz
Počet zaměstnanců celkem: 25
z toho dělníci: 2
Odvětví: informační technologie

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Obchodní zástupce

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Telekomunikace 
Hlavní produkty: Mobilní telefony, pevné telefonní linky, radiostanice
Stručný popis fi rmy: Gold Business partner spol. Telefónica O2, Czech 
republic a. s. telekomunikační služby a zařízení, telefonní ústředny, GPS 
sledování a navigace vozidel, docházkové systémy, satelitní a digitální te-
levize. Dodávky, montáže a servis.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: SIVERA ELECTRONIC s. r. o.
Address: Wilsonova 27/2a

750 02 Přerov
District: Přerov
www: www.sivera.cz
Total number of employees: 25
of which non-administrative staff : 2
Industry: information technology

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Sale manager

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Telecommunication
Main products: Mobile phones, fi xed telephone lines, radio stations
Brief description: Gold Business Partner of the company. Telefonica O2 
Czech Republic a. s. telecommunication services and equipment, telephone 
exchanges, GPS tracking and vehicle navigation, attendance systems, sa-
tellite and digital television. Supply, installation and service.

PŘEROV
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ASD SOFTWARE, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ASD SOFTWARE, s. r. o.
Adresa: Žerotínova 2981/55A

787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www: www.asd-sost ware.cz
Počet zaměstnanců celkem: 80
z toho dělníci: –
Odvětví: informační technologie

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Programátor, analytik, konzultant, vedoucí projektu

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Vývoj sost ware, poskytování sost ware, poskytování 
služeb v oblasti IT 
Hlavní produkty: Komplexní řešení informačních systémů; systémová 
integrace, řízení projektů; procesní analýzy; vývoj sost ware; implementace 
sost ware; podpora provozu informačních systémů; outsourcing provozu in-
formačních systémů; poradenství, konzultace a školení; realizace a imple-
mentace publikačních systémů; návrh a dodávka technických prostředků
Stručný popis fi rmy: Společnost ASD Sost ware poskytuje služby v ob-
lasti informačních technologií zaměřené zejména na návrh, realizaci, im-
plementaci a podporu provozu informačních systémů. Vysoká kvalitativní 
úroveň poskytovaných služeb je zajišťována především používáním nejmo-
dernějších technologií a postupů. Významným příslibem a zárukou realiza-
ce kvalitních řešení a poskytování kvalitních služeb jsou odborné znalosti 
zaměstnanců společnosti a jejich bohaté 
a dlouholeté zkušenosti s řešením a pro-
vozem rozsáhlých informačních systémů. 
Společnost je držitelem certifikátu jakosti 
dle normy ISO 9001:2000 a bezpečnosti 
dle normy ISO 27001:2005.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ASD SOFTWARE, s. r. o.
Address: Žerotínova 2981/55A

787 01 Šumperk
District: Šumperk
www: www.asd-sost ware.cz
Total number of employees: 80
of which non-administrative staff : –
Industry: information technology

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Programmer, analyst, consultant, project leader 

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Sost ware development, provision of sost ware and 
IT services
Main products: Complex information systems solutions; system integra-
tion, project management; process analysis; sost ware development; im-
plementation of sost ware; support the operation of information systems; 
outsourcing of information systems; consultancy and training; realization 
and implementation of publishing systems; design and delivery of techni-
cal resources
Brief description: ASD Sost ware company provides services in infor-
mation technology focused in particular on the design, implementation 
and support of functioning of information systems. High quality level of 
services is provided primarily by using the latest technologies and proce-
dures. An important promise and guarantee the implementation of quality 

solutions and provide quality services are 
the professional knowledge of company 
employees and their rich and long expe-
rience in design and operation of large 
information systems. The company holds 
a quality certifi cate according to standard 
ISO 9001:2000 and security certifi cate ac-
cording to standard ISO 27001:2005.

ŠUMPERK
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GUBI COMPUTER SYSTEMS, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: GUBI COMPUTER SYSTEMS, s. r. o.
Adresa: 17. listopadu 17

787 01 Šumperk
Okres: Šumperk
www: www.gubi.cz
Počet zaměstnanců celkem: 15
z toho dělníci: –
Odvětví: informační technologie

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Ruská federace
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Programátor, analytik, projektový manažer

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Vývoj sost waru pro lázně a hotely 
Hlavní produkty: Programové vybavení informačního systému GubiSpa 
a Gubihotel
Stručný popis fi rmy: Dodávky a implementace sost ware pro lázně, well-
ness a hotely. Vývoj sost waru pro recepce, rezervace pobytu, lázeňské 
procedury, wellness procedury, prodej procedur. Komplexní dodávky sys-
tému, implementační služby při dodávkách a servisní údržba.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: GUBI COMPUTER SYSTEMS, s. r. o.
Address: 17. listopadu 17

787 01 Šumperk
District: Šumperk
www: www.gubi.cz
Total number of employees: 15
of which non-administrative staff : –
Industry: information technology

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Russian Federation
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Programmer, analyst, project manager 

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Sost ware development for spas and hotels
Main products: Programme sost ware for information system GubiSpa and 
Gubihotel
Brief description: Supply and implementation of sost ware for spas, well-
ness and hotels. Sost ware development for receptions, stay reservations, 
spa procedures, wellness procedures, the sale of procedures. Complex 
delivery of system, implementation services in supplies and service main-
tenance.

ŠUMPERK
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BIRKI spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: BIRKI spol. s r. o.
Adresa: U Bělidla 926/3

790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www: www.birki.cz
Počet zaměstnanců celkem: 10
z toho dělníci: 7
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Rakousko, Čína
Předmět importu: komponenty
EXPORT: ANO
Země exportu: Polsko, Rusko 
Předmět exportu: lyžařské hole 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Dělník

POPIS FIRMY

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

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: BIRKI spol. s r. o.
Address: U Bělidla 926/3

790 01 Jeseník
District: Jeseník
www: www.birki.cz
Total number of employees: 10
of which non-administrative staff : 7
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Austria, China
Subject: components
EXPORT: YES
Country of destination: Poland, Russia
Subject: ski poles

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Worker

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacture of sports goods
Main products: Manufacture of ski poles
Brief description: Manufacture of ski poles from beginning to end. The 
company was founded 15 years ago and has had a tradition in the world 
market. Company sponsored Czech ski team (Mr Ondrej Bank, Mr Kryštof 
Krýzl, Mr Filip Trejbal, …) and other sports events. Company organizes 
Nordic Walking events and has about 35 Nordic Walking centers through-
out the Czech Republic.

JESENÍK
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MORONG  SLUKO, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: MORONG  SLUKO, s. r. o.
Adresa: Mlýnská 260

790 65 Žulová
Okres: Jeseník
www: www.sluko.cz
Počet zaměstnanců celkem: 25
z toho dělníci: –
Odvětví: ostatní, elektrotechnický průmysl, 

automobilový průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Dispečer PCO, zásahová jednotka, strážný, technik

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Ostraha majetku a osob, montáž, opravy a zkoušky 
vyhrazených elektrických zařízení, montáž, údržba a servis telekomuni-
kačních zařízení
Hlavní produkty: Elektronická a fyzická ostraha objektů
Stručný popis fi rmy: Společnost Morong – SLUKO s. r. o. během svého 
vývoje od roku 1991 prošla řadou změn, inovací a specializací. Jasným 
jádrem podnikání je však již od počátku ostraha a ochrana majetku, kte-
rou zabezpečuje naše soukromá bezpečnostní agentura. Zajišťujeme svým 
zákazníkům klidný spánek a ohlídání jejich objektů. Poskytujeme účinnou 
ostrahu objektů a majetku různými způsoby, které je ideální vhodně kom-
binovat.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MORONG  SLUKO, s. r. o.
Address: Mlýnská 260

790 65 Žulová
District: Jeseník
www: www.sluko.cz
Total number of employees: 25
of which non-administrative staff : –
Industry: others, electrical engineering 

industry, automotive industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

PCO dispatcher, emergency unit, guard, technician 

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Security guard of property and persons. Instal-
lation, repair and testing of dedicated electrical equipment. Installation, 
maintenance and servicing of telecommunications equipment
Main products: Main products include electronic security guard of build-
ings, physical guard security of buildings
Brief description: Company Morong – SLUKO s. r. o. during its develop-
ment since 1991 has undergone many changes, innovations and speciali-
zations. Main business is clear since the company beginning, it is security 
guard and protection of property, which ensures our private security com-
pany. Company provides a restful sleep to its customers, guards custom-
ers objects. Company provides eff ective security guard of buildings and 
property in various ways, which can be suited to combine.

JESENÍK
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PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ 
LÁZNĚ, a. s.

Adresa: Priessnitzova 12/299
790 03 Jeseník

Okres: Jeseník
www: www.priessnitz.cz
Počet zaměstnanců celkem: 320
z toho dělníci: 160
Odvětví: ostatní – cestovní ruch

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Lékaři, sestry, maséři, kuchaři

POPIS FIRMY

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

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ 

LÁZNĚ, a. s.
Address: Priessnitzova 12/299

790 03 Jeseník
District: Jeseník
www: www.priessnitz.cz
Total number of employees: 320
of which non-administrative staff : 160
Industry: others – tourism

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Doctors, nurses, masseurs, cooks 

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Providing spa services
Main products: Medical spa stays, wellness stays, accommodation, 
meals and spa treatments
Brief description: Priessnitz Spa is famous as the oldest hydrothera-
peutic institute in the world, was founded 1822 by Mr Vincenz Priessnitz. 
Today Priessnitz spa off ers therapy mainly of neurological and psychiatric 
disorders (sleep disorders, fatigue syndrome, etc.), respiratory diseases, 
skin and internal diseases – for children and adults. Furthermore spa 
off ers a wide range of relaxation and wellness stays. In 2010, opened 
a newly renovated balneologic department in hotel Priessnitz. In the spa 
area a unique natural Balneopark with running watercourse system is and 
there are located outside baths. The climatic spa is located in beautiful 
Rychlebské Mountains.

JESENÍK
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OLDŘICH PSOTKA
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: OLDŘICH PSOTKA
Adresa: Hlucholazská 562

790 84 Mikulovice
Okres: Jeseník
www:
Počet zaměstnanců celkem: 5
z toho dělníci: –
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Sportovně-rekreační areál s ubytováním
Hlavní produkty: Ubytování, stravování, sportovní areál, sportovní ryba-
ření
Stručný popis fi rmy: Nabízíme hezké ubytování u rybníčka, kde je areál 
s bowlingem, minigolfem, víceúčelovým hřištěm a plážovým volejbalem, 
dále rybolov a prodej živých ryb. Restaurace nabízí stravování, společenské 
akce, oslavy, karaoke. Je zde i dětský koutek.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: OLDŘICH PSOTKA
Address: Hlucholazská 562

790 84 Mikulovice
District: Jeseník
www:
Total number of employees: 5
of which non-administrative staff : –
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Sports and recreation areal with accommodation
Main products: Accommodation, meals, sports facilities, sport fi shing
Brief description: Company off ers nice accommodations at the pond, 
where the area with bowling, minigolf, multipurpose playground and beach 
volley-ball, fi shing and the sale of live fi sh. The restaurant off ers catering, 
social events, celebrations, Karaoke. There is also a children corner.

JESENÍK
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SAINTGOBAIN WEBER TERRANOVA, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: SAINTGOBAIN WEBER 
TERRANOVA, a. s.

Adresa: Sídlo Radiová 3
102 00 Praha 10-Štěrboholy

Název společnosti: SAINTGOBAIN WEBER 
TERRANOVA spol. s r. o.

Adresa: Divize Teramo Vápenná 790 64 Vápenná 444
Okres: Jeseník
www: www.weber-terranova.cz
Počet zaměstnanců celkem: 303 
z toho dělníci: 95 
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO 
Země importu: Francie, Německo, Maďarsko 
Předmět importu: některé speciální stavební výrobky 
EXPORT: ANO 
Země exportu: Slovensko, Maďarsko 
Předmět exportu: stavební materiály 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba a prodej kvalitních stavebních materiálů 
Hlavní produkty: Omítky weber.pas, zateplovací systémy weber.therm, 
lepicí tmely weber.for, podlahové hmoty weber.niv, sanační materiály we-
ber.san, jádrové omítky weber.dur
Stručný popis fi rmy: SGWT a. s. je dnes v České republice jedním z nejvý-
znamnějších dodavatelů a výrobců vysoce kvalitních fasádních a zateplo-
vacích systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních omítek, nátěrů, 
vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady 
a dlažby. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie, za-
ložené na nejvyšších technických požadavcích. Společnost je známa v ob-
lasti stavebnictví i svou příručkou pro stavebníka – RÁDCE, která zahajuje 
každým rokem stavební sezónu a je 
masově distribuována sítí prodejců 
stavebních materiálů.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: SAINTGOBAIN WEBER 

TERRANOVA, a. s.
Address: Radiová 3

102 00 Praha 10-Štěrboholy
Name: SAINTGOBAIN WEBER 

TERRANOVA spol. s r. o.
Address: Divize Teramo Vápenná 790 64 Vápenná 444
District: Jeseník
www: www.weber-terranova.cz
Total number of employees: 303 
of which non-administrative staff : 95 
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: France, Germany, Hungary
Subject: some special construction products
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Hungary
Subject: building materials

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production and sale of quality building materials
Main products: Plasters weber.pas, heating systems weber.therm, adhe-
sive sealants weber.for, fl ooring materials weber.niv, sanitation materials 
weber.san, plasters weber.dur
Brief description: SGWT a. s. is now in the Czech Republic one of the 
leading suppliers and manufacturers of high quality facade and isolation 
systems, stucco, isolation and thermal remediation plastering, painting, 
balancing and self-levelling fl ooring materials, adhesives for ceramic tiles. 
It off ers a comprehensive range of solutions, uses modern technology, 
based on the highest technical requirements. The company is known also 
in building industry, i.a. by the builder’s manual – GUIDE, which begins 

each year’s construction season and 
is mass-distributed to network of re-
tailers of building materials.

