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MELECKY a.s. 

 Motivy k realizaci projektů 
Společnost MELECKY a.s. je středně velký podnik s přibližně 100 zaměstnanci působící ve městě Vítkov, 
okres Opava v Moravskoslezském kraji. Společnost vznikla v roce 2002 jako nástupnická organizace 
navazující na živnostenské podnikání stávajícího vlastníka působící na trhu již od roku 1993. Společnost 
MELECKY a.s. se od roku 1999 specializuje ve výrobě papírových voštin a jejím dalším zpracování.  Pro 
zvýšení své konkurenční výhody a servisu stávajícím i novým zákazníkům se společnost v roce 2007 
strategicky rozhodla investovat do pořízení kontinuální výroby papírových voštin ve velkých šířkách. 

 Průběh realizace 
V rámci realizace projektu společnost postavila horní část nové haly, pořídila a instalovala řadu nových 
doprovodných zařízení a technologií jako např. válečkové dráhy, odprašovací zařízení, vysokozdvižný vozík 
a kontinuální technologii pro výrobu papírových voštin. 

Na přípravě a realizaci projektu se podílelo přibližně 7 zaměstnanců společnosti, z toho 3 vrcholoví 
manažeři. Realizace projektu byla zahájena v posledním čtvrtletí roku 2007 a projekt byl ukončen 31. 3. 
2009.  

 Financování projektu 
Projekt byl financován částečně z bankovního úvěru čerpaného u partnerské banky a částečně z vlastních 
zdrojů společnosti. 

Název projektu  Program  Celkové 
náklady na 

projekt  

Způsobilé 
výdaje 

projektu  

Celk. výše 
dotace  

Délka trvání 
projektu 

Kontinuální 

výroba papírových 

voštin ve velkých 

šířkách 

Inovace – inovační 

projekt 

27 000 000 27 000 000 13 499 000 1 rok a 5 měsíců

 Přínosy projektu 

• Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti v oblasti nabídky nového inovovaného produktu 

• Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti v oblasti doprovodného servisu (dodávky just in time) 

• Vyšší ochrana životního prostředí 

• Zvýšení produktivity práce 
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 Zapojení regionální kanceláře 
V průběhu realizace projektu odpovědní zaměstnanci společnosti konzultovali průběh projektu se zástupci 
regionální kanceláře v Ostravě. 

 Citace zástupce firmy 
„Z dnešního pohledu na strategii a načasování projektu se jeví rozhodnutí představenstva společnosti 
investovat do kontinuální technologie zpracování papírových voštin jako nadčasové rozhodnutí, které dnes 
v době celosvětové hospodářské a finanční krize společnosti přináší zejména nové významné zákazníky, 
rozšiřuje portfolio výrobků a rozkládá riziko orientace výrobce na větší množství odvětví potenciálních 
zpracovatelů.“ shrnuje Ing. Zuzana Matušková, finanční ředitel a člen představenstva MELECKY a.s. 

 


