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JIŘÍ HOLOUBEK
narozený v roce 1955 ve Zlíně
Po absolvování elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně v roce 1979
pracoval jako projektant, později jako samostatný vývojový pracovník v Elektromontážních
závodech Praha ve vývojovém středisku elektrických pohonů v Brně. V letech 1985 až 1992
byl odborným asistentem na katedře elektroenergetiky Elektrotechnické fakulty VUT v Brně,
kde se zabýval problematikou elektrotepelných spotřebičů velkých výkonů, regulovaných
pohonů a rozvodných zařízení pro průmyslové sítě se zaměřením na kompenzaci jalového
výkonu, elektromagnetickou slučitelnost výkonových systémů a kvalitu elektřiny.
Od roku 1992 pracuje ve firmě ELCOM, a. s., jejímž je spoluzakladatelem a ve které je předsedou představenstva. Nadále se intenzívně a soustavně věnuje oblastem energetického
rušení, kvality elektřiny a od roku 2010 koordinuje projekty a realizace laboratoří a zkušeben
silnoproudých zařízení, zejména elektrických strojů. Podobným odborným aktivitám se
věnuje také ve firmách v Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech, v Changshu v Číně
a v Hong Kongu.
V roce 2008 byl zvolen za člena Inženýrské akademie České republiky. Od roku 2009 je
členem představenstva a od roku 2012 prezidentem asociace. Je členem Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je
autorem vysokoškolského skripta, spoluautorem příručky zabývající se problematikou kompenzace jalového výkonu a řady článků v odborných elektrotechnických časopisech a příspěvků na odborných konferencích. V rámci vědecko-výzkumných aktivit spolupracuje s elektrotechnickými fakultami některých českých a slovenských vysokých škol. V roce 2014 se stal
členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Vážení přátelé a příznivci českého elektrotechnického a elektronického průmyslu.
Jsem velmi rád, že vám mohu i letos představit nový katalog
Elektrotechnické asociace České republiky. Tento katalog je tradičním zdrojem základních informací o členských společnostech asociace, o jejich profesním a produktovém zaměření a nejdůležitějších
kontaktech. Mimo to bychom vás chtěli prostřednictvím tohoto katalogu seznámit s aktivitami Elektrotechnické asociace České republiky, které zaměřujeme jednak na služby pro naše členy, ale také na
aktivity směřované do vnějšího podnikatelského prostředí, do technického školství, do oblasti standardizace, a i směrem k partnerům
sociálního dialogu. Budeme velmi rádi, když využijete v katalogu
uvedených kontaktů na sekretariát asociace, který je připraven
s Vámi profesionálně komunikovat nejen o členských firmách a činnostech asociace, ale pomůže Vám vyhledat i další informace o českém elektrotechnickém a elektronickém průmyslu, které jsou pro
vás a vaše podnikání důležité.
Elektrotechnická asociace České republiky je profesním a zaměstnavatelským sdružením, které se díky své dlouholeté systematické
činnosti pro podporu podnikatelské sféry stalo důstojným reprezentantem českého elektrotechnického a elektronického průmyslu. Průmyslu, který má v České republice pevné kořeny a velice bohaté
tradice.
K tradičním soustavně se rozvíjejícím oborům, zejména z oblasti
silnoproudé elektrotechniky, přistupuje celá škála oborů z oblasti
průmyslové automatizace, mechatroniky, mikroelektroniky, strojového vidění a v neposlední řadě ICT, včetně rozpoznávání řeči a umělé
inteligence.
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Český elektrotechnický a elektronický průmysl má tradičně převážně subkontraktační charakter, nicméně stále narůstá i podíl produktů a technických řešení určených konečným uživatelům. Stejně
tak narůstá počet elektrotechnických firem, které se velmi aktivně
podílejí na vědecko-výzkumných a inovačních činnostech a už jako
členové týmů tvořených pracovišti technických univerzit a výzkumných organizací, nebo si sestavují vývojové a inovační týmy pouze
z vlastních pracovníků. I mezi členy Elektrotechnické asociace České
republiky nejsou výjimkou pracoviště zajišující výzkumné a vývojové práce pro globální technologické firmy a skutečné leadery v oblasti pokročilých technologií.
Začlenění do výrobních a technologických řetězců nadnárodních
korporací, stejně jako snaha posílit konkurenceschopnost českého
elektrotechnického a elektronického průmyslu se v současné době
odráží v postupné implementaci jednotlivých prvků konceptu Průmysl 4.0 do veškerých firemních procesů. Nutno konstatovat, že
s pojmy jako „Digitální továrna, Internet věcí, Kyberneticko-fyzické
systémy“ a dalšími se setkávají naše firmy již téměř 10 let a tedy
i při zavádění Průmyslu 4.0 patří k těm na špici. I při tomto procesu
je Elektrotechnická asociace České republiky velmi aktivní a snaží se
kultivovat digitální povědomí nejen elektrotechnického a elektronického průmyslu, ale i dalších průmyslových odvětví a oborů.
Je mi ctí Vás, jakožto naše partnery a zákazníky jménem svým
i jménem celého představenstva ubezpečit, že naší soustavnou snahou je nadále posilovat dobré jméno českého elektrotechnického
průmyslu, jeho vysokou profesionalitu i otevřenost ke spolupráci.
Jiří Holoubek
prezident asociace

www.electroindustry.cz

Český institut pro akreditaci, o. p. s.
akreditační orgán České republiky notifikovaný Evropskou komisí
ČIA akredituje:

„Accredo – dávám důvěru“

❐ zkušební laboratoře
❐ kalibrační laboratoře
❐ zdravotnické laboratoře
❐ certifikační orgány provádějící certifikaci produktů
❐ certifikační orgány provádějící certifikaci systémů

managementu
❐ certifikační orgány provádějící certifikaci osob
❐ ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů

ČIA je členem mezinárodních organizací a signatářem
multilaterálních dohod o vzájemném uznávání:
❐ Evropská organizace pro spolupráci

v oblasti akreditace (EA)

❐ inspekční orgány
❐ poskytovatele zkoušení způsobilosti
❐ výrobce referenčních materiálů
❐ environmentální ověřovatele programu EMAS

Český institut pro akreditaci, o. p. s.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 272 096 222, Fax: +420 272 096 221
E-mail: mail@cai.cz, www.cai.cz

www.electroindustry.cz

❐ Mezinárodní spolupráce v oblasti

akreditace laboratoří (ILAC)
❐ Mezinárodní akreditační fórum (IAF)
❐ Fórum akreditačních a licenčních

orgánů (FALB)
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JAN PROKŠ
narozený 1977 v Praze
Absolvoval elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického a v navazujícím
doktorském studiu na FEL-ČVUT pracoval jako asistent na katedře teorie obvodů a věnoval se
analýze a zpracování digitalizovaných biologických signálů.
Později přešel do společnosti, zabývající se pořizováním a správou digitálních mapových
podkladů. V rámci firmy se podílel na pilotním provozu systému pro radiové vysílání aktuálních dopravních informací pro navigační jednotky.
Od roku 2005 pracuje v asociaci, od roku 2013 na pozici ředitele asociace.
Je znalcem jmenovaný soudem ve smyslu zákona o znalcích a tlumočnících v oborech elektrotechnika, elektronika a kybernetika.

Velkým tématem roku 2018 zůstává problematika Průmyslu 4.0. Se zaváděním do praxe má zkušenost jak asociace, tak zejména její
členové. Tomuto tématu se budeme dále věnovat, a to zejména na úrovni průmyslu – ostatní problematiky 4.0 sledujeme, ale těžiště naší práce
vidíme ve dvou oblastech – v zavádění průmyslu 4.0 do praxe a ve vzdělávání mladých lidí, kteří jsou pro udržení průmyslu v ČR nezbytní.
Druhou zásadní oblastí bude ochrana osobních údajů. V této oblasti jsme se aktivně podíleli na hájení zájmů členských firem již koncem roku 2017
a ani letos nehodláme v tomto ustat. Vstupujeme jak do legislativního procesu, tak pomáháme členům se v problematice racionálně zorientovat.
Třetí novinkou pro letošní rok je dohled nad trhem. Vyvíjíme takové aktivity, které slouží účinnějšímu dozoru nad trhem ze strany příslušných vnitrostátních orgánů v ČR a na tomto spolupracujeme i s ostatními iniciativami v celé Evropě a podporujeme co nejširší uplatňování tohoto nového rámce.
Samozřejmě neopouštíme ani naše tradiční služby – úspěšně vám pomáháme s exportem, dotačním poradenstvím, úsporami energií nebo
třeba získáváním kvalitní pracovní síly.
S námi získáváte odborné know-how, cenné kontakty a etickou lobby v elektrotechnice i mimo ni. Pokud bych přímo citoval ze stanov, asociace
sdružuje právnické i fyzické osoby elektronického a elektrotechnického průmyslu a též subjekty, které mají s elektrotechnickým průmyslem společné
zájmy. Asociace hájí zájmy zaměstnavatelů na principech podnikatelské demokracie. Kromě vlastního kolektivního vyjednávání s odbory, což je
základ sociálního dialogu, komunikujeme dále s příslušnými orgány státní správy (Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem práce
a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem životního prostředí) a samozřejmě naší zastřešující zaměstnavatelskou organizací, Svazem průmyslu a dopravy ČR. Našim členům umožňujeme účast na tvorbě nových legislativních norem, při práci v odborných
skupinách a dalších činnostech. Podporujeme etické podnikání, a také se aktivně hlásíme k etickému kodexu SPČR. Naše činnost se řídí stanovami
a programovým prohlášením; tyto dokumenty jsou zveřejněny na oficiálních stránkách asociace www.electroindustry.cz.
Na následujících řádcích bych vám rád představil základní paletu služeb, které svým členům poskytujeme.

ZAMĚSTNAVATELSKÁ OBLAST

PODNIKATELSKÁ OBLAST

Sociální smír
Vyjednáváme s odborovými svazy podle zákona č. 2/1991 Sb.
o kolektivním vyjednávání v platném znění za členské organizace,
které k tomu dají souhlas. Vedeme sociální dialog s Odborovým
svazem KOVO a uzavíráme kolektivní smlouvu vyššího stupně. Takto
pomáháme svým členům zajistit sociální smír.

Podporujeme proexportní aktivity členských firem
Uplatňujeme liberální politiku a aktivně podporujeme odstraňování netarifních a technických překážek v obchodu. Zajišujeme prezentace asociace a doprovodné programy na tuzemských i zahraničních veletrzích, výstavách a konferencích. Jsme zakládajícími členy
Veletržního výboru Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde navrhujeme
elektrotechnické veletrhy do seznamu akcí podporovaných státem.
Organizujeme společné české stánky a těm členům asociace, kteří
přímo nevystavují, umožňujeme zdarma využít stánek asociace. Účastníme se, a také sami organizujeme podnikatelské mise, spolupracujeme s partnerskými elektrotechnickými asociacemi a vyhledáváme
příležitosti pro váš obchod. Udržujeme kontakty s příslušnými ambasádami a zahraničními partnery. Sjednáváme s veletržními správami,
které pořádají výstavy a veletrhy v elektrooborech, našim členům
slevy či další výhody.

Školství a vzdělávání
Vyhledáváme a realizujeme projekty se státní podporou v oblasti
lidských zdrojů, pomáháme členským subjektům s jejich získáváním
a realizací. Podporujeme jak studenty, tak pedagogy na vysokých i
středních školách.
Setkávání ELECTROJOBS
Zavedli jsme pravidelná setkání mezi pedagogy a personalisty –
mnoho překážek spolupráce je pouze zdánlivých a i v dnešním školství je možné nastavit efektivní vazby mezi školami a firmami. Jednoduše a bez dalších reforem školství.

6

Studentské autobusy
Organizujeme „studentské autobusy“, tedy návštěvy studentů na
vybrané evropské veletrhy; tím jim ukážeme, jak vypadá špička našeho oboru a při té příležitosti jim můžeme nabídnout zpracování
semestrální práce, diplomky a nebo třeba zaměstnání.

Propagujeme své členy
Vydáváme katalog členských organizací ElA DIRECTORY, který je
distribuován nejen v zahraničí, ale je též předáván zahraničním ambasádám v Praze a českým obchodně ekonomickým úsekům ve
světě. Katalog členských organizací je tištěná podoba části naší
webové stránky www.electroindustry.cz a slouží jako výchozí informace o českém elektroprůmyslu a jeho firmách.