JESENÍK
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TOPTERAMO s. r. o. 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: TOPTERAMO s. r. o. 
Adresa: 790 64 Vápenná 445
Okres: Jeseník
www: www.topteramo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 34
z toho dělníci: 25
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO 
Země importu: Itálie, Slovensko, Polsko
Předmět importu: technologie, brusné segmenty, vstupní suroviny
EXPORT: ANO 
Země exportu: Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo 
Předmět exportu: prodej teracové a plošné dlažby 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Provozní elektrikář

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba a prodej teracové a plošné dlažby pro vnitř-
ní i venkovní použití, výroba a prodej schodových prvků a teracových drtí 
CAROLITH 
Hlavní produkty: Teracová dlažba MRAMORA 300×300×27 mm, MRAMO-
RIT 400×400×35 mm a GRANEX 400×400×20 mm – povrchová úprava pro 
interiéry i exteriéry včetně tryskání a impregnace povrchu dlažby. Dlažba 
se vyrábí v různých barevných odstínech, kde jsme schopni vyrábět i atyp 
dle přání zákazníka. Dále se vyrábí schodové desky TERAMO a schodové 
prvky MRAMORIT a GRANEX
Stručný popis fi rmy: Společnost TopTeramo zahájila svou činnost zakou-
pením výroby teracové a ploché dlažby v dubnu 2007 od společnosti OMYA 
CZ. TopTeramo je výrobcem kvalitní teracové a plošné dlažby, kde úspěšně 
navazuje na dlouholetou tradici a v daném oboru se i nyní řadí mezi vý-
znamné subjekty v rámci ČR. Naše výrobky splňují nejpřísnější požadavky 
evropských norem a jsou certifi kovány akreditovanou zkušebnou TZÚS 
Praha. Ve výrobě i prodeji se využívají mnohaleté zkušenosti zaměstnanců 
společnosti. 
 Našimi odběrateli jsou všechny 
významnější prodejní sítě v ČR jako: 
Raab Karcher, ProDoma, Stavmat, 
Stavospol, Stavebniny Janík, Rabat, 
OBI a mnoho dalších. Máme velmi 
silné odběratele v Rakousku, exportu-
jeme na Slovensko, Německo a začí-
náme v Polsku. Pro zajištění optimální 
dosažitelnosti našich výrobků byl 
založen logistický sklad v Třebechovi-
cích p. Orebem a v Olomouci.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: TOPTERAMO s. r. o. 
Address: 790 64 Vápenná 445
District: Jeseník
www: www.topteramo.cz
Total number of employees: 34
of which non-administrative staff : 25
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES 
Country of origin: Italy, Slovakia, Poland
Subject: technology, grinding segments, raw materials
EXPORT: YES 
Country of destination: Slovakia, Poland, Austria, Germany
Subject: sales of fl at tiles and terrazzo

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Operation electrician

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacture and sale of terrazzo tiles and surface 
for indoor and outdoor use, manufacture and sale of stairs components 
and terrazzo crushes CAROLITH
Main products: Terrazzo tiles MRAMORA in dimensions 300×300×27 mm, 
MRAMORIT in dimensions 400×400×35 mm and GRANEX in dimensions 
400×400×20 mm with fi nish for interiors and exteriors including blasting 
and surface pavement impregnation. Tiles are produced in diff erent colours 
and also company is able to produce atypical product according to the cus-
tomer wish. Furthermore, company manufactures stair boards TERAMO 
and stair elements MRAMORIT and GRANEX
Brief description: TopTeramo company started its activities by purchasing 
of production of terrazzo and fl at tiles in April 2007 from company OMYA 
CZ. TopTeramo is a manufacturer of high quality terrazzo and fl at tiles, 
where he completed a long tradition in the fi eld belongs even now among 
the major players in the CR. Products meet the stringent requirements of 
European standards and are certifi ed by an accredited testing laboratory 

TZÚS Prague. In the manufacture and 
sale of many years of experience of 
company employees are used.
 Company customers are all major 
sales networks in the Republic as: 
Raab Karcher, Prodomo, Stavmat, 
Stavospol, Stavebniny Janík, Rabat, 
OBI, and many others. As to export 
company has strong customers in 
Austria, Slovakia Germany and cur-
rently begins in Poland. To ensure op-
timum availability of our products, the 
logistics warehouses were founded 
in Třebechovice pod Orebem and in 
Olomouc.
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TOUAX s. r. o. 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: TOUAX s. r. o.
Adresa: 790 51 Supíkovice 7
Okres: Jeseník
www: www.touax.cz
Počet zaměstnanců celkem: 250
z toho dělníci: 220
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: země EU
Předmět exportu: obytné moduly, modulové stavby 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Montér, technik, svářeč, projektant, technický rozvoj 

POPIS FIRMY

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

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: TOUAX s. r. o.
Address: 790 51 Supíkovice 7
District: Jeseník
www: www.touax.cz
Total number of employees: 250
of which non-administrative staff : 220
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: EU countries
Subject: residential modules, modular buildings

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Fitter, technician, welder, designer, technical development

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Production, sale, rental residential modules
Main products: Residential, sanitary, technology, stock and packaway 
modules
Brief description: Company TOUAX s. r. o. is a 100% subsidiary company 
of division of modular solutions of French group TOUAX, Europe’s number 
two at the market for modular buildings. TOUAX s. r. o. specializes in the 
manufacture, sale and rental of residential, sanitary, technological, stock 
and packaway modules. Czech agency headquarters is in Prague, the fac-
tory is located in Supíkovice (Jesenik). The company operates on the Czech 
market since 1991. 
 TOUAX s. r. o. is a specialist in construction technology of the modular 
system object modules with more than thirty years of experience in Euro-
pean markets. Objects consists of special residential modules, the carrier 
is a steel frame that is mutually interchangeable casing panels or sandwich 
walls. Company off ers the realization of building a “turnkey”: the manufac-
ture and assembly of objects, including architectural designs, project doc-

umentation for building permits and 
building construction, engineering, 
implementation of any substructure, 
supply and connection utilities, land-
scaping and fi eld editing equipment 
and furnishings and furniture.

JESENÍK
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UNISTAV spol. s r. o. 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: UNISTAV spol. s r. o.
Adresa: 28. října 889/5

790 01 Jeseník
Okres: Jeseník
www: www.unistavjesenik.cz
Počet zaměstnanců celkem: 27
z toho dělníci: 22
Odvětví: ostatní – stavebnictví 

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Zedník, zedník – obkladač, tesař, kameník, pomocník na stavbách

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změny a odstraňování, úpra-
vy vodních toků a bystřin, developerská činnost, velkoobchod a maloob-
chod s nábytkem, realitní činnost
Hlavní produkty: výstavba domů, rekonstrukce
Stručný popis fi rmy: UNISTAV spol. s r. o. byla založena dne 5. 4. 1991 
jako pokračování stavební činnosti fi rmy Ing. Pavel Perutka – fyzická oso-
ba. UNISTAV spol. s r. o. nabízí investorům a zákazníkům komplexní služby 
ve výstavbě, což znamená, že poskytuje zákazníkům komplexní realizaci 
zakázky od zajištění vhodného pozemku přes projekt, vlastní realizaci, 
kolaudaci, až po vybavení interiérů, a to z vlastních prodejen nábytku. Vý-
znamnou část realizovaných zakázek tvoří rekonstrukce staveb a půdní ve-
stavby a zateplování staveb, část stavebních aktivit zahrnují rekonstrukce 
potoků a koryt řek.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: UNISTAV spol. s r. o.
Address: 28. října 889/5

790 01 Jeseník
District: Jeseník
www: www.unistavjesenik.cz
Total number of employees: 27
of which non-administrative staff : 22
Industry: others – building industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Brick-layer, mason – tiller, carpenter, mason, helper at building construc-
tion

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Construction of buildings, their changes and re-
moving, water streams and gills modifi cations, development activities, 
wholesale and retail sale of furniture, real estate
Main products: House construction and reconstruction
Brief description: UNISTAV spol. s r. o. was established on 5th of April 
1991 as a continuation of the construction company Ing. Pavel Perutka 
– a physical person. UNISTAV spol. s r. o. off ers investors and custom-
ers a comprehensive service in construction, which means that it provides 
customers with complex order realization of a suitable site through the 
project, realization, fi nal building approval, to interiors equipment from its 
own furniture shops. A signifi cant portion of orders are reconstructions of 
buildings and attic placing and thermal isolation, some construction activi-
ties include the reconstruction of streams and riverbeds.

JESENÍK
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DIRECT ECONOMY s. r. o. 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: DIRECT ECONOMY s. r. o.
Adresa:
Sídlo
Provozovna

Malešická 39, 130 24 Praha 3
Jesenická 65, 787 01 Šumperk
Trocnovská 6, 706 00 Ostrava-Přívoz
U Hřiště 7, 783 71 Olomouc-Holice

Okres: Olomouc
www: www.deconomy.cz
Počet zaměstnanců celkem: 5
z toho dělníci: –
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Účetní

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Auditorské služby, daňové poradenství, vedení účet-
nictví a personálněmzdové agendy
Hlavní produkty: –
Stručný popis fi rmy: Společnost DIRECT ECONOMY s. r. o. je auditorská 
společnost registrovaná Komorou auditorů ČR a je zapsaná v seznamu 
daňových poradců u Komory daňových poradců ČR jako právnická osoba 
daňový poradce, je členem OHK Olomouc. Společnost se zabývá poskyto-
váním služeb dle předmětu činnosti po celé ČR a to jak pro podnikatelské 
subjekty, tak pro celou neziskovou sféru (města, obce, příspěvkové orga-
nizace, obč. sdružení, nadace, o. p. s. atd.)

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: DIRECT ECONOMY s. r. o. 
Address:
Sídlo
Provozovna

Malešická 39, 130 24 Praha 3
Jesenická 65, 787 01 Šumperk
Trocnovská 6, 706 00 Ostrava-Přívoz
U Hřiště 7, 783 71 Olomouc-Holice

District: Olomouc
www: www.deconomy.cz
Total number of employees: 5
of which non-administrative staff : –
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Accounting

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Auditor service, tax consulting, accounting service 
and personal and salary administration
Main products: –
Brief description: Company DIRECT ECONOMY s. r. o. is auditor company 
registered by Czech Chamber of auditors and is recorded in the list of tax 
consultants at The Czech Chamber of Tax Consultants as corporate entity 
tax consultant. Company is the member of Czech Chamber of Commerce 
Olomouc. Company deals with its service all over The Czech Republic for 
companies as well as for non-profi t sphere (municipalities, allowance or-
ganizations, civic association, foundations etc.).

OLOMOUC
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GRUNDFOS s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: GRUNDFOS s. r. o.
Adresa: Čapkovského 21

779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.grundfos.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 55
z toho dělníci: –
Odvětví: ostatní – obchodní společnost

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: země EU 
Předmět importu: čerpadla a čerpací tecnika 
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: čerpadla a čerpací tecnika 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Obchodní manažer, projektový manažer, projekce čerpadel, servisní tech-
nik

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a pro-
dej
Hlavní produkty: Čerpadla a čerpací technika Grundfos 
Stručný popis fi rmy: Výhradní dodavatel čerpadel a čerpací techniky 
Grundfos pro ČR a SR. Grundfos patří se svou produkci 16 mil. čerpadel 
ročně mezi největší světové výrobce čerpadel a čerpací techniky. Výrobní 
program zahrnuje čerpadla pro vytápění, čerpání čisté a špinavé vody v do-
mácnostech a komerčních budovách, čerpadla pro průmyslové aplikace, 
čerpadla pro vodohospodářské aplikace a zemědělství, dávkovací čerpadla 
servis čerpadel Grundfos nabízí energetický a technický audit čerpadel.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: GRUNDFOS s. r. o.
Address: Čapkovského 21

779 00 Olomouc
District: Olomouc
www: www.grundfos.cz 
Total number of employees: 55
of which non-administrative staff : –
Industry: others – trading company

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: countries EU
Subject: pumps and pumping technology
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia
Subject: pumps and pumping technology

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Business manager, project manager, pump designer, service technician

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Purchase for other sale and sale
Main products: Pumps and pumping technology of trade mark Grundfos
Brief description: Company id the exclusive representative pumps and 
pumping technology Grundfos for The Czech republic and The Slovak Re-
public. Company Grundfos belongs with its production 16 millions pumps 
per year among the biggest world producers of pumps and pumping tech-
nology. Production programme includes pumps for heating, clean and dirty 
water pumping in households and commerce buildings, industrial appli-
cation pumps, water building pumps and pumps for agriculture, dosing 
pumps and service. Company Grundfos off ers energetic and technical audit 
of pumps.

OLOMOUC
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HOPR GROUP, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: HOPR GROUP, a. s.
Adresa: Nešverova 683/2

779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.hoprgroup.cz
Počet zaměstnanců celkem: 10
z toho dělníci: ––
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Projektant, stavební inženýr

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Stavební, realitní, developerská a zprostředkovatel-
ská činnost
Hlavní produkty: Vyhledávání a akvizice atraktivních pozemků a nemovi-
tostí až po komplexní správu nemovitostí
Stručný popis fi rmy: Hlavní prioritou rodinné společnosti HOPR GROUP, 
a. s., která má více než 15letou tradici, jsou projekty v oblasti developmen-
tu komerčních nemovitostí, bytové výstavby, které nabízejí velký rozvojový 
potenciál, a to především s ohledem na rostoucí poptávku po moderních 
budovách. Tuzemským i zahraničním investorům nabízí společnost své 
služby při výstavbě komerčních, bytových i administrativních objektů 
v České republice i zahraničí.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: HOPR GROUP, a. s.
Address: Nešverova 683/2

779 00 Olomouc
District: Olomouc
www: www.hoprgroup.cz
Total number of employees: 10
of which non-administrative staff : ––
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Designer, civil engineer 

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Construction, real estate development and bro-
kerage business
Main products: Search and acquisition of land and real estate attractive to 
complex property management
Brief description: The main priority of the family company HOPR GROUP, 
a. s., which has more than 15 years of tradition, the projects are in the 
development of commercial real estate, housing, off ering great develop-
ment potential, particularly with regard to the growing demand for modern 
buildings. Domestic and foreign investors, the company off ers its services 
in the construction of commercial, residential and offi  ce buildings in the 
Czech Republic and abroad.

