
BMSJ Elektro, s.r.o. 
 PREZENTACE SPOLEČNOSTI



Společnost BMSJ Elektro s.r.o. byla založená v 
roce 2006
- původem česká elektroinstalatérská firma s projekty po celém světě

Spektrum služeb:
- slabo a silnoproudé elektroinstalace
 zabezpečovací systémy
- datové a telekomunikační rozvody
- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
- montáž, opravy a zkouška vyhrazených elektrických zařízení
- projektová a konzultační činnost
- průmyslová automatizace
- kontrola - management kvality, svářečské a jiné mechanické práce



2006
Počet subdodavatelů 4

Počet zaměstnanců 25

Významný klient Siemens

Reference v České Republice KIKA Brno – slaboproudé instalace

Polygon House - servis

Pfizer - servis

Reference v zahraničí Luxusní rezidence v Paříži – kompletní elektroinstalace 
včetně KNX (EIB)



2007
Počet subdodavatelů 8

Počet zaměstnanců 35

Významný klient Siemens, Strabag

Reference v České Republice Palladium Praha – slabo a silnoproudé instalace

KIKA Plzeň - slaboproudé instalace

APS- servis

Polygon House – servis

Pfizer - servis





2009
Počet subdodavatelů 8

Počet zaměstnanců 50

Významný klient Mondi, Siemens, Strabag, MPS

Reference v České Republice Palladium Praha – slabo a silnoproudé instalace

VFN -  chirurgická klinika, Karlovo náměsti Praha – 
projekce, slabo a silnoproudé instalace

Reference v zahraničí Založení dceřiné společnosti BSI-Service pro ruský trh s 
33 stálými zaměstnanci:
Mondi papírna v Syktyvkaru, Rusko – pokračování 
projektu včetně výstavby nového energetického zdroje s 
vysokotlakovou parnou turbínou (110MW) a souvisejícími 
rozvody.

Eurovea Bratislava - slabo a silnoproudé instalace



2010
Počet subdodavatelů 10

Počet zaměstnanců 70

Významný klient Mondi, Siemens, Strabag, MPS

Reference v České Republice Nemocnice Pod Petřínem v Praze - projekce, slabo a 
silnoproudá instalace

Reference v zahraničí STEP projekt – Mondi – modernizace papírny (od 2008)











2015
Počet subdodavatelů 7

Počet zaměstnanců 45

Významný klient Elin GmbH, Porr a.s., VAMED Mediterra a.s, Hydropol a.s.

Reference v České Republice Technologický park Chodov -  slabo a silnoproudé 
instalace, servis
Galerie Harfa - slabo a silnoproudé instalace
Continental Automotiv – průmyslová budova
silnoproudá instalace pro vzduchotechniku
Zentiva Group – Silnoproudé instalace

Reference v zahraničí Výstavba budovy Microsoft Mnichov – slabo a 
silnoproudé instalace
Výstavba justiční univerzity Justizvollzugsschule 
Wuppertal – silnoproudé instalace
Vodní elektrárna Loch Eil Skotsko - slabo a silnoproudé 
instalace
Nemocnice CHLII, FJE Gabon – inženýring, slabo a 
silnoproudé instalace
Mondi Group Syktyvkar - inženýring, slabo a 
silnoproudé instalace, montážní a svářečské práce



2016
Počet subdodavatelů 8

Počet zaměstnanců 42

Významný klient Elin GmbH, Porr a.s., Bosch-Sicherheitssysteme, Hydropol a.s.