Zaměstnání a diplomky
Vytvořili jsme a spravujeme portál jobs.electroindustry.cz, který
slouží nejen k získávání zaměstnanců (zejména juniorských pozic),
získávání stážistů či brigádníků, ale i k zadávání studentských (bakalářských, diplomových i postgraduálních) prací.

Udělujeme Inovační cenu
Každoročně vyhlašujeme vítěze asociační Inovační ceny, abychom
tak podpořili ty výsledky tvůrčí práce, které nejlépe zhmotňují výsledky výzkumu a vývoje do produktu konkurenceschopného na
trhu.

www.electroindustry.cz

Dohlížíme na trh
Vyvíjíme takové aktivity, které slouží účinnějšímu dozoru nad trhem ze strany příslušných vnitrostátních orgánů v ČR a na tomto
spolupracujeme i s ostatními iniciativami v celé Evropě a podporujeme co nejširší uplatňování tohoto nového rámce.
Organizujeme konference
Odbornou veřejnost informujeme o dění v elektrotechnickém průmyslu prostřednictvím odborných konferencí, kde přední odborníci
diskutují na aktuální problémy a témata. Propojujeme aktivity průmyslu a vysokých škol, a to nejen v rámci ČR. Zapojili jsme se do
práce Fóra průmyslu a vysokých škol.
Pořádáme valné hromady
Prestižním setkáním našich členů s představiteli průmyslu, státní
správy, zástupců Svazu průmyslu a dopravy a dalších relevantních
partnerů je naše valná hromada, která se koná dvakrát do roka.
Představuje platformu networkingu, který doplňuje odborný program
i neformální setkání. Mezi naše významné pravidelné hosty patří představitelé MPO, TAČR, EZÚ, ÚNMZ, ČIA, MŠMT, MPSV, ČSSZ a další.
Pro své členy centrálně nakupujeme energie
Jako centrální zadavatel na komoditní burze nakupujeme pro naše
členy elektřinu a plyn. Díky pákovému efektu velkého poptávaného
množství dosahujeme velmi zajímavých cen. Navíc celý proces je
velmi jednoduchý, transparentní a splňuje podmínky zákona o veřejných zakázkách.
Výzkum a vývoj – projekty, granty & dotace
ElA byla partnerem i příjemcem v několika dotačních programech
a svým členům je k dispozici jako poradní orgán, partner a pomocník
při hledání vhodných kontaktů na MPO, MPSV, TAČR či CzechInvest.
Víme o chystaných výzvách a včas o nich členy informujeme, aktivně
vyhledáváme příležitosti k zapojení. Členským společnostem radíme
s daňovými odečty na výzkum a vývoj.

Zkušebnictví a akreditace
Úzce spolupracujeme s Českým institutem pro akreditaci při formulaci nároků na technické požadavky na výrobky, i na konkrétních
projektech s Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
Máme vlastní kolektivní systém RETELA
Pro řešení povinností vyplývajících ze zákona o odpadních elektrických a elektronických zařízeních jsme založili a provozujeme vlastní
kolektivní systém pro nakládání s elektroodpady. Služeb tohoto systému již využívá přes 1000 subjektů. Náš systém je transparentní,
pokrývá všechny skupiny OEEZ, a to včetně technologických zařízení
FVE. Bližší informace o kolektivním systému naleznete na webových
stránkách www.retela.cz.
Monitorujeme veřejné zakázky z oblasti elektrotechniky, elektroniky a IT
Kontrolujeme všechny nově vypsané veřejné zakázky v ČR i SR,
tyto třídíme, filtrujeme a denně zasíláme členským společnostem.
Víme co se děje v (elektro)průmyslu
Máme informace z firem a společně s pravidelným monitoringem
tisku víme o všech důležitých událostech z našeho oboru. Informace
samozřejmě předáváme členské základně.
Členství v ElA Vám zajistí přístup ke všem službám Svazu průmyslu a dopravy České republiky
Jsme významnými členy Svazu průmyslu a dopravy ČR a díky
tomu se mohou naši členové účastnit podnikatelských misí s nejvyššími představiteli země, využívat širokou sí kontaktů či například
vznášet připomínky k veškeré legislativě, která se připravuje v ČR
i v EU. O chystané legislativě se tak dozvíte dříve než konkurence.
Svaz je povinným připomínkovým místem – v odborných komisích
pracujeme na přípravě nové legislativy.
Jan Prokš
ředitel asociace

Společnost RETELA, s.r.o. je provozovatelem kolektivního systému RETELA, který v mezích Evropských směrnic pro nakládání
s elektrickými a elektronickými zařízeními [EEZ] a příslušné platné legislativy České republiky umožňuje efektivní plnění povinností
výrobců a dovozců elektrických a elektronických zařízení a nově také provozovatelům fotovoltaických elektráren [FVE].
Od poloviny roku 2005 tento systém buduje sí logistických partnerů, zpracovatelů, sběrných míst a dalších partnerů, kteří dohromady
vytvářejí zázemí pro zajištění servisu pro více než 5 100 klientů KS RETELA, kteří se k nám hlásí jak napříč všemi deseti skupinami
EEZ (přes 1 100), tak z oblasti FVE (zhruba 4 000).
RETELA od svého založení řeší sběr, svoz a zpracování jak zařízení z domácností (B2C), tak i zařízení profesionálních (B2B).
RETELA, s.r.o. byla založena Elektrotechnickou asociací České republiky a pracuje s podporou dalších významných institucí –
Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českomoravskou komoditní burzou Kladno.
Kolektivní systém RETELA je členem evropského fóra kolektivních systémů – WEEE Forum, jež sdružuje přes 30 kolektivních systémů
z EU, Švýcarska a Norska. Zde se podílí na přípravě mezinárodních standardů pro oblast EEZ, a to také v rámci mezinárodní
organizace WEEELABEX se sídlem v Praze.
Systém RETELA dává důraz na optimální výši recyklačních příspěvků, které od počátku patří k nejnižším v ČR, a to nejen díky průběžnému
systému financování („pay-as-you go“), ale i díky racionálnímu nerozlišování mezi tzv. historickými a nehistorickými EEZ.
RETELA ve spolupráci s Jedličkovým ústavem iniciovala projekt Remobil zaměřený na sběr nepotřebných mobilů s cílem ochrany
životního prostředí a současné podpory klientů Jedličkova ústavu.
Další podrobnosti lze najít na webových stránkách RETELY:

www.retela.cz

www.electroindustry.cz
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A

ABB s. r. o.

www.abb.cz
ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je technologický průkopník a přední světový dodavatel v oblasti
elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Celosvětově dodává zákazníkům z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací společnost ABB dnes tvoří budoucnost průmyslové
digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB působí ve více než
100 zemích světa a má přibližně 132 000 zaměstnanců.

Vyskočilova 1561/4a
140 00 Praha 4
T: +420 800 312 222
E: kontakt@cz.abb.com

Počet zaměstnanců: 3400
Klasifikace činností: 2711; 2712; 2730; 2733; 2820; 2811; 3512; 3513; 4321

ABF, a. s.

Beranových 667
190 00 Praha 9
T: +420 225 291 111
E: recepce@abf.cz

www.abf.cz
Společnost ABF, a.s., patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory veletrhů
v České republice. Svými veletrhy vytváří prostředí pro prezentaci nejnovějších výrobků, technologií a služeb. Během doby se veletrhy společnosti ABF staly místem pro pravidelné setkávání
špičkových odborníků, obchodníků, představitelů veřejné správy i široké veřejnosti. Společnost
vybudovala během uplynulých 10 let největší výstavní areál PVA EXPO PRAHA o rozloze
105 000 m2. Krytá výstavní plocha sestává ze sedmi ocelových moderních hal a celkem představuje rozlohu 30 000 m2. Pro výstavní účely je využíváno 6 000 m2 zpevněných venkovních
ploch. Hlavní devizou výstaviště PVA EXPO PRAHA je velká adaptabilita pro vystavovatele a výborná
dopravní dostupnost pro návštěvníky. Přímo u areálu je nově vybudovaná stanice metra
a velkokapacitní parkoviště je napojené na hlavní městský okruh. V areálu se nacházejí i VIP
prostory pro obchodní jednání a odpočinkové zóny pro vystavovatele a návštěvníky. Společnost
ABF roste společně se svými zákazníky a partnery.
Roční obrat: 190 mil. CZK, počet zaměstnanců: 50
Klasifikace činností: 8230; 4690; 5810; 7020; 7310; 7400; 7720

Almeto s. r. o.

www.almeto.cz
Dodáváme součástky pro elektrotechniku – odrušovací filtry, feritová jádra, tlumivky, transformátory, CuSn dráty. Dále nabízíme kabelové svazky, kondenzátory, RC členy, PWM regulátory,
vn zapalovače, varistory, kompenzační kondenzátory, cívky.

Žejdlicova 681
588 13 Polná
T: +420 567 212 574
E: almeto@almeto.cz

Roční obrat: 21,5 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 6
Klasifikace činností: 2640; 4690; 6200; 6202; 7400

ALPS Electric Czech, s. r. o.

www.alps.cz

Naše výrobní společnost je orientovaná na OEM výrobu. Montujeme a vyrábíme elektrické díly
a výrobky včetně dodávek veškerých komponent (včetně plastů). Naším cílem se dodávat vysoce kvalitní výrobky nebo služby ze silně konkurenčně-schopné ceny. Můžeme nabídnout vysokou flexibilitu v objemu výroby za současného dodržení vysokých parametrů kvality. Od 2001
jsme řízeni standardem ISO 9001, od roku 2002 ISO 14001 a od roku 2005 automotivní –
ISO TS 1649. Jsme rovněž držiteli několika různých certifikací od automobilek.

Sebranice 240
679 31 Sebranice
T: +420 516 490 111
E: jobs@alps.cz
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Roční obrat: 1 600 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 400
Klasifikace činností: 2712; 2790; 9511; 9520

www.electroindustry.cz
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ATAS elektromotory Náchod a. s.

www.atas.cz

Společnost ATAS elektromotory Náchod a.s. byla založena v roce 1928. Náplní výroby jsou
indukční motory do 1 kW, DC motory do 1,5 kW, převodové motory, EC motory, resolvery, axiální
a radiální ventilátory, střihadla plechů, formy pro tlakové lití plastů a slitin Al.

Roční obrat: 500 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 435
Klasifikace činností: 2711; 2550; 2562; 2572; 2573; 4700; 7020; 7110; 7120; 7219

Bratří Čapků 722
547 30 Náchod
T: +420 491 446 111
T: +420 491 446 219
E: marketing@atas.cz

Axians redtoo s.r.o.

www.redtoo.cz
Společnost redtoo se během 25 let od svého založení vypracovala v jednu z nejúspěšnějších
poradenských společností v oblasti IT ve Švýcarsku, a na tento úspěch navazujeme i my v České
republice. Jsme strategickými poradci a poskytovateli ucelené nabídky IT služeb s komplexním
know-how na českém trhu. Naši specialisté vyhodnotí Vaše procesy, optimalizují klíčové obchodní činnosti a vytvoří dokonalou systémovou architekturu přesně pro Vaše potřeby.

Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
T: +420 226 231 000
E: info.prague@redtoo.com

Roční obrat: 100 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 70
Klasifikace činností: 6201; 7400

BD SENSORS s. r. o.

www.bdsensors.cz
Z malého podniku založeného v prosinci 1993 se během několika let stala celosvětově úspěšná firma nabízející elektronické tlakoměrné přístroje. Od založení k dnešnímu dni rozšířila firma
BD SENSORS sortiment výrobků z původních 4 typů snímačů na současných 80. BD SENSORS
nabízí pro každou aplikaci technicky i cenově adekvátní řešení. Dnes zaměstnává na čtyřech
pracovištích v Německu, České republice, Rusku a v Číně zhruba 200 pracovníků.

Roční obrat: 249 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 130
Klasifikace činností: 2453; 2651; 2573; 4611; 4690; 4710; 4778; 6920; 7219; 7400

www.blumenbecker.cz

Blumenbecker Prag s. r. o.

