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TISKOVÁ ZPRÁVA PRESS RELEASE 
 
 
ZAHAJUJEME VÝZNAMNÉ PARTNERSTVÍ 
 
S optimismem a dobrým pocitem oznamujeme zahájení spolupráce se společností 
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. se kterou budeme společně působit na velice rychle 
se vyvíjejícím trhu s vodíkovými technologiemi. 
 
Protože si plně uvědomujeme výzvy, které tyto nové technologie přináší, vnímáme tento 
krok jako jasný signál pro naše potenciální partnery a zákazníky, že se na nás mohou 
s důvěrou obrátit. 
 
Díky kombinaci know-how obou společností, budeme působit v rámci vodíkových 
technologií napříč celým jejich spektrem. Od návrhu, po realizaci. Od výroby primárně 
zeleného vodíku, přes jeho ukládání, stlačování a přepravu, až po jeho plnění. 
 
Naším společným cílem je nabídnout řešení vodíkových technologií na klíč, a to s využitím 
těch nejmodernějších technologií s cílem podpořit co nejvíce energetickou suverenitu a 
zároveň tak pomoci ochraně klimatu. 
 
 
Za společnost HYDROGEN SYSTEMS s.r.o. 
 
        Ing. Jan Hrbáč  
                       ředitel 
 
 

 



 

HYDROGEN SYSTEMS s.r.o.+420 602 38 48 08info@hydrogensystems.czFilipínského 1534/55, 615 00, Brnowww.hydrogensystems.cz 

 
 
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA PRESS RELEASE 
 
 
WE ARE LAUNCHING A MAJOR PARTNERSHIP 
 
With optimism and good feeling we announce the start of cooperation with company 
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. which we will jointly operate in the rapidly 
developing market of hydrogen technologies. 
 
As we are fully aware of the challenges that these new technologies bring, we see this step 
as a clear signal to our potential partners and customers that they can turn to us with 
confidence. 
 
By combining the know-how of both companies, we will operate across the entire 
spectrum of hydrogen technologies. From design to implementation. From the 
production of primarily green hydrogen, to its storage, compression and transport, to its 
filling. 
 
Our common goal is to offer turnkey hydrogen solutions, using the most advanced 
technologies to promote energy sovereignty as much as possible while helping to protect 
the climate. 
 
 
On behalf of HYDROGEN SYSTEMS s.r.o. 
 
        Ing. Jan Hrbáč  
                       CEO 

 