OLOMOUC
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REMAS  INSTITUT ALTERNATIVNÍCH STUDIÍ JAROSLAVA ŠVENDY
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: REMAS  INSTITUT 
ALTERNATIVNÍCH STUDIÍ 
JAROSLAVA ŠVENDY

Adresa: Tklacovská 334
793 05 Moravský Beroun

Okres: Olomouc
www: www.svendaremas.cz/institut 
Počet zaměstnanců celkem: 8 (externí zaměstnanci)  
z toho dělníci: ––
Odvětví: ostatní – služby

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Masér kondiční, zdravotní, poradce životního stylu, lékař bez specializace, 
ošetřovatelky

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Poradna, konzultace, regenerace, terapie, vzdělá-
vání
Hlavní produkty: Poradna – konzultace zdravotních problémů: Diagnos-
tika příčin; Regenerace – terapie zdravotních problémů (masáže, refl exní 
terapie, dornovka, kineziologie, psychoterapie, a jiné; Vzdělávání – sys-
tematické 3leté studium Institut alter. studií, kurzy, semináře a jiné před-
nášky v oboru
Stručný popis fi rmy: Firma je na trhu již 20 let. Hlavní těžiště činnosti 
fi rmy spočívá v poradenství a konzultacích, v péči o klienty v oblasti pre-
vence zdraví, regenerace sil přírodními prostředky a terapie za pomoci 
alternativní medicíny a léčitelství. Druhou složkou činnosti je vzdělávání 
zájemců a odborníků v oblasti alternativní medicíny, doškolování masé-
rů, poradců, léčitelů a jiných odbor-
níků. K tomuto účelu slouží Institut 
alternativních studií který je tříletý 
a studují se odborné moduly, které 
jsou zakončené odbornou závěrečnou 
zkouškou s certifi kátem. Zařízení Re-
mas spolupracuje s lékaři zdravotnic-
kých zařízení a ostatními organizace-
mi jako je profesní sdružení léčitelů, 
ČmSLU, Střední zdravotnická škola 
v Olomouci, Ostravě. Činnost Institut je 
garantována SZŠ a odborníky z praxe 
a v neposlední řadě Českomoravským 
svazem léčitelských umění v Olomou-
ci. Činnost IAS je velmi bohatá a roz-
manitá.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: REMAS  INSTITUT 

ALTERNATIVNÍCH STUDIÍ 
JAROSLAVA ŠVENDY

Address: Tklacovská 334
793 05 Moravský Beroun

District: Olomouc
www: www.svendaremas.cz/institut 
Total number of employees: 8 (external staff ) 
of which non-administrative staff : ––
Industry: others – services

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Masseur fi tness, health, lifestyle consultant, non-specialist doctor, nurse, 
etc.

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Consultation, regeneration, therapy, education
Main products: Consultation health problems: diagnosis of causes; Re-
generation-therapy-health problems (massage, refl exology, kinesiology, 
psychotherapy and other); Education-systematic three-year study Institute 
for Alternative Studies, courses, seminars and other lectures in the fi eld
Brief description: The company is at a market for 20 years. The main 
focus of activity of the company is in counselling and consultation in the 
care of clients in health prevention, regeneration of natural resources and 
treatment using alternative medicine and healing. Second component of 
which is the training of candidates and experts in the fi eld of alternative 
medicine, advanced courses for massage therapists, counsellors, heal-
ers and other professionals. For this purpose, the Institute for Alterna-

tive Studies is a three-year study 
and the training modules, which are 
culminating in the fi nal professional 
examination with certifi cate. Com-
pany REMAS cooperates with doc-
tors of medical facilities and other 
organizations such as professional 
associations of healers, Secondary 
Nursing School in Olomouc, Ostrava 
The Institute for Alternative Studies is 
guaranteed Secondary Nursing School 
and practitioners in a number and also 
by Czech-Moravian Union of Healing 
Art in Olomouc. Activities if institute is 
very rich and varied.

OLOMOUC
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JIŘÍ FIURÁŠEK  ZLATNICTVÍ  STŘÍBRNICTVÍ 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: JIŘÍ FIURÁŠEK  ZLATNICTVÍ 
 STŘÍBRNICTVÍ

Adresa: Nádražní 799
783 53 Velká Bystřice

Okres: Olomouc
www: www.jfzlat.cz
Počet zaměstnanců celkem: –
z toho dělníci: –
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Zlatník, hodinář

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba a opravy šperků z drahých kovů
Hlavní produkty: Zlaté a stříbrné šperky
Stručný popis fi rmy: Opravy šperků z drahých i obecných kovů, výroba 
šperků, atelierové stříbrné šperky, drobné opravy hodinek, drobné šper-
kové součástky.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: JIŘÍ FIURÁŠEK  ZLATNICTVÍ 

 STŘÍBRNICTVÍ
Address: Nádražní 799

783 53 Velká Bystřice
District: Olomouc
www: www.jfzlat.cz
Total number of employees: –
of which non-administrative staff : –
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Goldsmith, watchmaker

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacture and repair of jewellery made of pre-
cious metals
Main products: Gold and silver jewellery
Brief description: Repairs jewellery of precious and base metals, manu-
facturing of jewellery, studio of silver jewellery, watch repairs, fi ne jewel-
lery components.

OLOMOUC



171

Os
ta

tn
í

Ot
he

rs

KD TRANSPORT, MEZINÁRODNÍ ZASÍLATELSTVÍ, spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: KD TRANSPORT, MEZINÁRODNÍ 
ZASÍLATELSTVÍ, spol. s r. o.

Adresa: Sladkovského 625/31
772 00 Olomouc-Hodolany

Okres: Olomouc
www: www.kd-transport.cz
Počet zaměstnanců celkem: 20
z toho dělníci: 33
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Čína
Předmět importu: strojírenské výrobky
EXPORT: ANO
Země exportu: země EU
Předmět exportu: služby a strojírenské výrobky 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Zasílatel, celní deklarant, obchodník

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Mezinárodní a vnitrostátní zasílatelství a obchod
Hlavní produkty: Všechny druhy přepravy, skladování, celní deklarace, 
distribuce, kloubové řetězy
Stručný popis fi rmy: Firma byla založena v roce 1991 jako jeden z prv-
ních soukromých zasílatelských subjektů na střední Moravě. Provádí 
obstarávání všech druhů přeprav včetně námořní, letecké, kontejnerové, 
nadměrně těžkých a nadrozměrných nákladů. Provádí skladování zboží ve 
volném oběhu. Vlastní celní a daňový sklad. Provádí celní projednání zási-
lek do všech celních režimů a poskytuje záruky na celní dluhy.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: KD TRANSPORT, MEZINÁRODNÍ 

ZASÍLATELSTVÍ, spol. s r. o.
Address: Sladkovského 625/31

772 00 Olomouc-Hodolany
District: Olomouc
www: www.kd-transport.cz
Total number of employees: 20
of which non-administrative staff : 33
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: China 
Subject: engineering products
EXPORT: YES
Country of destination: EU countries
Subject: services and engineering products

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Freight forwarder, customs agent, dealer

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: International and domestic forwarding and trade
Main products: All types of transport, warehousing, customs clearance, 
distribution, articulated chains
Brief description: The company was founded in 1991 as one of the fi rst 
private freight forwarding agencies in central Moravia. Implementing the 
provision of all types of transport, including maritime, aviation, container, 
excessively heavy and oversized loads. Performs the warehousing of 
goods in free circulation. Own customs and excise warehouse. Carried out 
of consignments to Customs all customs procedures and providing guar-
antees to customs debts.

OLOMOUC
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LUDĚK DORŇÁK
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: LUDĚK DORŇÁK
Adresa: Příčná 3

779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.dornak.cz
Počet zaměstnanců celkem: 12
z toho dělníci: 6
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO 
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: vrty pro tepelná čerpadla

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Pomocný pracovník, vrtař

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Tepelná čerpadla, vrty pro tepelná čerpadla, vrtané 
studny 
Hlavní produkty: Tepelná čerpadla, vrty pro tepelná čerpadla, vrtané 
studny 
Stručný popis fi rmy: Prodáváme tepelná čerpadla včetně komplexní 
dodávky: vrty, montáž, servis, poradenství. Provádíme hloubkové vrty pro 
tepelná čerpadla vystrojené atestovanými kolektory. Vrtané studny – le-
gislativa, vrtné práce, kompletní vystrojení.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: LUDĚK DORŇÁK
Address: Příčná 3

779 00 Olomouc
District: Olomouc
www: www.dornak.cz
Total number of employees: 12
of which non-administrative staff : 6
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES 
Country of destination: Slovakia
Subject: bores for heat pumps

MOST DEMANDED PROFESSIONS

General worker – bore man

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Heat pumps, bores for heat pumps, boring water 
wells
Main products: Heat pumps, bores for heat pumps, boring water wells
Brief description: Company sales heat pumps including complete deliv-
ery: bores, assembly, service, consulting. Company realizes depth boring 
for heat pumps equipped by attest collectors. As to bored water wells 
company off ers legislative consultation, boring works and complete de-
velopment of well.

OLOMOUC
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POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s. r. o.
Adresa: Stupkova 413/1a

779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.centrum-vzdelavani.cz
Počet zaměstnanců celkem: 170
z toho dělníci: ––
Odvětví: ostatní – vzdělávání dospělých

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Vzdělávání dospělých 
Hlavní produkty: Kvalifi kační, rekvalifi kační a zakázkové kurzy z oblasti 
výpočetní techniky, účetnictví, sociálních služeb, profesní kurzy (prodavač, 
kuchař, skladník, atd.), odborné kurzy (projektový manažer, fi nanční mana-
žer, obchodník, personalista, lektor, atd.), dále pak skupinové a individuální 
poradenství pro uchazeče o zaměstnání včetně kurzů fi nanční gramotnosti 
pro uchazeče o zaměstnání
Stručný popis fi rmy: Firma je na trhu již 20 let. Patříme mezi význam-
né poskytovatele vzdělávacích služeb a to jak pro uchazeče o zaměstnání 
formou rekval. a kvalifi kačních kurzů, tak kurzů pro fi rmy, např. v rámci 
projektu „Vzdělávejte se!“. Máme více jak 15 000 absolventů. Jsme držitelé 
certifi kace ISO 9001:2009, akreditace instituce a vzděl. programů u MŠMT, 
MPS a MV. Jsme akreditované testovací středisko ECDL. Čtyřikrát jsme 
se umístili mezi fi nalisty krajského kola soutěže Firma roku. V současné 
době máme své pobočky nejen v Olomouckém kraji (Olomouc, Přerov, Pro-
stějov, Šumperk, Jeseník), ale i ve 
Zlínském a Jihomoravském kraji. 
V současné době realizujeme pro-
jekty s podporou ESF mimo jiné 
i pro pedagogy – QUIDO.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s. r. o.
Address: Stupkova 413/1a

779 00 Olomouc
District: Olomouc
www: www.centrum-vzdelavani.cz
Total number of employees: 170
of which non-administrative staff : ––
Industry: others – further education

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Adult Education
Main products: Qualifi cation, requalifi cation and custom courses in com-
puter technology, accounting, social services, vocational courses (sales-
man, cook, storekeeper, etc.), vocational courses (project manager, fi nan-
cial manager, businessman, HR, trainer, etc.), then individual and group 
counselling for job seekers, including fi nancial literacy courses for job 
seekers
Brief description: The company is at a market for 20 years. Company has 
belonged among the major provider of educational services for both job 
seekers through retraining and skill courses and courses for companies, 
such as within the “Educate yourself project”. Company has over 15,000 
graduates and is holder of Certifi cate according to standard ISO 9001:2009, 
company has accreditation at the Ministry of Education, Ministry of Labour 
Aff airs and the Ministry of Interior Aff airs of the Czech Republic. Company 
is accredited ECDL Test Centre. Four times company placed among the fi -

nalists of region in the competition 
“Company of the year”. Currently 
company has branches not only 
in the Olomouc region (Olomouc, 
Přerov, Prostějov, Šumperk, 
Jeseník), but also in Zlín and 
South Moravian regions. Currently 
company is implementing projects 
with European Social Fund sup-
port for the teachers – QUIDO.
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STAVIZOL ISO spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: STAVIZOL ISO spol. s r. o.
Adresa: Lazecká 568/53A

772 00 Olomouc 
Okres: Olomouc
www: www.stavizoliso.cz
Počet zaměstnanců celkem: 20 (v sezóně)
z toho dělníci: –
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Stavební klempíř, izolatér, pokrývač

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hlavní produkty: Izolace proti vodě, tepelné izolace, pokrývačské a klem-
pířské práce
Stručný popis fi rmy: Stavební fi rma zaměřující se na specializované prá-
ce v oblasti izolací. Vznikla v roce 1993 ze zkušených pracovníků přípravy 
a realizace, kteří pracovali v oboru stavebních izolací. Firma provádí izo-
lace proti vodě, rekonstrukce plochých střech z fólií a asfaltových pásů, 
tepelné izolace, klempířské a pokrývačské práce. Izoluje a zatepluje spodní 
části staveb, bazény a zahradní jezírka. Je zařazena do programu Zelená 
úsporám.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: STAVIZOL ISO spol. s r. o.
Address: Lazecká 568/53A

772 00 Olomouc 
District: Olomouc
www: www.stavizoliso.cz
Total number of employees: 20 (in season)
of which non-administrative staff : –
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Construction plumber, insulation, roofer

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Implementation of construction and changes and 
removal
Main products: Water proofi ng, thermal isolation, roofi ng and plumbing
Brief description: Construction company focusing on specialized works 
in isolation. Founded in 1993 by experienced personnel in preparing and 
realization, who worked in the fi eld of building isolation. The company car-
ries waterproofi ng, reconstruction of the fl at roofs of sheets and asphalt 
strips, thermal isolation, plumbing and roofi ng works. Isolates and ther-
mal insolates lower parts of buildings, swimming pools and garden ponds. 
Company is included in the programme “Green savings”.

