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Absolvent detašovaného pracoviště 
Centra bakalářských studií Šumperk

Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.,
Institut dopravy, Fakulta strojní VŠB-TUO

  

Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D., je absolventem 
Institutu dopravy, Fakulty strojní VŠB-TUO. 
V současné době působí jako vědecký pracov-
ník na fakultě jako vyučující. 

Můžete se čtenářům bulletinu představit?
Jmenuji se Jakub Šmiraus a na vysokou ško-

lu jsem nastoupil po maturitě na Střední škole 
automobilní v Zábřehu. Býval jsem průměrným 
studentem provozu a údržby vozidel, což mě 
však neodradilo od studia na vysoké škole. 
V roce 2006 jsem nastoupil na detašované pra-
coviště Fakulty strojní VŠB – Technické univer-
zity Ostrava v Šumperku na Institut dopravy.

Jak vzpomínáte na studia?
Začátek byl pro mě obtížný, ale s postupem do vyšších ročníků se mé studium stávalo 

zajímavější a nezajímavých předmětů ubývalo. Centrum bakalářských studií Šumperk, kte-
ré se nachází v blízkosti mého bydliště, jsem v roce 2009 vyměnil za navazující studium 
v Ostravě na Institutu dopravy  se zaměřením na silniční vozidla. Zde jsem kromě stu-
dentského života prožil skvělé roky studia strojařiny a dostal možnost podílet se na řadě 
studentských projektů. A už jsem v téhle strojařské „bublině“ zůstal natrvalo. Díky některým 
projektům jsem mohl spolupracovat třeba i s mistry světa motorsportu, jiné mi zase umož-
nily získat několik patentů i užitných vzorů v různých oblastech průmyslu. Dnes pracuji 
na Fakultě strojní VŠB-TUO s dokončeným doktorátem jako vědecký pracovník a dělám to, 
co mě vždy bavilo. Stále nové a zajímavé věci. 

Proč by se podle vás měli zájemci rozhodnout pro studium 
na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava?
Pokud se rozhodnete pro studium na Fakultě strojní VŠB-TUO v Šumperku, získáte řadu 

výhod. Pro mě to byla například dostupnost z místa bydliště. Nemusel jsem dojíždět hned 
od prvního ročníku až do Ostravy a ušetřil jsem za ubytování. Rád vzpomínám také na klid-
nější atmosféru a osobnější přístup pedagogů.

Někteří mí šumperští kolegové využili možnosti dál pracovat při studiu, čímž nepřišli 
o svůj příjem, a zároveň neztráceli čas cestami do Ostravy a zpět. Jednodušší bylo také 
přesouvání výuky.

Co je podle vás při výběru vysoké školy nejdůležitější?
Pokud váháte se studiem na vysoké škole, děláte dobře. Je to důležitý krok v životě, jenž 
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se nevyplatí uspěchat. Je důležité si říct, co od studia čekáte a zda budete zvolený obor 
v životě potřebovat. Zajímá vás, chcete v něm pracovat? 

Výběr školy je snad ještě důležitější. Je potřeba dobře posoudit náročnost zvažovaného 
oboru i fakulty, neboť různé školy mají různá kritéria, která jsou pro studenty limitující. Ale 
říct si „tam nejdu, je tam matika“, je nesmysl. S každým předmětem je možné si poradit. 
Záleží na tom, jestli jde o předmět oborový (tedy důležitý pro celé studium), nebo na něj 
narazíte jen v jednom či dvou semestrech.

A nejdůležitější na závěr – vysokou školu jde vždycky ukončit ze dne na den, takže vy-
zkoušet si jeden semestr nebo ročník a teprve pak se rozhodnout jinak, není tragédie, ale 
dobrá zkušenost!

Hodně štěstí při rozhodování vám přeje 

Jakub Šmiraus
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Pro Fakultu strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
je rok 2020 symbolický. Alma mater více než šestnácti tisíců úspěšných 
strojařů oslaví své 70. narozeniny. Dlouhá historie fakulty by vydala 
na několik stran – strojaři však raději vyhlížejí budoucnost. 

Dnešní Fakulta strojní drží krok s tempem moderní doby 
a díky tomu je nejen místem jedinečných inovací, ale 
především institucí, v nichž se studenti vzdělávají 
v nejžádanějších oborech současnosti. Jako 
absolventi strojírenských programů si 
pak z nabídek práce mohou vybírat. 
Už během studia se mladí strojaři 
seznámí s praxí – a to nejen v mo-
derních laboratořích, během exkurzí 
a firemních stáží, ale také v několika student-
ských projektech. Za zmínku bezesporu stojí konstruk-
ce studentské formule i stavba autonomního robota. 

Fakulta strojní jako vůbec první založila Průmyslovou radu 
děkana sdružující významné firemní partnery, díky níž navazuje úzkou 
spolupráci s praxí. Ta pak umožňuje hladký přenos inovací do praxe a studentům 
přináší zkušenosti, které ocení nejen oni sami, ale také budoucí zaměstnavatelé. Podle 
nich jsou absolventi Fakulty strojní skvěle připraveni do praxe, za což jí náleží stříbro v an-

ketě Škola doporučená zaměstnava-
teli. V prestižním žebříčku, jenž 

sestavuje přes 500 význam-
ných firem z celé repub-

liky, se Fakulta strojní 
VŠB-TUO umisťuje 
pravidelně na nej-
vyšších příčkách. 
Stejně jako letos 
i v loňském roce 
byla Fakulta strojní 
podle zaměstna-
vatelů 2. nejlepší 
fakultou v České 
republice. 

    Studium na Fakultě strojní Vysoké školy báňské 
Technické univerzity Ostrava v Centru bakalářských studií Šumperk
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Fakulta strojní nabízí studium strojních oborů v několika bakalářských, 
magisterských i doktorských programech. Absolventi středních škol s ma- 
turitou si mohou vybírat z šesti bakalářských studijních programů, a sice:

 Aplikované vědy a technologie (B0588A170003) – pouze prezenční forma studia

 Dopravní systémy a technika (B0715A040001) – prezenční i kombinované studium

 Energetika a životní prostředí (B0713A070002) – prezenční i kombinované studium

 Mechatronika (B0714A270002) – prezenční i kombinované studium

 Strojírenství (B0715A270011) – prezenční i kombinované studium

se specializacemi:

 Aplikovaná mechanika

 Dopravní a procesní zařízení

 Hydraulika a pneumatika

 Konstrukce strojů

 Průmyslové inženýrství

 Průmyslový design

 Robotika

 Strojírenská technologie

 Řízení strojů a procesů
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Technologie letecké dopravy (B3712) 
– pouze prezenční forma studia s obory:

 Technologie provozu letecké dopravy
 Technologie údržby letecké dopravy

Uvedené programy je možné studovat 
v prezenční a většinu také v kombinova-
né formě studia – výjimku tvoří Aplikované 
vědy a technologie a Technologie letecké 
dopravy. Studijní program Strojírenství 
zahrnuje dva ročníky společného strojní-
ho základu, po nichž si student volí jednu 
z nabízených specializací. Ostatní pro-
gramy začínají s výukou specializovaných 
předmětů o rok dříve. Studenti programu 
Technologie letecké dopravy se pak hlásí 
přímo na daný obor. 

