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Přílohy č. 1 

 
Ukazatel Měřicí 

jednotka 

Období Hodnota  

ukazatele 

Růst * 

(pokles) 

v % 

Datum 

poslední 

aktualizace 

Počet obyvatel     k 30.9.2009 1 249 033 -0,1 14. 12.2009  

Regionální HDP  1)  mil. Kč 

b.c. 

2008 372 458 +0,6 30. 11.2009  

Tvorba hrubého fixního kapitálu 

na obyvatele  

 Kč, b.c. 2007 61 351 +1,0 30. 11.2009  

Disponibilní důchod domácností 

na obyvatele  

 Kč, b.c. 2008 165 784 +9,0 30. 11.2009  

Vývoz   mil. Kč 

b.c. 

1.-3. čtvrtletí 2009 161 862 -19,4 09. 12.2009  

Průměrná mzda   Kč 1.-3. čtvrtletí 2009 20 813 +2,4 04. 12.2009  

Míra registrované nezaměstnanosti  2)  % k 31.12.2009 12,14 +0,60 11. 01.2010  

Obecná míra nezaměstnanosti  3)  % 3. čtvrtletí 2009 10,2 +3,2 09. 11.2009  

Počet ekonomických subjektů  4)    k 31.12.2009 241 103 +0,3 15. 01.2010  

Počet stavebních ohlášení a povolení     1.-3. čtvrtletí 2009 8 479 -5,7 23. 11.2009  

Zahájené byty     1.-3. čtvrtletí 2009 2 418 -21,7 23. 11.2009  

Dokončené byty     1.-3. čtvrtletí 2009 1 728 +21,2 23. 11.2009  

Základní stavební výroba   mil. Kč 

b.c. 

1.-3. čtvrtletí 2009 9 296 -12,5 14. 09.2009  

Mzdy v průmyslu   Kč 1.-3. čtvrtletí 2009 23 325 -3,7 14. 12.2009  

Tržby v průmyslu   mil. Kč 1.-3. čtvrtletí 2009 220 544 -24,2 14. 12.2009  

Počet hostů v hromadných ubytovacích 

zařízeních  

   1. - 3. čtvrtletí 2009 489 466 -2,9 18. 11.2009  
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Příloha č. 2 

 
 
pramen: www.převodovky-elektromotory.cz 

 

 

Příloha č. 3 

Organizační struktura Elvac s.r.o. 

 

 

 

 

 

http://www.převodovky-elektromotory.cz/


Příloha č. 4  

Elvac IPC 

Tato pobočka nabízí: 

 PC sestavy: průmyslové počítače, vzorové sestavy, baryone systémy 

 Přenosné počítače: vysoce odolné notebooky, středně odolné notebooky, zodolněné 

komerční notebooky 

 Komponenty: průmyslová šasi, panelové PC, napájecí zdroje, pasivní sběrnice, CPU 

karty, průmyslové MB, VGA, LAN, speciální karty, flash disky, software. 

 Periférie: průmyslové displeje, kity, doplňky, systém zpětné projekce – Lanetco, LED 

panely, externí napájení 

 Průmyslová komunikace: průmyslový ethernet, síťové servery pro sériová zařízení, 

multiportové karty, převodníky sériových rozhraní, adaptéry pro speciální rozhraní 

 Měření a sběr dat: kompaktní, modulární a zásuvné systémy. 

 Řídící systémy 

 Zpracování videa 

 Produkty pro energetiku 

Elvac Machinery 

ELVAC MACHINERY s.r.o. je další společností ve struktuře holdingu ELVAC 

působící v oblasti automatizace. Využívá znalostí a čerpá z dlouholetých zkušeností 

sesterských společností ELVAC AUTOMATION s.r.o. a ELVAC IPC s.r.o. Zaměřuje se 

na dodávky jednoúčelových strojů a komponentů na jejich stavbu. Tyto úzce 

specializované stroje se používají pro zkoušení, testování a kontrolu výrobků hromadné a 

sériové produkce, pro výrobu a manipulaci. Své uplatnění nachází nejen v náročném 

automobilovém průmyslu, potravinářství, papírenství, ale i v ostatních průmyslových 

odvětvích. Další aktivitou je výroba a prodej univerzálních stavebnicových 

prostřihovacích nástrojů, zařízení a strojů pro bez deformační prostřihávání profilů a 

děrování uzavřených profilů. 

 

 



Mezi produkty Elvac Machinery patří: 

 Jednoúčelové stroje 

 Stroje pro bez deformační prostřihování 

 Realizace bez deformačního děrování 

 Prostřihávání uzavřených profilů 

 Montážní, manipulační a lineární technika 

Podle informací společnosti Elvac, byla tato pobočka zahrnuta do působení ostatních 

poboček, a sama zrušena. 

 

příklad hliníkových profilů různých šířek 

Elvac Ekotechnika 

        Zajišťuje široké spektrum služeb při řešení problematiky ochrany životního prostředí od 

autorizovaného měření emisí a imisí, měření pracovního prostředí přes sledování kvality 

přírodních vod až k analýzám sedimentů, půd a veškerých druhů průmyslových odpadů. 

Součástí těchto služeb jsou dodávky technologií pro likvidaci těkavých organických látek a 

absorpční systémy pro likvidaci kyselých par a plynů. 

                     Poskytované služby: 

 Katalytické systémy - katalytické spalování je jednou z metod k snižování emisí 

těkavých organických látek (VOC). Tato technologie oxiduje VOC na oxid uhličitý a 

vodu při teplotách výrazně nižších než je tomu u termického spalování, což umožňuje 

významné snížení investičních i provozních nákladů těchto spalovacích zařízení. 