INŽENÝRING: projekty ASŘTP, programování ŘS, vizualizace TP, regulované pohony, robotická
pracoviště (sváření, průmyslové kamery), off-line simulace robotických linek, strukturované průmyslové sítě, projekce elektro, technická pomoc, školení. Firma je systémovým integrátorem
firem SIEMENS, ROCKWELL, PHOENIX CONTACT v oboru automatizace a je nositelem certifikátu
DIN EN ISO 9001:2008. PRODEJ: Vše do NN rozváděčů včetně skříní a ŘS od renomovaných
výrobců z EU (SIEMENS, PHOENIX CONTACT, SCHNEIDER Electric, FINDER, PILZ, RITTAL …). Pohony a měniče SIEMENS všech výkonů. Prodej nových i repasovaných robotů KUKA, servis, náhradní díly. Široká nabídka svařovací techniky (svařovací automaty, příslušenství, spotřební
a přídavný materiál, rychlé opravy hořáků a hořákových setů). Komplexní nabídka průmyslových
profesionálních nástrojů a nářadí, ochranných pomůcek a spotřebního materiálu pro obory
strojní a elektro z katalogu PREMIUM (30 000 položek).
Roční obrat: 570 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 134
Klasifikace činností: 7112; 2562; 2572; 3320; 4329; 4690; 6200; 7110; 7219

www.electroindustry.cz

Hradišská 817
687 08 Buchlovice
T: +420 572 411 011
E: prodej@bdsensors.cz

Počernická 96
108 00 Praha 10
T: +420 225 511 111
E: info.cz@blumenbecker.com
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Bohemia Müller s. r. o.

Loupnická 139, Janov
435 42 Litvínov
T: +420 476 742 881
T: +420 476 765 410
E: sekretariat@bohemiamuller.cz

www.bohemiamuller.cz
Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla založena v roce 1997. Zakladatelé jsou uznávanými
odborníky v oblasti vysokého, velmi vysokého a zvláš vysokého napětí. Proto se od svého
vzniku firma zaměřila na dodávky pro doly, velké průmyslové podniky, výrobce a distributory
elektrické energie a v neposlední řadě i společnosti zabývající se přenosem elektrické energie.
V průběhu let se struktura společnosti postupně vyvíjela tak, že aktuálně zahrnuje čtyři hlavní
divize a osm organizačně podřízených odborů. V současnosti jsou hlavní náplní společnosti
následující činnosti: Projekční zpracování technologických celků a energetických zařízení; Dodávky a montáže zařízení napěových úrovní NN, VN, VVN a ZVN; Dodávky a montáže důlní
technologie – část elektro, MaR a SKŘ; Opravy a údržba zařízení napěových úrovní NN, VN, VVN
a ZVN; Komplexní diagnostika zařízení napěových úrovní VN, VVN a ZVN; Vytváření SW aplikací
a najíždění energetických technologií; Obchodní a ekonomické aktivity; Společnost je certifikována dle EN ISO 9001 : 2008, EN ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.
Roční obrat: 483 mil. CZK, počet zaměstnanců: 136
Klasifikace činností: 3320; 4321; 4329; 7110; 7400

CEITEC – Středoevropský technologický institut VUT v Brně

www.ceitec.vutbr.cz

CEITEC – Středoevropský technologický institut je společným projektem Vysokého učení technického v Brně, Masarykovy univerzity a dalších pěti partnerů z brněnských institucí. Špičkový
projekt na vybudování moderní vědecko-výzkumné infrastruktury – CEITEC – je postaven na
vzájemné synergii sedmi výzkumných programů. Vysoké učení technické v Brně zodpovídá za
dva, svojí velikostí i odborností velmi významné programy, pro které budou postaveny a vybaveny moderní laboratoře, včetně čistých prostor nejvyšších tříd, v areálu Univerzitního kampusu
VUT Pod Palackého vrchem: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, Pokročilé materiály.

Technická 3058/10
616 00 Brno
T: +420 541 146 130
T: +420 541 146 161
E: info@ceitec.vutbr.cz

Roční obrat: 50 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 200
Klasifikace činností: 7211; 7219

Dasonele a. s.

www.dasonele.cz
Jsme stále se rozvíjející společnost s mladým kolektivem a svěžími nápady, které se snažíme
stále posouvat dále tak, aby výsledky našich projektů byly stále efektivnější. Náš tým má více
jak 10 let zkušeností v nejrůznějších odvětvích, které nám dávají právo o sobě tvrdit, že můžeme být platnými členy Vašeho týmu. V duchu našeho motta „prostě jednodušší přístup k informacím“ vyvíjíme produkty, které Vám zajistí efektivní získávání potřebných informací z Vámi
zvoleného oboru.

Šlejnická 1547/13
160 00 Praha 6
T: +420 233 101 100
E: info@dasonele.cz

Roční obrat: 1 800 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 8
Klasifikace činností: 6820; 7020

DELONG INSTRUMENTS a. s.

www.dicomps.com

DELONG INSTRUMENTS je společnost zabývající se především v elektronovou optikou a mikroskopií a vakuovou technologií. Činnost zahrnuje výzkum, vývoj, výrobu, montáž a testování
různých fyzikálních přístrojů včetně vakuových komor a součástí, iontových vývěv a napájecích
zdrojů, pohybových systémů a příslušné řídicí elektroniky a softwaru. DELONG INSTRUMENTS
nabízí elektronové zdroje a nízkonapěové elektronové mikroskopy jako své vlastní výrobky
a slouží také jako smluvní vývojář unikátních zákaznických zařízení. DELONG INSTRUMENTS
spolupracuje s renomovanými společnostmi světa a má dlouhodobé zkušenosti se společnými
projekty.

Palackého tř. 153b
612 00 Brno
T: +420 549 123 511
E: info@dicomps.com
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Roční obrat: 205 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 85

www.electroindustry.cz

E
www.elcom.cz
Firma ELCOM, a. s., podniká v oblasti silnoproudé elektrotechniky, elektroenergetiky, virtuální
instrumentace a je organizačně rozdělena do pěti divizí. Divize Aplikovaná elektronika – výzkum, vývoj a výroba speciálních výkonových elektronických zařízení, zejména speciálních napájecích zdrojů pro železnici, zkušebnictví a prostředků pro zlepšení kvality elektřiny. Divize
Pohony – dodávky regulovaných pohonů a elektromotorů, hlavně v nevýbušném provedení
např. pro petrochemický průmysl. Vyrábí spouštěče INDUSTART pro kroužkové asynchronní motory.
Divize Realizace a inženýrink – konkrétní dodávky rozvoden, kompenzačních zařízení nízkého
a vysokého napětí. Divize Výroba – výrobní závod pro ostatní divize a dále pak jako materiálnělogistická centrála firmy. Divize Virtuální instrumentace v nové budově společnosti v areálu
Vědecko-technologického parku Ostrava – systémová integrace, návrhy a dodávky měřicích
a testovacích pracoviš postavených na bázi virtuální instrumentace. Vyrábí speciální analyzátor
(projekt BK) na měření energetických rušení v elektrických sítích.
Roční obrat: 300 mil. CZK, počet zaměstnanců: 150
Klasifikace činností: 2711; 4321; 4690; 6200; 6202; 7110; 7120; 7219

www.elecond.ru

ELCOM, a. s.

Na Větrově 34
142 00 Praha 4
T: +420 558 279 888
T: +420 558 279 999
E: vladimír.korenc@elcom.cz

Elecond a. s.

Akciová společnost „Elecond“ byla založena v roce 1968. V současné době se jedná o předního
ruského výrobce a dodavatele hliníkových a tantalových kondenzátorů na ruské trhy a také do
zemí SNS pro různé aplikace. Hlavními zákazníky „Elecond“ jsou podniky z oblasti radio-elektronického průmyslu, telekomunikací, energetiky, zdravotnických prostředků, železničního průmyslu
a dalších oborů. Systém managementu jakosti podniku splňuje požadavky GOST ISO 9001-2011,
GOST RV 0015-002-2012, ES RD 009-2014, GOST R ISO / TU 16949-2009 (ISO / TS 16949: 2009).

Počet zaměstnanců: 2

www.eledus.cz

Malátova 538/10
150 00 Praha 5
T: +420 775 787 888
E: first.eur@gmai.com

ELEDUS s. r. o.

Zabýváme se vývojem a výrobou rentgenových inspekčních přístrojů pro průmyslovou nedestruktivní defektoskopii, kontrolu a inspekci. RTG přístroje se uplatňují zejména při kontrolách
kvality osazování moderních součástek v pouzdrech typu BGA či QFN, kde jsou optické metody
kontroly již nedostačující. X-ray (RTG) záření dokáže pronikat skrz materiál a díky tomu je možné
vidět i do produktů, kam již opticky nevidíte. Můžete tak odhalit zkratované vývody pod součástkou, kvalitu zapájení chladicích plošek pod čipem či zkontrolovat kvalitu osazení BGA, zda
ve spojích nedošlo k tvorbě voidů (vzduchových bublinek). Rentgenové přístroje společnosti
ELEDUS s.r.o. je možné používat i pro kontroly kvality svárů ve strojírenství případně pro kontroly jakosti při odlévání produktů nebo kompletace různých typů produktů. Přístroje jsme totiž
schopni upravit, tak aby vyhovovali konkrétní aplikaci.

Klasifikace činností: 2630; 2640; 2790; 2651; 6201

www.elkoep.cz
Primárním produktem naší firmy jsou již 24 let elektronická relé, s jejichž výrobou jsme druzí v Evropě.
Mezi další podstatné výrobky patří instalační přístroje pro jištění a spínání, systém bezdrátového ovládání RF Control a inteligentní elektroinstalace iNELS, včetně rozšířené verze iNELS Multimedia. V současné
době certifikujeme nové výrobky pro připojení k sítím Internetu věcí IoT. Již několik let má naše společnost vybudovaný a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001 a systém řízení environmentálního
managementu dle ISO 14001. V roce 2012 bylo ELKO EP oceněno jako firma roku ve Zlínském kraji,
v roce 2016 získalo titul Globální exportér roku. Také naše produkty mají za sebou několik slavných
chvil, například Zlatý Amper 2011 pro produkt RF Touch, ocenění Zlatý výrobek z veletrhu Elektrotechnika 99 – Ostrava pro multifunkční relé SMR nebo čestné uznání Grand prix pro systém iNELS Multimedia
na veletrhu Electron 2011. Sám zakladatel a majitel společnosti Jiří Konečný obdržel titul Technologický
podnikatel pro rok 2004, pronikl mezi 5 nejúspěšnějších podnikatelů v ČR pro rok 2016, letos byl vyhlášen
Osobností Smart City 2017. Tím největším oceněním jsou pro nás ale spokojení zákazníci a realizované
projekty. Například montáž přehrávačů Lara v jednom z nejluxusnějších tropických resortů Velaa Private
Island na Maledivách, nebo řízení osvětlení v dubajském showroomu sportovních vozů Ferrari.

Roční obrat: 20 mil. EUR, počet zaměstnanců: 240, klasifikace činností: 2712; 4719; 7219; 7720

www.electroindustry.cz

Milady Horákové 13
602 00 Brno
T: +420 732 936 929
E: info@eledus.cz

ELKO EP, s. r. o.

Palackého 493
769 01 Holešov - Všetuly
T: +420 573 514 211
T: +420 573 514 213
E: elko@elkoep.cz
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ELSO PHILIPS SERVICE spol. s r. o.

www.elso-group.cz

ELSO PHILIPS SERVICE spol. s r.o. je 100% česká soukromá společnost bez jakéhokoli zahraničního kapitálu. Naše společnost je distributorem a systémovým partnerem renomovaných značek ASSEMBLÉON, PHILIPS, OLIVETTI, HEWLETT PACKARD a FLUKE. Specializujeme se především
na komplexní sofistikované projekty pro státní organizace, jako jsou Ministerstva, zdravotnická
zařízení, banky, zdravotní pojišovny, vzdělávací organizace a zahraniční společnosti. Jsme dodavateli informačních technologií a SMT technologií pro VZP, nemocnice Královské Vinohrady,
nemocnice Benešov, armáda ČR, armáda SR, Projekt Comenius, Ministerstvo zdravotnictví, UZIS,
společnost TOYOTA, BRAUN medical, PHILIPS atd.
Kladenská 1879/3
160 00 Praha 6
T: +420 235 355 991
T: +420 235 350 353
E: petr.svoboda@elso-group.cz

Roční obrat: 400 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 25
Klasifikace činností: 4651; 2630; 4120; 4520; 4690; 4941; 6200; 6300; 7120; 9511

EPCOS s. r. o.