OLOMOUC
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ZAHRADA OLOMOUC s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ZAHRADA OLOMOUC s. r. o.
Adresa: Železniční 469/4

772 11 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.zahrada-olomouc.cz
Počet zaměstnanců celkem: 86
z toho dělníci: 5858
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO 
Země importu: Něměcko, Maďarsko, Slovensko, Nizozemsko
Předmět importu: rostlinný materiál 
EXPORT: ANO 
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: rostlinný materiál 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Zahradník, zahradní architekt

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Projektování, realizace a údržba objektů zahradní 
architektury, pěstování a prodej školkařských výpěstků
Hlavní produkty: Projekty, realizace a údržba zahrad, parků, veřejné 
zeleně a krajinných úprav; stavby přírodních koupacích jezírek a střešních 
zahrad; pěstování, prodej a dovoz okrasných dřevin a alejových stromů; 
Stručný popis fi rmy: Od r. 1994 poskytuje fi rma svým zákazníkům a ob-
chodním partnerům široký servis komplexních služeb v oblasti zahradní 
a krajinářské tvorby. Vedení fi rmy a projekční kancelář sídlí v Olomou-
ci–Chválkovicích, okrasná školka je v Zářičí u Kroměříže, technické zá-
zemí střediska realizací se nachází v Přemyslovicích u Prostějova. Firma, 
tvořená stabilním týmem pracovníků a odborníků vzdělaných v oboru za-
hradní architektura a zahradnická vý-
roba, disponuje dostatečně kvalitním 
technickým i fi nančním zázemím. To jí 
umožňuje poskytovat své služby stále 
efektivněji a v prvotřídní kvalitě i těm 
nejnáročnějším zákazníkům. Je drži-
telem certifi kátu ISO 9001 a 14001. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ZAHRADA OLOMOUC s. r. o.
Address: Železniční 469/4

772 11 Olomouc
District: Olomouc
www: www.zahrada-olomouc.cz
Total number of employees: 86
of which non-administrative staff : 5858
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Germany, Hungary, Slovakia, The Netherlands
Subject: plant material
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia
Subject: plant material

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Gardener, landscape gardener

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Design, implementation and maintenance of gar-
den architecture objects, growing and selling plant rearing products
Main products: Projects, implementation and maintenance of gardens, 
parks, public green spaces and landscaping, construction of natural swim-
ming lakes and roof gardens, cultivation, sale and importation of ornamen-
tal plants and trees for line avenues
Brief description: Since 1994 the company provides its customers and 
business partners a wide complex of services in the fi eld of garden and 
landscape design. The company’s management and design offi  ce has 
a seat in Olomouc–Chválkovice, ornamental plant rearing is in Záříčí near 
Kroměříž, a realization technical support centre is located in Přemyslovice 

near Prostějov. Company, is formed by 
a stable team of staff  and of experts in 
the fi eld of garden design and garden 
production, has a suffi  ciently high-
quality technical and fi nancial back-
grounds. This enables it to provide 
its services more effi  cient and in the 
highest quality to the most demanding 
customers. It is certifi ed according to 
standard ISO 9001 and 14001.
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MJM LITOVEL a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: MJM LITOVEL a. s.
Adresa: Cholinská 1048/19

784 01 Litovel
Okres: Olomouc
www: www.mjm.cz
Odvětví: ostatní

POPIS FIRMY

Výroba, obchod a služby v oblasti zásobování zemědělství.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: MJM LITOVEL a. s.
Address: Cholinská 1048/19

784 01 Litovel
District: Olomouc
www: www.mjm.cz
Industry: others

COMPANY DESCRIPTION

Production, trading and services in the area of supplies for the farming 
industry.

T.S. BOHEMIA a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: T.S. BOHEMIA a. s.
Adresa: Sladovní 103/3

779 00 Olomouc
Okres: Olomouc
www: www.tsbohemia.cz 
Odvětví: ostatní

POPIS FIRMY

Prodej výpočetní techniky a spotřební elektroniky.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: T.S. BOHEMIA a. s.
Address: Sladovní 103/3

779 00 Olomouc
District: Olomouc
www: www.tsbohemia.cz 
Industry: others

COMPANY DESCRIPTION

Sales of notebook computers, LCD TVs, washing machines, refrigerators, 
consumer electronics and other household appliances.

OLOMOUC
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ALDEKON  ÚČETNICTVÍ
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ALDEKON  ÚČETNICTVÍ
Adresa: U Hřbitova 9

796 07 Prostějov-Držovice
Okres: Prostějov
www: www.aldekon.cz
Počet zaměstnanců celkem: 7
z toho dělníci: ––
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Německo 
Předmět exportu: účetnictví 

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Účetní

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Účetnictví, školení 
Hlavní produkty: Účetnictví, školení
Stručný popis fi rmy: Vedení daňové evidence, vedení účetnictví, zpraco-
vání mezd a personalistiky, vedení skladové evidence, fakturace, zpraco-
vání přiznání k silniční dani, zpracování přiznání k DPH, zpracování přiznání 
k dani z příjmů fyzických osob, zpracování souhrnného hlášení, zpraco-
vání přiznání k dani z příjmů právnických osob, vyúčtování daně z příjmů 
ze závislé činnosti, předkládání výsledků hospodaření podle přání až 12× 
ročně.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ALDEKON  ÚČETNICTVÍ
Address: U Hřbitova 9

796 07 Prostějov-Držovice
District: Prostějov
www: www.aldekon.cz
Total number of employees: 7
of which non-administrative staff : ––
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Germany
Subject: accounting

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Accounting 

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Accounting, training
Main products: Accounting, training
Brief description: Tax accounting, bookkeeping, payroll and human re-
sources, management of inventory control, invoicing, returns processing, 
road tax, processing VAT returns, processing of tax returns personal in-
come, the general message processing, processing of tax returns from 
corporate income, statement of account of taxes on income from employ-
ment, submitting fi nancial results as required up to 12 times a year.

PROSTĚJOV
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AQUASTYL spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: AQUASTYL spol. s r. o.
Adresa: U Cihelny 438/6

796 07 Držovice
Okres: Prostějov
www: www.aqua-styl.cz
Počet zaměstnanců celkem: 65
z toho dělníci: 32
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Zámečníci, potrubáři, montéři, projektanti – projektování vodohospodář-
ských staveb 

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Dodávky „na klíč“ investičních celků pro energetiku 
a teplárenství; dodávky, výstavba a montáže čistíren odpadních vod, úpra-
ven vod a vodojemů; revize, repase, záruční a pozáruční opravy čerpadel, 
včetně zaškolení provozního personálu; výroba nerezových zámečnických 
prvků, obchodní činnost
Hlavní produkty: Energetika (napájecí čerpadla, oběhová čerpadla, kon-
denzátní čerpadla, chladící okruhy, dopravy paliva, popílku a škváry); vodní 
hospodářství (čistírny odpadních vod, čerpací stanice, úpravy vod, kalová 
koncovka); servis a opravy čerpadel (čerpadla a vývěvy, diesel agregáty, 
stanice požární vody); strojní výroba / zámečnické prvky (výrobky pro ener-
getiku, výrobky pro vodní hospodářství, ocelové konstrukce, ostatní zá-
mečnické prvky); investiční celky (technologické budovy, inženýrské sítě, 
pásové a pneumatické dopravníky, dopravy paliva, popílku a škváry)
Stručný popis fi rmy: Firma AQUA-
STYL spol. s r. o. se od svého vzniku 
v roce 1991 zaměřila na výstavbu, 
opravy a revize technologických zaří-
zení souvisejících s dopravou, úpravou 
a čištěním odpadních vod. Základem 
byly profesní znalosti a dlouholetá 
praxe majitelů i zaměstnanců v oblasti 
čerpadel a čerpací techniky. Svou čin-
nost fi rma rozšířila do oblasti energe-
tiky a teplárenství.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: AQUASTYL spol. s r. o.
Address: U Cihelny 438/6

796 07 Držovice
District: Prostějov
www: www.aqua-styl.cz
Total number of employees: 65
of which non-administrative staff : 32
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Locksmiths, pipe fi tters, installers, engineers – hydraulic engineering 
projects

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Supplies of turn-key industrial plants for power 
and heat generation, supplies, construction and installation of sewage 
treatment plants, water treatment plants and reservoirs, revisions, re-
pairs, warranty and post-warranty repairs of pumps including training of 
operating personnel, production of stainless steel locksmith elements, 
commercial activity
Main products: Energetic (feed pumps, circulating pumps, condensate 
pumps, refrigerant circles, transportation of fuel, ash and cinders); wa-
ter management (sewage treatment plants, pumping stations, water 
treatment, catch-pit); service and repair of pumps (pumps and vacuum 
pumps, diesel engines, the stations of fi re water); machine manufacture 
/ metalwork elements (products for energy, water management products, 
steel structures, other locksmith elements); investment units (technology 

buildings, engineering networks, belt 
and pneumatic conveyors, transport of 
fuel, ash and cinders)
Brief description: Company AQUA-
STYL spol. s r. o. since its foundation 
in 1991, focused on the construction, 
repairs and inspections of technical 
equipments related to transportation, 
treatment and wastewater treatment. 
Business plan was based on profes-
sional knowledge and long experience 
of owners and employees in the fi eld 
of pumps and pumping equipment. 
The company was expanded into the 
energy and heat.
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ČESKÝ VÝROBEK s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ČESKÝ VÝROBEK s. r. o.
Adresa: U Hřbitova 432/9

796 07 Prostějov-Držovice
Okres: Prostějov
www: www.czvyrobek.cz
Počet zaměstnanců celkem: –
z toho dělníci: –
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Reklamní činnost a marketing
Hlavní produkty: Ochranná známka Český výrobek
Stručný popis fi rmy: Program na podporu a propagaci českých výrobků. 
Program je založen na principu užívání a propagace jednotícího speciálního 
loga – ochranné známky Český výrobek TM, které výrobci mohou používat 
na výrobcích (potravinářských i nepotravinářských), v reklamě a podobně, 
ve všech sítích a prodejních kanálech. Logo je řádně registrovaná ochranná 
známka č. 269023 na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Logo a Certifi kát 
k jejímu užívání poskytuje společnost Český výrobek s. r. o., která má prá-
vo poskytovat podlicenční smlouvy k ochranné známce Český výrobek bez 
omezení. Do programu mohou být zařazeny pouze bezpečné a nezávadné 
výrobky vyrobené v ČR, které splnily podmínky a prošly auditem. Program 
je mediálně podporován.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ČESKÝ VÝROBEK s. r. o.
Address: U Hřbitova 432/9

796 07 Prostějov-Držovice
District: Prostějov
www: www.czvyrobek.cz
Total number of employees: –
of which non-administrative staff : –
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Advertising and marketing
Main products: Trademark Czech product [Český výrobek]
Brief description: Programme for supporting and promoting Czech pro-
ducts. The programme is based on the principle of use and promoting of 
unifying special logo – trade mark “Czech product” that manufacturers 
can use on the products (food and non-food), in advertising, etc., on all 
networks and sales channels. The logo is a duly registered trade mark 
No. 269023 in the Offi  ce of Industrial Property. The logo and Certifi cate for 
its use for the product is provided by the company Český výrobek s. r. o., 
which has the right to sublicense agreements to trade mark “Czech pro-
duct” without restriction. To this programme may be included only safe and 
wholesome products manufactured in the Czech Republic, which met the 
conditions and were audited. The programme is supported by the media.
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DTPV  SERVISNÍ, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: DTPV  SERVISNÍ, s. r. o.
Adresa: Dolní 3137/100

797 11 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.dtpv.cz
Počet zaměstnanců celkem: 28
z toho dělníci: 21
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Řidič nákladních automobilů, zedník, zahradník

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Mezinárodní autodoprava, zednické práce, údržba 
zeleně a komunikací, provádění revizí, školící a konzultantská činnost, 
maloobchod
Hlavní produkty: Služby
Stručný popis fi rmy: Společnost DTPV – Servisní, s. r. o., která je dceři-
nou společností DT – Výhybkárna a strojírna, a. s., navazuje na dlouholeté 
zkušenosti v oblasti služeb které vykonávala v rámci organizační struktury 
mateřské společnosti. Mezi klíčové činnosti společnosti patří provozování 
nákladní autodopravy, zajišťování poradenské činnosti v oblasti přepra-
vy nebezpečného nákladu po silnici, provádění drobných staveb, úprav 
a oprav, údržba zeleně, letní i zimní údržba komunikací, zajišťování činnosti 
revizních techniků (elektro, plyn, zdvihací zařízení, tlakové nádoby), včetně 
školitelské činnosti, úklidové služby, provoz závodního stravování včetně 
provozu kantýny pro mateřskou společnost.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: DTPV  SERVISNÍ, s. r. o.
Address: Dolní 3137/100

797 11 Prostějov
District: Prostějov
www: www.dtpv.cz
Total number of employees: 28
of which non-administrative staff : 21
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Truck driver, bricklayer, gardener

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: International trucking, masonry, maintenance of 
greenery and communications, performance of revisions, training and con-
sultancy activities, retail
Main products: Services
Brief description: Company DTPV – Servisní, s. r. o., a subsidiary of DT – 
Výhybkárna a strojírna, a. s. builds on years of experience in services to be 
carried out within the organizational structure of the parent company.Key 
activities include the operation of freight transport, providing consulting 
services in the transport of dangerous goods by road, carrying out small 
constructions, modifi cations, repairs, maintenance of greenery, summer 
and winter road maintenance, activities of security work inspectors (elec-
tricity, gas, list ing devices, pressure tanks), including Trainers activities, 
cleaning services, catering operations, including training activities, clean-
ing service and operation of canteens for the parent company.
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FTL  FIRST TRANSPORT LINES, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: FTL  FIRST TRANSPORT 
LINES, a. s.