Primárním sídlem Fakulty strojní je uni-
verzitní areál v Ostravě-Porubě, jenž se 
řadí mezi největší kampusy ve střední 
Evropě. Veřejnost si jej může prohlédnout 
24. a 25. ledna 2020, kdy se dveře fakulty 



6

otevřou zájemcům o studium. Ti se mohou potkat s pedagogy i současnými studenty, a do-
zvědět se tak více o nabízených studijních programech.  

Fakulta strojní však sídlí nejen v Ostravě, ale také v Šumperku. V tamním Centru baka-
lářských studií je možné v programu Strojírenství studovat obor Strojírenská technologie. 
I zde čeká studenty společný základ strojírenství v prvních dvou ročnících, později doplněný 
o odborné technologické předměty. Zájemci o studium v Šumperku se mohou dozvědět 
více ve středu 22. ledna 2020 na Informačním dni. 

 Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Přijímací řízení sestává z podání elektronické přihlášky, zaplacení administrativního po-
platku a doložení úspěšného absolvování střední školy s maturitou. Potvrzení lékaře o zdra-
votní způsobilosti není potřeba dokládat. Elektronickou přihlášku, jež je dostupná na webu 
fakulty pod adresou https://prihlaska.vsb.cz/, nemusí uchazeč tisknout, potvrzovat na střed-
ní škole ani zasílat na VŠB-TUO. Administrativní poplatek ve výši 500 Kč je však potřeba 
zaplatit bezprostředně po podání přihlášky. Dosažené vzdělání pak musí uchazeč doložit 
elektronickou kopií maturitního vysvědčení.

Pořadí uchazečů pro jednotlivé studijní programy určuje průměrný prospěch na střední 
škole za celou dobu studia – s výjimkou posledního pololetí. 

Více informací o přijímacím řízení a nabízených studijních programech najdete na adrese 
https://fs.vsb.cz.

.  
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Důležité termíny:

Studium v ČJ Studium v AJ

Spuštění 1. kola přijímacího řízení 
v informačním systému Edison 

1. prosince 2019 1. prosince 2019

Uzávěrka podání přihlášek pro 1. kolo 
přijímacího řízení

31. března 2020 31. března 2020

Doložení zákonem požadovaného 
dosaženého vzdělání uchazeči v 1. kole 
přijímacího řízení

21. června 2020 15. června 2020

Ověření podmínek pro přijetí ke studiu 
v 1. kole

22. června 2020 16. června 2020

Nejzazší termín zaslání rozhodnutí o přijetí 
ke studiu 1. kole

8. července 2020 19. června 2020

Zápis po 1. kole přijímacího řízení 13. až 17. července 2020 Do 9. října 2020

Spuštění 2. kola přijímacího řízení 
v informačním systému Edison

11. května 2020 1. dubna 2020

Uzávěrka podání přihlášek pro 2. kolo 
přijímacího řízení a doložení zákonem 
požadovaného dosaženého vzdělání.

2. srpna 2020 15. června 2020

Ověření podmínek pro přijetí ke studiu 
v 2. kole

3. srpna 2020 16. června 2020

Nejzazší termín zaslání rozhodnutí o přijetí 
ke studiu 2. kole

13. srpna 2020 19. června 2020

Zápis po 2. kole přijímacího řízení 17. až 21. srpna 2020 Do 9. října 2020

Spuštění 3. kola přijímacího řízení 
v informačním systému Edison 

31. srpna 2020 -

Uzávěrka podání přihlášek pro 3. kolo 
přijímacího řízení a doložení zákonem 
požadovaného dosaženého vzdělání.

13. září 2020 -

Ověření podmínek pro přijetí ke studiu 
v 3. kole

14. září 2020 -

Nejzazší termín zaslání rozhodnutí o přijetí 
ke studiu 3. kole

17. září 2020 -

Zápis po 3. kole přijímacího řízení 21. až 25. září 2020 -
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Seznam akreditovaných studijních oborů na r. 2020-2021 
Fakulty strojní vysoké školy báňské – technické univerzity ostrava
Kód
KKOV

Název stud. 
programu

Název studijního oboru

Bakalářské studium - titul Bc., délka studia 3 roky

B 2341 Strojírenství

Aplikované vědy a technologie B0588A170003      ČJ P

Dopravní systémy a technika B0715A040001        ČJ P+K

Energetika a životní prostředí B0713A070002        ČJ P+K

Mechatronika B0714A270002                                 ČJ P+K

Strojírenství B0715A270011                                   ČJ P+K

Technologie letecké dopravy B3712                       ČJ P

Aplikované vědy a technologie B0588A170002      AJ P

Energetika a životní prostředí B0713A070003        AJ P

Strojírenství  B0715A270012                                   AJ P

Magisterské navazující studium - titul Ing.  (navazuje na bakalářské studium, délka studia 2 roky)

B 2341 Strojírenství

Dopravní systémy a technika N1041A040002       ČJ P+K

Energetické stroje a zařízení N0713A070002        ČJ P+K

Mechatronika N0714A270003                               ČJ P+K

Průmyslové inženýrství N0715A270008                ČJ P+K

Strojírenská technologie N0715A270007              ČJ P+K

Energetické stroje a zařízení N0713A070003       AJ P

Mechatronika N0714A270004                               AJ P

Průmyslové inženýrství N0715A270009                AJ P

Stávající akreditace (dobíhající studium):

N2301
Strojní 
inženýrství

Aplikovaná mechanika 3901T003                         ČJ P+K  

Automatické řízení a inženýrská 
informatika 3902T004                                            ČJ P+K  

Hydraulika a pneumatika 2302T043                      ČJ P+K  

Konstrukční a procesní inženýrství 3909T001       ČJ P+K  

Robotika 2301T013                                               ČJ P+K

Aplikovaná mechanika 3901T003                         AJ P

Poznámka: Po ukončení magisterského stupně vzdělání může student pokračovat ve čtyř-
letém doktorském studijním programu P2346 „Strojní inženýrství“ a získat titul Ph.D.

ČJ = český jazyk, AJ = anglický jazyk, P – prezenční forma (denní), K – kombinovaná 
forma (dálkové)
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Ekonomická fakulta vznikla v roce 1977 
a v současné době je největší fakultou ze 
sedmi stávajících fakult VŠB-TU Ostrava. 
Studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU 
Ostrava lze absolvovat ve tříletých bakalář-
ských a dvouletých navazujících magister-
ských studijních programech. Ekonomická 
fakulta zabezpečuje také výchovu mladé 
generace vědeckých pracovníků v doktor-
ských studijních programech. 

Standardní doba studia v bakalářských 
studijních programech je 3 roky. Bakalářské 
studium je ukončeno státní bakalářskou 
zkouškou a obhajobou bakalářské 
práce. Úspěšným absolventům je 
udělen titul „Bakalář“, ve zkrat-
ce „Bc.“.

O přijetí ke studiu 
navazujících magister-
ských studijních programů 
se mohou prostřednictvím 
přijímacího řízení ucházet ab-
solventi bakalářských studijních 
programů na ekonomické fakultě 
i jiných vysokých škol. Studium 
v magisterských studijních progra-
mech je ukončeno státní závěrečnou 
zkouškou a obhajobou diplomové práce. 
Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, 
ve zkratce „Ing.“. Vybrané předměty mo-
hou být studovány v anglickém jazyce, 
bližší informace naleznete na webových 
stránkách fakulty www.ekf.vsb.cz.