Feritová 1
787 15 Šumperk
T: +420 583 360 111
E: sekretariat.sk@epcos.com

www.epcos.com
EPCOS s.r.o. byla založena v roce 1999 jako český závod německého koncernu EPCOS. Společnost vznikla akvizicí části výroby společnosti Pramet a.s. Šumperk, která se zabývala výrobou
feritových jader již od roku 1953. Do nových výrobních hal se přesunula výroba ze zahraničních
závodů divize feritů koncernu EPCOS AG z německého Mnichova a z francouzského Bordeaux.
V letech 2005–2009 proběhlo rozšíření výroby o výrobky divize keramických součástek přesunem
výrobní technologie na výrobu pozistorů (PTC) z rakouského závodu EPCOS v Deutschlandsbergu.
EPCOS s.r.o. vyrábí přes tři tisíce typů feritových jader a přes tisíc typů keramických pozistorů.
Výrobky ze Šumperka jsou z 98 procent exportovány do celého světa. Společnost je certifikována
dle ISO TS 16949. V roce 2009 vznikla v japonském Tokiu společnost TDK-EPC kombinací vyčleněného sektoru elektronických součástek společnosti TDK a koncernu EPCOS AG, patřící do globální
skupiny TDK. TDK-EPC má 43 000 zaměstnanců a více než 50 výrobních závodů po celém světě
s konsolidovanými tržbami přes 3,5 miliard EUR. EPCOS s.r.o. užívá logo TDK.
Roční obrat: 1 247 mil. CZK, počet zaměstnanců: 825
Klasifikace činností: 2711; 2550; 3832

EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.

www.eplan.cz

EPLAN se zabývá konzultační činností a vývojem aplikačního softwaru pro urychlení projekčních
procesů a snížení nákladů v oblasti inženýringu. EPLAN pomáhá společnostem s optimalizací
jejich procesů, vyvíjí software pro elektrotechniku, mechatroniku, fluidní technologie a technologie měření a regulace. S cílem urychlit proces vývoje produktu, a tím snížit náklady projektu,
zajišujeme rozhraní k systémům CAD, PDM, PLM a ERP. Naším cílem je poskytovat zákazníkům
komplexní služby, jako je poradenství v oblasti řízení, procesní poradenství v oblasti standardizace, automatizace a integrace, implementace, školení a technickou podporu. Zkrátka poskytujeme software a služby nejvyšší kvality, které jsou neustále zlepšovány a upravovány.

Dukelských hrdinů 654/34
170 00 Praha 7
T: +420 485 161 097
E: info@eplan.cz

Počet zaměstnanců: 25
Klasifikace činností: 4690; 6200; 7020

ETD TRANSFORMÁTORY a. s.

Zborovská 54/22
301 00 Plzeň
T: +420 373 031 508
E: etd@etd-bez.cz
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www.etd-bez.cz

ETD TRANSFORMÁTORY – to jsou spolehlivé a moderní transformátory s know-how značky ŠKODA. Jsme jedinečným výrobcem a konstruktérem řadových i speciálních výkonových transformátorů,
tlumivek a reaktorů s vlastním know-how, komplexní technologií a speciálním zkušebním zařízením
v regionu střední Evropy. Máme přes 90 let zkušeností v oboru, z velké části pod značkou ŠKODA,
a spokojené zákazníky po celém světě. Produkty: Třífázové regulační olejové transformátory výkon
10 až 350 MVA, napětí do 420 kV; Třífázové neregulační transformátory, výkon do 410 MVA, napětí
do 420 kV; Jednofázové neregulační olejové transformátory, výkon třífázové sestavy do 1200 MVA,
napětí do 420 kV; Regulační a neregulační transformátory zvláštního provedení; Autotransformátory,
výkon do 400 MVA, napětí do 420 kV; Transformátory do lokomotiv; Pecní transformátory; Trakční
tlumivky; Spouštěcí a speciální reaktory. Služby: Montáž transformátorů, revize, 24 hodinový servis;
Modernizace a opravy transformátorů; Vysokonapěová laboratoř a akreditovaná elektrotechnická
zkušebna. Certifikace: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17025, ISO 3834-2.
Roční obrat: 656 mil. CZK, počet zaměstnanců: 194
Klasifikace činností: 2711; 2562; 2572; 2573; 2712; 2810; 4321; 4690; 7110; 7120

www.electroindustry.cz

E-F

EXMONT-Energo a. s.

www.exmont.cz
Akciová společnost EXMONT-Energo a.s. byla založena v roce 1991. Její zakladatel pan Jaroslav
Teply, sen., se zaměřoval původně na opravy elektrických motorů. Postupně byl výrobní program rozšiřován o další strojírenské obory se zaměřením na výrobu a opravy veškerých energetických zařízení. V současné době zajišuje firma kompletní služby v oboru vodních turbín,
elektromotorů, generátorů a parních turbín. Využívají se přitom nejmodernější dostupné technologie. Velice prospěšnou se v tomto směru jeví spolupráce s katedrou vodních strojů při VUT Brno.
Od roku 2001 má společnost EXMONT-Energo a.s. k dispozici vlastní výrobní areál. V témže roce
byl ve společnosti zaveden systém řízení jakosti, jenž odpovídá ČSN EN ISO 9001:2001. Tato
skutečnost významně přispívá k dalšímu rozvoji obchodních aktivit.

Bohunická 652/1
619 00 Brno
T: +420 543 420 211
E: exmont@exmont.cz

Roční obrat: 125 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 98

Exponex s. r. o.

www.exponex.cz
Nabízíme komplexní služby v oblasti marketingové komunikace se zaměřením na event a expo
management. Realizujeme expozice po celém světě, organizujeme veletrhy, konference, české
oficiální účasti v zahraničí. Jsme oficiální zástupce Mezinárodních veletrhů v Poznani pro Českou
republiku.

Roční obrat: 125 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 14
Klasifikace činností: 7310; 6311; 5819; 3101; 3109; 7021; 7110

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

www.fel.cvut.cz

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářském (Bc.), magisterském (Ing.) a doktorském (Ph.D.) studiu a probíhá v šesti studijních programech, jako např. Elektrotechnika a informatika, Softwarové technologie a management, Kybernetika a robotika a další. Výzkumné
a vývojové práce jsou zajišovány v následujících oblastech: měřicí systémy, akustické snímače
(převodníky), pokročilé radiové systémy, podpora inteligentního rozhodování a řídicí systémy,
CIM, robotika, řízení v reálném čase, modelování a řízení dynamických systémů, biomedicinské
inženýrství, senzory a mikrosystémy, navrhování, modelování, simulace a diagnostika mikroelektronických a optoelektronických struktur, analýza a syntéza obvodů v A/D systémech, mikrovlnné technologie, technologie milimetrových vln, osvětlovací systémy, energetické systémy,
řízení pohonů a jiné. Fakulta dále nabízí programy a kurzy pro podporu výuky, dalšího a vzdělávání, nejen doma, ale i v zahraničí. Zájemcům o celoživotní vzdělávání nabízí kurzy, které
seznamují s vývojem v oblasti elektrotechniky a informatiky.
Počet zaměstnanců: 650

www.feec.vutbr.cz

Pražákova 60
619 00 Brno
T: +420 547 210 864
E: info@exponex.cz

Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
T: +420 224 352 015
T: +420 224 352 016
E: dean@fel.cvut.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Fakulta poskytuje VŠ vzdělání ve tříletém bakalářském (5 oborů: Automatizační a měřící technika,
Elektronika a sdělovací technika, Mikroelektronika a technologie, Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, Teleinformatika) a dvouletém magisterském (8 oborů: Biomedicínské a ekologické inženýrství, Elektronika a rádiová komunikace, Elektroenergetika, Elektrotechnická výroba a management,
Kybernetika, automatizace a měření, Mikroelektronika, Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika, Telekomunikační a informační technika) stud. prog. Elektrotechnika, elektronika, komunikační a
řídicí technika a čtyřletém doktorském studijním programu. Elektrotechnika a komunikační technologie
(7 oborů: Kybernetika, automatizace a měření, Biomedicínská elektronika a biokybernetika, Elektronika
a sdělovací technika, Mikroelektronika a technologie, Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika,
Teleinformatika, Teoretická elektrotechnika). Dále poskytuje VŠ vzdělání v tříletém bakalářském Biomedicínská technika a bioinformatika, dvouletém magisterském Biomedicínské inženýrství a bioinformatika a čtyřletém doktorském stud. prog. Biomedicínské technologie a bioinformatika. Dále nabízí tři tříleté
bakalářské prog. Angličtina v elektrotechnice a informatice, Audio inženýrství a Informační bezpečnost.
Počet zaměstnanců: 350, klasifikace činností: 7219; 8541; 8560; 7120; 7211; 7400; 8550; 8560

www.electroindustry.cz

Technická 3058/10
616 00 Brno
T: +420 541 146 335
T: +420 541 146 334
E: dekan@feec.vutbr.cz
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Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Božetěchova 2
612 66 Brno
T: +420 541 141 144
T: +420 541 141 265
E: info@fit.vutbr.cz

www.fit.vutbr.cz

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v tříletém bakalářském (Bc.), dvouletém magisterském (Ing.) a čtyřletém doktorském (Ph.D.) studijním programu Informační technologie. V bakalářském studijním programu se otevírá jeden obor, Informační technologie. Navazující magisterský studijní program je členěn na celkem 9 oborů, Bezpečnost informačních technologií,
Bioinformatika a biocomputing, Informační systémy, Inteligentní systémy, Management a informační technologie, Matematické metody v informačních technologiích, Počítačová grafika
a multimédia, Počítačové a vestavěné systémy, Počítačové sítě a komunikace. O studium
v magisterském studijním programu se mohou ucházet absolventi bakalářského studijního programu stejného nebo příbuzného zaměření. Doktorský studijní program má jeden obor, Informační
technologie. O studium v doktorském studijním programu Informační technologie se mohou
ucházet absolventi magisterského studijního programu stejného nebo příbuzného zaměření.

Počet zaměstnanců: 150

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezinárodních studií. Technická univerzita v Liberci

www.fm.tul.cz

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií vznikla v roce 1995 jako fakulta
zaměřená především na obory kombinující technické disciplíny (elektroniku, řízení, měření)
s informatikou a přírodními vědami (matematické modelování). V současnosti poskytujeme vzdělání na všech vysokoškolských úrovních – od bakalářského až po doktorské – a fakulta má
akreditována práva konat habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Technická kybernetika a Aplikované vědy v inženýrství. Vedle výuky se fakulta výrazně angažuje
v oblasti vědy a výzkumu.

Studentská 1402/2
461 17 Liberec
T: +420 485 353 240
T: +420 485 353 757
E: dagmar.militka@tul.cz

Roční obrat: 5 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 120
Klasifikace činností: 8542; 7219; 7120

FCC průmyslové systémy s. r. o.

Čimická 818/86
182 00 Praha 8
T: +420 266 052 098
E: info@fccps.cz

FCC průmyslové systémy je technicko–obchodní společností, zastupující významné výrobce v oblasti
průmyslové automatizace a telekomunikační techniky. V oblasti průmyslové automatizace zahrnuje
naše nabídka spektrum sahající od senzorových systémů, přes průmyslové sběrnice a průmyslové
komunikace po průmyslové výpočetní, řídicí a dispečerské systémy na bázi specializovaných PC. Naší
významnou specializací jsou systémy pro strojové vidění využívané v oblasti výrobní automatizace
a kontroly jakosti. Našimi nejvýznamnějšími dodavateli jsou společnosti ADVANTECH, AAEON a AXUS,
výrobci průmyslové a telekomunikační výpočetní techniky a systémů pro uložení dat i DataLogic, vedoucí
firma v oblasti strojového vidění. Zastupujeme společnosti Westermo Teleindustri a HMS Industrial
Networks AB, významné výrobce z oblasti průmyslových komunikací. Našimi zákazníky a obchodními
partnery jsou firmy zabývající se systémovou integrací, projektováním a realizací řídicích systémů pro průmysl
a telekomunikace, i samotné průmyslové podniky provádějící investiční výstavbu, rekonstrukce nebo
údržbu ve vlastní režii. Od roku 1999 máme zaveden certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO-9001:2000.
Roční obrat: 80 mil. CZK, počet zaměstnanců: 26
Klasifikace činností: 4651; 2790; 2823; 4610; 4710; 6920; 7430

FCC PUBLIC s. r. o.

