
Gröbeho vila, Havlíčkovy sady 58, Praha 27. 9. 2016





OBSAH

ArcelorMittal Ostrava a.s.
Bang & Olufsen, s. r. o. 
BONATRANS GROUP a.s.
BORCAD cz s.r.o.
BRANO GROUP, a.s.
Brose CZ spol. s r.o.
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.  
Dodávky automatizace, spol. s r.o.
ELCOM, a.s.
ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o.
FLTC Europe a.s.
GABEN, spol. s r. o.
Hanon Systems Autopal s.r.o. 
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 
IMCoPharma a.s. 
ING corporation, spol. s r.o.
Invent Medical Group, s.r.o.
IVITAS, a.s.
KUPSON spol. s r. o.
KVADOS, a.s.
LANEX a.s.
Lightdrop, s.r.o.
LumiTRIX s.r.o.
mcePharma s.r.o.
MEPAC CZ, s.r.o.  
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
OSRAM Česká republika s.r.o.
PrimeCell Therapeutics a.s. 
PROWORK spol. s r. o.
PTS Josef Solnař, s.r.o.
ROBOTSYSTEM, s.r.o. 
RSI SOFT s.r.o.
Smart Heating Technology s.r.o. 
ŠKODA VAGONKA a.s.
TINT s.r.o.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a.s.
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 
Varroc Lighting Systems, s.r.o.
VOP CZ, s.p.
VÚHŽ a.s. 
Vyncke s.r.o.

...................................................................................................................................................................... 1
........................................................................................................................................................................... 2

...................................................................................................................................................................... 3
.................................................................................................................................................................................... 4

............................................................................................................................................................................... 5
................................................................................................................................................................................ 6

................................................................................................................................. 7
...................................................................................................................................................... 8

.............................................................................................................................................................................................. 9
............................................................................................................................................................. 10

.................................................................................................................................................................................... 11
................................................................................................................................................................................ 12

............................................................................................................................................................. 13
.................................................................................................................................................. 14

................................................................................................................................................................................... 15
............................................................................................................................................................... 16
................................................................................................................................................................ 17

............................................................................................................................................................................................... 18
............................................................................................................................................................................. 19

.......................................................................................................................................................................................... 20
.............................................................................................................................................................................................. 21

..................................................................................................................................................................................... 22
....................................................................................................................................................................................... 23

.................................................................................................................................................................................. 24
................................................................................................................................................................................... 25

........................................................................................................................... 26
............................................................................................................................................................. 27

................................................................................................................................................................ 28
......................................................................................................................................................................... 29
........................................................................................................................................................................ 30

.......................................................................................................................................................................... 31
....................................................................................................................................................................................... 32

........................................................................................................................................................ 33
......................................................................................................................................................................... 34

............................................................................................................................................................................................... 35
............................................................................................................................................................... 36

..................................................................................................................... 37
...................................................................................................................................................... 38

........................................................................................................................................................... 39
........................................................................................................................................................................................... 40

................................................................................................................................................................................................ 41
.......................................................................................................................................................................................... 42



ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžební skupiny ArcelorMittal. Výrobní činnost společnosti je zaměřena 
především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché 
válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Společnost je největším výrobcem 
silničních svodidel a jediný výrobcem orientovaných transformátorových plechů v Česku. Významně investuje do výzkumu a vývoje 
s cílem zlepšovat svou konkurenceschopnost prostřednictvím výrobků s vysokou přidanou hodnotou a snižováním energetické 
náročnosti. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají 7 250 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci dokončené v roce 
2015 vyrábí surové železo i ocelové výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí.

ArcelorMittal 
Ostrava a.s.

www.arcelormittal.com/ostrava 

Velikost firmy: velká
Kapitál: zahraniční
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Bang & Olufsen je dánský výrobce a designer audio a video produktů. Vyrábí velice exkluzivní řady televizorů, hudebních systémů, 
reproduktorů a multimediálních produktů, které kombinují technologicky akustickou dokonalost s nadčasovým sobě vlastním designem. 

Společnost Bang & Olufsen, založená v Dánsku v roce 1925, je světově známý výrobce nadstandardní spotřebitelské elektroniky. 
Společnost klade důraz nejen na kvalitu zvuku a obrazu, ale také na design, volbu materiálů a špičkové řemeslné provedení. Poprvé 
v historii Bang & Olufsen opustil s vlastními výrobními aktivitami hranice Dánska a v září 2004 zahájil výrobu v České republice, v závodě 
v Kopřivnici. Tam kromě montáže výrobků firma realizuje i své vývojové aktivity.

Firma se v oblasti inovací a vývoje zabývá vývojem nových produktů a komponentů, především z hlediska mechaniky, akustiky 
a elektroniky. 

Bang & Olufsen, s.r.o. 

www.bang-olufsen.com 

Velikost firmy: velká
Kapitál: zahraniční
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BONATRANS GROUP vyvíjí, vyrábí a dodává kompletní sortiment železničních dvojkolí, kol, náprav a obručí pro všechny typy kolejových 
vozidel.

Zkušenosti s vývojem a s dodávkami dvojkolí a jejich dílů pro různorodé aplikace a dle různorodých technických podmínek do více než 
80 zemí světa umožňují dodat zákazníkovi výrobek, který je optimalizován pro konkrétní použití. BONATRANS uvede každoročně do 
provozu okolo padesáti nových výrobků.

Výrobní sortiment zahrnuje jak hnací dvojkolí pro nejnáročnější aplikace s vysokými přesnostmi, včetně montáže převodovky, brzdových 
kotoučů, ložiskových systémů, tak i dvojkolí pro nákladní dopravu, kde je často klíčová otázka tepelného zatížení při brzdění těžkých 
vagónů.

BONATRANS se také intenzivně zabývá snižováním hluku při provozu kolejových vozidel. V této oblasti nabízí vlastní originální 
konstrukci pryží odpruženého kola pro městskou a příměstskou dopravu a také různé varianty vlastních tlumičů hluku přesně 
„laděných“ dle požadavků a potřeb zákazníka.

BONATRANS 
GROUP a.s.

http://www.bonatrans.cz/cs/  

Velikost firmy: velká
Kapitál: tuzemský
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Společnost BORCAD cz byla založena v roce 1990 jako konstrukčně-vývojové studio současným spolumajitelem a jednatelem 
Ing. Ivanem Borutou. Dnes je BORCAD cz předním evropským výrobcem kolejové a zdravotnické techniky. Společnost má 240 
zaměstnanců, exportuje do více jak 80 zemí světa a díky jedinečnému designu a originálním konstrukčním řešením patří k nejinovativnějším 
firmám v oboru. Obrat za rok 2014 dosáhl 530 mil. Kč.

V oblasti kolejové techniky nabízí BORCAD cz komplexní sortiment pro interiéry osobních vlaků. Regionální sedadla dodává mimo jiné do 
vlaků obsluhujících všechna významná moskevská letiště a podílela se na dodávkách pro dějiště zimních olympijských her 2014 v Soči. 
Sedadla z Borcadu jsou i ve vlacích Pendolino a nově byly vybaveny také vlaky Leo Express. BORCAD cz spolupracuje s takovými 
zákazníky, jako jsou Siemens, Stadler nebo Deutsche Bahn.