Ekonomická fakulta má rovněž uzavře-
nou smlouvu s partnerskou univerzitou 
v Huddersfieldu (Velká Británie) o udělová-
ní dvojího vysokoškolského diplomu.

Třetím a nejvyšším stupněm vysokoškol-
ského vzdělávání je studium doktorských 
studijních programů. Doktorát získává stu-
dent po absolvování studijní části, státní 
doktorské zkoušky a po úspěšné obhajobě 

doktorské (dizertační) práce, absolven-
ti získávají akademický titul „dok-
tor“, ve zkratce „Ph.D.“.

Ekonomická fakul-
ta VŠB-TU Ostrava 
patří k tradičním  
e k o n o m i c -
kým fakul- 
t á m 

v České 
r e p u b l i c e 

s téměř tře-
mi tisíci studenty. 

Za dobu své existence 
si vydobyla velmi dobré 

postavení mezi ekonomickými 
fakultami v České republice ve vy-

sokoškolském vzdělávání ekonomic-
kého směru.
Fakulta organizuje také odborně za-

měřené kurzy celoživotního vzdělává-
ní a společně s John Moores University 
v Liverpoolu (Velká Británie) nabízejí pres-
tižní studium MBA.

Ekonomická fakulta také nabízí studium 
studijních oborů v bakalářských studij-
ních programech na svých detašova-
ných pracovištích ve Valašském Meziříčí  
a v Šumperku. 

Na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 
je vybudováno specializované pracoviště 
Slunečnice, které pomáhá studentům se 
specifickými nároky v případě jejich zdra-
votních problémů. 

    Studium na Ekonomické fakultě
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
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Bakalářské studijní programy / specializace realizované v Ostravě

Studijní program Studijní specializace  forma
Max. počet 

přijatých 
studentů

Aplikovaná 
ekonomie

Mezinárodní ekonomické 
vztahy

prezenční 50

Ekonomický rozvoj prezenční 50

Ekonomika 
a management   

Podniková ekonomika prezenční i kombinovaná 130 / 70

Management  prezenční i kombinovaná 130 / 70

Ekonomika a právo 
v podnikání

prezenční 90

Sportovní management prezenční 70

Finance  prezenční 120

Marketing

Marketingová 
komunikace  

prezenční 100

Marketing a obchod  prezenční 100

Účetnictví a daně prezenční 160

Veřejná ekonomika 
a správa  

prezenční i kombinovaná 70 / 40

Bakalářský studijní program realizovaný ve Valašském Meziříčí 
(v budově Obchodní akademie a VOŠ ve Valašském Meziříčí)

Studijní program Studijní specializace  forma
Max. počet 

přijatých 
studentů

Ekonomika a management Podniková ekonomika prezenční 40

Účetnictví a daně prezenční 50

Veřejná ekonomika a správa kombinovaná 40

Bakalářský studijní program realizovaný na detašovaném pracovišti 
v Šumperku (v budově OA a JŠ v Šumperku)

Studijní program Studijní specializace forma
Max. počet 

přijatých 
studentů

Veřejná ekonomika 
a správa  

kombinovaná 40
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     Studijní program Veřejná ekonomika a správa

Studijní program Veřejná ekonomika a správa v prezenční i kombinované formě studia 
je tradičním oborem studia Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, a to s jasnou a konti- 
nuální perspektivou. Svým zaměřením i obsahem je srozumitelný pro zájemce o studium, 
studenty i praxi zejména u potenciálních zaměstnavatelů absolventů působících ve veřej-
ném sektoru v České republice i v zahraničí.

Cílem bakalářského studijního programu Veřejná ekonomika a správa je získání teore- 
tických a praktických znalostí veřejných politik, ekonomiky a řízení v podmínkách jednot-
livých segmentů veřejného sektoru, včetně veřejné správy. Studiem absolventi získají  
všeobecné a specifické odborné znalosti, které jim umožní systémové vnímání a hodno-
cení ekonomických, politických a správních procesů realizovaných ve veřejném sektoru. 
Bakalářský studijní program Veřejná ekonomika a správa je určen jak budoucím a stávají-
cím pracovníkům na ekonomicko-správních pozicích ve veřejné správě a dalších segmen-
tech veřejného sektoru, tak těm, kteří chtějí porozumět vazbám a vztahům vně veřejného 
sektoru i mezi veřejným a soukromým sektorem v rámci národní ekonomiky.

Absolventi budou schopni analyzovat a hodnotit technologii a financování procesů 
veřejných služeb, včetně správního rozhodování ve veřejné správě, plnit odborné úkoly 
ve státní správě v rámci správního řízení, spravovat příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, 
realizovat kontrolní postupy a metody ve veřejném sektoru, realizovat ocenění a správu 
veřejného majetku, efektivně se zapojovat do rozvojových a inovačních projektů probíha-
jících ve veřejné správě. 

Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních programů 
Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2020/2021

 I. Obecné informace o přijímacím řízení
Přijímací zkoušky ke studiu v bakalářských studijních programech budou realizovány 

na základě výběrového řízení, ve kterém bude základním kritériem výběru výsledek Ná-
rodních srovnávacích zkoušek (NSZ) dosažený v testu obecných studijních předpokladů 
(OSP nebo VŠP). Uchazeči o studium budou vykonávat testy obecných studijních před-
pokladů prostřednictvím společnosti www.scio.cz, s.r.o., jež zajišťuje tyto certifikované 
zkoušky a zaručuje rovnost podmínek pro uchazeče a objektivitu vyhodnocení.

Podrobné informace o testech obecných studijních předpokladů naleznete na www.
scio.cz/nsz.

Termíny pro vykonání testů obecných studijních předpokladů: 7. prosince 2019, 8. úno-
ra 2020, 7. března 2020, 4. dubna 2020, 1. května 2020, 23. května 2020.

 II. Přihláška ke studiu
Přihlášku ke studiu musejí uchazeči o studium v bakalářských studijních programech 

na Ekonomické fakultě VŠB-TUO podat elektronicky od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020, a to 
na adrese: https://prihlaska.vsb.cz/uchazec.

Za přijímací řízení je nutno uhradit administrativní poplatek 500,- Kč, a to pouze bez-
hotovostním převodem nejpozději do 31. 3. 2020 dle pokynů na elektronické přihlášce.
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V souladu s § 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a do-
plnění dalších zákonů (dále jen „ZVŠ“) je podmínkou pro přijetí ke studiu do bakalářských 
studijních programů dosažení středoškolského vzdělání prokázané vysvědčením o matu-
ritní zkoušce, které uchazeč musí dodat formou přílohy elektronické přihlášky, nejpozději 
do 25. 6. 2020. 

Uchazeči, kteří absolvovali střední školu v zahraničí, musejí dodat formou přílohy elek-
tronické přihlášky doklad o uznání středoškolského vzdělání (nostrifikační doložku https://
www.msk.cz/verejna_sprava/postupy.html) a certifikát o absolvování kurzu českého jazy-
ka s dosaženou úrovní B1.