Pod Vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8
T: +420 286 583 011
E: public@fccgroup.cz
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www.fccps.cz

www.odbornecasopisy.cz
FCC PUBLIC s. r. o., nakladatelství technické literatury, bylo založeno v roce 1991 s cílem zachovat tradici velmi úspěšných československých odborných časopisů ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR
(zal. 1910) a ELEKTROTECHNIK (zal. 1946) sloučením obou titulů do nového časopisu ELEKTRO.
“Pokračujeme v díle těch, kteří byli první!”. FCC Public nyní vydává odborné časopisy ELEKTRO
a SVĚTLO a knižní tituly pojednávající o tématech elektrotechniky, osvětlování, alternativní energetiky, managementu apod., pořádá konference a odborné semináře. Vydávané tituly jsou informační a vzdělávací platformou pro širokou veřejnost, nezávisle na odbornosti, věku či postavení. Webové stránky nakladatelství (www.odbornecasopisy.cz) nabízejí nejen informace z první
ruky, ale i elektronické verze tištěných časopisů a tematických speciálů – přístupných každému,
kdekoliv a jakkoliv. Na Internetu zaujímají vedoucí pozici v návštěvnosti a hodnocení mezi
stránkami podobně zaměřených médií. Prostor v odborných časopisech a na webové stránce je
kromě běžné náplně k dispozici také k prezentaci firem a jako volná tribuna pro odborné
diskuse i k sdělování zpráv oborových společenstev a sdružení.
Klasifikace činností: 5811; 4690; 5810; 7310

www.electroindustry.cz

F- H

FVE BS s. r. o.
Inženýrská činnost v investiční výstavbě fotovoltaických elektráren, zprostředkování obchodu
a služeb.

Šedivská 838
561 51 Letohrad
T: +420 602 383 519
E: adamec.stanislav@email.cz

Klasifikace činností: 3511; 3530; 4610; 7110

www.griller.at

Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r. o.

Gebauer & Griller je rakouská společnost s dlouholetým působením v České republice. Patří
k předním výrobcům kabelů a kabelových svazků pro automobilový průmysl, mezinárodní průmysl na výrobu výtahů a eskalátorů a také pro speciální průmyslové použití.

Roční obrat: 142 miliónů EUR
Počet zaměstnanců: 1500
Klasifikace činností: 2732; 4719

www.azcasopis.cz

Nádražní 677E
692 01 Mikulov
T: +420 519 406 111
T: +420 519 406 120
E: d.locker@griller.at

GIVERSDON s. r. o.

Vydavatelství odborného časopisu AZ ELEKTRO. Poskytování reklamních služeb spojených jak
s odbornými reportážemi, zpracováním firemních prezentací, tak i grafickými návrhy, přípravou
a tiskem propagačních materiálů až po grafické zpracování a tisk produktových katalogů.

Počet zaměstnanců: 2
Klasifikace činností: 581; 6820

www.hager.cz
Historie elektrotechnické značky Hager se začala psát v roce 1955, kdy bratři Hermann a Oswald
Hagerovi společně se svým otcem Peterem Hagerem založili firmu jako ryze rodinný podnik. Již
více než půl století stojí společnost Hager široce rozkročena a pevně zakotvena na výhodném
pomezí Německa a Francie. Oficiální sídlo společnosti najdete ve francouzském Obernai. Vlajkovou
lodí značky Hager se staly především domovní rozvaděče a modulové přístroje, tzn. jističe, chrániče a další prvky pro bezpečné nakládání s energií. Společnost Hager je jedním z lídrů v oblasti
moderní elektroinstalace, má na kontě více než 1600 patentů a celou řadu inovací a světových
premiér. Od 90. let díky úspěšným akvizicím přibyly do rodiny Hager systémy pro ukládání vedení
Tehalit. Jedna z nejúspěšnějších akvizic v historii společnosti Hager se odehrála v roce 2010, kdy
do portfolia Hager přibyly vypínače a domovní přístroje Berker. Společnost Berker je rovněž rodinnou firmou založenou v Německu, a to již v roce 1919! Za téměř století své existence má na
kontě celou řadu patentů a prvenství, ale především designových ocenění. V roce 2017 oslavila
společnost Hager Electro 22 let svého působení v České republice.
Roční obrat: 170 mil. CZK, počet zaměstnanců: 20

www.electroindustry.cz

Veleslavínská 48/39
162 00 Praha 6
T: +420 602 226 270
E: giversdon@email.cz

Hager Electro s.r.o.

Pražská 238
250 66 Zdiby
T: 281 045 724
E: info@hager.cz
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H-I

HEDO Praha s. r. o.

www.hedopraha.cz
HEDO Praha s. r. o. je překladatelská společnost zaměřená na technické překlady s letitými zkušenostmi se standardními i nestandardními jazyky. Navíc našim zákazníkům nabízíme další
významnou službu a to vlastní zakázkový systém pro kompletní přehlednou administraci překladů. Specializujeme se na překlady v určitých technických oborech, kde disponujeme vysoce
kvalitními prověřenými překladateli, kteří jsou vybaveni jak jazykovými, tak odbornými znalostmi v dané problematice. Překládáme veškeré typy technické dokumentace související s příslušným produktem zákazníka. Největší důraz klademe na kvalitu a spolehlivost dodání překládaných materiálů.

Sušilova 15/1506
104 00 Praha 10
T: +420 734 718 801
E: dolezi@hedopraha.cz

Roční obrat: 4 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 5

Helukabel CZ s. r. o.

www.helukabel.cz
HELUKABEL® je jedním z největších evropských výrobců a dodavatelů v oblasti kabelů, vodičů
a kabelového příslušenství. Tato německá firma disponuje velmi širokým sortimentem ve svém
novém logistickém centru a je připravena ve velmi krátkém čase dodávat svoje výrobky zákazníkům na celém světě.

Důl Max 39
273 06 Libušín / Kladno
T: +420 312 672 620
T: +420 312 672 622
E: levkova@helukabel.cz

Roční obrat: 200 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 15
Klasifikace činností: 4690; 2712; 4778

IMA s. r. o.

www.ima.cz
IMA se dlouhodobě profiluje jako nezávislé centrum zaměřené na vývoj a aplikace mikropočítačové elektroniky. Od svého založení v roce 1992 sdružujeme tým společníků a zaměstnanců
navazující na vědecko – výzkumnou základnu bývalého státního podniku Tesla ELTOS a. s.
S týmem 70 expertů jsme dnes předním dodavatelem identifikačních systémů pro českou
firemní, veřejnou i státní sféru. Produkty na bázi NFC, stejně jako speciální elektroniku, dodáváme úspěšně do celého světa.

Na Valentince 1003/1
150 00 Praha 5
T: +420 251 081 097
E: ima@ima.cz

Ing. František Hýbner

Kostelec u Křížků č. 137
251 68 Kostelec u Křížků
T: +420 603 238 238
T: +420 603 112 444
E: frantisek@hybner.cz
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Počet zaměstnanců: 73

www.hybner.cz
Jsem fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
s předmětem činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona, činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti řízení podniků. Byl jsem jmenován (soudním) znalcem ve smyslu Zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Provádím: znalecké posudky v oboru EKONOMIKA, odvětví Ceny a odhady se specializací MOV elektroniky, výpočetní techniky a odvětví Ceny a odhady se specializací MOV strojů a výrobních
zařízení, oboru ELEKTRONIKA a oboru ELEKTROTECHNIKA, dále oboru TECHNICKÉ OBORY, odvětví
Technické obory (různé), se specializací posouzení a vymezení činností výzkumu a vývoje pro
účely uplatnění podpor podnikání. Jsem oponentem v seznamu oponentů MPO ČR a TA ČR ke
zpracování oponentských posudků úkolů průmyslového výzkumu a vývoje v elektrotechnických
oborech. Jsem členem Rady resortního programu aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje „TIP“ vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu a Rady programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, který realizuje Technologická agentura
České republiky. Zpracuji či zajistím studie v oborech, ve kterých jsem jmenovaný soudní znalec.
Počet zaměstnanců: 1, klasifikace činností: 8299; 7400; 6399
www.electroindustry.cz

K-L

KOPOS KOLÍN a. s.

www.kopos.cz
Společnost KOPOS KOLÍN a.s. patří mezi tradiční české elektroinstalační podniky, která již řadu
desetiletí působí na českém trhu. Vznikla v roce 1996 a plynule navázala na předchozí existenci
společnosti s ručeným omezeným Kopos Kablo Kolín. Ta vznikla privatizací státního podniku
Kablo Kolín počátkem 90. let minulého století, ale historie této společnosti sahá až do období
první republiky. Po celou dobu své existence se soustředí především na výrobu elektroinstalačních úložných materiálů. Značka KOPOS se stala synonymem pro výrobky určené k použití
v elektroinstalacích! Elektroinstalační materiál je hlavním oborem společnosti, řadu let se však
věnuje i výzkumu a vývoji v oblasti odstínění radiace v jaderných zařízeních výrobkem pod
obchodním názvem NEUTROSTOP.

Havlíčkova 432
280 94 Kolín
T: +420 321 730 111
T: +420 321 730 129
E: kopos@kopos.cz

Roční obrat: 1 218 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 355
Klasifikace činností: 2221; 2010; 2712; 3530; 4671; 5610; 6920; 7020; 7110

KPB INTRA s. r. o.

www.kpbintra.cz
Vývoj, výroba a dodávky přístrojových transformátorů proudu a napětí. Výroba epoxidových
dílců.

Ž ánská 477
685 01 Bučovice
T: +420 517 380 388
E: knapek@kpbintra.cz

Roční obrat: 160 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 108
Klasifikace činností: 2711; 2651; 2712; 4610; 6920; 8550; 9520

www.lascam.cz

LASCAM systems s. r. o.

LASCAM se specializuje na komplexní dodávku automatizovaných linek, robotických buněk,
jednoúčelových strojů se zaměřením na lasery a optické systémy. Společnost také distribuuje
laserové stroje a optické zařízení pro průmysl a vědeckou sféru. Naši odborníci mají zkušenosti
s tradičními a netradičními laserovými aplikacemi, jako např. řezání, svařování, čištění, kalení
nebo mikroobrábění. V rámci optických systémů jsme již dodali několik nestandardních zařízení
pro optickou kontrolu nebo sestavili optiku, přesnou mechaniku nebo software pro významné
české i německé výzkumné instituce. Podstatná část činnosti společnosti je zaměřena na vlastní vývoj systémů do průmyslu. Příkladem je uvedení zařízení LASTIC na trh v polovině roku
2017, které slouží k bezkontaktnímu laserovému opracování plastů. LASCAM má své technologické centrum o rozloze ca. 2000 m2 v Praze a přímé obchodní zastoupení na Slovensku,
Ma arsku a Srbsku.

Počet zaměstnanců: 30

www.logarex.cz

LOGAREX Smart Metering, s. r. o.

Společnost LOGAREX Smart Metering, s.r.o., je česká firma založená v roce 2011. Jako vývojová,
výrobní a dodavatelská firma se specializuje na pokrytí potřeb energetického odvětví se zaměřením na měření, zpracování a přenos dat. Společnost se zaměřuje na komplexní řešení požadavků zákazníka. Všechny technické činnosti firmy navazují na znalosti a dlouholeté zkušenosti
vývojových a marketingových specialistů v oboru. Tyto zkušenosti zavazuji k dalšímu vývoji
nových technologií a produktů, které budou splňovat potřeby českých i zahraničních zákazníků,
a k dalšímu rozšiřování své působnosti především na zahraničních trzích. LOGAREX Smart
Metering, s.r.o., je certifikována Sdružením pro certifikaci systémů jakosti – CQS a to dle norem
ČSN EN ISO 9001: 2009 a ČSN EN ISO 14 001:2005. Společnost LOGAREX Smart Metering má
také Certifikát systému managementu pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení elektroměrů dle
směrnice MID (Measuring Instruments Directive).
Roční obrat: 100 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 10
Klasifikace činností: 2651; 2611; 2712; 2800; 4610; 6200; 7112; 7120; 7490

www.electroindustry.cz

Dělnická 1192/22
170 00 Praha 7
T: +420 733 735 555
E: info@lascam.cz

Podnikatelská 539
190 11 Praha 9 - Běchovice
T: +420 273 139 073
E: info@logarex.cz
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L- M

LUX spol. s r. o.

www.lux.cz
Výrobní program společnosti je rozdělen na dvě části. Společnost zabývá konstrukcí a výrobou
speciálních jednoúčelových strojů a zařízení. Tyto zařízení vyrábí dle dodané dokumentace,
nebo je lze konstruovat a následně vyrobit dle zadaného návrhu. Ukázky některých zhotovených zařízení na www.lux.cz. Sériově vyrábí hydraulické lisy na odpad.