 Měření emisí, imisí  a pracovního prostředí - laboratoř měření emisí a imisí vznikla 

jako integrální součást divize Ekotechnika ELCOM s.r.o. již v roce 1991. V roce 1994 

získala laboratoř grant Norského Království a v letech 1994 – 1995 ve spolupráci s 



Norským institutem pro výzkum ovzduší (NILU) a po stáži na tomto pracovišti 

zavedla laboratoř do své nabídky celou řadu metod pro analýzu imisí. 

 Rozbory zemin vod a odpadů - (podle vyhlášky č.294/2005 Sb) odběr vzorků podle § 4 

odst.(2) a vystavení protokolu o odběru, rozbory vodného výluhu v rozsahu přílohy č.2  

(třídy vyluhovatelnosti I – III), rozbory sušiny v rozsahu příloh č. 4 a č.10.  

Elvac Promedia 

 "Světelná reklama - investice, která jde vidět". 

             Je společností, která se zabývá výrobou neonové a světelné reklamy a vizualizací 

čerpacích stanic PHM včetně ukazatelů cen PHM (totemů). Dále se zabývá elektrickou 

zabezpečovací signalizací (EZS), elektrickou požární signalizací (EPS), závorami a 

bránami a telekomunikační technologií. Zákazníky této pobočky jsou především firmy z 

České republiky bez ohledu na jejich zaměření, protože neonová a světelná reklama je 

výborný nástroj marketingové propagace pro jakoukoliv firmu. 

 

 

Ukázky zakázek Elvac Promedia 

 

 

                         Produkty:  

 Světelná a neonová reklama  

 Velkoplošná reklama 



 Vizualizace prodejen 

 Ukazatele cen PHM 

 Elektrická zabezpečovací signalizace 

 

Příloha č. 5 

Historie společnosti   

 1991 Založení společnosti ELCOM s.r.o. s orientací na služby v oblasti automatizace, 

průmyslové výpočetní techniky a ekotechniky. 

 1993 Zahájení velkoobchodního prodeje komponent a přístrojů pro průmyslovou automatizaci 

a elektrotechniku. 

 1994 Stáží v Norském institutu pro výzkum ovzduší (NILU) byla navázána spolupráce s 

divizí Ekotechnika a došlo k rozvoji metod monitorování organických polutantů. 

 1995 Zahájení činnosti společnosti ELCOM AUTOMATION, s.r.o. 

 1997 Vybudování nového sídla společnosti na Místecké ulici v Ostravě-Vítkovicích. 

 1999 Založení společnosti ELCOM GROUP a.s. a transformace společnosti ELCOM s.r.o. na 

akciovou společnost. Založení společnosti ELCOM IPC, s.r.o. a převedení činnosti v oblasti 

výroby a dodávky průmyslových a speciálních počítačových systémů do této společnosti. 

 2002 Založení společnosti ELCOM IPC PRAHA, s.r.o. se zaměřením na poskytování 

servisních služeb. 

 2003 Dceřiná společnost ELCOM IPC, s.r.o. přijala systém řízení kvality ISO 9001:2000, a to 

jak pro výrobu, tak pro vývoj a servisní služby. 

 2005 Zavedení holdingových pravidel, řízení a organizace ve společnosti ELCOM GROUP 

a.s. a další činnosti byly vyčleněny do dceřiných společností ELCOM AUTOMATION, s.r.o., 

ELCOM EKOTECHNIKA, s.r.o. a byla založena nová dceřiná společnost ELCOM 

MACHINERY, s.r.o. se zaměřením na výrobu a dodávky jednoúčelových strojů, nástrojů a 

strojů pro bez deformační prostřihávání uzavřených profilů.   Založení společnosti ELCOM 

GROUP, s.r.o. (Slovensko) v Trenčíně se zaměřením na dodávky zboží a služeb v oblasti 

průmyslových a speciálních PC systémů. 



 2006 Založení dceřiné společnosti ELCOM PROMEDIA, s.r.o. zabývající se výrobou 

neonových a světelných komponentů a reklamy. Vzhledem k trvalému růstu a rozvoji 

společnost přesídlila do nové budovy, která již kapacitně dostačuje potřebám společnosti. 

Nové sídlo se nachází na ulici Hasičská v Ostravě–Hrabůvce . Došlo ke kapitálovému vstupu 

elektroinženýrské společnosti Ingelectric a.s. do dceřiné společnosti ELCOM 

AUTOMATION, s.r.o. Toto spojení přináší širší odborné zázemí a možnost proniknutí na 

nové trhy. 

 2007 Dceřiná společnost ELCOM MACHINERY, s.r.o. vybudovala úzký partnerský vztah se 

společností SIRIUS Praha s.r.o., který vyústil v nabídku a realizaci široké škály 

prostřihovacích strojů.   Společnost ELCOM GROUP, s.r.o. (Slovensko) rozšířila své aktivity 

pro Slovenskou republiku o regionální centrum v Bratislavě zaměřenou na dodávky zboží a 

služeb všech holdingových společností pro Slovenskou republiku. 

 2008 Změna názvu - v průběhu roku 2008 a 2009 všechny organizační jednotky holdingu 

postupně převezmou název ELVAC do názvu svých obchodních jmen místo současného 

pojmenování ELCOM. Tato změna odráží rozhodnutí o vstupu společnosti VAE 

CONTROLS, s.r.o., jakožto strategického partnera, do společnosti ELCOM GROUP a.s.   

Holding ELCOM GROUP a.s. majetkově vstoupil do společnosti SIRIUS Praha, s.r.o., čímž 

došlo k rozšíření společnosti ELCOM MACHINERY, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