 III. Výsledky přijímacího řízení
O přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech rozhoduje děkan fakulty dle 

pořadí uchazečů ve vazbě na výsledky přijímacích zkoušek (OSP). Rozhodnutí o přijetí 
či nepřijetí bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí, a to nejpozději do  
30. 6. 2020. Rozhodnutí o přijetí bude se souhlasem uchazeče zasláno prostřednictvím 
informačního systému. 

 IV. Přezkoumání rozhodnutí
Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 30 dnů ode dne jeho oznámení. V soula-

du s ustanovením § 50 odst. 5 „ZVŠ“ má uchazeč právo nahlížet do spisu po oznámení 
rozhodnutí.  

 V. Zápis do studia
Zápisy do studia se budou konat v měsících červenci, srpnu a září 2020 a konkrét-

ní pokyny pro zápis do jednotlivých studijních programů budou zveřejněny na webových 
stránkách fakulty – www.ekf.vsb.cz. 

V případě, že nebudou naplněny počty přijímaných studentů přijímacího řízení, mohou 
být v příslušných studijních programech otevřena další kola přijímacího řízení.
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Detašované pracoviště Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava: počet studentů v Šumperku

Akademický rok Prezenční 
studium

Kombinované
 studium Celkem Absolventi

2002/2003 27 28 55

2003/2004 52 64 116

2004/2005 74 108 182 23*

2005/2006 87 100 187 28*

2006/2007 109 105 214 38*

2007/2008 112 102 214 35*

2008/2009 112 82 194 53*

2009/2010 108 87 195 44*

2010/2011 118 71 189 38

2011/2012 128 63 191 49

2012/2013 117 61 178 36

2013/2014 108 49 158 38

2014/2015 101 59 160 32

2015/2016 92 68 160 26

2016/2017 90 74 164 36

2017/2018 69 42 111 30

2018/2019 55 33 88 16

2019/2020 53 30 83

* včetně absolventů, kteří vykonali státní závěrečné zkoušky v podzimním termínu v Ostravě

     Centrum bakalářských studií 
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v Šumperku

 Detašované pracoviště Fakulty strojní
Centrum bakalářských studií v Šumperku vzniklo v roce 2002 a sídlí v ulici 28. října 1 
ve třetím patře budovy Městské knihovny T. G. Masaryka. Studium probíhá v akredito-
vaném bakalářském studijním programu „Strojírenství“ v oboru Strojírenská technologie. 
Obor Strojírenská technologie má čtyřsemestrální studium povinných předmětů, odborné 
předměty se začínají vyučovat od pátého semestru. 
V současné době navštěvuje bakalářská studia v prezenční i kombinované formě 83 stu-
dentů. Ubytování studentů je možné v DM VOŠ a SPŠ Šumperk, U Sanatoria 1 a v DM 
SOŠ, Zemědělská 9.
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Pracoviště Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava je umístěno v objektu OA a JŠ na Hlavní třídě.Foto: -pk-

  Detašované pracoviště Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
Od akademického roku 2006/2007 otevřela své detašované pracoviště v Šumperku 

i Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava. Studium probíhá v akreditovaném bakalářském stu-
dijním programu Hospodářská politika a správa, studijní obor Veřejná ekonomika a správa, 
v kombinované formě. V současné době navštěvuje bakalářská studia 36 studentů.

Pracoviště Ekonomické fakulty je umístěno v objektu OA a JŠ Šumperk, Hlavní třída 31, 
kde byla díky Nadačnímu fondu vybudována moderní posluchárna pro osmdesát studentů.

Detašované pracoviště Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava: 
počet studentů v Šumperku

Akademický rok Kombinovaná forma studia  Absolventi

2006/2007 85
2007/2008 130
2008/2009 177 32
2009/2010 160 24
2010/2011 126 23
2011/2012 139 27
2012/2013 111 17
2013/2014 101 18
2014/2015 115 18
2015/2016 81 11
2016/2017 86 10
2017/2018 75 18
2018/2019 50 17
2019/2020 36
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     Nadační fond „Centrum bakalářských studií“

Na podporu vysokoškolského studia zejména technického zaměření v regionu byl 
v roce 2003 založen Nadační fond Centra bakalářských studií, který finančně podporuje 
bakalářská studia VŠB-TU Ostrava v detašovaných pracovištích v Šumperku.  Jeho za-
kladatelem je město Šumperk a významné průmyslové podniky ze Šumperka a širokého 
okolí. Centrum bakalářských studií sídlí v Šumperku v ulici 28. října 1 v budově Městské 
knihovny T.G. Masaryka.

Cílem Nadačního fondu je zejména finanční podpora provozu detašovaných pracovišť, 
ale také koordinace komunikace a vztahů mezi VŠB-TU Ostrava a zástupci průmyslových 
podniků, iniciace jednání o možnostech změn v nabídce studia a spolupráce s univerzitou 
v oblasti motivace nejlepších studentů v Šumperku. 

V roce 2009 bylo město Šumperk oceněno rektorem VŠB-TU Ostrava medailí za záslu-
hy o dlouhodobý rozvoj VŠB-TU Ostrava a spolupráci s průmyslem.

Od akademického roku 2002/2003 působí v Šumperku Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava, 
která sídlí v Centru bakalářských studií v ulici 28. října 1 v budově Městské knihovny  
T. G. Masaryka v Šumperku. Studium probíhá v akreditovaném bakalářském studijním 
programu „Strojírenství“ v oboru Strojírenská technologie. Studovat lze v prezenční i kom-
binované formě.   

Od akademického roku 2006/2007 otevřela své detašované pracoviště v Šumperku dal-
ší fakulta VŠB-TU Ostrava, a to Ekonomická fakulta. Sídlo jejího detašovaného pracoviště 
je v budově OA a JŠ Šumperk, Hlavní třída 31. Studium probíhá v akreditovaném bakalář-
ském studijním programu Hospodářská politika a správa, studijní obor Veřejná ekonomika 
a správa. Studium probíhá kombinovanou formou.

Když se ohlédneme za sedmnáctiletou historií existence Centra bakalářských studií, 
zjistíme, že v Šumperku získalo bakalářský titul již 523 absolventů Fakulty strojní VŠB-TU 
Ostrava a 215 absolventů Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

Jménem správní rady Nadačního fondu Centra bakalářských studií děkuji všem průmy-
slovým podnikům a obchodním společnostem, které přispívají finančními dary do nadač-
ního fondu, a tím podporují možnost získání vysokoškolské vzdělání v Šumperku. Jsou to: 
Dormer Pramet, s.r.o., Šumperk;  Pars nova, a.s., Šumperk; Ceram Tec Czech Republic, 
s.r.o., Šumperk; Urdiamant, s.r.o., Šumperk; KLEIN automotive, s.r.o., Štíty; Slovácké 
strojírny, a.s., Uherský Brod, Závod 07 MEP Postřelmov; KOMFI, spol. s r.o., Lanškroun; 
Fortex - AGS, a.s., Šumperk; HELLA AUTOTECHNIK NOVA, a.s., Mohelnice; Epcos TDK 
s.r.o., Šumperk; Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice; Platit a.s., 
Šumperk a SHM, s.r.o., Šumperk. 

Mgr. Zdeněk. Brož, předseda správní rady

Provoz Centra bakalářských studií 
- detašovaného pracoviště 
FS VŠB-TU Ostrava v Šumperku  
je od roku 2013 spolufinancovám 
Olomouckým krajem.