Ve zdravotní technice se BORCAD cz zaměřuje na vývoj, konstrukci a výrobu porodních postelí, gynekologických, transportních 
a dialyzačních křesel. V tomto segmentu patří ke světové špičce, o čemž svědčí i řada prestižních designových ocenění. Nezaměnitelné 
produkty z Borcadu slouží pacientům a zdravotníkům doslova po celém světě.

Silnou stránkou společnosti BORCAD cz je kvalitní vývojové a konstrukční zázemí. Všechny produkty se mohou pochlubit unikátním 
technickým řešením a vynikajícím designem. Prestižní designové ocenění Red Dot získala v roce 2011 gynekologická ordinace Gracie 
a o rok později pak luxusní sedadlo do vlaků Comfort.

BORCAD cz s.r.o.

http://www.borcad.cz/
http://www.gracie.eu/

Velikost firmy: velká
Kapitál: tuzemský
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Skupina Brano Group je předním českým výrobcem automobilových komponentů, zvedacích zařízení a zavíračů dveří, plynových 
a elektrických kotlů.

Historicky první předchůdce dnešní organizace BRANO GROUP vznikl v Hradci nad Moravicí v roce 1862. Roku 2012 tak firma oslavila 
již 150 let svého trvání. Jedná se o ryze českou společnost, která se v České republice nachází vedle Hradce nad Moravicí rovněž 
v Olomouci, Zubří, Litovli, Uničově, Jablonci nad Nisou, Jilemnici, Jičíně, Rakovníku a Novém Boru. Své pobočky má i v zahraničí, a to 
na Slovensku, v Německu, Rusku, Číně, Jihoafrické republice a USA. K zákazníkům patří prakticky všechny světové automobilky. 

BRANO GROUP vyrábí automobilové zámkové systémy, pedálové systémy, páky ruční brzdy, tlumiče, houkačky, topení, opěrky hlavy 
a další komponenty pro osobní vozy, užitkové i nákladní vozy, autobusy apod. Do výrobního portfolia patří také zavírače dveří (BRANO 
ZAVÍRÁ SAMO), zvedací zařízení, odlitky z šedé a temperované litiny, plastové výlisky. 

Firma se také intenzivně věnuje vývoji a inovacím. Výzkumné a vývojové oddělení firmy pracuje na projektech, které pocházejí jak 
z vlastního braneckého vývoje, tak z vývoje ve spolupráci se zákaznickým partnerem. Firma již inovovala např. zámek sedačky VW 376 
pro Audi Q5, zámkový systém čelního panelu nové generace kabiny Scania, závěsy pro Audi Q5 či zámek kapoty pro Volvo - platforma 
SPA. Před dokončením je také design zvedáku pro vozy Škoda Kodiaq a VW Tiguan. Firma také spolupracuje v několika projektech 
s Moravskoslezským automobilovým klastrem, např. na vytvoření databáze vad a poruch plastových dílů, databází znalostí spojování 
plastů a kovů.

BRANO 
GROUP, a.s.

http://www.brano.eu/

Velikost firmy: velká
Kapitál: tuzemský
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Společnost Brose je celosvětově pátý největší dodavatel komponentů pro automobilový průmysl. Jejich mechatronické systémy pro 
dveře, sedadla nebo elektrické motory lze dnes najít v každém druhém novém vozidle po celém světě. Společnost zaměstnává více než 
24 000 zaměstnanců na 60 místech ve 23 zemích světa.

Firma je v  České republice ve svém výrobním závodě v Kopřivnici  a Rožnově p. Radhoštěm zaměřena na výrobu a vývoj sedadlových 
systémů, uzamykacích systémů bočních, zadních i bočních posuvných dveří a také na výrobu elektromotorů EBS, ventilátorů topení 
a klimatizace osobních automobilů. V rámci celé skupiny Brose by se pak česká pobočka měla stát kompetenčním centrem pro výrobu 
sedacích systémů s vlastním vývojem a zákaznickými týmy. 

Brose CZ 
spol. s r.o.

www.brose.com

Velikost firmy: velká
Kapitál: zahraniční
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Continental vyvíjí inteligentní technologie pro dopravu osob a jejich zboží. Jako spolehlivý partner a mezinárodní dodavatel pro auto- 
mobilový průmysl, výrobce pneumatik a průmyslový partner poskytuje udržitelné, bezpečné, pohodlné, individuální a cenově dostupná 
řešení. 

Společnost Continental má v Moravskoslezském kraji dva závody – výrobní ve Frenštátu pod Radhoštěm a v Ostravě, kde se nachází 
jediné R&D v rámci celé České republiky. Toto vývojové centrum je kompetentní pro celosvětový výzkum a vývoj v oblasti senzorů 
a aktuátorů. Tyto špičkové technologické systémy hrají stále důležitější roli při dalším snižování emisí a spotřeby paliva vysoce 
efektivních nízkoemisních spalovacích motorů.

Continental Automotive 
Czech Republic s.r.o. 

www.continental-automotive.com/www/automotive_de_en/ 

Velikost firmy: velká
Kapitál: zahraniční
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Dodávky 
automatizace, spol. s r.o. 

http://www.daas.cz/ 

Velikost firmy: malá
Kapitál: tuzemský

Společnost Dodávky automatizace spol. s r.o. je firma s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi. Firma byla založena v r. 1994 
vyčleněním z Vítkovice a.s. na společnost s ručením omezeným. Předmětem podnikatelské činnosti firmy je realizace inženýrských 
zakázek v energetice, teplárenství a strojírenství v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů, měření a regulace, 
elektro a vyhrazených strojních části. Firma zajištuje projekci, výrobu, montáže a zprovoznění u konečného zákazníka. Působí jako 
projekčně inženýrská, dodavatelsko montážní a servisní organizace v oblasti měření a regulace, automatických systémů řízení techno-
logických procesů, elektro do 1 kV a dodavatelsky do 22 kV. Firma vlastní certifikát ISO 9001:2009 a OHSAS 18001:2008 pro rozsah 
vývoje, projekce, výroby a montáže.

Od zahájení podnikatelské činnosti má firma Dodávky automatizace vlastní vývojovou základnu a většina výrobního sortimentu firmy 
pochází z výsledků její vlastní vývojové činnosti. 

Výsledky práce řešitelského týmu firmy jsou silně orientovány na aplikační oblast a výsledky vývoje jsou uplatňovány ve vlastní výrobě. 
Z vývojové činnosti firmy jsou ve výrobě komerčně využívány rozváděčové skříně pro elektrotechniku. Z oblasti mikroelektroniky jsou na 
trhu úspěšně komerčně nabízeny různé typy převodníků elektrických signálů, ukazatele průmyslových veličin, limitéry, napájecí zdroje 
a zejména kalibrátory průmyslových signálů řady ZUS, dodávané do zemí EU, Asie, Ruska a Jižní Ameriky.