Reference v České Republice Technologický park Chodov -  slabo a silnoproudé instalace, 
servis
Anděl Business Centrum - slabo a silnoproudé instalace
FVE Riga – fotovoltaická elektrárna

Reference v zahraničí Microsoft Mnichov – slabo a silnoproudé instalace
Hotel Highrise Mnichov - slabo a silnoproudé instalace
LAC Libérie – vodní elektrárna, slabo a silnoproudé instalace, 
uvedení do provozu
Letiště Berlín BER – zabezpečovací zařízení
Skotsko Ledcharie, Allt Coire nan Laogh, Allt an Ruigh Mhoir 
- vodní elektrárna, slabo a silnoproudé instalace, uvedení do 
provozu
VW Wolfsburg – zabezpečovací zařízení
VW Hannover - zabezpečovací zařízení
Nemocnice Gabon – slabo a silnoproudé instalace
Mondi Group Syktyvkar - inženýring, slabo a silnoproudé 
instalace, montážní a svářečské práce



Počet subdodavatelů 8

Počet zaměstnanců 44

Významný klient Porr a.s., Farrao International, HB Reavis Group, Elin GmbH, 
Bosch AG, Mondi a.s,  Zom Elektrotechnik

Reference v České Republice Technologický park Chodov -  slabo a silnoproudé instalace, 
servis
Park Chodov CA expansion – slabo a silnoproudé instalace
Přestavba Dubečská Praha 10 – slabo a silnoproudé instalace
Anděl Business Centrum - slabo a silnoproudé instalace
Prague Marina Senior – slabo a silnoproudé instalace
Lohmann & Rauscher – Stará Paka – silnoproud a EPS
Mondi Štětí – skladová Hala - slaboproud, osvětlení
Apollo Soft Příbram – slaboproud, osvětlení
FV Metronom – silnoproudé instalace a FVE

Reference v zahraničí Halle Baustoff und Metal Linec – slaboproudé instalace
Stadtmuseum Hofheim – slaboproudé instalace
BMW Kassel – slaboproudé instalace
GOROKA Papua Nová Guinea– slabo a silnoproudé instalace

2017



Počet subdodavatelů 6

Počet zaměstnanců 35

Významný klient Siemens Deutschland AG, Mondi a.s., Porr a.s., HB Reavis Group,  
Student Agency k.s., Interserve k.s., Elin GmbH & CoKG, Caverion 
Österreich GmbH

Reference v CZ ●Technologický park Chodov – IBM – servisní a údržbové práce, revize
●Nájemní prostory HubHub – silnoproudé a slaboproudé instalace
●Mondi Štětí, objekt RB 12 – silnoproudé instalace, nouzové osvětlení
●Billa Komořany – silnoproudé instalace
●Billa Libeňka – silnoproudé instalace
●Student Agency Karlovo náměstí – silnoproudé a slaboproudé instalace, 
datová síť
●Student Agency Kbely – silnoproudé a slaboproudé instalace
●GreenLine Kačerov – kancelářské prostory – silnoproudé a slaboproudé 
instalace
●Technologický park Chodov – silnoproudé a slaboproudé instalace, servis

Reference v zahraničí ●Porsche Stuttgart 1 – výrobní závod – silno- a slaboproudé instalace
●Porsche Stuttgart  2 – výrobní závod – servisní a údržbové práce, servis 24
●Porsche Stuttgart  3 – instalace technologie
●Polus Tower Bratislava – silnoproudé instalace, napájení technologií
●Nemocnice Papua Nová Guinea – silnoproudé a slaboproudé rozvody,  
napájení lékařské techniky

2018



Počet subdodavatelů 8

Počet zaměstnanců 43

Významný klient Siemens Deutschland AG, Züblin AG, Student Agency k.s., Interserve 
k.s., Elin GmbH & CoKG, Cushman&Wakefield, Danone a.s., Hilti ČR 
s.r.o., Schmees technology GmbH, PRE a.s.