Sídlo: Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Kontakt: Lucie Šimková, tel. 733 610 431

Rok založení společnosti: 1904

Počet zaměstnanců: 2200

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: není sledováno, počet absolventů 
VŠB - TU Ostrava je přibližně 76, a to nejčastěji na pozicích konstruktér, technolog, inspektor 
kvality apod.

Charakteristika společnosti:

Siemens, s.r.o., odštěpný závod 
Elektromotory Mohelnice

Mohelnický Siemens je největším evropským závodem na výrobu nízkonapěťových asynchronních 
elektromotorů osové výšky 63-200 mm. Tým kvali� kovaných pracovníků u nás vyvíjí a vyrábí elek-
tromotory, které nejefektivnějším způsobem mění elektrickou energii na mechanickou, a umožňují 
tak její všestranné využití ve všech typech zákaznických aplikací, jako jsou například ventilátory, 
čerpadla, kompresory, hydraulické komponenty či obráběcí stroje. 
Elektromotory Siemens splňují poptávku po vysoké kvalitě a náročné technické úrovni, navíc vyho-
vují všem ekologickým požadavkům. Neustálým zlepšováním procesů společnost Siemens potvrzuje 
vedoucí pozici na trhu a rozhodujícím způsobem určuje trend vývoje elektromotorů. 
Mohelnice má vlastní vývojové centrum, které je součástí sítě vývojových center společnosti Siemens. 
Absolventi středních a vysokých technických škol zde mohou najít zajímavé pracovní uplatnění. 
V roce 2019 oslaví mohelnický závod 115 let od zahájení elektrotechnické výroby a 25 let od vstupu 
společnosti Siemens. Úspěch naší společnosti ovšem nevychází jen z dlouholeté tradice výroby elek-
tromotorů v Mohelnici, ale také ze spolupráce s městem a celým regionem. 

Sídlo: Uničovská 2, 787 53 Šumperk

Kontakt: personální oddělení, tel. 583 381 261

Rok založení společnosti: 1999

Počet zaměstnanců: 640

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 10

na pozicích: konstruktér, procesní inženýr, vývojový inženýr, prodejce, plánovač

Charakteristika společnosti:

DORMER PRAMET s.r.o.

Společnost DORMER PRAMET s.r.o., patří 
mezi nejvýznamnější zaměstnavatele na Šum-
persku. Zabýváme se vývojem, výrobou 
a prodejem řezných nástrojů s vyměnitelný-
mi břitovými destičkami ze slinutých karbi-
dů. V Šumperku se nachází výrobní jednotka 
i řada nevýrobních oddělení firmy – obchod 
pro ČR a Střední a Východní Evropu, logis-
tika, finance, marketing a  další. Díky celo-
světové obchodní síti dodáváme své výrobky 
prakticky na všechny významné průmyslové 
trhy - většina v Šumperku vyrobených desti-
ček a nástrojů je exportována. 

V  Dormer Prametu je implementován mo-
derní integrovaný systém řízení, splňující  
náročné standardy mezinárodních norem 
v  oblastech kvality, ochrany životního pro-
středí i bezpečnosti práce.

Jsme dlouhodobým a hrdým partnerem Cent-
ra bakalářských studií, jehož studenti nacházejí 
v naší společnosti své uplatnění a stávají se tak 
jedním ze stavebních kamenů našeho úspěchu.
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Sídlo: Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk

Kontakt: Ivo Černocký, tel.:583 310 369, e-mail: kariera@fortex-ags.cz., www.fortex.cz

Rok založení společnosti:  1968

Počet zaměstnanců: 310

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 2

na pozicích:  konstruktér, technolog

Charakteristika společnosti: 

FORTEX - AGS, a.s.

Společnost FORTEX-AGS, a.s. je ob-
chodní a výrobní společnost, která realizu-
je svou činnost v několika divizích. Firma
je zaměřena na  stavební výrobu, vývoj 
a dodávky technologií čistíren odpadních 
vod, výrobu speciálních palet a  přeprav-
ních vozíků pro skladování a manipulaci, 
rovněž provozuje velkoobchod s  hutním 
materiálem a pod činnost této � rmy spadá 
také prodej a servis osobních a užitkových 
automobilů Volkswagen a Škoda.

Divize, pod kterou spadá strojírenská 
výroba, se orientuje především na  vývoj 
a  výrobu kovových palet, přepravních 

vozíků pro logistiku, výrobu robotic-
kých palet atd. Mezi přední zákazníky 
v tomto segmentu výroby patří světoví 
výrobci automobilů, např. Volkswagen, 
Škoda Auto, Audi, Porsche, Toyota.

Absolventi středních a vysokých škol 
strojírenských oborů mohou v této ob-
lasti výroby najít zajímavé pracovní 
uplatnění.

Svařovací robot

Přepravní paleta 
pro čelní sklo

Sídlo: Feritová 1, 787 01 Šumperk

Kontakt: www.facebook.com/TDKSumperk, www.tdk.cz, nabory@tdk-electronics.tdk.com

Náborová linka zdarma: 800 777 000

Rok založení společnosti: 1999

Počet zaměstnanců: 1350

Charakteristika společnosti:

EPCOS s.r.o.

 Společnost TDK Electronics s.r.o. Šumperk je předním výrobcem feritových jader a keramických 
pozistorů a jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. Spolu s dalšími divizemi v Evropě, Ame-
rice a Asii tvoří součást nadnárodní korporace , která byla založena v roce 1935 v Tokiu.
V Šumperku vyrábíme 
feritová jádra a keramic-
ké pozistory. Tyto pasivní 
elektronické komponenty
mají zásadní význam pro 
zajištění spolehlivého na-
pájení, zpracování elek-
trických signálů a chrání obvody před selháním a poruchami. Uplatnění u nás najdou jak špičkoví 
inženýři z oborů eletrotechniky, strojírenství, materiálového inženýrství a anorganické chemie, tak 
i šikovní a manuálně zruční lidé bez kvali� kace. Hledáme nové kolegy nejen na hlavní pracovní poměr, 
ale i na brigády a praxe.
Zaměstnancům nabízíme zajímavou a perspektivní práci ve stabilní mezinárodní společnosti s mož-
ností profesního růstu a podporujeme jejich odborné i jazykové vzdělávání. Kromě standardních za-
městnaneckých bene� tů se snažíme, aby se našim zaměstnancům a jejich dětem dobře žilo i mimo 
prostory závodu. Proto podporujeme místní sportovní, kulturní a vzdělávací organizace. Sponzoruje-
me i různé soutěže, kterých se rádi účastní i naši zaměstnanci. Dlouhodobou � lozo� í naší společnosti 

je pomáhat regionu. Naším cílem je přispívat v oblas-
tech, které podporu silného partnera potřebují. Podpo-
rujeme aktivity v Šumperku a širokém okolí a zároveň 
se zaměřujeme na podporu aktivit spojených s našimi 
zaměstnanci. I letos jsme podpořili mnoho zajíma-
vých akcí a projektů, jako například Charitu Šumperk, 
Vlastivědné muzeum v Šumperku, Bikemaraton Bo-
zeňov nebo Mezinárodní foklorní festival v Šumperku 
a spoustu dalších.
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Sídlo: Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Kontakt: Lucie Šimková, tel. 733 610 431

Rok založení společnosti: 1904

Počet zaměstnanců: 2200

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: není sledováno, počet absolventů 
VŠB - TU Ostrava je přibližně 76, a to nejčastěji na pozicích konstruktér, technolog, inspektor 
kvality apod.

