Tisková zpráva 13.8.2015
Praha, 12.8.2015. Projekt MEOHUB, který připravila rodina amerických investorů Rausnitzů a
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, přivítá první české firmy. Během jednoho
roku bylo nedaleko newyorského Manhattanu vybudováno profesionální kancelářské a skladové
zázemí, do kterého v příštích týdnech přijíždí prvních pět vítězných firem.

České firmy vyrážejí dobývat Ameriku
Tuzemský export do Spojených států amerických nebývale roste a v tomto roce se poprvé přiblíží k
hranici 100 miliard korun. Tím se Amerika posouvá do první desítky exportních destinací z pohledu
objemu vývozu. Z pohledu tvorby přidané hodnoty jsou dokonce Spojené státy americké mezi prvními
třemi zeměmi, kam naši producenti vyvážejí.
Přesto je vysoce konkurenční americký trh velmi náročný a malé a střední české firmy mají z expanze
na něj oprávněné obavy. Proto se rodina Rausnitzů, vlastnící přerovskou Meoptu, společně s AMSP ČR
rozhodla vybudovat v USA zázemí pro české středně velké firmy a pomoci jim s jejich expanzí na tamní
trhy. MeoHub tak zúročuje léta zkušeností s americkým trhem a dlouhodobou spoluprací prověřené
kontakty na všechny podpůrné oblasti potřebné pro podnikání, zejména ve sféře logistiky, obchodu,
marketingu, financí, právních a účetních služeb.
V pozadí projektu MeoHub USA je česko-americká nadnárodní společnost působící v oblasti výroby
optiky, Meopta - Optika, s.r.o., která má sesterskou firmu Meopta USA se sídlem v New Yorku, v jejíž
budově byly za tímto účelem připraveny nové moderní kanceláře pro exportní zastoupení partnerských
firem projektu MeoHub. Společnosti pro první kolo projektu byly vybrány pro unikátnost svých
produktů, kvalitu managementu, schopnost úspěšně exportovat v Evropě a pro své kvalitní zázemí v
oblasti výzkumu a vývoje. Předmět podnikání partnerských firem projektu MeoHub USA se velmi liší.
„Mohu prozradit, že jsme obsáhli tyto oblasti – systémy pro inteligentní domy, mikrovlnné technologie,
speciální textilní produkci nebo terapeutické židle. Zájem byl opravdu velký, a proto jsme rozhodli na
jaro 2016 připravit v rámci projektu Meohub další výzvu,“ dodává Jaroslava Němcová, projektová
manažerka.
Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR k tomu uvádí: “Je to více jak rok, co jsem měl první
jednání s Geraldem, Paulem a Davidem Rausnitzovými, a z amerického snu se během pár měsíců stala
realita. V New Yorku se podařilo vybudovat krásné zázemí a z mám radost i ze sestavy firem, které jsme
po několika vyřazovacích kolech mohli vybrat. Jsou to podniky, které prokázaly, že dokáží uspět u nás
nebo v Evropě, a i když je jejich spektrum různé, spojuje je české průmyslové inženýrství, řemeslná
zdatnost, odvaha a nápaditost. Jsem si jist, že mají šanci v Americe uspět“.

Vybrané partnerské firmy projektu Meohub:
Bushman – česká firma s tradicí od roku 1997, přední český výrobce outdoorového oblečení z
přírodních materiálů pro dobrodruhy a cestovatele.
Betacontrol – česká firma zaměřená na vývoj elektronických řídicích systémů s praxí bezmála 20 let.
Skvělých výsledků dosahuje společnost v oblasti komplexního zabezpečení domů, výtahových systémů
a softwarových řešení pro čerpací stanice.
Holík International – česká firma s tradicí výroby rukavic od roku 1993, která propojuje řemeslnou
dokonalost s moderními technologiemi, což jí umožňuje vytvářet nejen klasické fashion linie, ale také
technologicky a materiálově specifické rukavice pro hasiče, armádu a střelecké rukavice.
Prowork – český výrobce unikátní ergonomických židlí THERAPIA, které díky své konstrukci podporují
aktivní sezení a jsou tak ideální pro kancelářskou práci.
ROmiLL – česká firma, která má rozsáhlé zkušenosti z výzkumu a vývoje značného počtu mikrovlnných
aplikací pro různá průmyslová odvětví (mikrovlnný ohřev k sušení, vulkanizaci, rozmrazování,
vytvrzování, tavení, recyklaci).

Kontakt pro další informace:
 doc. Ing. Karel Havlíček, MBA, Ph.D., předseda představenstva AMSP ČR, tel. 731 126 001,
havlicek@amsp.cz
 Mgr. Jaroslava Němcová, projektová manažerka MeoHub USA, tel. 730 803 049,
j.nemcova@meopta.com , www.meohub.cz
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Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a
střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky již od r. 2001. Úspěšně prosazuje základní myšlenky z
Programu rozvoje malých a středních podniků v ČR, který zpracovala již v roce 2003 a průběžně jej aktualizuje. Asociace
spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření, která pomáhají
formovat podnikatelské prostředí v naší zemi. Je připomínkovým místem k připravované legislativě, členem Podnikatelské
rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí. Pro své členy poskytuje především
INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z
celé řady oblastí, dále účast na odborných akcích, seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a
celkové prosazování zájmů tohoto segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím. Členové mohou dále využívat
exkluzivních nabídek a benefitů partnerů AMSP ČR, Asociace vyhlašuje také vlastní Grantový program pro členy AMSP ČR.
S cílem zviditelnění živnostníků i malých a středních firem poskytuje asociace záštitu, nominuje a je odborným
hodnotitelem vlastních soutěží „Nastartujte se“, „Equabank Rodinná firma roku“, „Fandíme řemeslu“ a dále soutěží "Štiky
českého byznysu", Festivalu Česká inovace, ceny „Best Innovator“, „Vizionáři“, "Exportní ceny DHL UNICREDIT", soutěže
"Ocenění českých podnikatelek" či „Zákon roku“. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání.
Aktuálně zastupuje zájmy cca 260.000 podnikatelských subjektů. www.amsp.cz
MEOPTA je přední světový výrobce optiky specializující se na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a montáž optických,
optomechanických a optoelektronických systémů. Zákazníkům po celém světě nabízí kompletní a inovativní řešení v oblasti
spotřebních, průmyslových a vojenských aplikací. MEOPTA USA je výrobní a montáží pobočkou s divizemi pro letectví,
obranné zakázky a sportovní optiku. www.meopta.cz
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