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INVESTOR A PODNIKATELSKÁ NEMOVITOST ROKU 2013 
 

VÍTĚZOVÉ 

 

Investor roku 2013 – kategorie Výroba 

1. místo 

LEGO Production s.r.o. Kraj Středočeský 

Společnost LEGO Production s.r.o. realizuje v České republice rozsáhlou investici do výroby a balení 

LEGO hraček. Touto investicí vznikne nejméně 600 nových pracovních míst v okrese Kladno. 

kontakt: Daniela Swart, daniela.swart@lego.cz 

 

2. místo 

Lohmann & Rauscher, s.r.o.  Kraj Jihomoravský a Královehradecký 

Společnost Lohmann & Rauscher, s.r.o. má v úmyslu uskutečnit v České republice během 

následujících čtyř let investici ve výši 1 278 milionů korun, a to do rozšíření stávající výroby textilních 

produktů pro zdravotnické účely. Touto investicí bude vytvořeno celkem 200 nových pracovních míst 

v okresech Vyškov a Jičín. 

kontakt: Rudolf Vonyš, rudolf.vonys@cz.LRmed.com 

 

3. místo 

KYB Manufacturing Czech s.r.o. Kraj Pardubický 

Společnost KYB Manufacturing Czech s.r.o. investuje v České republice během následujících tří let do 

rozšíření stávající výroby tlumičů pro osobní automobily celkem 1 319,65 milionu korun. Díky této 

investici vznikne celkem 250 nových pracovních míst v okrese Pardubice. 

kontakt: Robert Franf, robert.frank@kmcz.cz 

 

Investor roku 2013 – kategorie IT a sdílené služby 

1. místo 

Y Soft Corporation, a.s. Kraj Jihomoravský 

Cílem projektu je tvorba nových funkcionalit a modulů v rámci firemního vlajkového produktu YSoft 

SafeQ. Firma plánuje investovat 70,3 milionu korun a vytvořit 40 nových pracovních míst ve svém 

centru v Brně. 

kontakt: www.ysoft.cz 

 

2. místo 

Panalpina Business Services (Prague), s.r.o.  Hl. m. Praha 

Nové centrum v Praze je součástí globálního servisního centra Panalpina, což pro společnost 

znamená, že při poskytování svých služeb orientovaných na interního zákazníka bude méně závislá 

na výkyvech lokálních trhů. Společnost zajišťující komplexní služby letecké, námořní a silniční 

přepravy včetně logistiky na všech kontinentech plánuje zaměstnat 200 lidí v pražském Karlíně.  
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kontakt: Robert Sgariboldi, robert.sgariboldi@panalpina.com 

 

3. místo 

WBI Services s.r.o. Kraj Středočeský 

Projekt v Říčanech je zaměřen na vybudování špičkového centra sdílených služeb, jehož akceleraci 

spustil požadavek významného klienta s požadavkem zajištění tvorby IS/ICT řešení pro své pobočky v 

Evropě. 

kontakt: Anna Pavlovská, apavlovska@wbi.cz, 734 434 007 

 

Investor roku 2013 – Výzkum a vývoj 

1. místo 

Honeywell, spol. s r.o.  Kraj Jihomoravský 

Pro společnost Honeywell je Česká republika evropskou základnou pro realizaci globální 

technologické strategie. V roce 1993 byla otevřena pražská laboratoř Honeywell, o 10 let později 

následovalo brněnské vývojové centrum. V roce 2006 se centrum v Brně stalo součástí mezinárodní 

sítě výzkumných, vývojových a technologických center Honeywell Technology Solutions, která působí 

ve Spojených státech, Číně, Indii a České republice. Od té doby se investiční aktivity firmy Honeywell 

v České republice dál rozvíjejí. Ocenění získal Honeywell za projekt Expanze výzkumného a 

vývojového centra Honeywell, spol. s r.o. Brněnské centrum, díky svým talentům a nejmodernější 

infrastruktuře, pracuje na současné a příští generaci produktů pro divize Letectví, Automatizace a 

řízení a Dopravní systémy společnosti Honeywell. 

kontakt: Jakub Ondroušek, jakub.ondrousek@honeywell.com 

 

2. místo 

SANS SOUCI, s.r.o. Kraj Liberecký 

Vývojové centrum Nový Bor – Projekt je zaměřený na založení vývojového centra v Novém Boru pro 

výzkum a inovace v oblasti kombinace aktivních a dekorativních nano vrstev v aplikaci na různé 

povrchy (především sklo, kov a plasty) použitelných v architektuře a designu. 

kontakt: Kateřina Melichová, katerina.melichova@ss-gd.com 

 

3. místo 

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Kraj Středočeský 

Realizace projektu představuje třetí fázi rozvoje centra výzkumných a vývojových aktivit pro železniční 

techniku a drážní zařízení v Evropě, především v zemích EU. Hlavním cílem projektu je zvýšení 

kapacity a tvorba konkurenceschopných podmínek pro výzkum a vývoj výrobků zákazníků, kterými 

jsou výrobci železničních kolejových vozidel a železničních zařízení. V rámci tohoto projektu investuje 

společnost 119,687 milionu korun a vytvoří 5 nových pracovních míst. 

kontakt: blazeka@cdvuz.cz 

 

Podnikatelská nemovitost roku 2013 – Průmyslová zóna  
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Panattoni Park Stříbro  Kraj Plzeňský 

Panattoni Park Stříbro leží přímo na exitu 107 plzeňské dálnice D5, čtvrt hodiny od Plzně a dvacet 

minut od hranice s Německem. Podnikají zde společnosti jako Lear, Assa Abloy, Leoni, Ideal 