V současnosti firma v oblasti vývoje úzce spolupracuje s klastrem Envicrack a VŠB TU Ostrava na řešení účelného využití akumulace 
elektrické energie. Výsledným produktem této spolupráce je prototyp třínápravové lokomotivy, určené pro práci na technologických 
vlečkách průmyslových podniků. Na tento vývoj plynule navazuje vývojová řada akumulátorových vlečkových tahačů 170 KW, 
energetických vozů a rychlonabíjecích stanic, vybavených výkonovým PM (polovodičový měnič) vlastní konstrukce.
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Technologická společnost ELCOM, a. s. poskytuje vysoce specializované služby v oblasti silnoproudé elektrotechniky, elektroenergetiky, 
měřicí techniky a průmyslové automatizace. Ve firmě pracuje cca 170 zaměstnanců v pěti divizích. Společnost ELCOM, a.s. v souladu 
s národní iniciativou Průmysl 4.0 vyvíjí a navrhuje svá řešení v oblasti inteligentních testovacích a měřicích systémů, jež jsou schopny 
komunikovat jak mezi sebou, tak s testovanými produkty či jejich částmi. Svým zákazníkům dodává elektrické pohony, měniče, průmys-
lové napájecí systémy, testovací a měřicí systémy a softwarové aplikace s využitím technologie virtuální instrumentace. Firma disponuje 
kompletním portfoliem činností od projektování, designu navrhovaného řešení, vývoje SW, přes výrobu dodávaných zařízení až po 
instalaci a technickou podporu u zákazníka. Společnost je jako dodavatel aktivní zejména v regionech střední Evropy, na blízkém 
východě, ve Spojených státech amerických a v Číně.

ELCOM, a.s.

www.elcom.cz

Velikost firmy: střední
Kapitál: tuzemský

Představení činností jednotlivých divizí:

• Divize Realizace a inženýrink – se sídlem v Brně a Ostravě se věnuje 
 dodávkám rozvodných a kompenzačních zařízení nízkého 
 a vysokého napětí s důrazem na zajištění elektromagnetické 
 kompatibility celého výkonového systému.
• Divize Pohony – sídlící v Praze je jednou z nejstarších divizí společnosti 
 ELCOM, a.s. Svoji činnost v oblasti elektrických pohonů a jejich komponent 
 rozvíjí již od roku 1992, se zaměřením na pohony v prostředí s nebezpečím 
 výbuchu, v energetice, ve vodárnách, v těžebním průmyslu atd. 
 Je systémovým integrátorem firmy Siemens pro dodávky motorů 
 do prostředí s nebezpečím výbuchu (dříve motorů firmy Loher, 
 před jejím začleněním do skupiny Siemens).
• Divize Aplikované elektroniky – se sídlem v Brně je zaměřena 
 na výzkum, vývoj a výrobu speciálních výkonových elektronických 
 zařízení, zejména speciálních napájecích zdrojů pro železnici 
 a zkušebny elektrických strojů.
• Divize Virtuální instrumentace – založena v roce 1997 má své sídlo 
 v areálu Vědecko-technologického parku Ostrava. Zabývá se designovými, 
 projekčními, výzkumnými a vývojovými činnosti v oblasti zákaznických 
 testovacích a měřicích systémů a mechatronických aplikací pro širokou 
 škálu technologických segmentů průmyslu, zejména pro oblast 
 automobilového a elektrotechnického průmyslu a energetiky.
• Divize Výroba – se sídlem v technologickém parku 
 v Bystřici nad Pernštejnem slouží jako výrobní závod pro ostatní divize 
 a dále pak jako materiálně-logistická centrála firmy.
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ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. je firmou s historií sahající do roku 1991. Ve velké míře se zabýváme vývojem a výrobou rozsáhlého 
sortimentu vlastních výrobků z oblasti domovní dorozumívací techniky a přístupových systémů. Tyto produkty nabízíme svým 
zákazníkům pod registrovanou obchodní značkou Czechphone®.

Nová generace našich produktů promění jakýkoliv dům v inteligentní a hlavně bezpečné obydlí. Systém pomáhá zajistit komunikaci 
a kontrolovaný vstup do bytových domů včetně možnosti hovoru prostřednictvím GSM modulu (mezi zvonkovým tablem a mobilním 
telefonem). Zařízení neomezuje vlastníky, ale naopak zamezuje vstup nežádoucím osobám. Integrovaný alarm v každém telefonu 
a systém propojení kabeláže umožňuje zabezpečit majetek ve všech bytech.

Dbáme na výraznou kvalitu námi odvedené práce, a proto zaměstnáváme pracovníky s vysokou odborností. S postupným vývojem 
nových technologií neustále rozšiřujeme a modernizujeme své technické prostředky a vybavení. Naší prioritou je spokojený zákazník.

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o.

www.czechphone.cz

Velikost firmy: malá
Kapitál: tuzemský
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Společnost FLTC Europe a.s. zahájila činnost v roce 2013, je zaměřena na výzkum a vývoj progresivních osvětlovacích systémů pro 
automobilový průmysl. Firma je složena z expertů všech odborností, které jsou klíčové pro návrh automobilové osvětlovací techniky: 
konstrukční vývoj, vývoj optiky, vývoj elektroniky, teplotní výpočty a virtuální testování, technologie, kvalita atd. 

Zaměření firmy na vývoj technicky a technologicky náročnější výroby a na realizaci certifikovaných produktů pro jednotlivé zákazníky je 
předpokladem vysoké produktivity společnosti. Součástí činnosti společnosti je také stavba prototypů světelné techniky pro auto- 
mobily. 

FLTC Europe a. s. byla na počátku tvořena skupinou 15 vývojových pracovníků se zkušenostmi z nadnárodních společností a se 
znalostmi, referencemi a know-how v oblasti vývoje a výroby světelné techniky pro automobily. V současnosti je ve společnosti 
zaměstnáno 32 zaměstnanců. 

FLTC Europe a.s. 

http://fltc.eu/

Velikost firmy: malá
Kapitál: tuzemský
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Firma Gaben je ryze česká a založil ji pan Pavel Benda v roce 1991. Dnes zaměstnává 40 pracovníků a patří mezi nejvýznamnější inovativní 
firmy v kraji.

Firma se zaměřuje na systémy automatické identifikace, tedy označování předmětů nebo výrobků, který umožní zákazníkovi v každé 
okamžiku znát místo, kde přesně se označený produkt nachází a jakým způsobem prochází celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem. 
Firmám to přináší možnost lepší koordinace výroby, zlepšení její efektivnosti a minimalizace nákladů. K tomu účelu se používají zejména 
čárové kódy a nově i bezkontaktní, radiofrekvenční technologie RFID. 

Podstata tkví v automatickém přečtení čipu, který je umístěn na výrobku či materiálu. Kontrolní místa (čtecí brány) jsou vybaveny čtečkou, 
která přenáší informaci o průchodu čipu do firemních informačních systémů. Hlavní výhodou RFID technologie je čtení bez přímé viditelnosti, 
čip může být uvnitř krabice nebo výrobku. V našem kraji se technologie RFID používají např. ve společnosti Siemens či Continental.

Desítky společných výzkumných projektů ve výzkumných laboratořích na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava a na Českém 
vysokém učení technickém v Praze poskytují firmě Gaben zkušenosti, které umožňují realizovat dlouhodobě přínosná řešení a nabízet 
výrobky s vysokou přidanou hodnotou. 

GABEN, spol. s. r. o. 

http://www.gaben.cz/

Velikost firmy: malá
Kapitál: tuzemský
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Společnost vyvíjí a vyrábí komponenty klimatizační a chladicí techniky pro automobilový průmysl. Mezi hlavní zákazníky společnosti patří 
Ford, Jaguar Land Rover, VW, Daimler, Hyundai Motor Group, Audi a Volvo. S téměř 2.000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal 
dvě technická centra a dva výrobní závody v Novém Jičíně a Hluku.