Charakteristika společnosti:

Siemens, s.r.o., odštěpný závod 
Elektromotory Mohelnice

Mohelnický Siemens je největším evropským závodem na výrobu nízkonapěťových asynchronních 
elektromotorů osové výšky 63-200 mm. Tým kvali� kovaných pracovníků u nás vyvíjí a vyrábí elek-
tromotory, které nejefektivnějším způsobem mění elektrickou energii na mechanickou, a umožňují 
tak její všestranné využití ve všech typech zákaznických aplikací, jako jsou například ventilátory, 
čerpadla, kompresory, hydraulické komponenty či obráběcí stroje. 
Elektromotory Siemens splňují poptávku po vysoké kvalitě a náročné technické úrovni, navíc vyho-
vují všem ekologickým požadavkům. Neustálým zlepšováním procesů společnost Siemens potvrzuje 
vedoucí pozici na trhu a rozhodujícím způsobem určuje trend vývoje elektromotorů. 
Mohelnice má vlastní vývojové centrum, které je součástí sítě vývojových center společnosti Siemens. 
Absolventi středních a vysokých technických škol zde mohou najít zajímavé pracovní uplatnění. 
V roce 2019 oslaví mohelnický závod 115 let od zahájení elektrotechnické výroby a 25 let od vstupu 
společnosti Siemens. Úspěch naší společnosti ovšem nevychází jen z dlouholeté tradice výroby elek-
tromotorů v Mohelnici, ale také ze spolupráce s městem a celým regionem. 

Sídlo: Uničovská 2, 787 53 Šumperk

Kontakt: personální oddělení, tel. 583 381 261

Rok založení společnosti: 1999

Počet zaměstnanců: 640

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 10

na pozicích: konstruktér, procesní inženýr, vývojový inženýr, prodejce, plánovač

Charakteristika společnosti:

DORMER PRAMET s.r.o.

Společnost DORMER PRAMET s.r.o., patří 
mezi nejvýznamnější zaměstnavatele na Šum-
persku. Zabýváme se vývojem, výrobou 
a prodejem řezných nástrojů s vyměnitelný-
mi břitovými destičkami ze slinutých karbi-
dů. V Šumperku se nachází výrobní jednotka 
i řada nevýrobních oddělení firmy – obchod 
pro ČR a Střední a Východní Evropu, logis-
tika, finance, marketing a  další. Díky celo-
světové obchodní síti dodáváme své výrobky 
prakticky na všechny významné průmyslové 
trhy - většina v Šumperku vyrobených desti-
ček a nástrojů je exportována. 

V  Dormer Prametu je implementován mo-
derní integrovaný systém řízení, splňující  
náročné standardy mezinárodních norem 
v  oblastech kvality, ochrany životního pro-
středí i bezpečnosti práce.

Jsme dlouhodobým a hrdým partnerem Cent-
ra bakalářských studií, jehož studenti nacházejí 
v naší společnosti své uplatnění a stávají se tak 
jedním ze stavebních kamenů našeho úspěchu.
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Sídlo: Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk

Kontakt: Ivo Černocký, tel.:583 310 369, e-mail: kariera@fortex-ags.cz., www.fortex.cz

Rok založení společnosti:  1968

Počet zaměstnanců: 310

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 2

na pozicích:  konstruktér, technolog

Charakteristika společnosti: 

FORTEX - AGS, a.s.

Společnost FORTEX-AGS, a.s. je ob-
chodní a výrobní společnost, která realizu-
je svou činnost v několika divizích. Firma
je zaměřena na  stavební výrobu, vývoj 
a dodávky technologií čistíren odpadních 
vod, výrobu speciálních palet a  přeprav-
ních vozíků pro skladování a manipulaci, 
rovněž provozuje velkoobchod s  hutním 
materiálem a pod činnost této � rmy spadá 
také prodej a servis osobních a užitkových 
automobilů Volkswagen a Škoda.

Divize, pod kterou spadá strojírenská 
výroba, se orientuje především na  vývoj 
a  výrobu kovových palet, přepravních 

vozíků pro logistiku, výrobu robotic-
kých palet atd. Mezi přední zákazníky 
v tomto segmentu výroby patří světoví 
výrobci automobilů, např. Volkswagen, 
Škoda Auto, Audi, Porsche, Toyota.

Absolventi středních a vysokých škol 
strojírenských oborů mohou v této ob-
lasti výroby najít zajímavé pracovní 
uplatnění.

Svařovací robot

Přepravní paleta 
pro čelní sklo

Sídlo: Feritová 1, 787 01 Šumperk

Kontakt: www.facebook.com/TDKSumperk, www.tdk.cz, nabory@tdk-electronics.tdk.com

Náborová linka zdarma: 800 777 000

Rok založení společnosti: 1999

Počet zaměstnanců: 1350

Charakteristika společnosti:

EPCOS s.r.o.

 Společnost TDK Electronics s.r.o. Šumperk je předním výrobcem feritových jader a keramických 
pozistorů a jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. Spolu s dalšími divizemi v Evropě, Ame-
rice a Asii tvoří součást nadnárodní korporace , která byla založena v roce 1935 v Tokiu.
V Šumperku vyrábíme 
feritová jádra a keramic-
ké pozistory. Tyto pasivní 
elektronické komponenty
mají zásadní význam pro 
zajištění spolehlivého na-
pájení, zpracování elek-
trických signálů a chrání obvody před selháním a poruchami. Uplatnění u nás najdou jak špičkoví 
inženýři z oborů eletrotechniky, strojírenství, materiálového inženýrství a anorganické chemie, tak 
i šikovní a manuálně zruční lidé bez kvali� kace. Hledáme nové kolegy nejen na hlavní pracovní poměr, 
ale i na brigády a praxe.
Zaměstnancům nabízíme zajímavou a perspektivní práci ve stabilní mezinárodní společnosti s mož-
ností profesního růstu a podporujeme jejich odborné i jazykové vzdělávání. Kromě standardních za-
městnaneckých bene� tů se snažíme, aby se našim zaměstnancům a jejich dětem dobře žilo i mimo 
prostory závodu. Proto podporujeme místní sportovní, kulturní a vzdělávací organizace. Sponzoruje-
me i různé soutěže, kterých se rádi účastní i naši zaměstnanci. Dlouhodobou � lozo� í naší společnosti 

je pomáhat regionu. Naším cílem je přispívat v oblas-
tech, které podporu silného partnera potřebují. Podpo-
rujeme aktivity v Šumperku a širokém okolí a zároveň 
se zaměřujeme na podporu aktivit spojených s našimi 
zaměstnanci. I letos jsme podpořili mnoho zajíma-
vých akcí a projektů, jako například Charitu Šumperk, 
Vlastivědné muzeum v Šumperku, Bikemaraton Bo-
zeňov nebo Mezinárodní foklorní festival v Šumperku 
a spoustu dalších.
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Sídlo: Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk

Kontakt: Ivo Černocký, tel.: 583 310 369, www.fortex.cz

Rok založení společnosti:  1968

Počet zaměstnanců: 260

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 2

na pozicích:  konstruktér, technolog

Charakteristika společnosti: 

FORTEX - AGS, a.s.