Mlýnská 701
561 64 Jablonné nad Orlicí
T: +420 465 676 661
E: post@lux.cz

Roční obrat: 156 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 70
Klasifikace činností: 2899; 2561; 2573; 2820; 4690; 4710; 4778; 4799; 6200; 7020

MESING, spol. s r. o.

www.mesing.cz
Zakázková měřicí zařízení pro měření délek podle specifických požadavků zákazníka, jakými
jsou dílenská i laboratorní měřidla a přístroje, kontrolní stanice a třídicí automaty, montážní
automaty pro elektrotechnický průmysl. Samozřejmostí jsou systémy na bázi SPC, případně se
zpětnou vazbou na obráběcí stroj. MESING je předním dodavatelem kalibračních měřidel
a monopolním výrobcem indukčnostních délkových snímačů v České republice. MESING provádí
i modernizaci různých starších měřidel a přístrojů.

Šámalova 60a
615 00 Brno - Židenice
T: +420 545 426 212
T: +420 545 426 211
E: info@mesing.cz

Roční obrat: 37,7 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 16
Klasifikace činností: 2931; 2640; 2651; 3320; 4710; 7110; 7219

MINERVA BOSKOVICE, a. s.

www.minerva-boskovice.com

Vývoj, výroba a prodej průmyslových šicích strojů. Široký sortiment strojů jednojehlových i dvoujehlových s vázaným stehem pro obuv, textil i galanterii. Šicí stroje sloupové pro šití prostorově
tvarovaných dílů, ramenové šicí stroje, stroje ploché a stroje s klikatým stehem.

Sokolská 1318/60
680 01 Boskovice
T: +420 516 494 295
E: sales@minerva-boskovice.com

Roční obrat: 1 131 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 649
Klasifikace činností: 2894; 2550; 2561; 2562; 3320; 7219

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s.

www.ms-ic.cz

Kultivujeme podnikatelské prostředí v regionu a aktivně pomáháme s rozvojem malých a středních firem. Tři hlavní pilíře centra (MSIC Scale Up, MSIC Expand, MSIC Collaboration) představují
unikátního programy, jejichž cílem je vybudovat vlastní inovační ekosystém. Smělými kroky přispíváme ke změně celkového vnímání kraje.

Technologická 372/2
708 00 Ostrava-Pustkovec
T: +420 511 205 330
E: info@ms-ic.cz
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Počet zaměstnanců: 17

www.electroindustry.cz

N-P

Národní technické muzeum

www.ntm.cz

Národní technické muzeum se svým sortimentem 60 000 trojrozměrných sbírkových předmětů
patří k nejstarším a největším technickým muzeím na světě. Sbírky obsahují takové unikáty jako
astronomické přístroje ze 16. století, se kterými pracoval Tycho Brahe, první automobil vyrobený
v českých zemích, některé z nejstarších ve světě a mnoho dalších unikátních předmětů. Ve
svých stálých expozicích muzeum představuje sbírky z oblasti dopravy, hornictví, architektury,
astronomie, fotografie, tisku, technologie každodenního života, historie Národního technického
muzea a historie motorů. Sbírky zahrnují rovněž rozsáhlý archiv dějin techniky a průmyslu
a knihovnu s asi 250 000 svazky. Po dlouhodobé rekonstrukci muzea je v současnosti zpřístupněno dvanáct stálých expozic: Doprava, Architektura, stavitelství a design, Astronomie, Fotografický ateliér, Hornictví, Hutnictví, Chemie kolem nás, Interkamera, Měření času, Tiskařství, Technika v domácnosti, Technika hrou.

Počet zaměstnanců: 114

Kostelní 42
170 78 Praha 7
T: +420 220 399 101
T: +420 220 399 241
E: firstname.surname@ntm.cz

OEZ s. r. o.

www.oez.cz
OEZ je moderní firmou s jasným směřováním, která je více než sedm desítek let komplexním dodavatelem produktů a služeb v oblasti jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí. Od roku 2007
uplatňuje OEZ vědomosti a poznatky ve skupině Siemens. Všechny výrobní a řídící postupy firmy jsou
certifikovány dle mezinárodních standardů. OEZ aktivně přistupuje k ochraně životního prostředí
a prosazuje etické normy chování k zaměstnancům, obchodním partnerům, konkurentům, státním
institucím i veřejnosti. Produktový program je zaměřen na: modulární přístroje Minia – jističe do 125 A,
proudové chrániče, přepěové ochrany, relé, atd.; kompaktní jističe Modeion – jističe a odpínače do
1600 A; vzduchové jističe Arion do 6300 A; pojistkové systémy Varius – řadové a lištové odpínače,
pojistkové lišty, odpínače válcových pojistek, nožové a válcové pojistky, pojistky pro jištění polovodičů, vysokonapěové pojistky; rozvodnice a rozváděčové skříně Distri – rozvodnicové skříně DistriTon,
rozvodnice DistriSet, rozváděčové skříně DistriBox; přístroje pro spínání a ovládání Conteo – stykače
a spouštěče motorů. Výrobky OEZ nacházejí uplatnění v energetice, průmyslu, infrastruktuře i bytové
výstavbě. Neodmyslitelnou součástí nabídky jsou též rozsáhlé služby servisu a technické podpory.
Počet zaměstnanců: 1 900
Klasifikace činností: 2712; 2550; 2561; 2730; 2810; 2890; 4321; 7110; 7219; 7220

www.panasonic.cz

Šedivská 339
561 51 Letohrad
T: +420 465 672 301
T: +420 465 672 101
E: oez.cz@oez.com

Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.

Společnost Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o., byla v Plzni založena v roce 1996 jako výrobce špičkových televizorů. Postupem času se stala jednou z největších a nejrespektovanějších
továren v České republice. Od zahájení výroby v roce 1997 pracovníci společnosti Panasonic
vyrábějí televizory s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníky z více než 30 evropských zemí.
V roce 2004 společnost zahájila přechod z výroby klasických televizí na moderní televize
s plochým displejem.

U Panasoniku 1068/1
301 00 Plzeň
T: +420 378 211 960
E: info.plzen@eu.panasonic.com

Roční obrat: 30 000 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 970
Klasifikace činností: 2640

www.phoenixcontact.cz

PHOENIX CONTACT, s. r. o.

PHOENIX CONTACT, s.r.o., je dceřiná společnost německé společnosti se zaměřením na obchodně-technické služby. Dodává kompletní sortiment elektro výrobků a služeb v České republice.
Jedná se o výrobky, které jsou určeny nejen do rozváděčových skříní – svorky a příslušenství,
materiály pro značení svorek, vodičů a zařízení, relé, převodníky napětí, napájecí a záložní
zdroje, přepěové ochrany, PCB konektory a průmyslové konektory. Phoenix Contact dokáže
také zajistit jednotlivé prvky nebo kompletní řešení z oblasti průmyslové automatizace.

Roční obrat: 400 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 29
Klasifikace činností: 4610; 4643; 4719

www.electroindustry.cz

Dornych 47b
617 00 Brno
T: +420 531 015 727
T: +420 602 516 033
E: vrucka@phoenixcontact.com
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P-S

Pilz Czech s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
T: +420 222 135 353
E: info@pilz.cz

www.pilz.cz
Pilz Vám nabízí řešení pro kompletní automatizaci. Od senzoriky přes řídicí techniku až po techniku
pohonů – včetně bezpečnosti a automatizace! U všech komponent a systémů hraje důležitou roli
bezpečné uvedení do provozu, jednoduchá manipulace a snadná diagnostika! Využijte výhod
flexibilního řešení automatizace – od malých strojů až po velká zařízení. Není podstatné, zda
chcete standardizovat a zajistit bezpečnost – nebo hledáte řešení pro kompletní automatizaci. Pilz
nabízí rozšířitelná řešení pro uspokojení jakýchkoli požadavků – od senzoriky přes řídicí techniku
až po techniku pohonů. Řídicí technika poskytuje četné možnosti využití včetně monitorování
bezpečnosti elektrického zařízení a různých funkcí až ke komplexnímu řízení strojů. Společně
s různými řídicími systémy zajistí bezpečné senzory a decentralizované moduly pro efektivní užívání strojů a zařízení v souladu s normami. V oblasti techniky pohonů zahrnuje nabídka bezpečnostní funkce integrované do samotných pohonů, bezpečné logické funkce a propojení, senzoriky
a akčních členů. Návrh, programování, zprovoznění, diagnostika a vizualizace mohou být rychle
a jednoduše dosaženy použitím automatizačního software firmy Pilz.
Roční obrat: 60 mil. CZK, počet zaměstnanců: 10, klasifikace činností: 2733; 2790; 3320

PROSPEKSA, a. s.

www.prospeksa.cz
PROSPEKSA, a. s., je členem Českomoravské komoditní burzy Kladno, ve které má zároveň udělen statut dohodce pro následující komoditní sekce: – dřevařská burza – běžné průmyslové
komodity – odpady a druhotné suroviny – energetická burza (elektrická energie, zemní plyn) –
běžné agrární komodity. V těchto sekcích zároveň PROSPEKSA, a.s. působí jako expertní společnost v oblasti systémové integrace. Českomoravská komoditní burza Kladno (www.cmkbk.cz)
byla založena v roce 1995 v souladu se zákonem č. 229/92 Sb., o komoditních burzách na
základě státního povolení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem
zemědělství ČR.

Neklanova 152/44
128 00 Praha 2, Vyšehrad
T: +420 251 562 559
T: +420 602 644 754
E: prior@prospeksa.cz

Počet zaměstnanců: 4
Klasifikace činností: 7020; 4610; 4710; 5210; 6311; 7310; 7400; 3800

RCD Radiokomunikace spol. s r. o.

www.rcd.cz

Výzkum, vývoj a výroba radiokomunikačních zařízení v pásmu 40 MHz – 8 GHz. Návrhy, projektování, montáže a servis rádiových sítí. Integrace bezpečnostních a rádiových systémů pro
ochranu kritické infrastruktury.

U Pošty 26
533 52 Staré Hradiště
T: +420 466 415 755
T: +420 602 482 499
E: marketing@rcd.cz

SALTEK s. r. o.

Dráž anská 85
400 07 Ústí nad Labem
T: +420 475 655 511
E: info@saltek.cz
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Roční obrat: 90 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 77
Klasifikace činností: 9512; 2620; 2711; 4120; 4690; 4700; 5229; 7020; 7110; 7219

www.saltek.eu
SALTEK® je přední českou společností specializující se na vývoj a výrobu ochran proti přepětí.
Nabízí komplexní sortiment svodičů bleskových proudů a přepěových ochran typ 1 až 3 podle
ČSN EN 61643-11 a přepěových ochran pro informatiku, měření a regulaci, telekomunikace
a fotovoltaické aplikace. Výrobky SALTEK® zajišují ochranu před atmosférickým i technologickým přepětím a tím přinášejí bezpečnost a bezproblémový chod technologií, strojů a spotřebičů
v průmyslu, telekomunikacích, datových centrech, kancelářských budovách i v běžných domácnostech. SALTEK® působí na českém trhu již od roku 1995. Úspěšné obchodní aktivity v zahraničí
zajišují dceřiné firmy SALTEK® TRADE a SALTEK® Slovakia. Základem dynamického rozvoje firmy
je vlastní vývoj výrobků. Tým zkušených vývojových expertů pracuje v testovací vývojové laboratoři s unikátními přístroji a technologiemi. Pro vývoj výrobků jsou používány nejmodernější materiály,
konstrukční postupy, technologie a měřicí metody. Výroba je vybavena automatizovanými a robotickými pracovišti. SALTEK® klade důraz na kvalitu, ale i na design výrobků. Řada ochran proti
přepětí s unikátním barevným značením byla oceněna designérskou cenou Red Dot® 2014.
Roční obrat: 200 mil. CZK, počet zaměstnanců: 150, klasifikace činností: 2620; 2712; 4719;
7219; 7400
www.electroindustry.cz

S
www.stech.cz

Sdělovací technika, spol. s r. o.