Adresa: Letecká 8
796 23 Prostějov

Okres: Prostějov
www: www.st l.cz
Počet zaměstnanců celkem: 372 
z toho dělníci: 276 
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO 
Země exportu: země EU
Předmět exportu: doprava

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Řidič, opravář, technik, speditér, manipulační dělník

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Osobní a nákladní doprava, opravy dopravních pro-
středků, spedice, logistika, služby cestovní kanceláře, prodej vozidel a ná-
hradních dílů 
Hlavní produkty: Doprava, opravy dopravních prostředků,
Stručný popis fi rmy: V roce 1992 založena akciová společnost ČSAD 
Prostějov, a. s. transformací ze státního podniku ČSAD Brno, v roce 1993 
se společnost přejmenovala na FTL – First Transport Lines, a. s. Skládá se 
ze tří produkčních divizí jejichž náplň tvoří zejména: autobusová doprava 
tuzemská a zahraniční, provozování cestovní kanceláře; nákladní doprava 
tuzemská a zahraniční, spedice, logistika a skladování; opravy dopravních 
prostředků, prodej dopravních prostředků a náhradních dílů. V současné 
době společnost zaměstnává cca 370 
zaměstnanců. Čistý obrat fi rmy za rok 
2009 činil 566 mil. Kč.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: FTL  FIRST TRANSPORT 

LINES, a. s.
Address: Letecká 8

796 23 Prostějov
District: Prostějov
www: www.st l.cz
Total number of employees: 372 
of which non-administrative staff : 276 
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: EU countries
Subject: transport

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Driver, repairman, technician, freight forwarders, handling worker

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Passenger and freight transport, repair of vehi-
cles, freight forwarding, logistics, travel agency services, cars and spare 
parts sale
Main products: Transport, repair of vehicles
Brief description: In 1992, a joint stock company ČSAD Prostějov, a. s. 
was founded by the transformation from the state fi rm ČSAD Brno. In 1993 
the company has changed its name to FTL – First Transport Lines, a. s. 
Company consists of three production divisions whose content mainly is 
of: domestic and foreign bus service, travel agency; domestic and foreign 
freight transport, freight forwarding, logistics and storage; vehicle repairs, 
sale of vehicles and spare parts. The company currently employs ap-

proximately 370 employees. Net sales 
turnover in 2009 amounted to CZK 566 
million.
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LÁZNĚ SLATINICE a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: LÁZNĚ SLATINICE a. s.
Adresa: 783 42 Slatinice 29
Okres: Prostějov
www: www.lazneslatinice.cz
Počet zaměstnanců celkem: 105 
z toho dělníci: 42 
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE 
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Zdravotní sestra

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Lázeňská péče
Hlavní produkty: –
Stručný popis fi rmy: Lázně Slatinice leží na úpatí kopce zvaného Velký 
Kosíř, umístěné v nádherné scenérii hanáckého kraje. Již po staletí se do 
zdejších lázní sjíždí lidé ze širokého okolí, aby na vlastní kůži poznali léči-
vou sílu slatinické sirné vody. Lázeňské procedury se zde provádějí od po-
čátku 16. století. Mimo komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčbu nabízejí 
lázně preventivně relaxační a rekreační pobyty. Po celý rok zde probíhají 
společenské akce, každý si vybere.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: LÁZNĚ SLATINICE a. s.
Address: 783 42 Slatinice 29
District: Prostějov
www: www.lazneslatinice.cz
Total number of employees: 105 
of which non-administrative staff : 42 
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Nurse

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Spa treatment
Main products: –
Brief description: Slatinice Spa is located at the foot of the hill called 
Velký Kosíř, located in the beautiful scenery Haná region. For centuries the 
local spa is heading off  to people from surrounding areas to know fi rsthand 
the healing power Slatinice sulphurous water. Spa treatments are carried 
out here since the early 16th century. In addition to a comprehensive and 
contributory therapy spa off ers preventive relaxing and leisure stays. 
Throughout the year social events take place here, everyone can choose.
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SEMO a. s.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: SEMO a. s.
Adresa: 798 17 Smržice 414
Okres: Prostějov
www: www.semo.cz
Počet zaměstnanců celkem: 76
z toho dělníci: 40
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO 
Země importu: Slovensko, Francie, Rakousko, 
Indie, Maďarsko, Thajsko, Itálie, Chile
Předmět importu: osivo, obaly
EXPORT: ANO 
Země exportu: Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, 
Bulharsko, Bělorusko, USA, Velká Británie
Předmět exportu: osivo

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Šlechtitel, traktorista – pracovník údržby, zahradník – pracovník ve šlech-
tění

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba osiva, obchod s osivem, šlechtění – vývoj 
odrůd
Hlavní produkty: Osivo zeleniny
Stručný popis fi rmy: Firma SEMO se sídlem ve Smržicích byla založena 
v roce 1994. Navázala na dlouholetou tradici místního šlechtění, která je 
spojena s bývalou Šlechtitelskou stanicí zeleniny. Firma SEMO se dnes 
zabývá šlechtěním, množením a prodejem osiv zeleniny, květin, léčivých 
i aromatických rostlin. Šlechtitelský program fi rmy se především zaměřuje 
na plodovou zeleninu, saláty, kořenovou zeleninu a zahradní hrášky.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: SEMO a. s.
Address: 798 17 Smržice 414
District: Prostějov
www: www.semo.cz
Total number of employees: 76
of which non-administrative staff : 40
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Slovakia, France, Austria, 
India, Hungary, Thailand, Italy, Chile
Subject: seeds, packaging
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Hungary, Poland, 
Austria, Bulgaria, Belarus, USA, Great Britain
Subject: seeds

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Breeder, tractor operator – maintenance worker

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Seed production, seed trade, breeding – the de-
velopment of varieties
Main products: Vegetable seed
Brief description: The company SEMO with a seat in Smržice was found-
ed in 1994. Company took up for the long tradition of local breeding work 
which is connected with the former Breeding vegetable station. The com-
pany SEMO is now engaged in breeding, seed multiplication and sale of 
seeds of vegetables, fl owers, medicinal and aromatic plants. The breeding 
program of the company is focused primarily on fruiting vegetables, sal-
ads, root vegetables and garden peas.
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SIDA s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: SIDA s. r. o.
Adresa: Krapkova 28

796 01 Prostějov 
Okres: Prostějov
www: www.sida.cz
Počet zaměstnanců celkem: 180
z toho dělníci: 150
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Strážný, úklidový pracovník 

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Ostraha majetku a osob
Hlavní produkty: Fyzická ostraha majetku a osob, ostraha pulty centrali-
zované ochrany, převoz peněz a cenností, úklidové služby
Stručný popis fi rmy: Soukromá bezpečnostní agentura se specializací 
na fyzickou ostrahu objektů, elektronickou ostrahu objektů formou pultu 
centralizované ochrany, převozy cenin. Úklidová agentura zaměřená pře-
devším na ruční a strojní úklid průmyslových a obchodních objektů. Mož-
nost náhradního plnění. Člen Hospodářské komory ČR.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: SIDA s. r. o.
Address: Krapkova 28

796 01 Prostějov 
District: Prostějov
www: www.sida.cz
Total number of employees: 180
of which non-administrative staff : 150
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Guard, cleaning staff 

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Security of property and persons
Main products: Physical security of property and persons, security of cen-
tralized protection, transporting money and valuables, cleaning services
Brief description: Private security company specializing in physical secu-
rity of buildings, electronic surveillance of objects through panel of central-
ized security, transport of valuables. Cleaning agency focused primarily on 
manual and mechanical cleaning of industrial and commercial buildings. 
Company off ers the possibility of facultative compensation. Company is 
a member of Czech Chamber of Commerce.
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SPEDITION FEICO spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: SPEDITION FEICO spol. s r. o.
Adresa: Háj 358

798 12 Kralice na Hané
Okres: Prostějov
www: www.feico.cz 
Počet zaměstnanců celkem: 88
z toho dělníci: –
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Dispečerka, skladový operátor, obchodní zástupce – akvizitér

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Logistika, zasilatelství, spedice
Hlavní produkty: Mezinárodní zasílatelství, vnitrodoprava, distribuce, lo-
gistika, skladování, celní deklarace, námořní a letecká doprava, doprava 
nadrozměrných nákladů, outsourcing, kompletování balení
Stručný popis fi rmy: Společnost SPEDITION FEICO, spol. s r. o. působí 
na českém trhu již sedmnáctým rokem. Mezi naše hlavní činnosti patří: 
mezinárodní doprava; vnitrostátní doprava a distribuce; skladování; celní 
deklarace; námořní a letecká doprava; outsourcing; kompletování, balení, 
etiketování. Pro zkvalitnění našich služeb jsme se rozhodli pro vybudování 
vlastního moderního logistického areálu v průmyslové zóně města Pros-
tějov se skladovou kapacitou 8 000 m2. Naše motto: Nestačí nám pouze 
spokojený zákazník, zákazník musí být nadšen!

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: SPEDITION FEICO spol. s r. o.
Address: Háj 358

798 12 Kralice na Hané
District: Prostějov
www: www.feico.cz 
Total number of employees: 88
of which non-administrative staff : –
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Dispatcher, warehouse operator, sale agent

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Logistics, forwarding, shipping
Main products: International freight forwarding, local transport, distri-
bution, logistics, warehousing, customs clearance, sea and air transport, 
oversized transport, outsourcing, assembly, packaging
Brief description: Company SPEDITION FEICO, spol. s r. o. is operating 
on the Czech market for 17 years. Main activities include: international 
shipping; domestic transport and distribution; storage; customs declara-
tion; sea and air transport; outsourcing; assembly, packaging, labelling. 
To improve services the company decided to build own modern logistics 
centre in the industrial zone in Prostějov with 8,000 square meters storage 
capacity. Company motto is: “Not enough for us just a satisfi ed customer, 
the customer must be delighted!”
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STUDIO CTC s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: STUDIO CTC s. r. o.
Adresa: Olomoucká 19

796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
www: www.studioctc.cz
Počet zaměstnanců celkem: 5
z toho dělníci: –
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Trenér, školitel – lektor, kouč, poradce v oblasti manažerských dovedností

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Poradenství, vzdělávání
Hlavní produkty: Potenciální analýzy jednotlivců a týmů formou perso-
nálních auditů; tréninkové programy komplexního rozvoje manažerských 
dovedností pro vedoucí pracovníky všech řídících úrovní; teambuildingy 
pro konkrétní týmy; výběr kandidátů na řídící a specializované funkce for-
mou Assessment Centre; analýzy rozvojového potenciálu polupracovníků 
s podporou Development Centre; hodnocení spolupracovníků s podporou 
metody 360° feedback; koučink jednotlivců a týmů; pracovně právní a psy-
chologické poradenství
Stručný popis fi rmy: Jsme poradenská a vzdělávací fi rma v oblasti per-
sonálního rozvoje. Pracujeme v úzké spolupráci se zákazníkem a podpo-
rujeme ho při vývoji a realizaci jeho strategických rozhodnutí a vlastních 
konkrétních řešení. Naše projekty 
vycházejí z podrobných analýz 
stávajícího stavu a identifi kace 
potřeb s cílem zahájit rozvojový 
proces tam, kde se právě zákazník 
nachází. Projekty jsou komplex-
ní, s vysokou mírou empatie pro 
konkrétní situaci zákazníka. Mají 
dlouhodobé trvání, což umožňuje 
v čase sledovat a vyhodnocovat 
dosahované změny. Pokrývají 
v různých tématech velkou část 
osazenstva fi rmy a je tak garan-
tována široká implementace zís-
kaných poznatků a dovedností do 
fi remní kultury.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: STUDIO CTC s. r. o.
Address: Olomoucká 19

796 01 Prostějov
District: Prostějov
www: www.studioctc.cz
Total number of employees: 5
of which non-administrative staff : –
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Coach, trainer, lector, consultant in management skills

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Advice, education
Main products: Analysis of the potential of individuals and teams through 
personnel audits; Comprehensive training programmes, development of 
managerial skills for managers of all levels of management; Teambuilding 
for specifi c teams; Selection of candidates for managerial and specialist 
functions through the Assessment Centre; Analysis of development poten-
tial of fellow-workers with the support Development Centre; Evaluation 
of employees based on method 360° feedback; Coaching individuals and 
teams; Labour law and psychological counselling.
Brief description: Studio CTC s. r. o. is a consulting and training fi rm in 
the fi eld of staff  development. Company works in close cooperation with 
customers and supports the development and implementation of strategic 

decisions and its own specifi c so-
lutions. Projects are based on de-
tailed analysis of the current situ-
ation and identify needs in order to 
initiate the development process 
where the customer is currently 
situated. Projects are complex, 
with a high degree of empathy for 
a specifi c customer situation. They 
have a long duration, allowing 
time to monitor and evaluate the 
performance changes. They cover 
various topics in a large part of the 
staff  of the company and is thus 
guaranteed a broad implementa-
tion of the acquired knowledge and 
skills into the corporate culture.
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VĚRA BERNATKOVÁ  EKOMA PROSTĚJOV
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: VĚRA BERNATKOVÁ  
EKOMA PROSTĚJOV

Adresa: Vrahovická 41b
796 02 Prostějov

Okres: Prostějov
www: www.ekoma.webnode.cz 
Počet zaměstnanců celkem: –
z toho dělníci: –
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Ekonomické a fi nanční poradenství
Hlavní produkty: Zpracování žádostí a projektů na úvěry investiční i pro-
vozní a podkladů souvisejících s úvěry
Stručný popis fi rmy: Zpracování podnikatelských projektů, žádostí o úvěr 
u bankovních ústavů pro malé a střední podnikatele, zpracování žádostí 
a vyřízení produktů, které v daném období poskytuje ČMZRB a. s. a další 
služby.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: VĚRA BERNATKOVÁ  

EKOMA PROSTĚJOV
Address: Vrahovická 41b

796 02 Prostějov
District: Prostějov
www: www.ekoma.webnode.cz 
Total number of employees: –
of which non-administrative staff : –
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Economic and fi nancial advice
Main products: Processing of applications and projects for investment 
and operating loans and work-related loans
Brief description: Processing of business projects, applications for loans 
by banking institutions for small and medium enterprises, processing ap-
plications and off er of actual products provided by ČMZRB a. s. [Czech and 
Moravian Guarantee a Development Bank Inc.] and other services.
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ATELIER ATARYS, ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ATELIER ATARYS, 
ARCHITEKTURA 
A STAVITELSTVÍ, s. r. o.