Hanon Systems 
Autopal s.r.o. 

www.hanonsystems.com/En

Velikost firmy: velká
Kapitál: zahraniční
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Konstrukční kancelář společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. sídlící ve Vědecko-technologickém parku v Ostravě se zabývá 
konstrukčními návrhy výrobků automobilového osvětlení. Společnost HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. je rodinný podnik, který už více 
než 100 let vyvíjí a vyrábí osvětlovací techniku a elektroniku pro prestižní světové automobilky. Zároveň vlastní jednu z celosvětově 
největších organizací s náhradními díly pro automobilové doplňky a příslušenství.

Společnost zavádí na trh nové - inovované výrobky. Například svítilny osazené LED technologií, světlomety s „inteligentním chováním“- 
světlomety reagující na aktuální provoz bez zásahu řidiče. Společnost buduje v Mohelnici technické centrum s globální působností. 
Centrum dodává kompletní projekty automobilového osvětlení výrobním závodům koncernu Hella v Evropě, Severní Americe a v Asii. 
Světlomety a zadní skupinové svítilny navrhuje například pro automobilky skupiny VW, Ford, Daimler, BMW. Dále pro nákladní automobily 
značky DAF, Volvo, Scania. Hella v Česku sice sídlí v moravské Mohelnici, kvůli nedostatku lidí v tomto regionu má ale svoji vývojovou 
kancelář i v Ostravě.

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 
Konstrukční kancelář ve Vědecko-technologickém 
parku v Ostravě

www.hella.cz
www.hella.jobs.cz

Velikost firmy: velká
Kapitál: zahraniční
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IMCoPharma a.s. 

www.imcopharma.cz  

Velikost firmy: malá
Kapitál: tuzemský

IMCoPharma a.s. je farmaceutická společnost, která se zabývá transferem farmaceutických technologií, léčiv, léčivých a pomocných 
látek především původem EU pro své zákazníky ve Společenství nezávislých států (SNS). Na základě dlouholetých výsledků má 
IMCoPharma v EU status spolehlivého, zkušeného a silného partnera pro země SNS. V poslední době IMCoPharma a.s. spolupracuje 
se sesterskou společností mcePharma s.r.o. (v rámci struktury Vivesa holding s.r.o.) na projektech výzkumu a vývoje multikomponentních 
směsí.  Sídlo společnosti IMCoPharma se nachází v Bílovci. 
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ING corporation, s.r.o. se od roku 1991 věnuje výzkumu, vývoji, výrobě, prodeji a servisu v oblasti ortotiky a protetiky. Výzkum a vývoj firmy 
je zaměřen na aplikaci moderních digitálních technologií (3D skenování, CAD navrhování, CNC obrábění, 3D tisk, biomechanické pohybové 
analýzy), pokročilých materiálů (uhlíkové kompozity, silikonové materiály) a klinicko-technických postupů v ortotice a protetice. Výsledky 
firmy jsou aplikovány i ve firmě Ortopedická protetika Frýdek-Místek, která vznikla v roce 2010 z klinické divize firmy ING corporation. 

Výzkumně-vývojové projekty řeší firma společně s významnými akademickými, klinickými a průmyslovými partnery z tuzemska i ze 
zahraničí. V oblasti výroby, prodeje a distribuce zdravotnických prostředků spolupracuje s předními tuzemskými i zahraničními firmami 
z oboru ortotiky a protetiky.

ING corporation, 
spol. s r.o. 

www.ingcorporation.cz

Velikost firmy: malá
Kapitál: tuzemský
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Invent Medical Group je high-tech medicínský start-up se sídlem v Ostravě. Firma je zaměřena na využití synergie pokročilé technologie 
Direct Digital Manufacturing (3D skenování, počítačové modelování a 3D tisk) a integrovaných systémů pro online diagnostiku 
u zakázkových ortotických a protetických pomůcek. Cílem firmy je inovace produktů (smart produkty), inovace procesů (plně digitální 
proces) a inovace business modelu (globální uplatnění zakázkových produktů a služeb) v ortotice a protetice. Firma také buduje vlastní 
mezioborový inovační inkubátor (Innovation Lab) ve spolupráci s akademickými, klinickými a průmyslovými partnery z tuzemska i zahraničí.

Invent Medical 
Group, s.r.o. 

www.inventmedical.com 

Velikost firmy: mikropodnik
Kapitál: tuzemský
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Společnost IVITAS je projekční a konstrukční kancelář, která se zaměřuje na technické výpočty, projektování  a dodávky technologických 
celků (tlakové celky, hořáky, výměníky, tlumiče hluku, sila, zásobníky, apod.) Na trhu existuje již od roku 1996 a v současnosti zaměstnává 
okolo 30 kvalifikovaných odborníků.

IVITAS je autorem koncepčního designu a realizačního projektu na obnovu kotelní části elektráren Tušimice II a Prunéřov II, další významné 
reference společnosti zahrnují např. návrh a dodávku tlumičů hluku, studie změn palivové základny, realizační projekt SCR reaktoru, návrhy 
ocelových konstrukcí různých typů a určení, projekty spalinových cest a jiné (více na www.ivitas.cz).

IVITAS, a.s.

www.ivitas.cz

Velikost firmy: střední
Kapitál: tuzemský  
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KUPSON spol. s r.o. je ryze česká společnost založena v roce 1991. Od svého založení působí v oblasti vývoje, výroby a servisu elektro- 
nických zařízení. Zaměřuje se především na výrobu vlastních výrobků, které prodává převážně prostřednictvím prodejních a servisních 
organizací nejen po celé České republice, ale také v zahraničí. Hlavním výrobním programem jsou elektronické systémy ochrany zboží 
v obchodech a čipové identifikační systémy jako je výdej pohonných hmot, přístupové a docházkové systémy. V neposlední řadě se 
zabývají vývojem a výrobou zakázkových výrobků.

KUPSON spol. s r.o. 

www.kupson.cz

Velikost firmy: malá
Kapitál: tuzemský 
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KVADOS je od roku 1992 respektovaným výrobcem a dodavatelem vlastních softwarových řešení pro  oblasti obchodu, výroby, logistiky 
a řízení vnitrofiremních procesů

Řešení společnosti se každodenně uplatňují ve 12 zemích světa a přispívají nejen k lepším hospodářským výsledkům zákazníků, ale 
mnohde i k optimalizaci procesů a změn myšlení lidí.

Inovace jsou podstatou společnosti, a tak neustále hledají nové myšlenky, cesty, postupy a technologie. Kromě trvalých investic do 
vlastního oddělení výzkumu a vývoje spolupracují s předními světovými partnery, řadou vysokých škol a jsou členy oborového sdružení 
IT Cluster. Jako jedna z mála českých softwarových společností disponuje vlastním datovým centrem.

KVADOS, a.s.

www.kvados.cz

Velikost firmy: střední
Kapitál: tuzemský
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Firma LANEX a.s. je spolehlivý obchodní partner. Firemní slogan ,,You can be sure´´ je vyjádřením podstaty našeho vztahu k zákazníkům. 
Tradice výroby textilních lan sahá v Bolaticích až do roku 1949. Značka LANEX se přitom úspěšně rozvíjí od počátku 90. let 20. století.

Základní podnikatelskou strategií od začátku 90. let je proexportní orientace, budování firmy evropského formátu založené na speciali- 
zaci, vývoji, aplikací nových technologií, kvalitě a flexibilitě. LANEX působí celosvětově svými dodávkami do více než 50-ti zemí, přičemž 
dominantní podíl mají trhy EU a Ruska. Podíl exportu tvoří 85% z obratu.