Vydavatelství Sdělovací technika je už více než 60 let platformou pro tisíce odborníků z oboru
elektrotechniky, telekomunikací, ICT, elektronických a měřicích systémů, součástek, mikrovlnné
techniky, multimédií a televizního vysílání. Zaměřuje se na nové SMART technologie v oblastech
energetiky, průmyslové automatizace, bydlení, dopravy a zdravotní péče. Klíčovým produktem
je měsíčník SDĚLOVACÍ TECHNIKA. Vydavatelství je také organizátorem odborných konferencí
a seminářů.

Uhříněveská 40
100 00 Praha 10
T: +420 274 819 625
T: +420 274 816 490
E: redakce@stech.cz

Roční obrat: 8 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 8
Klasifikace činností: 4690; 5810; 7400; 8559

www.schmitt-praha.cz

Schmitt & Schmitt s. r. o.

Služby daňového poradenství. Zpracování daňových přiznání. Zastupování ve finančním řízení.
Poradenství při řízení financí podniku a investičních strategiích podniku a osob. Poradenství při
vedení účetnictví. Vedení finančního, mzdového a provozního účetnictví a zpracování závěrek.
Zpracování a správa statutárních agend.

Roční obrat: 6 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 6
Klasifikace činností: 6920; 7020

www.sopo.cz

U Krčské vodárny 2021/20a
140 00 Praha 4
T: +420 222 999 955
T: +420 222 999 958
E: office@schmitt-praha.cz

SOPO s. r. o.

Firma SOPO s.r.o. byla založena v roce 1993. Zabývá se výrobou vinutých dílů elektromotorů.
Díky své úzké specializaci, špičkovým technologiím a obrovskému know-how dokáže pokrýt
veškeré portfolio vinutých dílů pro menší a střední elektromotory. Jedním z hlavních strategických cílů je zaujmout pozici evropského lídra v oblasti navíjení. Firma SOPO disponuje špičkovým technologickým vybavením, kombinuje stroje renomovaných světových výrobců s vlastními
technologiemi, stroji a přípravky. Výše investic výhradně do nových technologií a technologických řešení v roce 2013 až 2015 činila přes 1 milion eur. SOPO neustále inovuje a zlepšuje své
služby a má certifikaci dle ISO 9001:2008.

Roční obrat: 250 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 130
Klasifikace činností: 2711

www.speechtech.cz
Společnost SpeechTech, s.r.o., se zabývá výzkumem, vývojem a aplikováním hlasových technologií postavených na výsledcích vlastního vývoje. Společnost nabízí: Počítačovou syntézu řeči
(TTS), kterou je možno si vyzkoušet na http://www.speechtech.cz/cz/demo-tts. Využití nachází
v telefonních aplikacích, v systémech poskytování informací, internetových reklamních kampaních, telemarketingu a dalších. Připravují se další jazyky; Hlasovou biometrii – identifikaci osob
podle hlasu; Automatické rozpoznávání mluvené řeči (ASR) v reálném čase, které je možno
využívat pro rozpoznávání obsahu telefonních hovorů, pro on-line diktování do mikrofonu, pro
přepis televizních pořadů nebo pro přepis řečových nahrávek; Automatické titulkování živě vysílaných televizních pořadů. Využívá Česká televize; Automatický diktovací systém pracující s více
jak milionovým slovníkem na běžném osobním počítači; Interaktivní hlasové dialogové (IVR)
systémy vybavené moduly ASR, TTS a modulem porozumění mluvené řeči umožňujícím uživateli komunikovat v přirozeném jazyce.
Roční obrat: 8 mil. CZK, počet zaměstnanců: 5
Klasifikace činností: 4719; 6200; 6201; 7219; 5912

www.electroindustry.cz

Modletice 19
251 01 Říčany
T: +420 323 637 444
E: info@sopo.cz

SpeechTech, s. r. o.

Hodonínská 61
323 00 Plzeň
T: +420 373 310 079
E: info@speechtech.cz
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Stäubli Systems, s.r.o.

Hradecká 536
530 09 Pardubice
T: +420 466 616 125
E: robot.cz@staubli.cz

www.staubli.cz
Stäubli je dodavatelem inovativních mechatronických řešení v třech hlavních oblastech: napojení energií,
průmyslové roboty a textilní stroje. Spolupracujeme s našimi zákazníky v celé řadě průmyslových odvětví
po celém světě a pomáháme jim zvyšovat produktivitu výroby při zachování vysoké kvality, spolehlivosti a
bezpečnosti. Důraz na kvalitu společně s dlouholetými zkušenostmi v průmyslu nás neustále pohání.
S více jak 4500 zaměstnanci, pobočkami v 25 zemích a obchodním zastoupením v 50 zemích je
Stäubli skutečně globální společností. Společnost Stäubli Systems, s.r.o. je dodavatelem mechatronických řešení pro napojení energií a průmyslovou automatizaci. Kromě pardubického sídla se prostřednictvím našich poboček v Komárně, Bukurešti a Lublani kompletně staráme o region střední a východní
Evropy. Konektorová divize dodává technologie pro rychlou výměnu forem, od jejich zakládání a upínání až po napojení všech energií pomocí rychlospojek a manuálních nebo automatických multispojkových desek, které naleznou využití i v řadě dalších průmyslových odvětví. V oblasti automatizace disponujeme širokou řadou čtyřosých a šestiosých průmyslových robotů, zaměřujeme se zejména na aplikace
vyžadující vysokou přesnost a produktivitu a dále cílíme na nasazení robotů v náročných prostředích.
Roční obrat: 400 mil. CZK, počet zaměstnanců: 65
Klasifikace činností: 2790; 4669; 4610; 4690; 7020; 7400; 8559

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

www.cichnovabrno.cz

Škola je komplexní vzdělávací zařízení nadregionálního typu, která má již téměř sedmdesátiletou tradici v přípravě na povolání. Škola plní tyto funkce: nadregionální centrum vzdělávání
s komplexními školskými službami, tj. včetně domova mládeže a stravováním; centrum celoživotního učení; místní komunitní centrum; domov mládeže a stravování pro žáky ostatních středních škol. Technické obory: Telekomunikace - Mobilní aplikace; Inteligentní sítě a zařízení. Informační technologie - Informační technologie; Kybernetická bezpečnost; Mechanik informačních
technologií. Zabezpečení dopravy - Mechanik zabezpečovacích zařízení; Elektromechanik. Netechnické obory: Bankovnictví a pojišovnictví - Bankovnictví a pojišovnictví. Logistické a finanční služby – Logistika; Logistické a finanční služby; Logistika a přeprava.
Čichnova 982/23
624 00 Brno
T: +420 541 123 111
T: +420 541 123 222
E: info@cichnovabrno.cz

SYSGO s. r. o.

Zelený pruh 99
140 00 Praha 4
T: +420 222 138 111
E: prague@sysgo.com

Roční obrat: 100 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 206

www.sysgo.com
Skupina společností SYSGO je dodavatelem operačních systémů, middlewaru a softwarových služeb
pro oblast embedded systémů a zařízení se zvýšenými požadavky na funkční bezpečnost, spolehlivost či práci v reálném čase. SYSGO s.r.o. je výzkumným a vývojovým centrem skupiny společností
SYSGO se zaměřením na vývoj spolehlivého softwaru a jeho validaci a verifikaci. Od roku 2007
v pražské kanceláři pracuje tým certifikace virtualizačního real-time operačního systému PikeOS
a protokolu AFDX dle DO-178B. Počínaje rokem 2011 rozšířil tým o certifikaci dle EN 50128 a IEC
61508. Oddělení linuxových projektů spolupracuje mj. na vývoji profesionální distribuce embedded
Linuxu ELinOS. To zahrnuje především vývoj konfiguračních nástrojů, ovladačů, celých board support
packages, kernel patches, integraci softwaru třetích stran a testování s hardwarem. Řešíme projekty
nejen z oblastí průmyslové automatizace, telekomunikací, zdravotní techniky, automobilového, leteckého a zbrojního průmyslu. Mezi naše zákazníky patří např. Airbus, Honeywell, Thales, Daimler,
Raytheon, Rheinmetall, Rockwell-Collins, Samsung, Siemens, či Rohde & Schwarz. Od prosince 2012
společnost patří do technologického koncernu Thales, zaměstnávajícího více než 80.000 pracovníků
v oblasti telekomunikací, železniční techniky a Military & Aerospace.
Roční obrat: 25 mil. CZK, počet zaměstnanců: 17, klasifikace činností: 5829; 6201; 6202; 6209

TES VSETÍN s. r. o.

Jiráskova 691
755 01 Vsetín
T: +420 571 812 111
E: tes@tes.cz
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www.tes.cz
TES VSETÍN s.r.o. je evropským pojmem v oboru silnoproudé elektrotechniky. Vlastní široké know-how
v oblasti elektrických motorů a pohonů, generátorů a dílů el. strojů. Nabízíme řešení na míru, a jednokusové i sériové dodávky. Certifikace ISO 9001, 14001, 18001, svařování podle ISO 3834-2, EN 15085-2
a EN 1090-1,2. Tradice od r. 1919, export činí 70 %. PRODUKTY a SLUŽBY: Elektrické pohony, průmyslová automatizace, jednoúčelové stroje, rozvaděče, zkušební systémy vozidlové, pro spalovací motory
a el.motory; Elektrické motory a generátory do 30 MW – asynchronní, synchronní, s permanentními
magnety; Součásti motorů a generátorů – vlastníme kompletní výrobní technologie; Konstrukce
a optimalizace výrobních technologií součástí a strojů. APLIKACE: Zelená energie (voda, vítr) – generátory
a jejich komponenty; Oil & Gas – motory, generátory, elektrické pohony, zkušební stanoviště; Průmyslové provozy – elektromotory a pohony, technologické linky, průmyslová automatizace; Elektrická trakce, lodě, doly – motory, generátory, pohony; Zkušebny – kompletní vybavení zkušeben s dynamometry,
měřicí a řidicí systémy; Servis, opravy, rekonstrukce – od instalace až po záruční a pozáruční servis.
Roční obrat: 1 624 mil. CZK, Počet zaměstnanců: 650
Klasifikace činností: 2711; 2790; 2829; 3314; 3320

www.electroindustry.cz
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TESLA, akciová společnost

www.tesla.cz

Vyrábíme a dodáváme: anténní systémy, radioreléové spoje, mobilní úpravny vody a automatické plničky a vyfukovačky PET lahví. Dále nabízíme: TV a rozhlasové vysílače, solární technologie,
solární elektrárny, externí montáže radiotechnických a zabezpečovacích zařízení. Produkce vojenské elektroniky, tendry v CZ i v zahraničí, vysoká kvalita, ochranná známka, certifikace dle
ISO 9001:2000, 9001-2008, 14001-2004.