Adresa: 751 14 Křtomil 58
Okres: Přerov
www: –
Počet zaměstnanců celkem: 1
z toho dělníci: –
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: země EU
Předmět exportu: projektová dokumentace pozemních staveb pro 
stavební povolení, pro provedení stavby, včetně architektonického návrhu

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Specialista pro projekt zdravotně-technických instalací a výtápění, auto-
rizovaný statik

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Hlavní produkty: Projektová dokumentace pro provedení staveb
Stručný popis fi rmy: ATELIER ATARYS, architektura a stavitelství, s. r. o. 
vznikla v roce 2008. Společnost založila Ing. Kateřina Palková, absolvent-
ka Fakulty stavební VUT V Brně. Společnost se zabývá architektonickým 
návrhem a vypracováním projektové dokumentace průmyslových staveb, 
veřejných budov, fi remních sídel, rodinných domů, památkových objektů 
a dalších s důrazem na prostředí, do kterého jsou navrhovány. Je kladen 
důraz na vznik pravdivé stavby, krásu a účelnost a především přání zá-
kazníka, jeho potřeby a ekonomické možnosti. Vše je prováděno formou 
nejužší spolupráce od zadání až po převzetí díla.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ATELIER ATARYS, 

ARCHITEKTURA 
A STAVITELSTVÍ, s. r. o.

Address: 751 14 Křtomil 58
District: Přerov
www: –
Total number of employees: 1
of which non-administrative staff : not published
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: EU countries
Subject: building project documentation to building permit, 
to building realization including the architectural design

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Specialist for projection of health-technical instalments and heating, au-
thorized structural engineer

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Civil engineering in investment construction
Main products: Project documentation for construction
Brief description: ATELIER ATARYS, architektura a stavitelství, s. r. o. 
[Atelier Atarys, Architecture and Building engineering, Ltd.] as established 
in 2008. The company established Ms Kateřina Palková, a graduate of the 
Faculty of Civil Engineering in Brno. The company is engaged in architec-
tural design and project documentation of industrial buildings, public build-
ings, corporate residences, houses, monuments and other objects with an 
emphasis on the environment in which they are proposed. The emphasis 
is on building and creation of true beauty and usefulness, and especially 
the customer, his needs and economic opportunities. Everything is done 
through the closest cooperation of engineer and client from submission till 
taking over the work.

PŘEROV



189

Os
ta

tn
í

Ot
he

rs

DAGMAR POLÁKOVÁ  DAREX
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: DAGMAR POLÁKOVÁ  DAREX
Adresa: Gen. Štefánika 35

750 02 Přerov
Okres: Přerov
www: www.darexshop.cz
Počet zaměstnanců celkem: 2
z toho dělníci: 2
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Kuchař specialista, fl oristka, prodavačka kvalifi kovaná pro dárkové balení 
a dárkový servis

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Výroba lahůdek a dárkového zboží, fl oristika
Hlavní produkty: Dárkové koše a balení dárků, výrobky studené kuchyně: 
klobásové kytice, výroba masových a sýrových rolád, lahůdky pro party 
a fi remní akce, aspikové výrobky, obložené mísy, chlebíčky
Stručný popis fi rmy: Mikrofi rma s vysokou fl exibilitou a výbornou tech-
nickou vybaveností. Kromě kamenné prodejny s výrobním ateliérem pro-
vozujeme i internet shop – www.darexshop.cz. Provádíme dovoz zboží 
k zákazníkovi jak pro velké tak individuální zakázky. Zákazníkovi garan-
tujeme komfort, kvalitu, individuální přístup a diskrétnost. Jsme i jazykově 
velmi dobře vybavení (NJ, FR, RJ, AJ). 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: DAGMAR POLÁKOVÁ  DAREX
Address: Gen. Štefánika 35

750 02 Přerov
District: Přerov
www: www.darexshop.cz
Total number of employees: 2
of which non-administrative staff : 2
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Cooker specialist, fl orist, shop assistant, specialist for gist  packing and gist  
service

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Manufacture of delicatessen and gist  goods, fl o-
ristry
Main products: Gist  baskets and gist  wrapping, delicatessen products: 
sausage bouquets, production of meat and cheese rolls, delicacies for par-
ties and corporate events, aspic products, platters, sandwiches
Brief description: Micro-fi rm with high fl exibility and excellent technical 
facilities. Except of own shop with manufacture atelier the fi rm also oper-
ates the internet shop at the website: www.darexshop.cz. Firm realizes 
goods delivery to customers (standard and individual orders). Firm guar-
antees comfort, quality, individual access and secrecy. Employees are very 
well-equipped languages (German, English, French, Russian).
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ING. ARCH. LADISLAV PALKO
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ING. ARCH. LADISLAV PALKO
Adresa: Jezerská 1301

751 31 Lipník nad Bečvou
Okres: Přerov
www: www.palko.cz
Počet zaměstnanců celkem: 1
z toho dělníci: –
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: ANO
Země exportu: Rakousko, Moldávie, Ukrajina, Maroko, Francie
Předmět exportu: umělecký design kovářských prací, design, 
architektonické studie, projektová dokumentace staveb, umělecká kresba

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Specialista pro projekt zdravotně-technických instalací a výtápění, auto-
rizovaný statik

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Inženýrská činnost v investiční výstavbě; provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování
Hlavní produkty: Design, architektonické studie, projekty pro stavební 
povolení a provedení stavby průmyslových objektů, sídel fi rem, multi-
funkčních domů, obchodních center, bytových domů, rodinných domů, ho-
telů, restaurací, obchodů aj. Architektonické studie památkových objektů. 
Architektonický návrh interiérů staveb (hotely, restaurace, soukromé vily, 
obchody). Umělecký design kovářských prací (mříže, brány, vývěsné štíty, 
plastiky aj.) do historických objektů, design dalších kovářských prací (svíc-
ny, krbové nářadí, ploty, zábradlí aj.). Umělecká kresba
Stručný popis fi rmy: Architektonický ateliér byl založen v roce 1992, asi 
po pěti letech práce „na volné noze“ při ČFVÚ. Ateliér zpracovává zadání 
širokého záběru prakticky ve všech oblastech architektury, stavebnictví 
a interiéru. V roce 1995 byl Ing. arch. Ladislav Palko zapsán do Seznamu 
autorizovaných architektů při České komoře architektů pod číslem 2276. 
 Ateliér dokáže řešit zadání od záměru či studie přes projekt, až k reali-
zaci díla, včetně inženýrské činnosti při podání žádostí o územní rozhodnutí 
nebo stavební povolení. Při tom spolupracuje s řadou stálých specialistů 
výtvarníků a odborníků potřebných profesí. Stejně tak v oblasti zpracování 
zakázek interiérů je ateliér napojen na řadu spolehlivých renomovaných 
fi rem v oblasti dřevo-tvorby, kovovýroby, keramiky, osvětlení atd., takže 
je schopen zajistit realizaci zákazníkovi „na klíč.“ Architektonické studie 
a projekty jsou prezentovány v programu ArchiCAD.
 Ateliér se pravidelně účastní soutěží architektů vypsaných Českou ko-
morou architektů buď samostatně nebo v kooperací s jinými architekto-
nickými ateliéry.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ING. ARCH. LADISLAV PALKO
Address: Jezerská 1301

751 31 Lipník nad Bečvou
District: Přerov
www: www.palko.cz
Total number of employees: 1
of which non-administrative staff : not published
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: YES
Country of destination: Austria, Moldavia, Ukraine, Morocco, France
Subject: art design of blacksmith works, design, architectural 
studies, building project documentation, art drawing

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Specialist for projection of health-technical installations and heating, au-
thorized structural engineer

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Engineering activity in capital construction, Con-
struction, alteration and demolition
Main products: Design, architectural studies and projects for building 
permits and building construction of industrial buildings, offi  ces of vari-
ous corporations, multifunctional buildings, shopping centres, apartment 
buildings, houses, hotels, restaurants, shops, etc. Architectural study of 
historical buildings and monuments. Architectural design of the interi-
ors of buildings (hotels, restaurants, private villas, shops). Art design of 
blacksmith works (bars, gates, shop signs, sculptures etc.) into historical 
objects, art design of other blacksmith works (candleholders, fi re tools, 
fences, stair rails etc.). Artist’s drawing
Brief description: Architectural Studio was founded in 1992, ast er about 
fi ve years of work “freelance” through Czech Fund of Creative Artists. The 
studio prepares to enter a wide coverage in virtually all areas of architec-
ture, construction and interior. In 1995 an architect Ladislav Palko entered 
the list of authorized architects at the Czech Chamber of Architects men-
tioned with number 2276.
 The studio is able to tackle the task of the project or study through 
a project to carry out the work, including engineering services for appli-
cations for zoning or building permits. Mr Palko works with a number of 
permanent specialists, designers and experts relevant fi elds. Similarly, in 
processing orders interiors studio connected to a number of reliable repu-
table companies in the wood-work, metalwork, ceramics, lighting, etc., so 
it is able to ensure the implementation of the customer “turn-key.” Archi-
tectural studies and projects are presented in ArchiCAD.
 Atelier regularly participates in competitions off ered by the Czech 
Chamber of Architects, either alone or in cooperation with other architec-
tural studios.
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ING. JOSEF KOLÁŘ  PRINS
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ING. JOSEF KOLÁŘ  PRINS
Adresa: Havlíčkova 24

750 02 Přerov
Okres: Přerov
www: www.sanace-zdiva.cz
Počet zaměstnanců celkem: 26
z toho dělníci: 13
Odvětví: ostatní – stavební průmysl

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO
Země importu: Německo
Předmět importu: technologie pro vysoušení zdiva 
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko, Ukrajina, Polsko, Rakousko
Předmět exportu: distribuce technologií izolace a sanace zdiva

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Manager staveb, stavební technik, manager výroby, key-account manager, 
obchodní zástupce

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Izolace a sanace zdiva (specializace ve stavebnictví) 
Hlavní produkty: Diagnostika zdiva, návrhy sanace, mechanické izolace, 
chemické injektáže, elektroosmóza, vysoušení zdiva
Stručný popis fi rmy: Naše společnost působí na trhu od roku 1992 a na-
bízí komplexní program sanace vlhkého zdiva a izolace vlhkého zdiva. 
Využíváme všechny dostupné moderní metody a technologie sanace zdiva 
a díky tomu patříme v této oblasti k předním subjektům na českém trhu. 
Jsme jako jediní v ČR držitelem certifi kátu ISO 9001:2001 se specializací na 
sanace zdiva. Působíme po celém území České a Slovenské republiky, díky 
kvalifi kovaným pracovníkům, použivání kvalitních nástrojů a materiálů na-
bízíme profesionální služby a individuální přístup ke každé zakázce. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ING. JOSEF KOLÁŘ  PRINS
Address: Havlíčkova 24

750 02 Přerov
District: Přerov
www: www.sanace-zdiva.cz
Total number of employees: 26
of which non-administrative staff : 13
Industry: others – building industry

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Germany
Subject: technology for brickworks drying
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia, Ukraine, Poland, Austria
Subject: distribution of isolation technologies and sanitation of brickwork

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Manager of building realization, building surveyor manager of production, 
key-account manager, sale representative

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Isolation and sanitation of brickworks (specializa-
tion in building industry)
Main products: Diagnostics of brickworks, sanitation projects, mechani-
cal isolation, chemical injections, an electric osmosis, brickworks drying
Brief description: Company operates on the market from 1992 and of-
fers complex programme of sanitation and isolation of wet brickworks. 
Company uses all modern methods and technologies of sanitation of brick-
works and thanks to it company belongs to leading companies at the Czech 
market. The company is the only one in The Czech Republic the holder of 
Certifi cate according to standard ISO 9001:2001 with the specialization for 
sanitation of brickworks. Company operates on the territories of The Czech 
and Slovak Republic and thanks to qualifi ed employees and by using qual-
ity instruments and materials can off ers professional service and individu-
ally access to each order.
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JANA HONKOVÁ YAHO  I  CENTRUM
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: JANA HONKOVÁ 
YAHO  I  CENTRUM

Adresa: Komenského 38
750 02 Přerov

Okres: Přerov
www:
Počet zaměstnanců celkem: –
z toho dělníci: –
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: ANO 
Země importu: Slovensko, Velká Británie, Německo, USA
Předmět importu: zahraniční literatura
EXPORT: ANO
Země exportu: Slovensko
Předmět exportu: odborná literatura

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Specializovaný maloobchod
Hlavní produkty: Odborná literatura, učebnice
Stručný popis fi rmy: Firma vznikla v roce 2003, zabývá se prodejem 
odborné literatury (právo, fi nance, účetnictví, marketing, ekonomie, PC, lé-
kařská lit., sport, cestování), učebnic a zahraniční literatury. Vedeme úplný 
sortiment nakladatelství C. H. Beck, ASPI – Wolters Kluwer, Sagit, Grada, 
ComputerPress, ManagementPress, Anag, ZonerPress. Individuálně zajiš-
ťujeme publikace z českých i zahraničních nakladatelství.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: JANA HONKOVÁ 

YAHO  I  CENTRUM
Address: Komenského 38

750 02 Přerov
District: Přerov
www:
Total number of employees: –
of which non-administrative staff : –
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: YES
Country of origin: Slovakia, Great Britain, Germany, USA
Subject: foreign literature
EXPORT: YES
Country of destination: Slovakia
Subject: special literature

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Special retail
Main products: Special literature, text books
Brief description: Firm was set up in 2003 and is dealing with the sale 
special literature (law, accounting, fi nance, marketing, economy, informa-
tion technologies, medical, sport, travelling), text books and foreign lit-
erature. Firm represents complete assortment of publishers: C. H. Beck, 
ASPI – Wolters Kluwer, Sagit, Grada, ComputerPress, ManagementPress, 
Anag, ZonerPress. Individually fi rm assures publications of all Czech and 
foreign publishers.
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RPICEKONOMSERVIS PŘEROV s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: RPICEKONOMSERVIS 
PŘEROV s. r. o.

