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KASI, spol. s r. o. 

 „Inovací k dlouhodobé prosperitě

Motivy k realizaci projektu

Společnost KASI, spol. s r. o. 

rozrůstající společnost, která se zabývá

strojní výrobou a CNC obráběním.

největším dodavatelem kanalizační litiny pro stavbu českých dálnic.

Záměrem společnosti byla výstavba slévár

potřebu a pro komerční užití bez závislosti na ostatních dodavatelích dle nejnovějších trendů včetně 

inovací produktů. 

Projekt se zaměřuje zejména na výrobu kanalizační 

litiny tř. A, B a D. Vznikl díky výraznému zdražení 

kanalizační litiny z Číny, která 

dodavatelem nižších tříd poklopů na evropský trh. 

výrazné zdražení společně s jejich špatnou kvalitou 

postupně vylučuje čínské dodavatele z

trhu. Velké evropské slévárny zaměřené

litinu jsou svou produkcí orientovány na tř. D400. M

velké formovací rámy, na nichž

lehké odlitky, jež se používají pro tř. A, B.

Pro realizaci části (pořízení hlavních technologií) 

možnosti čerpání dotace z programu 
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Inovací k dlouhodobé prosperitě“ 

otivy k realizaci projektu 

 byla založena v říjnu 1992. Jedná se o středně velkou

st, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem prvků pro kanalizace, 

strojní výrobou a CNC obráběním. Je největším českým výrobcem kanalizační litiny

největším dodavatelem kanalizační litiny pro stavbu českých dálnic. 

Záměrem společnosti byla výstavba slévárny šedé a tvárné litiny a zajištění odlitků pro vlastní 

potřebu a pro komerční užití bez závislosti na ostatních dodavatelích dle nejnovějších trendů včetně 

zejména na výrobu kanalizační 

díky výraznému zdražení 

Číny, která se stala výhradním 

dodavatelem nižších tříd poklopů na evropský trh. Toto 

jejich špatnou kvalitou 

čínské dodavatele z evropského 

zaměřené na kanalizační 

svou produkcí orientovány na tř. D400. Mají 

velké formovací rámy, na nichž se nevyplatí vyrábět 

se používají pro tř. A, B. 

části (pořízení hlavních technologií) svého podnikatelského záměru společnost využila 

programu Inovace – Inovační projekt, konkrétně Výzva II.

 

Jedná se o středně velkou, stále se 

vývojem, výrobou a prodejem prvků pro kanalizace, dále 

Je největším českým výrobcem kanalizační litiny a současně 

ny šedé a tvárné litiny a zajištění odlitků pro vlastní 

potřebu a pro komerční užití bez závislosti na ostatních dodavatelích dle nejnovějších trendů včetně 

ho záměru společnost využila 

, konkrétně Výzva II. 
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Průběh realizace 

V roce 2008 byly vytvořeny funkční vzorky inovované 

kanalizační litiny. V roce 2009 byl koupen pozemek 

v průmyslové zóně v Novém Bydžově, byly zpracovány 

jednotlivé stupně projektové dokumentace a v roce 

2010 byly zahájeny stavební práce. V roce 2010 začalo 

také pořizování jednotlivých technologií. Zkušební 

provoz byl zahájen v červenci 2011 a v prosinci byla celá 

slévárna zkolaudována. Začátkem roku 2012 byl projekt 

proplacen. 

 

Financování projektu 

Do projektu „Inovací k dlouhodobé prosperitě“ bylo investováno 155.860.000,- Kč, přičemž 

75.000.000,- Kč získala společnost jako nevratnou dotaci z programu Inovace – Inovační projekt. 

V průběhu realizace byl projekt spolufinancován z vlastních zdrojů společnosti v kombinaci 

s bankovním úvěrem. 

Název projektu Program Celkové náklady 

na projekt 

Způsobilé 

výdaje projektu 

Celková výše 

dotace 

Délka 

trvání 

projektu 

Inovací 

k dlouhodobé 

prosperitě 

Inovace - 
Inovační 
projekt, 
Výzva II 

164.654.980,- Kč 150.000.001,- Kč 75.000.000,- Kč 36 měsíců 

 

Přínos projektu 

Projekt zapadá do dlouhodobé podnikatelské strategie 

společnosti. 

Hlavním cílem projektu je zvýšit dosavadní kapacity 

produkce při snížení nákladů na jednotku produkce. 

Realizováním tohoto kroku zvýší společnost svůj obrat. 

Zároveň s tímto cílem chce společnost zvýšit svůj tržní 

podíl vstupem na nové trhy a získáním nových zákazníků. 

Dojde rovněž ke zvýšení kvality a zlepšení užitných 

vlastností výrobků. 
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V rámci procesu se společnost dostane na technologickou úroveň pěti top společností v Evropě. 

Společnost se však bude specializovat, oproti těmto konkurentům, na menší výrobky a menší série 

výrobků. 

Co se týká samotného výrobku, budou naše produkty na srovnatelné úrovni s konkurenčními, a to jak 

v kvalitě výrobku, tak v jeho kvalitě opracování. V neposlední řadě budeme moci konkurovat i velkým 

společnostem na poli uchycení inovovaných výrobků do betonu. 

 

Zapojení regionální kanceláře 

Společnost KASI, spol. s r.o. je velmi aktivním žadatelem. Do roku 2012 bylo firmě schváleno již devět 

žádostí o dotaci podaných v různých programech OPPI (Inovace, Rozvoj, ICT v podnicích, Nemovitosti, 

Eko-energie), z toho sedm projektů je již ve stavu „projekt proplacen“.  

Konzultací Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, konkrétně Regionální kanceláře 

pro Královéhradecký kraj, jsme využívali při zpracovávání našich záměrů, před podáním registračních 

žádostí, při podávání plných žádostí a hlavně při samotné realizaci projektů. Jednalo se především o 

konzultace k výběrovým řízením, případně k povinné publicitě. Po ukončení projektů jsme 

konzultovali jak podání žádostí o platbu, tak monitoring projektů. 

 

Citace zástupce firmy 

„Poskytované dotace z Operačního programu podnikání a inovace jsou významným impulsem pro 

naši společnost k realizaci jednotlivých investičních záměrů zvyšující konkurenceschopnost naší 

společnosti.“ 

Ing. Lukáš Kuchyňka, administrátor projektů 

 