Reference v CZ ●Technologický park Chodov – IBM – servisní a údržbové práce, revize
●Nájemní prostory Danone – silnoproudé a slaboproudé instalace
●AKKA Plzeň – projekt WARP – slaboproudé instalace – ACS, optická síť,  
monitorovací stanice
●Billa Modřany – silnoproudé instalace
●Billa Milovice – silnoproudé instalace
●Student Agency Ústí n.L. – datová síť
●Obchodní centrum Stromovka – silnoproudé a slaboproudé instalace
●Technologický park Chodov – silnoproudé a slaboproudé instalace, servis
●Kancelářské prostory Kormak Praha a.s. - silnoproudé a slaboproudé   
instalace, nabíjecí stanice

Reference v zahraničí ●Porsche Stuttgart – instalace technologie, slaboproudé instalace
●Meiller Garten Hotel München – silnoproudé a slaboproudé instalace
●Mercedes Bau56 Stuttgart – silnoproudé a slaboproudé instalace
●RB300 Bosch Dresden – slaboproudé instalace
●Nemocnice Papua Nová Guinea – silnoproudé a slaboproudé instalace,  
napájení lékařské techniky

2019



Počet subdodavatelů 5

Počet zaměstnanců 39 

Významný klient Siemens DE AG, Ed. Züblin AG, Elin GmbH & CoKG, 
Cushman&Wakefield, PRE a.s., White Star 

Reference v CZ ●Technologický park Chodov – kompletní elektroinstalace, revize, servis
●Nájemní prostory BDO ČR – silno a slaboproudé instalace
●Nájemní prostory IBM – silno a slaboproudé instalace
●Mercedes Truck Store Praha – slaboproudé instalace, monitoring
●Polygon House – Benefit management – silno a slaboproudé instalace
●Amazon Court – Pure Storage – silno a slaboproudé instalace
●Letiště Václava Havla – projekční práce
●Smíchov Gate – Atlas Technology services – silno a slaboproudé instalace
●PRE  - Kormak Praha – kompletní elektroinstalace
●Student Agency, Ústí n. L. – silno a slaboproudé instalace
●Hub Hub – silno a slaboproudé instalace

Reference v zahraničí ●Meiller Garten Hotel Mnichov – silnoproudé a slaboproudé instalace
●Daimler AG Stuttgart – výrobní závod, kompletní elektroinstalace
●RB300 Bosch Drážďany – slaboproudé instalace
●Test Fuchs Drážďany – silnoproudé a slaboproudé instalace

2020



Počet subdodavatelů 5

Počet zaměstnanců 37 

Významný klient Ed. Züblin AG, Elin GmbH, Cushman&Wakefield, PRE a.s., Holkin s.r.o., 
White Star, Kormak Praha a.s., GIGA Line s.r.o., OMEGA project s.r.o.

Reference v CZ ●Technologický park Chodov – kompletní elektroinstalace, revize, servis
●Quadrio nájemní prostory Boehringer Ingelheim – silnoproudé instalace
●BLOX nájemní prostory Scott & Weber– silno a slaboproudé instalace
●Palác Karlín HID Global – silno a slaboproudé instalace
●PRE Na Hroudě – nouzové osvětlení – silno a slaboproudé instalace
●Amazon Court – Pure Storage – silno a slaboproudé instalace
●Passport Štěpánská 15 – projekční práce, silno a slaboproudé instalace
●Smíchov Gate – Retrofit EKV a DT – silno a slaboproudé instalace
●PRE  - Kormak Praha 22 Uhříněves – kompletní elektroinstalace
●Poliklinika Jarov, IVF centrum – silno a slaboproudé instalace
●BB Centum Uniprog a G4S – silnoproudé rozvody a instalace

Reference v zahraničí ●Wewak Hospital Papua New Guinea – supervize elektroinstalace 
silnoproud
●Daimler AG Stuttgart – výrobní závod, kompletní elektroinstalace
●ZMS Daimler Bau Halle 56 – silnoproudé instalace

2021





20



21



BMSJ Elektro, s.r.o.
Novodvorská 1176/112
142 00 Praha 4 - Braník
Česká Republika

IČ: 27432009
DIČ: CZ 27432009

Telefon:      +420 272 765 709
Email:          muzikp@bmsj.cz
GSM:           +420 731 431 237
Web:    www.bmsjelektro.eu

KONTAKT