Přinášíme technologicky vyspělé produkty z různých oborů technického textilu. Od vysokopevných polypropylenových vláken po vlákna 
pro umělé trávníky, od lodních lan po lana horolezecká či záchranná. V každém sortimentu se orientujeme na specializaci, výklenkové 
trhy, rychlé dodávky na míru a na čas.

Naše poslání je individuálním přístupem k zákazníkovi, stálou péčí o jakost, vývoj produktů a zvyšování jejich užitné hodnoty budovat 
a upevňovat dlouhodobé partnerské vztahy se zákazníky. Dále přitom posilovat image seriozní, respektované a úspěšné firmy, budující 
své jméno na světovém trhu.

LANEX a.s.

www.lanex.cz

Velikost firmy: velká
Kapitál: tuzemský  
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Společnost Lightdrop vznikla spojením kreativních jedinců s cílem vytvářet smart produkty, které se stanou pomůckou profesionálů. 
Partnery společnosti jsou významné instituce z oblasti vědy a výzkumu a produkty jsou směrovány do oblastí automobilového, textilního, 
potravinářského a chemického a zdravotnického průmyslu. Podílí se na vývoji zakázkových LED osvětlení pro průmysl a laboratoř 
a terapeutických LED zdrojů světla. Nabízí spolupráci týmům při řešení unikátních aplikací v oblasti LED technologií, mechatroniky, lékařské 
přístrojové techniky atd. V současnosti firma dokončuje projekt s názvem Smart Spectrometr (ultrakompaktní měřicí přístroj pro měření 
zdrojů světla) a zahajuje projekt inteligentního osvětlení pro osvětlování skleníků.

Lightdrop, s.r.o. 

www.lightdrop.cz

Velikost firmy: malá
Kapitál: tuzemský 



Jsme mladá, inovativní a rostoucí Hi-tech firma, která vyvíjí, vyrábí a prodává komplexní technický systém (SW + HW) a Know-how pro 
pro zajištění dlouhodobých světelných instalací, promítaných na exteriéry budov a jiných významných objektů (video-mapping). 

Příběh jako z amerického filmu: Vše začalo jako typický garážový start-up. Tři kamarádi v čele s Lukášem Brusem vybrali stavební 
spoření, jeden z nás dal rovnou výpověď v práci a začali jsme společně pracovat na prvním prototypu přístroje. 

Na začátku, jak už to bývá, byla náhoda. Parta kamarádů se podílela na vánoční video-mappingové akci v Kopřivnici, jenže technika 
ani počasí nebyly ideální, projektor navlhl a poškodil se. Při následném shánění projektoru určeného na venkovní použití se však 
ukázalo, že žádný takový neexistuje. A tak padlo rozhodnutí zkonstruovat vlastní, i když první součástky tým sháněl u regálu v Bauhausu 
systémem "mohlo by se hodit". Na úspěch to nevypadalo - přílišný zájem nejevily ani oslovené reklamní agentury, ani města.

Když už šlo do tuhého, rozhodli jsme pro poslední pokus. Doladili jsme produkt a za zbytek peněz postavili výstavní stánek na Veletrh 
ve Frankfurtu, kde jsme svým přístrojem promítali na připravený 3D model. Naše instalace zaujala nejen návštěvníky, ale především 
obchodníky, kteří okamžitě poznali ohromný potenciál v zařízení, které připojíte jedním kabelem do elektrické sítě, ovládáte jej na dálku 
a přístroj si dokáže sám zaměřit objekt k projekci. 

Garáž rodičů jsme teprve  na začátku tohoto roku vyměnili za dílnu a kanceláře a přesto jsme již úspěšně prodali projektory do Kolumbie, 
Holandska, Švýcarska, Francie, Turecka i Velké Británie. 

Naší vizi je stát se celosvětovým leaderem na tomto nově vznikajícím trhu s Videomappingem.

LumiTRIX s.r.o. 

lumitrix.eu

Velikost firmy: mikropodnik
Kapitál: tuzemský 
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mcePharma s.r.o. je inovativní společnost, která vyvíjí přírodní multikomponentní a multifunkční směsi pomocných látek (excipienty) pro 
výrobu tabletových forem doplňků stravy. Ve vývoji jsou v současné době 2 produkty – excipient na výrobu tablet rozpustných v ústech 
a excipient na výrobu tablet s postupným uvolňováním. 

mcePharma se dále zabývá vývojem, výrobou a exportem inovativních doplňků stravy přírodního původu a funkčních potravin. 
Společnost své produkty nabízí celosvětově a také v České republice. Sídlo, laboratoře a provozovna se nachází v Bílovci. 

mcePharma s. r. o. 

www.mcepharma.com 

Velikost firmy: malá
Kapitál: tuzemský



Zakladatelem firmy MEPAC CZ s.r.o. byl v roce 2004 Ing. Petr Petřík. Firma podniká v oblasti přesného strojírenství a navázala na živ-
nostenskou firmu Ing. Petřík – MEPAC, působící v tomto oboru již od roku 1995. Firma sídlí v Třinci – Neborech. Dále má dvě 
provozovny ve Vsetíně a ve Vrbně pod Pradědem. Obchodní zastoupení má pak také v Polsku, Německu a Portugalsku. Dceřinou 
společnost na Slovensku. V současné době zaměstnává 49 pracovníků. Firma má opravdu široký záběr, její výrobky, formy, nástroje 
a výrobní služby nacházejí uplatnění v automobilovém, stavebním, dentálním či textilním a leteckém průmyslu, u výrobců plastových dílů, 
zahradní techniky, bílé techniky a jiných strojů a zařízení. Některé výrobky pak dokonce létají v kosmu. Společnost MEPAC CZ, s.r.o. 
působí v oblastech návrhu, výroby, oprav a renovací nástrojů či forem, včetně reverzního inženýrství (využívá moderní software i vysoce 
přesné optické a laserové skenery), prototypové výroby, 3D tisku, lisování plastových výlisků, laserového navařování, gravírování 
a řezání. Firma se věnuje také návrhu a výrobě specializovaných strojů, simulaci a optimalizaci výrobních procesů a v neposlední řadě 
prodeji strojů, zařízení, přístrojů a nástrojů.

Od roku 2000 se MEPAC CZ zabývá vývojem a výrobou laserových systémů. Navařovací lasery řady ACP byly v letech 2004-2006 
oceněny cenami veletrhu na 3 mezinárodních veletrzích. Na tyto úspěchy navázal nově vyvinutý mobilní laserový gravírovací systém 
HCP10 svými oceněními na veletrzích FOR INDUSTRY 2013 a MSV Nitra 2013, který slouží ke gravírování (mikrofrézování) nejrůznějších 
forem a nástrojů, a to bez ohledu na jejich rozměr, hmotnost, či tvar. Z nedávných úspěchů lze jmenovat například ocenění laserového 
systému ACP300-COMPACT, který získal zlatou medaili na výstavě INVENT ARENA 2016. Tento systém je vhodný pro laserové 
navařování, svařování, gravírování či řezání a splňuje vysoké nároky na obrábění dílů, forem či nástrojů.