Adresa: Blahoslavova 72/4
750 02 Přerov I-Město

Okres: Přerov
www: www.ekonomservis.cz
Počet zaměstnanců celkem: 19
z toho dělníci: –
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Všeobecná účetní, daňový specialista, projektový specialista

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Činnost organizačních a ekonomických poradců; 
činnost účetních poradců; školící činnost v oblasti ekonomiky a účetnictví; 
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lek-
torské činnosti; daňové poradenství
Hlavní produkty: Ekonomické, účetní, daňové, organizační poradenství; 
fi nanční poradenství; dotační projekty EU; rekvalifi kační a účelové kurzy
Stručný popis fi rmy: Vznik fi rmy se datuje od 1. 3. 1997, kdy převzala 
významnou část podnikatelských aktivit svého zakladatele Ing. Františka 
Schröpfera – EKONOMSERVIS. V letech 1997 až 2006 působila jako regi-
onální poradenské a informační centrum pro malé a střední podnikatele. 
Profi l její činnosti zahrnuje: vedení účetnictví a daňové evidence, jejich 
revize a kontroly, daňové poradenství a zastupování před fi nančními úřa-
dy i soudy v daňových záležitostech, zpracování ekonomických rozborů 
a analýz fi rem, přípravu kalkulací, plánů, 
rozpočtů a podnikatelských záměrů, pří-
pravu projektů pro dotační programy EU, 
odborné konzultace k širokému spektru 
ekonomických a manažerských okruhů, 
včetně zavádění systémů řízení jakosti 
podle ISO norem. Všechny podnikatelské 
aktivity fi rmy pak završuje vzdělávání za-
čínajících i zavedených podnikatelů a spo-
lupráce s úřady práce včetně provozování 
agentury práce. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: RPICEKONOMSERVIS 

PŘEROV s. r. o.
Address: Blahoslavova 72/4

750 02 Přerov I-Město
District: Přerov
www: www.ekonomservis.cz
Total number of employees: 19
of which non-administrative staff : –
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

General accounting, tax specialist, project specialist

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Organizational and economic consultants; Ac-
counting advice; Training in the fi eld of economics and accounting; Special-
ized courses, training and other educational activities including lectures; 
Tax advice
Main products: Economic, fi nancial, tax, management consultancy; Fi-
nancial advice; EU grant projects; Retraining and specifi c courses
Brief description: The company was dated from 1st March 1997, when it 
took over a signifi cant portion of the business of its founder, Ing. František 
Schröpfer – EKONOMSERVIS. From 1997 to 2006 company worked as 
a regional consulting and information centre for small and medium-sized 
businesses. Profi le of its activities includes: accounting and tax records, 
for their reviews and controls, tax advice and representation before tax 
authorities and courts in tax matters, preparation of economic analysis 

and business analysis, preparation of 
calculations, plans, budgets and busi-
ness plans, preparing projects for grants 
EU programmes, expert consultation on 
a wide range of economic and managerial 
branches, including quality management 
systems according to ISO standards. All 
business activities of the company then 
completes the training and start-up entre-
preneurs and established and cooperation 
with labours offi  ces, including employ-
ment agencies.
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ZOMAPLAST, s. r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: ZOMAPLAST, s. r. o.
Adresa: nábř. Dr. E. Beneše 1170/24 

750 02 Přerov I-Město
Okres: Přerov
www: www.zomaplast.cz
Odvětví: ostatní

POPIS FIRMY

Výroba vakuových fi ltrů a nádob z polypropylénu i velkoobjemových zásob-
ních nádrží z plastu.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: ZOMAPLAST, s. r. o.
Address: nábř. Dr. E. Beneše 1170/24 

750 02 Přerov I-Město
District: Přerov
www: www.zomaplast.cz
Industry: others

COMPANY DESCRIPTION

Manufacturing of vacuum fi lters and polypropylene vessels and bulk stor-
age tanks made of plastic.

PŘEROV
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AKADEMIE JANA AMOSE KOMENSKÉHO, o.s., oblast Šumperk
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: AKADEMIE JANA AMOSE 
KOMENSKÉHO, o.s., 
oblast Šumperk

Adresa: nám. Míru 4
787 01 Šumperk

Okres: Šumperk
www: www.akademie.rps.cz
Počet zaměstnanců celkem: 15 + 40 lektorů
z toho dělníci: –
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

–

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Vzdělávací činnost
Hlavní produkty: Jazykové vzdělávání pro veřejnost, fi rmy a instituce; 
Překlady a tlumočení; Mezinárodní jazykové zkoušky, Rekvalifi kační a kva-
lifi kační kurzy pro uchazeče o zaměstnání; Firemní vzdělávání, Bakalářské 
a magisterské studium
Stručný popis fi rmy: Akademie J. A. Komenského Šumperk je vzdělá-
vací organizace, která působí na trhu od r. 1990. Je akreditované zkušební 
centrum pro britské jazykové zkoušky City & Guilds, platné na mezinárodní 
úrovni a zařazeny v seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT ČR.
 Výuka všech světových jazyků, pomaturitní jazykové studium, jazykové 
zkoušky s mezinárodním certifi kátem, jazykové kurzy pro fi rmy a veřej-
nost, překlady a tlumočení, jsou našimi prioritami v oblasti jazykového 
vzdělávání.
 Rekvalifi kační kurzy, pořádané pro 
veřejnost a zejména pro uchazeče o za-
městnání jsou uznávanou formou k dosa-
žení další kvalifi kace a zejména získávání 
praktických dovedností, které frekventanti 
kurzů získávají formou praxe.
 Od akademického roku 2006/2007 
jsme konzultačním střediskem Provozně 
ekonomické fakulty České zemědělské 
univerzity v Praze, pro vysokoškolské 
studium, bakalářského a navazujícího 
magisterského programu „Veřejná správa 
a regionální rozvoj“. Od r. 2010 zjišťujeme 
vzdělávací programy pro seniorskou ve-
řejnost - Univerzitu třetího věku. Akade-
mie Jana Amose Komenského Šumperk 
získala v roce 2008 „Cenu města Šumper-
ka“ v kategorii vzdělávání.

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: AKADEMIE JANA AMOSE 

KOMENSKÉHO, o.s., 
oblast Šumperk

Address: nám. Míru 4
787 01 Šumperk

District: Šumperk
www: www.akademie.rps.cz
Total number of employees: 15 + 40 lectors
of which non-administrative staff : –
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

–

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Educational activities
Main products: Language education for the public, enterprises and institu-
tions; Translations and interpretations; International language certifi cates, 
Training and Retraining courses for Job applicants; Corporate education, 
Bachelor’s and Master’s degrees
Brief description: Akademie J. A. Komenského Šumperk is an educa-
tional organisation, off ering its services since 1990. We are an accredited 
City & Guilds language center. City & Guilds language certifi cates are in-
ternationally recognized and included among the MŠMT ČR standardized 
exams list. 
 Tuition of foreign languages, post-secondary language study, Internati-
onal laguage certifi cates, language courses for the public and enterprises, 
translations and interpretations, are among our main priorities in the fi eld 

of language education.
 Retraining courses for the public and 
specifi cally for Job applicants, are the ge-
nerally accepted form of achievement of 
higher education and particularly practical 
skills, gained through work experience.
 Since 2006/2007 academic year, we are 
the CZU Prague Faculty of Economics and 
Management (Česká zemědelská univer-
zita Praha) consultation center for their 
bachelor's and master‘s degrees “Public 
Administration and Regional Develop-
ment” programme. Since 2010, we also 
provide educational courses for seniors 
– University of the Third Age. Akademie 
Jana Amose Komenského Šumperk has 
gained the “Sumperk City Award” in the 
fi eld of education in 2008.

ŠUMPERK
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EKOZIS spol. s r. o.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název společnosti: EKOZIS spol. s r. o.
Adresa: Na Křtaltě 980/21

789 01 Zábřeh
Okres: Šumperk
www: www.ekozis.cz
Počet zaměstnanců celkem: 200
z toho dělníci: 160
Odvětví: ostatní

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NE
Země importu: –
Předmět importu: –
EXPORT: NE
Země exportu: –
Předmět exportu: –

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROFESE

Zedník, tesař, bednář, dlaždič

POPIS FIRMY

Předmět podnikání: Stavební fi rma s třemi prodejnami stavebnin
Hlavní produkty: Stavby, prodej stavebnin, kámen z lomů
Stručný popis fi rmy: Stavební fi rma, která staví kanalizace, ČOV, vodo-
vody, dopravní stavby, sportovní stavby i stavby pozemní, např. rodinné 
domy, bytové domy apod. Vlastníme tři prodejny stavebnin, jež pokrývají 
téměř celý region Šumperska a Zábřežska. Společnost rovněž provozuje 
dva kamenolomy. 

COMPANY IDENTIFICATION DATA
Name: EKOZIS spol. s r. o.
Address: Na Křtaltě 980/21

789 01 Zábřeh
District: Šumperk
www: www.ekozis.cz
Total number of employees: 200
of which non-administrative staff : 160
Industry: others

IMPORT / EXPORT

IMPORT: NO
Country of origin: –
Subject: –
EXPORT: NO
Country of destination: –
Subject: –

MOST DEMANDED PROFESSIONS

Bricklayer, carpenter, cooper, tile layer

COMPANY DESCRIPTION

Subject of enterprise: Construction company with three shops of build-
ing materials 
Main products: Constructions, sales of building materials, stone from 
quarries
Brief description: Construction company which is building sewerage, 
wastewater treatment plants, aqueducts, traffi  c engineering, sports facili-
ties, civil engineering, e.g. family houses, apartment houses etc. EKOZIS 
owns three shops with building materials, which cover almost the regions 
Šumperk and Zábřeh. The company also operates two quarries.

ŠUMPERK
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A
ABO VALVE, s. r. o. Olomouc Strojírenský průmysl Engineering industry   38
AKADEMIE JANA AMOSE KOMENSKÉHO, o. s. Šumperk Ostatní Others   195
ALDEKON  ÚČETNICTVÍ Prostějov Ostatní Others   177
ALIBONA a. s. Olomouc Potravinářský průmysl Food-processing industry – – 87
ALIKA a. s. Prostějov Potravinářský průmysl Food-processing industry   88
AMF REECE CR, s. r. o. Prostějov Strojírenský průmysl Engineering industry   49
AMSINTES, s. r. o. Olomouc Strojírenský průmysl Engineering industry – – 46
AMVCS  MICHAL VYROUBAL Prostějov Informační technologie Information technology   150
AQUASTYL spol. s r. o. Prostějov Ostatní Others   178
ASD SOFTWARE, s. r. o. Šumperk Informační technologie Information technology   154
ATELIER ATARYS, ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ, s. r. o. Přerov Ostatní Others   188
AUTO  ROLNÝ v. o. s. Prostějov Automobilový průmysl Automotive industry   101
AVL MORAVIA s. r. o. Přerov Automobilový průmysl Automotive industry – – 106
A.W. spol. s r. o. Šumperk Potravinářský průmysl Food-processing industry   97
AŽD PRAHA s. r. o. Olomouc Elektrotechnický průmysl Electrical engineering industry   21

B
BBA HRANICE, s. r. o. Přerov Strojírenský průmysl Engineering industry – – 66
BERNATKOVÁ VĚRA  EKOMA PROSTĚJOV Prostějov Ostatní Others   187
BIRKI spol. s r. o. Jeseník Ostatní Others   158
BÜROKOMPLET, s. r. o. Prostějov Informační technologie Information technology   152

C
CONSULTING 4U, s. r. o. Olomouc Informační technologie Information technology   148
CUKROVAR VRBÁTKY a. s. Prostějov Potravinářský průmysl Food-processing industry – – 92
CZECH REPUBLIC ONAMBA s. r. o. Olomouc Elektrotechnický průmysl Electrical engineering industry   22
ČESKOSLEZSKÁ VÝROBNÍ, a. s. Jeseník Strojírenský průmysl Engineering industry – – 37
ČESKÝ VÝROBEK s. r. o. Prostějov Ostatní Others   179

D
DAKR, spol. s r. o. Přerov Strojírenský průmysl Engineering industry   57
DAUBNEROVÁ MARIE Olomouc Textilní a oděvní průmysl Textile and clothing industry   111
DIRECT ECONOMY s. r. o. Olomouc Ostatní Others   166
DOLS, VÝROBA DVEŘÍ, OKEN, LISTOVNÍCH SCHRÁNEK, a. s. Šumperk Kovodělný průmysl Metalworking industry   78
DORŇÁK LUDĚK Olomouc Ostatní Others   172
DRAPS spol. s r. o. Olomouc Textilní a oděvní průmysl Textile and clothing industry   110
DTPV  SERVISNÍ, s. r. o. Prostějov Ostatní Others   180
DTVÝHYBKÁRNA A STROJÍRNA, a. s. Prostějov Strojírenský průmysl Engineering industry   50