Automotive či Steelcase. Díky své poloze a díky kvalifikovaným a dostupným zaměstnancům je park 

ideální pro dodavatele pro automobilový průmysl v sousedním Bavorsku. Pokud potřebují noví 

investoři postavit budovu na míru, mohou ji od Panattoni převzít už do šesti až osmi měsíců od 

podpisu smlouvy. V současné době je v zóně zhruba 60 000 m
2
 průmyslových ploch a je připravené 

její rozšíření až na 155 000 m
2
. 

kontakt: Klára Fritsch, kfritsch@panattoni.com 

 

Podnikatelská nemovitost roku 2013 – Nemovitost pro technologická centra a služby 

Technologický Park Brno, a.s. Kraj Jihomoravský 

Český technologický park Brno se nachází v sousedství kampusu Vysokého Učení Technického v 

brněnském Králově Poli. Jedná se o rozvojový projekt, který v konečné fázi poskytne 190 000 m
2
 

smíšených prostor pro kanceláře, výzkum, lehký průmysl a také prostory pro odpočinkové aktivity a 

služby. Projekt Českého technologického parku je společnou investicí města Brna a britské 

nadnárodní firmy P&O Estates. Developerem projektu je akciová společnost Technologický Park Brno. 

Do dnešního dne zde bylo realizováno téměř 60 000 m
2
 výstavby a své sídlo zde našlo již 21 

společností. K nejvýznamnějším klientům TPB patří společnosti, IBM Czech Republic, Vodafone, 

YSoft, FEI Czech Republic, Motorola Solutions či Red Hat. Technologický park Brno se dále rozrůstá 

a v průběhu letošního léta zahájí provoz dvou nově postavených budov v Centrální zóně, která díky 

umělému jezírku a velkoryse řešené parkové úpravě poskytne příjemné zázemí pro práci i odpočinek. 

kontakt: Karina Chodurová, karina.chodurova@technologypark.cz 

 

Podnikatelská nemovitost roku 2013 – Brownfield 

Podnikatelská zóna Šternberk Kraj Olomoucký 

Podnikatelská zóna Šternberk byla vybudována na místě rozsáhlého areálu bývalých kasáren na 

jižním okraji města, v těsné blízkosti silnice I. třídy č. 46. V areálu se nacházelo mnoho objektů, 

převážně určených k demolici. Z iniciativy města byl areál postupně regenerován na podnikatelskou 

zónu o rozloze cca 14 ha s velkým potenciálem pro rozvoj podnikání. V současné době již v zóně 

podniká 13 subjektů z oblasti strojírenství, opravárenství, chemie, dopravy, stavebnictví a 

telekomunikací, které v budoucnu zaměstnají až 300 lidí. 

kontakt: Pavel Stonawský, stonawsky@sternberk.cz 

 

Cena AFI za dlouholetý přínos investičnímu prostředí ČR 

ON SEMICONDUCTOR Kraj Zlínský a Jihomoravský 

Podnikání ON Semiconductor v České republice lokalizované v Rožnově pod Radhoštěm a v Brně má 

vysoký inovační a vědeckovýzkumný potenciál. Mezi činnosti provozované společností v České 

republice patří vývoj technologie, vývoj a návrh integrovaných obvodů, výroba křemíkových desek a 

polovodičových čipů, vývoj a správa informačních systémů a centrum sdílených služeb. Klíčové 
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komponenty firmy v produkčním řetězci jsou vyráběny právě v České republice. V regionu s vysokou 

mírou nezaměstnanosti zajišťuje společnost více než 1 500 pracovních míst. ON Semiconductor 

současně velmi přísně dbá na principy ekologie a CSR.  

kontakt: Lenka Střálková, lenka.stralkova@onsemi.com, 571 753 888, 606 731 834 

 

Cena AFI za významný počin v oblasti investic 

MANN + HUMMEL Service s.r.o. Kraj Vysočina 

Centrum sdílených služeb MANN + HUMMEL Service v Nové Vsi na Třebíčsku otevřelo na podzim 

roku 2013 nové vývojové centrum s testovací laboratoří. Investice oddělení výzkumu a vývoje v roce 

2013 činila téměř 90 milionů korun. Firma tím plynule navázala na své předchozí investice v oblastech 

výroby, strategických služeb a dalších. Investiční aktivity MANN + HUMMEL Service na zdejším trhu 

se tak vyznačují komplexností a vysokou přidanou hodnotou. Firma tím dokazuje, jak velkou důležitost 

přikládá vytváření výzkumně-inovačních kapacit a zároveň podporuje rozvoj kvalifikovaných 

pracovních míst v regionu s vysokou nezaměstnaností. Současně rozvíjí řadu prospěšných aktivit, 

které se podílí na budování jejího dobrého jména v regionu. Celkem má společnost v České republice 

více než 1 200 zaměstnanců. 

kontakt: daniela.vilhelmova@mann-hummel.com 

 

KONTAKT NA MINISTERSTVO PRŮMYSLU 

A OBCHODU: 

Mgr. František Kotrba 

Tiskový mluvčí 

tel.: +420 224 854 137, +420 702 211 157 

e-mail: kotrba@mpo.cz 

www.mpo.cz 

KONTAKT NA CZECHINVEST: 

Mgr. Adéla Tomíčková 

Tisková mluvčí 

tel.: +420 296 342 832, +420 724 773 921 

e-mail: adela.tomickova@czechinvest.org    

www.czechinvest.org

 

KONTAKT NA AFI: 

Martin Michalov 

PR & Marketing Manager 

tel.: +420 224 911 750 

e-mail: martin.michalov@afi.cz 

www.afi.cz 

mailto:loskot@mpo.cz
http://www.mpo.cz/
http://www.czechinvest.org/
http://www.afi.cz/

