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INVESTOR ROKU 2012 
PODNIKATELSKÁ NEMOVITOST ROKU 2012 

 
VÍTĚZOVÉ 

 
INVESTOR ROKU 2012 – KATEGORIE VÝROBA  
1. místo 

Automotive Lighting s.r.o. Kraj Vysočina 
Výrobce světlometů pro automobilový průmysl Automotive Lighting investuje do rozšíření 
výrobních kapacit na Vysočině v následujících sedmi letech celkem 2,36 miliardy korun. 
K současným 1 712 zaměstnancům se tak bude moct připojit na 200 nových kolegů. 
kontakt: www.al-lighting.cz 

 

2. místo 
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Kraj Vysočina 
Největší výrobce zemědělských strojů a zařízení v České republice, který v současné době 
zaměstnává na 1 700 pracovníků, oznámil v roce 2012 investici ve výši 1,46 miliardy korun do 
vybudování nového závodu na výrobu strojírenské techniky, zejména pak zemědělských strojů. V 
okrese Pelhřimov vznikne díky tomu 420 nových pracovních míst. 
kontakt: Zdeněk Pavlovský, personální ředitel, 565 360 211, zdenek.pavlovsky@agrostroj.cz 

 

3. místo 
Faurecia Plzeň, s.r.o. Plzeňský kraj 
Společnost Faurecia, šestý největší světový dodavatel pro automobilový průmysl, pokračuje v 
rozvoji svých průmyslových aktivit v České republice výstavbou nové výrobní haly v Plzeňském 
kraji. Během následujících let tu investuje 244,16 milionu korun do výroby autosedadel. Díky této 
investici vznikne v Úhercích u Nýřan celkem 848 nových pracovních míst. Faurecia tak bude mít 
v České republice celkem sedm výrobních závodů a bude zde zaměstnávat přes 3 500 lidí. 
kontakt: Stanislava Plachá, Human Resources Director, 724 426 827, Stanislava.Placha@faurecia.com 
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INVESTOR ROKU 2012 – KATEGORIE VÝZKUM A VÝVOJ 
 
1. místo 

Eaton Elektrotechnika s.r.o. Středočeský kraj 
Společnost Eaton Elektrotechnika, výrobce přístrojů pro domovní a průmyslové elektroinstalace, 
přístrojů pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů, investuje do prvního evropského 
inovačního centra koncernu Eaton v Roztokách u Prahy. Bude v něm vyvíjet technologie, které 
pomáhají snižovat emise uhlíku i provozní náklady zákazníků v energeticky náročných 
průmyslových odvětvích. Zaměstnání zde najde na 300 odborníků. 
kontakt: Jakub Žižka, Ogilvy Public Relations, 724 892 238, jakub.zizka@ogilvy.com 

 

2. místo 
4MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a. s. Moravskoslezský kraj 
Unikátní vědeckotechnický park využívá nejnovější technologie pro vývoj a klinický výzkum 
léčivých přípravků a produktů Regenerativní medicíny z lidských buněk. V roce 2012 oznámila 
společnost investici ve výši 250 milionů korun do rozšíření výzkumných kapacit, které přinese 
několik desítek nových pracovních míst. Díky 4MEDi - Centru buněčné terapie a diagnostiky patří 
Česká republika ke světové špičce v oblasti Regenerativní medicíny. 
kontakt: Andrea Gutová, 736 499 291, andrea.gutova@primecell.cz 

 

3. místo 
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. Liberecký kraj 
Společnost Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) do rozšíření výzkumně-vývojového centra 
investuje více než 167 milionů korun a vytvoří vysoce kvalifikovaná pracovní místa. Ve svém 
provozu vyvíjí automobilové díly, následně je sama vyrábí, kompletuje a prodává. Magna Exteriors 
& Interiors (Bohemia) je součástí nadnárodního koncernu Magna International Inc., který je v 
současné době třetím největším dodavatelem automobilového průmyslu na světě. 
kontakt: Luboš Kos, l.kos@eu.magna.com 
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INVESTOR ROKU 2012 – KATEGORIE IT A SDÍLENÉ SLUŽBY 
 
1. místo 

Comdata Czech s.r.o. Moravskoslezský kraj 
Comdata Czech poskytuje podporu pro zákazníky v České republice zejména v oblasti procesů v 
telekomunikačním sektoru. Hlavním zákazníkem společnosti je Vodafone Czech Republic. 
Comdata v současnosti zaměstnává 120 zaměstnanců v Ostravě a dalších 190 v Chrudimi. 
Během následujícího roku počítá s nárůstem až na celkových 400 pracovních pozic. 
kontakt: Salvatore Cosma, 775 566 177, s.cosma@comdata.it; Kateřina Vranovská, 776 889 633, 

k.vranovska@comdata.it 

 