E
EKOZIS spol. s r. o. Šumperk Ostatní Others   196
ELZACO spol. s r. o. Šumperk Elektrotechnický průmysl Electrical engineering industry – – 30
EPAVA OLOMOUC, a. s. Olomouc Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   127
EPCOS, s. r. o. Šumperk Elektrotechnický průmysl Electrical engineering industry   28

F
FARMAK, a. s. Olomouc Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries – – 133
FENIX GROUP a. s. Jeseník Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   118
FINGERPRO, s. r. o. Jeseník Elektrotechnický průmysl Electrical engineering industry   20
FIURÁŠEK JIŘÍ  ZLATNICTVÍ  STŘÍBRNICTVÍ Olomouc Ostatní Others   170
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FOUNDEIK, s. r. o. Olomouc Kovodělný průmysl Metalworking industry – – 75
FTL  FIRST TRANSPORT LINES, a. s. Prostějov Ostatní Others   181

G
GALA, a. s. Prostějov Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   134
GENERI, s. r. o. Šumperk Elektrotechnický průmysl Electrical engineering industry   29
GESSCZ, s. r. o. Přerov Strojírenský průmysl Engineering industry   58
GRAPO s. r. o. Olomouc Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   128
GRUNDFOS s. r. o. Olomouc Ostatní Others   167
GUBI COMPUTER SYSTEMS, s. r. o. Šumperk Informační technologie Information technology   155

H
HAJDO spol. s r. o. Olomouc Strojírenský průmysl Engineering industry – – 46
HANÁCKÁ KYSELKA s. r. o. Přerov Potravinářský průmysl Food-processing industry   93
HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY A PÉROVNY, a. s. Prostějov Strojírenský průmysl Engineering industry   51
HANAKOV, s. r. o. Prostějov Kovodělný průmysl Metalworking industry – – 76
HELLA AUTOTECHNIK s. r. o. Šumperk Automobilový průmysl Automotive industry   107
HONEYWELL AEROSPACE, a. s. Olomouc Strojírenský průmysl Engineering industry – – 46
HONKOVÁ JANA, YAHO  I  CENTRUM Přerov Ostatní Others   192
HOPAX s. r. o. Olomouc Strojírenský průmysl Engineering industry   39
HOPR GROUP, a. s. Olomouc Ostatní Others   168
HYDROSYSTEM PROJECT a. s. Olomouc Strojírenský průmysl Engineering industry   40

I, J
ISH&MSA ČERPADLA a. s. Olomouc Strojírenský průmysl Engineering industry   41
JESAN KOVO s. r. o. Šumperk Strojírenský průmysl Engineering industry   67
JESENICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r. o. Jeseník Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   119

K
KAZETO, spol. s r. o. Přerov Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries – – 141
KD TRANSPORT, MEZINÁRODNÍ ZASÍLATELSTVÍ, spol. s r. o. Olomouc Ostatní Others   171
KENDRION BINDER MAGNETY s. r. o. Prostějov Automobilový průmysl Automotive industry   102
KLEIN & BLAŽEK spol. s r. o. Šumperk Kovodělný průmysl Metalworking industry – – 81
KOLÁŘ JOSEF, ING.  PRINS Přerov Ostatní Others   191
KOUTNÝ spol. s r. o. Prostějov Textilní a oděvní průmysl Textile and clothing industry   112
KOVO TOPIČ a. s. Přerov Kovodělný průmysl Metalworking industry – – 77
KOVOTOPLAST, s. r. o. Jeseník Kovodělný průmysl Metalworking industry   74

L
LACHMAN INTERIER DESIGN s. r. o. Prostějov Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   135
LASKI, s. r. o. Prostějov Strojírenský průmysl Engineering industry   52
LÁZNĚ SLATINICE a. s. Prostějov Ostatní Others   182

M
MAKOVEC, a. s. Prostějov Potravinářský průmysl Food-processing industry – – 92
MDL s. r. o. Šumperk Kovodělný průmysl Metalworking industry – – 81
MELZER, spol. s r. o. Prostějov Informační technologie Information technology   151
MEOPTA  OPTIKA, s. r. o. Přerov Strojírenský průmysl Engineering industry   59
METRA ŠUMPERK s. r. o. Šumperk Elektrotechnický průmysl Electrical engineering industry – – 30
METRUM s. r. o. Přerov Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   138
MICOS spol. s r. o. Prostějov Elektrotechnický průmysl Electrical engineering industry   25
MIELE TECHNIKA s. r. o. Olomouc Elektrotechnický průmysl Electrical engineering industry   23
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MJM LITOVEL a. s. Olomouc Ostatní Others – – 176
M.K.R. PLUS spol. s r. o. Šumperk Kovodělný průmysl Metalworking industry   79
MLÉKÁRNA OTINOVES s. r. o. Prostějov Potravinářský průmysl Food-processing industry   89
M.L.S. HOLICE, spol. s r. o. Olomouc Elektrotechnický průmysl Electrical engineering industry – – 24
MODISO, v. o. s. ŠTERNBERK Olomouc Strojírenský průmysl Engineering industry   42
MONTÁŽE PŘEROV a. s. Přerov Strojírenský průmysl Engineering industry   60
MORA MORAVIA, s. r. o. Olomouc Strojírenský průmysl Engineering industry – – 47
MORATOP s. r. o. Olomouc Elektrotechnický průmysl Electrical engineering industry – – 24
MORAVSKÉ POTRAVINÁŘSKÉ STROJÍRNY, a. s. Olomouc Strojírenský průmysl Engineering industry   43
MORONG  SLUKO, s. r. o. Jeseník Ostatní Others   159
MOSEV PLAST s. r. o. Olomouc Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries – – 133
MUBEA  HZP s. r. o. Prostějov Automobilový průmysl Automotive industry – – 103
MULTIDISPLAY s. r. o. Přerov Elektrotechnický průmysl Electrical engineering industry – – 27

N
NORMA RZ s. r. o. Prostějov Elektrotechnický průmysl Electrical engineering industry   26
NUTREND D.S., a. s. Olomouc Potravinářský průmysl Food-processing industry   85

O
OBRÁBĚCÍ STROJE OLOMOUC spol. s r. o. Olomouc Strojírenský průmysl Engineering industry – – 47
OCELIT s. r. o. Jeseník Strojírenský průmysl Engineering industry   32
OLMA, a. s. Olomouc Potravinářský průmysl Food-processing industry   86
OMYA CZ s. r. o. Jeseník Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   120
ONDŘEJOVICKÁ STROJÍRNA, a. s. Jeseník Strojírenský průmysl Engineering industry   33

P
PALÍRNA U ZELENÉHO STROMU 
 STAROREŽNÁ PROSTĚJOV, a. s. Prostějov Potravinářský průmysl Food-processing industry   90

PALKO LADISLAV, ING. ARCH. Přerov Ostatní Others   190
PANAV, a. s. Olomouc Automobilový průmysl Automotive industry – – 100
PAPÍRTISK s. r. o. Olomouc Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   129
PARAGAN s. r. o. Přerov Automobilový průmysl Automotive industry   104
PARS NOVA, a. s. Šumperk Strojírenský průmysl Engineering industry – – 72
PERFO LINEA a. s. Prostějov Strojírenský průmysl Engineering industry   54
PICCOLA  M s. r. o. Přerov Automobilový průmysl Automotive industry   105
PIVOVAR HOLBA, a. s. Šumperk Potravinářský průmysl Food-processing industry – – 98
PIVOVAR LITOVEL, a. s. Olomouc Potravinářský průmysl Food-processing industry – – 87
PIVOVAR ZUBR a. s. Přerov Potravinářský průmysl Food-processing industry – – 96
PLASTICO spol. s r. o. Přerov Strojírenský průmysl Engineering industry   61
PLASTKON PRODUCT s. r. o. Jeseník Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   121
POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s. r. o. Olomouc Ostatní Others   173
POLÁKOVÁ DAGMAR  DAREX Přerov Ostatní Others   189
PRAMET TOOLS, s. r. o. Šumperk Strojírenský průmysl Engineering industry   68
PRECHEZA a. s. Přerov Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   139
PRESBETON NOVA, s. r. o. Olomouc Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   130
PREST PŘEROV a. s. Přerov Strojírenský průmysl Engineering industry   62
PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ, a. s. Jeseník Ostatní Others   160
PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY s. r. o. Přerov Strojírenský průmysl Engineering industry   63
PSOTKA OLDŘICH Jeseník Ostatní Others   161
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PSP SPECIÁLNÍ STROJÍRNA, a. s. Přerov Strojírenský průmysl Engineering industry – – 66
PZA KOVOSTROJ s. r. o. Jeseník Strojírenský průmysl Engineering industry   34

R
REINOLD s. r. o., MANFRÉD REINOLD Jeseník Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   122
REMACHEM a. s. Prostějov Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   136
REMAS  INSTITUT ALTERNATIVNÍCH STUDIÍ 
JAROSLAVA ŠVENDY Olomouc Ostatní Others   169

REP TISK spol. s r. o. Jeseník Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   125
RESTA s. r. o. Přerov Strojírenský průmysl Engineering industry   64
RPICEKONOMSERVIS PŘEROV s. r. o. Přerov Ostatní Others   193
RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY, a. s. Šumperk Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   142

S
SAINTGOBAIN WEBER TERRANOVA, a. s. Jeseník Ostatní Others   162
SANJV s. r. o., ZÁVOD LOŠTICE, 
STŘEDISKO CNC HORIZONTEK Šumperk Strojírenský průmysl Engineering industry   69

SEMO a. s. Prostějov Ostatní Others   183
SEV LITOVEL s. r. o. Olomouc Automobilový průmysl Automotive industry – – 100
SEZAKO PŘEROV s. r. o. Přerov Strojírenský průmysl Engineering industry   65
SIDA s. r. o. Prostějov Ostatní Others   184
SIGMA GROUP a. s. Olomouc Strojírenský průmysl Engineering industry   44
SIGNALBAU a. s. Přerov Elektrotechnický průmysl Electrical engineering industry – – 27
SITAP, s. r. o. Přerov Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries – – 141
SIVERA ELECTRONIC s. r. o. Přerov Informační technologie Information technology   153
SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s. Prostějov Potravinářský průmysl Food-processing industry   91
SLEZSKÝ KÁMEN a. s. Jeseník Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   123
SPEDITION FEICO spol. s r. o. Prostějov Ostatní Others   185
SSI SCHÄFER s. r. o. Přerov Strojírenský průmysl Engineering industry – – 66
STAVIZOL ISO spol. s r. o. Olomouc Ostatní Others   174
STOMIX, spol. s r. o. Jeseník Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   124
STROJÍRNY PROSTĚJOV, a. s. Prostějov Strojírenský průmysl Engineering industry   53
STUDIO CTC s. r. o. Prostějov Ostatní Others   186
SULKO s. r. o. Šumperk Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   143
SV VÝROBNÍ, s. r. o. Prostějov Strojírenský průmysl Engineering industry   55
ŠUMPERSKÁ PROVOZNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ 
SPOLEČNOST, a. s. Šumperk Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   144

T
TEMPISH s. r. o. Olomouc Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   131
TESCO SW a. s. Olomouc Informační technologie Information technology   149
TILAK, a. s. Šumperk Textilní a oděvní průmysl Textile and clothing industry – – 116
TIMKEN ČR s. r. o. Olomouc Strojírenský průmysl Engineering industry – – 47
TOPOS PREFA TOVAČOV a. s. Přerov Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   140
TOPTERAMO s. r. o. Jeseník Ostatní Others   163
TORAY TEXTILES CENTRAL EUROPE s. r. o. Prostějov Textilní a oděvní průmysl Textile and clothing industry   113
TOS OLOMOUC, s. r. o. Olomouc Strojírenský průmysl Engineering industry   45
TOUAX s. r. o. Jeseník Ostatní Others   164
TRUMF INTERNATIONAL s. r. o. Přerov Potravinářský průmysl Food-processing industry   94
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T.S. BOHEMIA a. s. Olomouc Ostatní Others – – 176
U

UNISTAV spol. s r. o. Jeseník Ostatní Others   165
UNITA, spol. s r. o. Jeseník Potravinářský průmysl Food-processing industry   84
URDIAMANT, s. r. o. Šumperk Strojírenský průmysl Engineering industry   70
UVAX, s. r. o. Šumperk Kovodělný průmysl Metalworking industry   80

V
VÁHALA a spol. s r. o. Přerov Potravinářský průmysl Food-processing industry   95
VAN DEN BERG a. s. Prostějov Textilní a oděvní průmysl Textile and clothing industry – – 114
VÁPENKA VITOŠOV s. r. o. Šumperk Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries – – 145
VELOBEL, s. r. o. Jeseník Strojírenský průmysl Engineering industry   35
VHH THERMONT s. r. o. Olomouc Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   132
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s. Jeseník Strojírenský průmysl Engineering industry   36
VITOSLAVSKÁ JARMILA Přerov Textilní a oděvní průmysl Textile and clothing industry   115
VOP026 ŠTERNBERK, s. p. Olomouc Strojírenský průmysl Engineering industry – – 48
VPO PROTIVANOV, a. s. Prostějov Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   137

W
WANZL spol. s r. o. Olomouc Strojírenský průmysl Engineering industry – – 48
WAREX spol. s r. o. Jeseník Strojírenský průmysl Engineering industry – – 37
WISCONSIN ENGINEERING CZ s. r. o. Prostějov Strojírenský průmysl Engineering industry   56

Z
ZAHRADA OLOMOUC s. r. o. Olomouc Ostatní Others   175
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO JESENÍK Jeseník Ostatní zpracovatelský průmysl Other processing industries   126
ZLKL, s. r. o. Šumperk Strojírenský průmysl Engineering industry   71
ZOMAPLAST, s. r. o. Přerov Ostatní Others – – 194
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