MEPAC CZ, s.r.o.  

www.mepac.cz

Velikost firmy: střední
Kapitál: tuzemský
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MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. (dále MMV) je společnost zabývající se komplexním a experimentálním materiálovým 
výzkumem v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství. Vedle VŠB–TU Ostrava je jediným pracovištěm v Moravskoslezském kraji, 
provádějícím výzkum v této oblasti. MMV je vlastněn TŘINECKÝMI ŽELEZÁRNAMI, a.s. (90%) a VŠB-TU Ostrava (10 %). V současnosti 
společnost MMV je VÝZKUMNOU ORGANIZACÍ ve smyslu nařízení Komise Evropské unie, General Block Exemption Regulation 
("GBER") č.651/2014 a Sdělení komise "Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací", Úřední věstník Evropské unie 214/C 
198/01 ze dne 27. 6. 2014, obojí s platností od 1. července 2014.

MATERIÁLOVÝ 
A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

http://www.mmvyzkum.cz/

Velikost firmy: velký podnik
Kapitál: tuzemský           

Společnost se specializuje především na:

• výzkum technologie výroby oceli, výzkum procesů sekundární metalurgie ocelí,

• výzkum pokrokových tvářecích technologií a řízených procesů tváření,

• matematické modelování a numerická simulace tvářecích procesů,

• vývoj a výroba nekonvenčních zkušebních zařízení 
 dle specifických požadavků zákazníků,

• hodnocení konvenčních a nekonvenčních materiálových vlastností 
 v akreditované zkušební laboratoři únavových a křehkolomových vlastností,

• ověřování creepových charakteristik materiálů,

• chemické analýzy a měření emisí v akreditované a zkušební laboratoři,

• strukturní a fázové analýzy kovových materiálů, 
 analýzu příčin porušování kovových materiálů,

• výrobu ingotové oceli do hmotnosti 1700 kg, výrobu odlitků z šedé, 
 legované a speciální litiny do hmotnosti 700 kg.

Základním posláním a strategickým záměrem společnosti je zabezpečování 
nezávislého výzkumu, vývoje, technických a technologických inovací a poskytování 
služeb v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství s cílem přispět ke zvyšování 
konkurenceschopnosti českého průmyslu. 

26



Společnost OSRAM, se sídlem v německém Mnichově, je globálním lídrem v oblasti výroby světelných zdrojů a osvětlování, s více než 
100 letou tradicí. Portfolio společnosti pokrývá jak high-tech aplikace založené na technologii LED, jako je infračervené a laserové 
osvětlování, tak propojená inteligentní řešení osvětlování budov i měst.

Výrobní závod OSRAM v Bruntále zahrnuje dva typy výroby. Jedná se o výrobu komponent (dráty a spirály) pro tradiční světelné zdroje, 
které jsou dodávány zákázníkům po celém světě. Druhá část výroby je zaměřena na speciální světelné zdroje z oblasti Display/Optic 
(vysokotlaké metalhalogenidové výbojky)  s využitím v průmyslu (např. při výrobě LCD displayů), v zábavním  a filmovém odvětví a ve 
zdravotnictví.  Oba typy výroby jsou podporovány lokálním vývojovým oddělením. 

OSRAM Česká republika s.r.o.

www.osram.cz

Velikost firmy: velká
Kapitál: zahraniční
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PrimeCell Therapeutics a.s. je biotechnologická společnost, zaměřená na oblast regenerativní a personalizované medicíny. Vyvíjí léčivé 
přípravky s využitím lidských tkání a buněk, které zvyšují kvalitu života. Vyhledává a financuje vývoj nových léčivých přípravků třetích stran. 
Patří mezi významné Evropské společnosti působící v oblasti buněčné terapie a tkáňového inženýrství. Spolupracuje s nejprestižnějšími 
výzkumnými organizacemi na světě s cílem transferu výsledků výzkumu a vývoje do praktického využití. Společnost byla založena v roce 
2007. 

Biotechnologický park 4 Medical Innovation je vybudován od roku 2014 v areálu Fakultní nemocnice Ostrava. 4 Medical Innovation je 
technologicky vyspělé biomedicínské translační centrum pro rozvoj regenerativní medicíny. Centrum je zaměřené na co nejefektivnější 
využití výsledků základního a aplikovaného výzkumu v klinické praxi. Specifickými obory centra jsou buněčná manipulace, biotechno- 
logie, biofarmacie a diagnostika pro lidské buňky a genetiku. Je zde celkem 6 500 m2 vybavených, vysoce flexibilních laboratoří (GMP) 
v nejvyšší světové kvalitě s profesionálním personálem s bohatými zkušenostmi v oblasti práce s lidskými buňkami a tkáněmi. 

4 Medical Innovation je určené převážně pro výrobce a investory v oblasti lidských buněk a léčiv, vědeckovýzkumné instituce a univerzity, 
poskytovatelé zdravotní péče a především pro spin-off společnosti v oblasti buněčné terapie, biotechnologie, biofarmacie a diagnostiky. 
Slouží vědcům, výzkumníkům, lékařům, začínajícím biotechnologickým firmám, stejně jako již zavedeným firmám jako ready to use 
zázemí pro jejich další rozvoj. 

PrimeCell Therapeutics a.s.
(4MEDICAL INNOVATIONS OSTRAVA)

http://www.primecell.cz/, http://www.4medi.cz/

Velikost firmy: malá
Kapitál: tuzemský      
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Firma Prowork, spol. s r.o. sídlí v Krnově a zaměstnává 15 zaměstnanců. Jedná se o českého vývojáře a výrobce kvalitních židlí vyššího 
standardu od roku 1995. 
 
Největší inovací je speciální zdravotní židle Therapia, která zastává funkci „osobního terapeuta“. Therapia má systém čtyř výstupků, tzv. 
biozón – dvě jsou umístěné v oblasti sedáku a dvě v oblasti zádové opěry. Tyto zóny zajišťují správnou pozici při sezení, čímž dochází 
k podpoře správného dýchání, zlepšení koncentrace, ale hlavně k prevenci bolesti zad při dlouhodobé práci v sedě.

Židle byly vyvíjeny ve spolupráci s fyzioterapeuty a zdravotní účinek je ověřený několika klinickými testy. Společnost je certifikována na 
vývoj, výrobu, prodej a splňuje nejpřísnější platná kritéria pro kvalitu, ergonomii a užitné vlastnosti pracovních sedadel.

PROWORK spol. s r.o. 

www.prowork.cz

Velikost firmy: malá
Kapitál: tuzemský



Společnost od svého vzniku zaměřila své aktivity na aplikovaný výzkum a vývoj výrobků pro různé druhy nedestruktivních zkoušek. 
Dosahuje pozoruhodných výsledků u svých výrobků pro ET, MT, PT, UT zkoušení. Patří ke špičce v aplikacích demagnetizačních přístrojů, 
výrobě zkušebních zařízení pro ET kontrolu jakosti svarů podélně svařovaných trubek, MT a UT kontrolu náprav a železničních kol, MT 
a UT kontrolu konců trubek aj. Vyrábí i špičkové přístroje pro provozní měření magnetických polí, denzity, UV, vyvinuli také několik typů 
UV svítidel, MT stolů a mnoha atypických zařízení pro NDT, elektrická vyjiskřovací pera a mnoho dalších výrobků. Více než 30% výrobků 
společnosti je určeno pro export.

PTS Josef Solnař, s.r.o. 

www.ptsndt.com 

Velikost firmy: střední
Kapitál: tuzemský
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Společnost ROBOTSYSTEM, s. r. o. je malá, vysoce kreativní výzkumná firma, se specializací na nová projektová řešení a transfer 
technologií v oblasti mechatroniky, servisní robotiky, energetiky, elektromobility a záchranných a zásahových technologií, s orientací na 
systém Průmysl 4.0 v českých podmínkách. 