Akciová společnost FORTEX – AGS, a.s. 
je obchodní  a výrobní společnost.  Od roku 
2006 je součástí holdingu ÚSOVSKO a.s. se 
sídlem v Klopině.

Svou činnost tato společnost realizuje v ně-
kolika divizích. Výrobní program divize ČOV 
se zaměřuje především na  vývoj  a dodávky 
technologií čistíren odpadních vod. Divize 
KOVO se zabývá  výrobou transportních  
palet pro automotive, vývojem a  výrobou  
robotických palet a výrobou sekvenčních pře-
pravních vozíků a klecí. Mezi přední zákaz-
níky v  tomto segmentu divize KOVO patří  
světoví výrobci automobilů, např. Volks-
wagen, Škoda Auto, Porsche, Audi, Toyota.

Další samostatnou divizí je autorizo-
vaný servis a  prodej vozidel Volkswagen 
a Škoda. 

Absolventi středních a  vysokých škol 
strojírenských oborů mohou ve firmě na-
jít uplatnění  a realizovat se  jak ve výrobě, 
tak v projekci nebo v konstrukčním oddě-
lení jednotlivých divizí.

Svařovací robot

Přepravní paleta
na zadní nápravy 



Sídlo: Nádražní 100, 789 91, Štíty

Kontakt: tel. 583 482 111, vedoucí HR Martin Šlesingr tel. 583 482 298, martin.slesingr@klein-automotive.cz

Rok založení společnosti: 1994
 
Počet zaměstnanců: 600

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 6

na pozicích: vedoucí útvaru technologie, technolog, vedoucí konstrukce, konstruktér, referent speciál-
ního nářadí, expedient, referent informatiky

Charakteristika společnosti:

KLEIN2015-vektor.eps

Nová tvář... nová výzva

KLEIN automotive s.r.o.
Nádražní 100, 789 91 Štíty

Tel.: +420 583 482 111

email: info@klein-automotive.cz
www.klein-automotive.cz

PRAHA

BRNO

Šumperk

Štíty

Pardubice
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KLEIN automotive s.r.o.

Typické výrobky: 
výlisky z postupových a transferových 
nástrojů na lisech do 1000 t * obráběné 
díly do motorů a převodovek * obráběné 
hliníkové díly pro klimatizaci * svařované 
díly * montáž podsestav * tepelné zpra-
cování kovů. 

Nabízíme uplatnění pro absolventy všech úrovní technických škol v dynamicky se rozví-
jející společnosti v našem regionu. Přijďte se sami přesvědčit.

Společnost Klein automotive s. r. o. je dlouholetým spolehlivým dodavatelem dílů pro au-
tomobilový průmysl zpracovávaných technologiemi lisování, svařování, montáže, obrábění 
a tepelného zpracování.



První písemná zpráva: z roku 1281

Počet obyvatel: 26 316 (k 30. 11. 2018)

Rozloha: 2 422 ha

Starosta města:  Mgr. Tomáš Spurný

Školy: mateřské 3/základní 5/střední a VOŠ 6/vysoké školy 2

Charakteristika města:

Město Šumperk

Město Šumperk leží v  podhůří Hrubého Jese-
níku v údolí řeky Desné. Šumperk byl založen 
ve  druhé polovině 13. století a  jeho bohatý 
historický vývoj dokumentuje řada cenných 
památek, mezi něž patří např. kostel Zvěstová-
ní Panny Marie při bývalém dominikánském 
klášteru (založený  1293), děkanský chrám sv. 
Jana Křtitele z počátku 14. st. a tzv. Geschade-
rův dům, v jehož gotickém sklepení se nachází 
expozice Čarodějnické procesy, která přitažlivou 
formou přibližuje události z období honu na ča-
rodějnice z let 1679 až 1694.  
Zajímavou etapou v dějinách města bylo období 
průmyslové revoluce v 19. st., kdy v Šumperku 
fungovalo na dvacet textilních továren. Bohatství 
jejich majitelů se příznivě projevilo v šumperské 
architektuře, která pro svou výstavnost a  po-
dobnost hlavnímu městu tehdejší monarchie 
vysloužila Šumperku lichotivou přezdívku Malá 
Vídeň. V  současnosti je Šumperk ekonomic-

kým, kulturním a vzdělávacím centrem regionu. 
Lze zde najít 5 823 ekonomicky aktivních sub-
jektů. V Šumperku je Vlastivědné muzeum, sídlí 
zde stálý profesionální divadelní soubor a  řada 
dalších kulturních institucí. Každoročně se zde 
koná několik festivalů (mezi nejvýznamnější pa-
tří Mezinárodní folklorní festival a Blues Alive) 
a slavností. 
V  Šumperku najdeme zástupce všech druhů 
škol od mateřských přes základní, střední a vyš-
ší odborné školy až po  pobočky vysokých škol  
VŠB - TU Ostrava a ČZU Praha. 
Šumperk je také centrem pro sportovní vyžití, 
k  němuž lze využít například Tyršův stadion, 
v jehož areálu jsou hřiště na fotbal a další míčo-
vé hry, běžecká dráha, sportovní hala, futsalové 
hřiště, kuželna a zimní stadion. V Šumperku je 
také venkovní koupaliště, tenisový areál s kry-
tou halou, ale třeba i  sportovní střelnice nebo 
minigolf.

KOMFI spol. s r.o.

Firma Kom�  spol. s r.o. je česká rodinná � rma, která vyrostla během několika let z malé 
konstrukční kanceláře ve společnost světového formátu. Naší chloubou je kvalitní technické 
i technologické zázemí s dlouholetými zkušenostmi ve vývoji a konstrukci jednoúčelových stro-
jů. Silnou pozici � rmy podporuje také naše � nanční stabilita, nezávislost a investice do vývoje.

Naším hlavním cílem je nabízet kvalitní výrobky, které budou našim zákazníkům dobře slou-
žit, a proto klademe důraz na profesionální přístup ve všech fázích výroby, počínaje už první 
myšlenkou o možném technickém řešení. Klíčovou sériovou produkcí jsou pro nás dokončova-
cí stroje pro polygra� i – laminovací a lakovací stroje.

V současné době zaměstnáváme přibližně 180 lidí ve 4 provozovnách v ČR. Máme dceřinou 
společnost v Holandsku a přímé zastoupení v Rakousku. Laminovací a lakovací stroje prodá-
váme prostřednictvím sítě autorizovaných dealerů, čímž operujeme prakticky po celém světě.