2. místo  
SolarWinds Czech s.r.o.  Jihomoravský kraj 
Společnost SolarWinds vyvíjí specializovaný software a aplikace v několika oblastech IT 
managementu (softwaru pro správu sítí, správu úložišť, virtuálních prostředí apod.).  V současné 
době zaměstnává více než 200 zaměstnanců a plánuje další expanzi brněnské pobočky. 
kontakt: Petr John, Site Operations Manager, 603 234 001, petr.john@solarwinds.com; Katherine OKeeffe, 

Media Relations Manager, Katherine.OKeeffe@solarwinds.com 

 

3. místo 
AT & T Global Network Services Czech Republic s.r.o.  Hl. m. Praha 
Společnost AT & T investuje do rozšíření svého pracoviště vytvořením 200 nových míst pro 
vysoce kvalifikované pracovníky. Zdejší centrum zajišťuje podporu na nejvyšší úrovni pro řízené a 
technologické služby klientům AT & T nejen z Evropy, ale doslova z celého světa. 
kontakt: Filip Šváb, International External Affairs Director, 603 273 223, filip.svab@att.com 
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PRŮMYSLOVÁ NEMOVITOST ROKU 2012 – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA 
 

CTPark Mladá Boleslav  Středočeský kraj 
Ocenění vynesla parku nová budova pro francouzskou společnost Faurecia o rozloze 25 tisíc 
metrů čtverečních, která zde vyrostla za neuvěřitelných šest měsíců. Díky této investici v celkové 
hodnotě 663 milionů korun vzniklo ve Středočeském kraji také 587 nových pracovních míst. 
kontakt: Tomáš Novotný, Regional Director, 724 260 592 

 
PRŮMYSLOVÁ NEMOVITOST ROKU 2012 – NEMOVITOST PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA A 
SLUŽBY 
 

Areál vědeckotechnických parků Roztoky Středočeský kraj 
V roce 2012 podepsal areál vědeckotechnických parků v Roztokách nájemní smlouvu s českou 
dceřinou společností koncernu Eaton a v podstatě tak zaplnil stávající kapacitu prvního parku. 
Smlouva znamenala úspěšné dovršení startovací fáze projektu. Celková investice do obou parků 
ve výši téměř 800 milionů korun přinese Středočeskému kraji dalších 350 pracovních míst. 
Mateřskou společností areálu je Trigema a.s. 
kontakt: Adam Šachl, 739 588 624, sachl@trigema.cz 

 
PRŮMYSLOVÁ NEMOVITOST ROKU 2012 – BROWNFIELD 
 

DIKRT spol. s r.o.  Karlovarský kraj 
Díky provozovateli práškových lakoven DIKRT získala zchátralá přádelna ve Svatavě na 
Karlovarsku novou tvář.  Firma do stavebních úprav investovala více než 35 milionů korun. Kromě 
výrobních prostor revitalizovala také sociální zázemí, rozšířila vnitropodnikové komunikace a 
vyměnila zdroj vytápění. Zároveň ale společnost dbala na udržení původní historické podoby 
továrny Ignaze Schmigera z roku 1856. 
kontakt: Ing. Miloš Weikert, 602 450 916, weikert@dikrt.cz 
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AFI CENA ZA VÝZNAMNÝ POČIN V OBLASTI INVESTIC 
 

Tex Trading Cavaliere s.r.o. Olomoucký kraj 
Společnost Tex Trading Cavaliere je českou pobočkou švédské firmy Cavaliere AB, výrobce 
špičkového oblečení na zakázku. Firma převzala v srpnu 2012 továrnu bývalé OP Prostějov 
v Jeseníku a v lednu 2013 zde zahájila výrobu. V závodu dnes pracuje 52 šiček, v drtivé většině 
jde o propuštěné zaměstnankyně OP Prostějov. Firma svou investicí zachránila desítky 
pracovních míst v regionu s vysokou nezaměstnaností a umožnila pokračování lokální kulturní 
tradice šití obleků.  

 
AFI CENA ZA DLOUHOLETÝ PŘÍNOS V OBLASTI INVESTIC 
 

Česko-německá obchodní a průmyslová komora  Hl. m. Praha 
Česko-německá obchodní a průmyslová komora je největší bilaterální obchodní komorou 
v Česku. Svým členským podnikům i dalším zájemcům již 20 let poskytuje poradenství při vstupu 
na trh a při hledání obchodních partnerů a zastupuje německé investory ve vztahu k českým 
politickým a vládním organizacím. Investice německých firem zde již od počátku 90. let dosáhly 
celkové výše cca 25 miliard eur, v současné době v Česku působí přibližně čtyři tisíce německých 
investorů, ti největší z nich zde vytvořili přibližně 200 tisíc pracovních míst. ČNOPK je oceněna za 
nezpochybnitelný pozitivní dopad na podnikatelské prostředí ČR a na prohlubování 
hospodářských vztahů mezi Českou republikou a Německem.  

 
KONTAKT NA CZECHINVEST: 
Adéla Tomíčková, tisková mluvčí, tel.: 724 773 921, e-mail: adela.tomickova@czechinvest.org 
 
KONTAKT NA AFI: 
Martin Michalov, PR a Marketing Manager, tel.: 725 555 344, e-mail: 

 


