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Tisková zpráva 
V Opavě 8. 3. 2021 
 

Po problematickém „covidovém“ roce 2020 se společnosti OSTROJ 
daří a nabírá nové zaměstnance 
 
OPAVA – OSTROJ a.s. patří i na počátku roku 2021 mezi významné a stabilní 
zaměstnavatele v rámci Moravskoslezského kraje. Společnost získala zvýšený 
objem zakázek a aktuálně hledá zhruba pět desítek nových zaměstnanců. 
 
Rok 2021 začíná, na rozdíl od roku 2020, pro OSTROJ a.s. velmi slibně. Tři největší 
divize firmy Strojírna, Hydraulika a Kovárna a kalírna vykazují v horizontu prvního 
pololetí velmi dobrou zakázkovou naplněnost. Společnost nyní dokonce hledá 
zaměstnance v řadě odborných profesí, jako jsou například obsluha 3 osých a 5 
osých CNC center, soustružník, zámečník stehař, svářeč, obsluha kovací linky a další. 
OSTROJ a.s. má práci pro až 50 nových zaměstnanců. Těm firma poskytne kromě 
obvyklých benefitů ještě náborový příspěvek ve výši až 40.000 Kč.  
 
„Uplynulý rok pro nás rozhodně nebyl jednoduchý, zejména v období od března do 
srpna, kdy celá ekonomika, včetně oboru strojírenství a automobilového průmyslu, žila 
ve velké nejistotě. Objem výroby se začal výrazně zvedat až na konci 3. a během 4. 
kvartálu roku. Hospodářský výsledek za rok 2020 se nám sice již zvrátit nepodařilo a 
skončili jsme v poměrně výrazné ztrátě, ta ale byla z velké části tvořena zapracováním 
opravných položek na nepotřebné zásoby související s rozhodnutím o uzavření dalších 
dolů společnosti OKD, a.s. a očekávaným snížením dodávek náhradních dílů do jejich 
provozů. Naše společnost je kapitálově silná, plánuje použít část nerozděleného zisku 
z minulých let k realizaci investic pozastavených v roce 2020, tj. zejména k investicím do 
nové galvanické zinkovací linky divize Galvanovny a do fotovoltaiky,“ řekl Aleš 
Martínek, generální ředitel společnosti OSTROJ. 
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Specialista firemní komunikace 
E-mail: novotny@ostroj.cz 
Tel.: +420 553 872 171 
 
Příloha: 3x foto na výběr 
 
O společnosti OSTROJ a.s. 
OSTROJ a.s. patří k nejstabilnějším firmám v České republice, na strojírenském trhu působí od roku 
1948. Je ryze českou akciovou společností, její sídlo a výrobní závod se nachází v Opavě. Společnost 
zaměstnává na 800 pracovníků především z regionu Opavska a dosahuje tržeb mezi 1,0 - 1,9 miliardy 
Kč za rok (2016 – 2020). Do výrobkového portfolia šesti divizí patří široká paleta výrobků a 
komponent od důlních strojů pro hlubinnou těžbu uhlí a rud, přes hydraulické válce, hřídele, 
tiskařské válce, opracované lakované svařence, komplexní nástrojářská řešení a přesné obráběné 
dílce až po ocelové zápustkové výkovky. Součástí výrobních aktivit je i galvanické zinkování a 
chromování. 
 