Sídlo: Dvořákova 1001, Lanškroun 563 01

Kontakt: www.kom� .cz

Rok založení společnosti: 1992

Počet zaměstnanců: 180

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 1

na pozicích: konstruktér

Charakteristika společnosti:
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První písemná zpráva: z roku 1281

Počet obyvatel: 26 316 (k 30. 11. 2018)

Rozloha: 2 422 ha

Starosta města:  Mgr. Tomáš Spurný

Školy: mateřské 3/základní 5/střední a VOŠ 6/vysoké školy 2

Charakteristika města:

Město Šumperk

Město Šumperk leží v  podhůří Hrubého Jese-
níku v údolí řeky Desné. Šumperk byl založen 
ve  druhé polovině 13. století a  jeho bohatý  
historický vývoj dokumentuje řada cenných 
památek, mezi něž patří např. kostel Zvěstová-
ní Panny Marie při bývalém dominikánském 
klášteru (založený  1293), děkanský chrám sv. 
Jana Křtitele z počátku 14. st. a tzv. Geschade-
rův dům, v jehož gotickém sklepení se nachází 
expozice Čarodějnické procesy, která přitažlivou 
formou přibližuje události z období honu na ča-
rodějnice z let 1679 až 1694.  
Zajímavou etapou v dějinách města bylo období 
průmyslové revoluce v 19. st., kdy v Šumperku 
fungovalo na dvacet textilních továren. Bohatství 
jejich majitelů se příznivě projevilo v šumperské 
architektuře, která pro svou výstavnost a  po-
dobnost hlavnímu městu tehdejší monarchie 
vysloužila Šumperku lichotivou přezdívku Malá  
Vídeň. V  současnosti je Šumperk ekonomic-

kým, kulturním a vzdělávacím centrem regionu. 
Lze zde najít 5 823 ekonomicky aktivních sub-
jektů. V Šumperku je Vlastivědné muzeum, sídlí 
zde stálý profesionální divadelní soubor a  řada 
dalších kulturních institucí. Každoročně se zde 
koná několik festivalů (mezi nejvýznamnější pa-
tří Mezinárodní folklorní festival a Blues Alive) 
a slavností. 
V  Šumperku najdeme zástupce všech druhů 
škol od mateřských přes základní, střední a vyš-
ší odborné školy až po  pobočky vysokých škol  
VŠB - TU Ostrava a ČZU Praha. 
Šumperk je také centrem pro sportovní vyžití, 
k  němuž lze využít například Tyršův stadion, 
v jehož areálu jsou hřiště na fotbal a další míčo-
vé hry, běžecká dráha, sportovní hala, futsalové 
hřiště, kuželna a zimní stadion. V Šumperku je 
také venkovní koupaliště, tenisový areál s kry-
tou halou, ale třeba i  sportovní střelnice nebo 
minigolf.



Sídlo: Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk

Kontakt: Mgr. Lucie Novotná, tel. 583 365 111

Rok založení společnosti: 1947

Počet zaměstnanců: 700

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 16
(na pozicích technický a výrobní ředitel, ředitel kvality, manager strategického nákupu, konstruktéři,
technologové)

Charakteristika společnosti:

Sídlo: Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk

Kontakt: Mgr. Lucie Novotná, tel. 583 365 556 / 723 107 618

Pars nova a. s.

VÝROBA A MODERNIZACE
KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Pars nova a.s. je tradiční česká �rma s významným postavením na domácím trhu v oblasti 
výroby, modernizací a oprav kolejových vozidel.

Od roku 2008 je Pars nova a.s. součástí skupiny Škoda Transportation, která má v oboru 
dopravního strojírenství silné postavení na domácím i světovém trhu. Po začlenění do skupiny 
byly realizovány rozsáhlé investice do rozvoje technologií a výrobního zázemí, což podpořilo
celkovou stabilizaci společnosti a vedlo k jejímu růstu. Spojení zázemí silné skupiny a 70 let
zkušeností společnosti Pars nova a.s. vytváří důležitý předpoklad pro úspěšné působení na trhu.

Studentům společnost nabízí možnost studijních praxí a stipendijní program. 
Po úspěšném absolvování studií také možnost zaměstnání s podporou dalšího 
osobního růstu. NEMONTUJEME,

TVOŘÍME.

Pars nova a. s.



PLATIT  a.s.

Sídlo: Průmyslová 3020/3, 787 01 Šumperk

Kontakt: Mgr. Vladimír Krsek, tel. 583 241 588

Rok založení společnosti: 2002

Počet zaměstnanců: 80

Charakteristika společnosti:

PLATIT a.s. se sídlem v Šumperku je sou-
částí švýcarské společnosti PLATIT AG.
PLATIT představuje světovou špičku 
v PVD technologiích. V současnosti je 
v 38 zemích světa již více než 290 našich 
zařízení. 

Hlavním zaměřením společnosti je 
výroba PVD povlakovacích zařízení  
a jejich příslušenství a vývoj nových po-
vlakovacích technologií.

Vlastní zkušený vývojový tým doplně-
ný o odborníky z mateřské společnosti 
PLATIT AG stojí v  čele vývoje nano-
kompozitních a  nanostrukturovaných 
vrstev ve světě.

Servis zařízení a prodej náhradních dílů 
je realizován přímo firmou PLATIT a.s. 

Pi111 Plus      –      Pi411Plus



Sídlo: Dolnostudénská 715/3, 787 01 Šumperk

Kontakt: Jana Drozdová, e-mail: jdrozdova@urdiamant.com, tel: 583 366 522

Rok založení společnosti: 2000

Počet zaměstnanců: 79

z toho absolventů Centra bakalářských studií v Šumperku: 7

na pozicích: vývojář, vedoucí výroby, administrativní pracovníci

Charakteristika společnosti:

Urdiamant, s.r.o.

Společnost Urdiamant, s  historií sahající 
až do  roku 1933, je největším výrobcem 
diamantových nástrojů ve  střední Evropě 
s bohatou historií.

Našimi hlavními výrobky jsou nástroje 
s diamantem, či kubickým nitridem boru 
na broušení, řezání a vrtání. Našimi zákaz-
níky jsou společnosti strojírenské, výrobci 
keramických materiálu, skla a další. 

Intenzivně investujeme do  vlastního vý-
zkumu a vývoje inovací. Nejen v oddělení 
vývoje pak nachází uplatnění absolventi 
bakalářských a následně inženýrských stu-
dií Vysoké školy báňské.

Jsme zaměřeni nejen na  domácí, ale pře-
devším i na zahraniční trhy, kam směřuje 
většina našich produktů. Máme vlastní ob-
chodní zastoupení na Slovensku (Martin), 
v Polsku (Bialsko-Biala) a v Rusku (Jarosla-
vl). Vyvážíme do států jako např. USA, Ně-
mecka, Rakouska, Holandska, Maďarska, 
Dánska, Chorvatska, Belgie atd.

Studentům nabízíme možnosti praxe při 
studiu a následné zaměstnání po jeho do-
končení.



INFORMAČNÍ 
DEN

na detašovaném 
pracovišti 

Ekonomické fakulty 
VŠB - TU Ostrava

(budova OA a JŠ, 3. patro, učebna č. 304)
 Šumperk, Hlavní třída 31 se uskuteční

v pátek 17. ledna 2020 od 15.00 do 17.00 hodin.
Na dotazy zájemců budou odpovídat přítomní zástupci z vedení fakulty.



INFORMAČNÍ 
DEN

v Centru bakalářských studií Šumperk
 28. října 1, 3. patro Městské knihovny 

T. G. Masaryka, se uskuteční

ve středu 22. ledna 2020 od 9.00 do 15.00 hodin.

Na dotazy budou odpovídat přítomní zástupci z vedení fakulty.