Roční obrat: 100 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 9
Klasifikace činností: 2561; 2562; 2572; 2630; 2890; 4321; 4329; 4690; 6200

Poděbradská 56/186
180 66 Praha 9 - Hloubětín
T: +420 266 107 620
T: +420 266 107 445
E: gr@tesla.cz

TVF, s.r.o.

www.tvf.cz
TVF, s.r.o., je televizní a reklamní společnost z Brna, která se zabývá kompletní tvorbou audiovizuálních
pořadů, zejména TV reportáží a videomarketingem. Vyrábíme různé videofilmy, videospoty, TV pořady,
reklamy a sponzoring. Natáčíme kdekoli v ČR i v zahraničí. Produkujeme také rozhlasovou a internetovou reklamu a zajišujeme nákup vysílání. Pravidelně natáčíme na všech významnějších veletrzích
(MSV, Amper, FOR ARCH, stavební veletrhy …). Vyrobená videa dlouhodobě umísujeme na internetových TV s vysokou sledovaností. Video propojíme s webem a předáme v elektronické podobě pro
Facebook, Instagram …PODÍVEJTE SE na naše TV pořady: https://www.youtube.com/user/TVFBrno
„TVFBrno“ funguje jako skutečná televize, kde si diváci mohou vybrat z cca 1.500 pořadů v různých
jazykových verzích. Kanál má desetitisíce pravidelných diváků, kterými jsou především podnikatelé,
manažeři a lidé s rozhodujícími pravomocemi ve firmách a institucích … YouTube je mezinárodní
a proto máme diváky z celého světa, včetně zahraničních manažerů působících v ČR. Videa dále
uveřejňujeme na technicky orientované StreamTech.tv … Rádi vám uděláme nabídku na krátkou TV
reportáž, která představí vaše nové výrobky či služby, případně náročnější firemní videofilm či videospot.
Počet zaměstnanců: 4, klasifikace činností: 731

www.unicontrols.cz
Společnost UniControls se zabývá vývojem, výrobou a instalací řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech dopravy, energetiky a průmyslového řízení (plynárenství, elektrárenství, vodárenství atd.). Specializuje se hlavně na aplikace vyžadující vysokou spolehlivost
v náročných pracovních prostředích, systémovou integraci komunikačních, řídicích, informačních
a diagnostických systémů, systémů dispečerského řízení, výzkumu a vývoje zákaznických řešení. Společnost UniControls je členem sdružení a standardizačních pracovních skupin zabývajících se drážními technologiemi, je držitelem certifikací IRIS, ISO 9001:2009, ISO 14001:2005
a OHSAS 18001:2008. Společnost je aktivní na zahraničních trzích (např. Čína, evropské země,
Japonsko, Rusko, státy Latinské Ameriky) a spolupracuje s nadnárodními firmami. UniControls je
členem UNIFE, ACRI, Svazem průmyslu a dopravy ČR a řady dalších mezinárodních a národních
organizací.
Roční obrat: 483,5 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 159
Klasifikace činností: 2630; 2640; 2711; 3320; 4120; 4322; 6920; 7110; 7219; 9520

Pechova 26
615 00 Brno
T: +420 602 322 645
T: +420 602 511 994
E: tvf@tvf.cz

UniControls a. s.

Křenická 2257
100 00 Praha 10
T: +420 272 011 411
T: +420 272 011 478
E: unic@unicontrols.cz

Veletrhy Brno, a. s.

www.bvv.cz
Veletrhy Brno (BVV) jsou nejvýznamnější veletržní správou v ČR a ve střední Evropě. Společnost
provozuje brněnské výstaviště, které patří k největším světovým výstavištím, a organizuje mezinárodní oborové veletrhy jako MSV/AUTOMATIZACE. Na brněnském výstavišti se koná jako
hostující akce elektrotechnický veletrh AMPER. Elektrotechnický průmysl je také významně zastoupen na akci IBF. Kromě organizace veletrhů poskytuje společnost Veletrhy Brno technické
služby, výstavbu expozic vystavovatelům v tuzemsku a zahraničí včetně kolektivních účastí
firem z oblasti elektrotechnického průmyslu. Prostory brněnského výstaviště lze také využít
k pořádání prestižních firemních akcí.

Roční obrat: 824,8 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 250
Klasifikace činností: 7312; 4120; 5210; 5221; 5590; 6100; 6200; 6300; 6820

www.electroindustry.cz

Výstaviště 1
603 00 Brno
T: +420 541 152 926
E: msv@bvv.cz
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V-Z

VUES Brno s. r. o.

Mostecká 992/26
614 00 Brno
T: +420 545 551 102
T: +420 545 551 111
E: mail@vues.cz

www.vues.cz
Projektování a výroba speciálních střídavých elektrických točivých strojů, elektrických pohonů
a zatěžovacích zkušebních pracoviš s dynamometry, převážně podle požadavků zákazníků.
Speciální střídavé elektrické stroje a pohony. Synchronní servomotory a motory s permanentními magnety s vysokou dynamikou a přesností. Synchronní a asynchronní lineární motory. Elektrické dynamometry a zkušební pracoviště. Pomaluběžné a vysokootáčkové elektromotory. Synchronní a asynchronní generátory pro speciální účely. Trakční elektromotory a generátory. Palubní
generátory a elektrické spouštěče pro leteckou techniku. Elektrocentrály a rotační zdrojová soustrojí. Certifikační zkoušky s mezinárodní platností. Zavádění systémů jakosti dle ČSN EN ISO 9000.
VUES Brno s.r.o. má zaveden systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a systém environmentálního
managementu podle ČSN EN ISO 14001.
Roční obrat: 700 mil. CZK
Počet zaměstnanců: 500
Klasifikace činností: 2711; 1812; 2600; 2790; 2899; 3320; 4321; 4610; 4690; 6200

ZPA Smart Energy a. s.

Komenského 821
541 01 Trutnov
T: +420 499 907 111
E: zpa@zpa.cz
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www.zpa.cz

ZPA Smart Energy a.s. je největší český výrobce elektroměrů, hromadného dálkového ovládání a moderních měřících systémů. Opírá se o dlouhodobé zkušenosti, nebo vznikla již v roce 1958, a aplikuje
moderní poznatky – ve vývojových pracovištích pracuje téměř čtvrtina kmenových zaměstnanců. Společnost sídlí ve východních Čechách v Trutnově, kde koncentruje významnou část svých výrobních
kapacit. Další pracoviště a pobočky jsou v Praze, Berlíně, Prištině a Sofii. Na českém trhu zaujímá výsadní
postavení. Vedle domácího trhu se jí však také podařilo proniknout na ty zahraniční – a už na rozvíjející
se trhy střední a východní Evropy a Balkánu (např. Polsko, Slovensko, Litva, Kosovo, Bulharsko či
Makedonie), tak i do zemí západní Evropy (Německo, Švýcarsko, Holandsko, apod.). Portfolio výrobků
ZPA Smart Energy je cíleně nasměrováno na měření a ovládání elektrické energie. Digitální elektronické
elektroměry umožňují velmi přesné měření a předávají data do řídích centrál. Smart metry pak dokáží
díky obousměrné komunikaci spotřebu řídit. Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001 : 2009,
ČSN EN ISO 14 001 : 2005, ČSN OHSAS 18001 : 2008 a také má Certifikát o systému managementu
jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení elektroměrů dle směrnice MID.
Roční obrat: 400 mil. CZK, počet zaměstnanců: 160
Klasifikace činností: 2651; 2612; 2630; 2712; 2790; 6200; 4652; 2733; 4321; 6110

www.electroindustry.cz

Ekonomické činnosti dle NACE
Číslo

Název

Číslo

Název

1812

Tisk ostatní, kromě novin

2751

2010

Výroba základních chemických látek, hnojiv
a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického
kaučuku v primárních formách

Výroba elektrických spotřebičů převážně
pro domácnost

2790

Výroba ostatních elektrických zařízení

2800

Výroba strojů a zařízení j. n.

2221

Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek
a profilů

2810

Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

2550

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování
kovů; prášková metalurgie

2811

Výroba motorů a turbín, kromě motorů
pro letadla, automobily a motocykly

2561

Povrchová úprava a zušlechování kovů

2812

Výroba hydraulických a pneumatických zařízení

2562

Obrábění

2813

Výroba ostatních čerpadel a kompresorů

2572

Výroba zámků a kování

2820

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné
účely

2573

Výroba nástrojů a nářadí

2822

Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení

2600

Výroba počítačů, elektronických a optických
přístrojů a zařízení

2823

Výroba kancelářských strojů a zařízení,
kromě počítačů a periferních zařízení

2610

Výroba elektronických součástek a desek

2890

Výroba ostatních strojů pro speciální účely

2611

Výroba elektronických součástek

2894

2612

Výroba osazených elektronických desek

Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních
výrobků a výrobků z usní

2620

Výroba počítačů a periferních zařízení

2899

Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.

2630

Výroba komunikačních zařízení

2931

2640

Výroba spotřební elektroniky

Výroba elektrických a elektronických zařízení
pro motorová vozidla

2651

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních
přístrojů

3250

Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

3314

Opravy elektrických zařízení

2652

Výroba časoměrných přístrojů

3320

Instalace průmyslových strojů a zařízení

2660

Výroba ozařovacích, elektroléčebných
a elektroterapeutických přístrojů

3511

Výroba elektřiny

3512

Přenos elektřiny

2670

Výroba optických a fotografických přístrojů
a zařízení

3513

Rozvod elektřiny

2680

Výroba magnetických a optických médií

3514

Obchod s elektřinou

2711

Výroba elektrických motorů, generátorů
a transformátorů

3530

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného
vzduchu, výroba ledu

2712

Výroba elektrických rozvodných a kontrolních
zařízení

3800

Shromaž ování, sběr a odstraňování odpadů,
úprava odpadů k dalšímu využití

2720

Výroba baterií a akumulátorů

3811

Shromaž ování a sběr odpadů, kromě
nebezpečných

2730

Výroba optických a elektrických kabelů,
elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení

3832

Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě
demontáže vraků, strojů a zařízení

2731

Výroba optických kabelů

4120

Výstavba bytových a nebytových budov

2732

Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.

4321

Elektrické instalace

2733

Výroba elektroinstalačních zařízení

4322

2740

Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

Instalace vody, odpadu, plynu, topení
a klimatizace

www.electroindustry.cz
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Ekonomické činnosti dle NACE
Číslo

Název

Číslo

4329

Ostatní stavební instalace

6209

Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií

4520

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě
motocyklů

6300

Informační činnosti

6820

4610

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
v zastoupení

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých
nemovitostí

6920

Účetnické a auditorské činnosti; daňové
poradenství

7020

Poradenství v oblasti řízení

7110

Architektonické a inženýrské činnosti
a související technické poradenství

7112

Inženýrské činnosti a související technické
poradenství

7120

Technické zkoušky a analýzy

7219

Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních
a technických věd

4643

Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou

4651

Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním
zařízením a softwarem

4652

Velkoobchod s elektronickým
a telekomunikačním zařízením a jeho díly

4671

Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými
palivy a příbuznými výrobky

4690

Nespecializovaný velkoobchod

4700

Maloobchod, kromě motorových vozidel

4710

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

7220

4719

Ostatní maloobchod v nespecializovaných
prodejnách

Výzkum a vývoj v oblasti společenských
a humanitních věd

7310

Reklamní činnosti

4754

Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou

7311

Činnosti reklamních agentur

4775

Maloobchod s kosmetickými a toaletními
výrobky

7312

Zastupování médií při prodeji reklamního času
a prostoru

4778

Ostatní maloobchod s novým zbožím
ve specializovaných prodejnách

7400

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

7420

Fotografické činnosti

7430

Překladatelské a tlumočnické činnosti

7490

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

7711

Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých
motorových vozidel, kromě motocyklů

7720

Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu
a převážně pro domácnost

4779

Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách

4799

Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky
a trhy

4941

Silniční nákladní doprava

5221

Činnosti související s pozemní dopravou

5229

Ostatní vedlejší činnosti v dopravě

5590

Ostatní ubytování

7729

5610

Stravování v restauracích, u stánků
a v mobilních zařízeních

Pronájem a leasing ostatních výrobků pro
osobní potřebu a převážně pro domácnost

8000

Bezpečnostní a pátrací činnosti

8129

Ostatní úklidové činnosti

8230

Pořádání konferencí a hospodářských výstav

8550

Ostatní vzdělávání

8559

Ostatní vzdělávání j. n.

9511

Opravy počítačů a periferních zařízení

9512

Opravy komunikačních zařízení

9520

Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně
pro domácnost

5810

30

Název

Vydávání knih, periodických publikací
a ostatní vydavatelské činnosti

5811

Vydávání knih

5829

Ostatní vydávání softwaru

6100

Telekomunikační činnosti

6200

Činnosti v oblasti informačních technologií

6201

Programování

6202

Poradenství v oblasti informačních technologií

www.electroindustry.cz

Jsme CzechInvest
Váš silný partner ve světě investic a podnikání
Podporujeme tuzemské i zahraniční investice v České republice
a pomáháme zvyšovat konkurenceschopnost.
Naše služby
+ zprostředkování ﬁnanční podpory – investiční pobídky
+ poradenství k investičním projektům
+ podpora i pro malé a střední podnikatele
+ databáze podnikatelských nemovitostí
+ databáze českých dodavatelských ﬁrem
+ podpora investičních projektů z oblasti výroby, technologických center a sdílených služeb
+ AfterCare – služby pro investory, podpora při reinvesticích

Pomáháme již

wwww.czechinvest.org

Petr Vítek
Sektorový manažer pro elektronický
a elektrotechnický průmysl
+420 296 342 728
electro@czechinvest.org