Od roku 2015 rozšiřuje svůj výzkumný, konstruktérský a obslužný tým, s cílem přeměny řady vlastních evropských a světových 
patentových řešení na nové, tržně orientované podnikatelské záměry.

Řešené projekty jsou orientovány na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj, vždy dokladovaný funkčním prototypem, ve spolupráci 
s akademickými subjekty a výzkumnými centry univerzit, v těsné vazbě na podnikatelský a uživatelský sektor. Tato symbióza umožňuje 
pružně a operativně realizovat výzkumné projekty s vysokou technologickou užitnou i komerční přidanou hodnotou.

V současné době se společnost ROBOTSYSTEM, s. r. o. orientuje výhradně na náročné výzkumné projekty, zejména se světovou 
novostí, v oblasti multifunkčních technologií medicínské robotiky, robotů pro využití ve výrobních a servisních logistických systémech, 
plně robotizovaných pracovišť pro ukládání vyhořelého jaderného paliva do podzemních prostor hlubinného úložiště, robotické elektro-
mobility, energetiky a modulárních stavebnicových obytných a účelových staveb s využitím ostrovních energetických zdrojů na bázi OZE.  

ROBOTSYSTEM, s.r.o. 

http://www.robotsystem.cz/

Velikost firmy: malý podnik
Kapitál: tuzemský
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Společnost RSI SOFT s.r.o. se zabývá vývojem řídících a monitorovacích systémů.

RSI SOFT s.r.o.

www.rsi-soft.cz

Velikost firmy: malý podnik
Kapitál: tuzemský

Kromě vývoje letištních systémů se společnost zabývá:

• průmyslovou automatizací,

• vývojem, implementací a následných servisem SCADA systémů (Promotic, CitectSCADA, ClearSCADA, ControlWEB),

• správou datových sítí,

• systémy pro chytré domy (domácí automatizace).
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Smart Heating Technology s.r.o. nabízí ekonomické a ekologické řešení vytápění v rozmezí tepelných výkonů od 60 do 500 kW za 
využití biomasy jako paliva.

Kotle SMART jsou vhodné pro vytápění objektů občanské vybavenosti, hal, zemědělských objektů, obytných budov a průmyslových 
objektů aj. Mezi další produkty společnosti patří i mobilní kotelny, jednotky skladování paliva, hydraulické dveře a kompletní sortiment 
příslušenství.

Společnost svým klientům nabízí kompletní servis služeb počínající kalkulací nových provozních nákladů při spalování biomasy, 
zpracování technického řešení, studie návratnosti, kompletní dodávku a instalaci zařízení, následně je možný dálkový monitoring 
a archivace dat provozu zařízení, periodický servis a údržbu a také dodávky paliva pro svá zařízení.

Firma se také zabývá vývojem a inovacemi v oblasti ekologického vytápění a výroby kotlů pro ekologické vytápění.

Smart Heating 
Technology s.r.o. 

www.smartheating.cz

Velikost firmy: malá
Kapitál: tuzemský
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Škoda Vagonka patří mezi přední výrobce osobních kolejových vozidel. Výrobní program je orientován na produkty v oblasti elektrických 
jednotek pro příměstskou i dálkovou dopravu, lehkých regionálních vozidel a osobních přípojných vozů. Zajišťuje také kompletní servis 
vozidel, opravy a modernizace a v neposlední řadě také prodej náhradních dílů. Od roku 2005 je Škoda Vagonka součástí skupiny 
Škoda Transportation.

Společnost, s ohledem na své další záměry a udržení pozice na trhu, bude i nadále zaměřovat pozornost na vývoj kolejových vozidel 
tak, aby docházelo k posílení inovačních schopností a k rozšíření výrobkového portfolia.

ŠKODA VAGONKA a.s.

www.skoda.cz; www.vagonka.cz

Velikost firmy: velká
Kapitál: tuzemský
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Společnost TINT s. r. o. je stabilní českou firmou, která působí v Moravskoslezském regionu již od roku 1995. Prvotním zaměřením byl 
prodej a servis výpočetní techniky s vlastní maloobchodní prodejnou ve Frýdku-Místku. Postupným vývojem se okruh podnikatelských 
aktivit rozšířil a společnost se od pouhé obchodní činnosti přeorientovala na vlastní výrobu počítačů, slaboproudých zařízení, projekci 
a instalaci slaboproudých systémů, správu IT a správu datových sítí se zajištěním odborného poradenství a servisu.

V roce 2007 bylo založeno projekční oddělení, které připravuje podklady pro realizační týmy dle požadavků klientů při dodržení 
stanovených norem a legislativních předpisů. Dalším krokem v rozvoji společnosti bylo v roce 2014 založení softwarového oddělení, 
které tvoří významnou podporu při nasazení sofistikovaných řešení.

Našim posláním je poskytovat inovativní a moderní řešení v oblasti slaboproudých systémů se zaměřením na využití IT technologií. Naší 
vizí je být poskytovatelem komplexních dodávek v oblasti slaboproudých systémů, IT služeb a technologií. Chceme zaujímat v tomto 
oboru jedno z předních postavení v regionu. Inovativním a dlouhodobým strategickým rozvojem chceme podporovat námi nabízená 
řešení a služby. Strategie spočívá v zajištění špičkových služeb s vysokou přidanou hodnotou, komplexním návrhem a servisem, 
individuálním přístupem a vstřícností k zákazníkovi. 

Našim cílem je být zákazníkům dlouhodobým a stabilním partnerem s perspektivní vizí do budoucnosti. Mezi naše hlavní hodnoty patří 
profesionalita, spolehlivost, inovativnost a kvalitně odvedená práce.

TINT s.r.o.

www.tint.cz

Velikost firmy: malá
Kapitál: tuzemský
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Třinecké železárny jsou největší českou hutí s domácím kapitálem, která má v současné době největší podíl na tuzemské produkci 
oceli. Společně s Moravia Steel a desítkami dceřiných společností se řadí k významným průmyslovým uskupením ve střední Evropě. 
Tradice výroby sahá až do roku 1839. Hlavní výrobkové portfolio tvoří především dlouhé válcované výrobky – válcovaný drát, tvarová 
ocel, speciální tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary. Více než polovina roční produkce 
směřuje k zákazníkům z více než 60 zemí celého světa.

Technologická činnost je zaměřena na optimalizaci a propojení výrobních technologií, inovace a vývoj nových špičkových produktů, 
snížení negativních dopadů na životní prostředí a zlepšení stávající kvality celé škály výrobního sortimentu. 

TŘINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, a. s.

www.trz.cz 

Velikost firmy: velká
Kapitál: tuzemský
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Společnost Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s. je společností zabývající se výzkumně vývojovou činností zaměřenou 
především na aplikaci nových poznatků v oblasti průmyslové výroby hutních produktů, zejména materiálů se zvýšenou životnosti pro 
náročné použití v oblasti nástrojových ocelí a to jak pro práci za tepla tak studena, dále pak magneticky měkkých ocelí a materiálů pro 
jadernou energetiku.

Dlouhodobě se společnost zabývá problematikou magneticky měkkých materiálů používaných ve výrobě přístrojů v oboru elektronové 
mikroskopie a dalších přístrojů elektrotechnického průmyslu. Významnou oblastí zájmu výzkumu naší společnosti je recyklace 
sekundárních produktů metalurgických procesů jako jsou pánvové strusky a zhodnocování vyřazených forem a lisovacího zařízení 
opětovným metalurgickým přepracováním s aplikací postupů na snížení obsahu síry, fosforu s aplikací technologických postupů 
zaručujících optimální strukturní parametry (EFS), zvyšující životnost nástrojů.

Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2010 na oblast výzkumu a vývoje.

Vítkovice - výzkum a vývoj 
- technické aplikace a. s. 

www.vitkovice.net

Velikost firmy: mikropodnik
Kapitál: tuzemský

Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a.s. nabízejí následující služby výzkumu a vývoje:

• optimalizace vlastností nástrojových ocelí pro práci za tepla,

• vývoj magnetických vlastností materiálů,

• konstrukční využití kompozitních materiálů,

• poradenství v oblasti technologického transferu.
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VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnější česká strojírenská skupina se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské 
produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní 
výrobní základnou a know-how založeným na výzkumu a vývoji. Tradiční výroba sériových produktů a engineeringové obory byly 
doplněny dvěma novými oblastmi: green technology – CNG, bioplyn a další - a Informačními technologiemi. Vítkovice jsou jedním 
z těch, kteří dynamicky rozvíjejí projekt pro přechod pohonu automobilů z klasických paliv na alternativní pohon stlačeným zemním 
plynem (CNG). Vlastní řadu oborových certifikací renomovaných mezinárodních společností. Tvůrčí a inovační potenciál rozvíjejí i při 
přípravě a realizaci velkých investičních akcí, jako jsou retrofity tepelných elektráren společnosti ČEZ, a v neposlední řadě také 
v programu výroby komponent pro jadernou energetiku.

VÍTKOVICE 
MACHINERY GROUP 

www.vitkovice.cz

Velikost firmy: velká
Kapitál: tuzemský
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Varroc Lighting Systems je globálním centrem vývoje a předním světovým výrobcem vnějšího osvětlení pro automobilový průmysl. 
Společnost dodává světelnou techniku předním výrobcům automobilů včetně prémiových značek. V České republice Varroc Lighting 
Systems provozuje výzkum, aplikační vývoj a výrobu předních světlometů, zadních svítilen a elektronických řídících jednotek pro 
automobilový průmysl. S více než 2500 zaměstnanci patří k významným zaměstnavatelům v Moravskoslezském kraji i celé České 
republice. Varroc Lighting Systems v České republice působí se dvěma výrobními závody, nástrojárnou a globálním vývojovým centrem 
ve třech lokalitách. Varroc má silné postavení ve výzkumu, vývoji a inovacích, díky čemuž patří ke světovým lídrům v oblasti světelné 
techniky. Strategie společnosti celosvětově počítá se silnou technickou základnou. Právě na tom staví posilování svých pozic na 
globálním trhu.

Varroc Lighting 
Systems, s.r.o. 

www.varroc.cz 

Velikost firmy: velká
Kapitál: zahraniční
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VOP CZ, s.p. je podnikem, který se profiluje v oblasti vojenské techniky, strojírenské výroby a vývoje. Podnik se nachází v Šenově 
u Nového Jičína, další část podniku je v Bludovicích nedaleko Nového Jičína.

Podnik se zabývá především výrobou a opravami vojenské techniky a strojírenskou kooperační výrobou. Na vlastní vývoj navazuje 
modernizace vojenské techniky, produkty bezpečnostní techniky a výroba vlastních civilních produktů. Vývojáři podniku patří mezi elitu 
ve svých oborech a podílejí se na mnoha projektech ve spolupráci s dalšími domácími a zahraničními experty.

VOP CZ, s.p.  v roce 2015 dosáhl obratu přes 1,2 mld. Kč a zaměstnává více než 800 zaměstnanců, kteří dohromady nabízí široké 
portfolio profesionálních služeb ve výše zmíněných oblastech. V letošním roce podnik slaví 70 let své existence.

VOP CZ, s.p.

www.vop.cz

Velikost firmy: velká
Kapitál: tuzemský
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Firma se zaměřuje zejména na odstředivé lití ocelí a litin, válcování speciálních profilů a výrobu měřící, regulační a automatizační techniky 
pro průmysl. 100% akcionářem VÚHŽ a.s. jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.  

Firma vyvíjí a vyrábí elektromagnetické měřiče hladiny oceli v krystalizátoru kontilití, kde je považována za světovou špičku. Detektor 
hladiny, který byl vyroben v rámci vlastního výzkumu, má dnes na bramových kontitích světový tržní podíl kolem 40%. Na blokových 
kontilitích se v posledních letech prosazuje stále častěji a nově se daří také instalace na kontilitích typu tenká brama. Snímače hladiny 
a příslušná elektronika se neustále zdokonalují a rozšiřují své funkce.

Ve VÚHŽ se dále válcují speciální profily pro výrobu závěsů (pantů) automobilů, odstředivě lité válce pro potravinářský a ocelářský 
průmysl, sběrací kroužky pro větrné elektrárny, povlakované nástroje a formy s vysokou životností a další speciální zařízení pro hutě, 
slévárny a strojírny. Firma exportuje 60% své produkce. Odběrateli jsou zejména země EU (ČR, Německo, Itálie, Polsko, Slovensko, 
Rakousko, …), ale také Čína, Rusko, Brazílie apod.

Firemní laboratoře a zkušebny zajišťují provádění rutinních a speciálních zkoušek resp. analýz zejména pro hutnictví a strojírenství, 
řešitelské aktivity v rámci expertíz a poradenství s vysokým podílem experimentálních prací, výzkumné a vývojové činnosti včetně VaV 
projektů v oblasti materiálového, korozního a procesního inženýrství a recyklačních technologií. Dále provádí měření radioaktivity a nabízí 
služby spojené s radiační ochranou. Nově firma díky vlastnímu vývoji provádí tvrdou andodizaci neželezných kovů.

V souladu s odborným zaměřením divize Laboratoře a zkušebny je řešena řada výzkumných a vývojových projektů především se 
zaměřením na inovace technologií a zvyšování užitných vlastností produktů v oblastech materiálového inženýrství a recyklaci odpadů.

VÚHŽ a.s. 

www.vuhz.cz

Velikost firmy: velká
Kapitál: tuzemský
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Vyncke, společnost z oboru energetického strojírenství, dodává zdroje energie vyrábějící čistou energii z  biomasy, a to zejména 
z výrobních odpadů potravinářského a dřevařského průmyslu.  Silnou stránkou firmy s více než stoletou historií a vlastním know-how 
pro ekologicky čisté spalování, které investicemi do výzkumu a vývoje neustále zdokonaluje, jsou technologicky vyspělá zákaznická 
řešení produkující energie s výkony do 100 MW. V současné době firma pracuje na vývoji menších jednotek pro ekologickou výrobu 
energie z tříděného městského odpadu. 

Původem vlámská rodinná firma působí v ČR od začátku 90. let, zpočátku pouze jako výrobní závod, dnes již téměř samostatný podnik 
s vlastními technologiemi a obchodními aktivitami pro region Střední a Východní Evropy. Vyncke s.r.o. sídlí v moderním, zelení 
obklopeném areálu u Frýdku-Místku, kde současných 115 zaměstnanců, převážně techniků, pracuje na zakázkách s vysokou 
přidanou hodnotou zejména na export. Mezi významné zákazníky firmy patří například IKEA, Nestlé, Veolia, Cargill a další světové 
značky. 

Vyncke s.r.o. 

www.vyncke.com

Velikost firmy: střední
Kapitál: zahraniční
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