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Výsledky 

 

Investor roku 2014 – kategorie Výroba 

1. místo 

Nexen Tire Corporation Czech s.r.o.   

Společnost NEXEN TIRE CORPORATION vybuduje v České republice provoz v hodnotě 22,8 miliardy 

korun.  Ve strategické průmyslové zóně Triangle u Žatce zavede výrobu radiálních pneumatik pro 

osobní a lehké nákladní automobily, která zaměstná 1 384 lidí. Zahájit výrobu plánuje na přelomu let 

2017/2018. 

 

2. místo 

Mobis Automotive Czech s.r.o.  

Společnost HYUNDAI MOBIS Co., Ltd. začne v České republice vyrábět světelné systémy pro 

automobilový průmysl. Investice 2,6 miliardy korun vytvoří ve strategické průmyslové zóně v Mošnově 

935 nových pracovních míst. Zahájit výrobu plánuje v roce 2017. 

 

3. místo 

Brose CZ spol. s r.o.  

Společnost Brose CZ spol. s r.o. chce v České republice investovat 2,65 miliardy korun do rozšíření 

stávající výroby dílů a příslušenství pro motorová vozidla. Vytvoří 151 nových pracovních míst v 

okrese Vsetín a 659 nových pracovních míst v okrese Nový Jičín. 

 

Investor roku 2014 – kategorie Výzkum a vývoj 

1. místo 

VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s.  

Společnost VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. investuje 10 milionů korun do rozšíření technologického 

centra na vývoj automobilových komponent, zejména pak inteligentních asistenčních systémů. Vytvoří 

celkem 135 nových pracovních míst v okresech Nymburk a Praha-východ. 

 

2. místo 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.  

Společnost Continental Automotive Czech Republic s.r.o. přesunula své vývojové centrum z Frenštátu 

do Ostravy a výrazně ho také rozšířila. Do vývoje v oblasti powertrain investovala 50 milionů korun a 

vytvořila 55 nových pracovních míst. 

 

3. místo 

CNR (Czech) Science and Technology Development Corporation Limited s.r.o.   
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Společnost China CNR Corporation je jeden z největších výrobců kolejových vozidel v Číně. V České 

republice vybuduje centrum výzkumu a vývoje, které se zaměří na nové produkty a technologie. 

Investuje 27,4 milionu korun a zaměstná 26 vysoce kvalifikovaných pracovníků.   

 

Investor roku 2014 – kategorie IT a sdílené služby 

1. místo 

MSD IT Global Innovation Center s.r.o.   

Společnost Merck Sharp & Dohme s.r.o. investuje v České republice do nového technologického a IT 

centra. MSD IT Global Innovation Center s.r.o. v příštích třech letech zaměstná v Praze více než 250 

lidí. Sloužit bude všem pobočkám společnosti po celém světě. Projekt MSD IT Global Innovation 

Center s.r.o byl v roce 2014 největší IT investicí, kterou agentura CzechInvest zprostředkovala. 

 

2. místo 

NNIT Czech Republic s.r.o.  

Společnost NNIT Czech Republic s.r.o. investovala do nového IT centra v Praze, kde chce zaměstnat 

až 150 lidí. Nový provoz se podílí na globálním nepřetržitém servisu společnosti NNIT 24/7. Je proto 

úzce propojen s pobočkami společnosti v Dánsku, Číně a na Filipínách. Díky pražskému zastoupení 

může NNIT plně vyjít vstříc těm zákazníkům, kteří si nepřejí, aby jejich data opouštěla území Evropy. 

 

3. místo 

SolarWinds Czech s.r.o.   

Společnost SolarWinds Czech s.r.o. investuje 7,2 milionu korun do rozšíření softwarového centra se 

zaměřením na tvorbu a vývoj softwaru a aplikací v oblasti IT managementu. Vytvoří celkem 90 nových 

pracovních míst v okrese Brno-město. 

 

Podnikatelská nemovitost roku 2014 – kategorie Průmyslová zóna roku 

Strategická průmyslová zóna Triangle 

Strategická průmyslová zóna Triangle leží mezi městy Most, Chomutov, Louny a Žatec.   V roce 2014 

zamířily do zóny tři nové investice v celkové hodnotě 23,6 miliardy korun. Díky nim vznikne 1 579 

nových pracovních míst. Triangle patří mezi pět volných strategických průmyslových zón v České 

republice. Z celkové využitelné plochy o výměře 364 hektarů je v současné době k dispozici 131 

hektarů pozemků pro záměry velkých a středních podnikatelů, zejména z oblastí zpracovatelského 

průmyslu, technologických center, výzkumu a vývoje.  

 

Podnikatelská nemovitost roku 2014 – kategorie Nemovitost pro technologická centra a služby 

Riverview 

Riverview, sedmipodlažní administrativní budova společnosti Skanska, nabízí celkem 7 000 m2 

pronajímatelných kancelářských ploch. Riverview se nachází na břehu Vltavy v rozvíjející se obchodní 

čtvrti Praha-Smíchov. Projekt je v pěší vzdálenosti od stanice metra Anděl a autobusového nádraží Na 

Knížecí, výborná je i dopravní dostupnost dálnice D5, Pražského okruhu a letiště. V roce 2014 bylo 

pronajato přibližně 90 % prostor budovy. Své globální inovativní IT centrum zde umístila společnost z 
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oblasti zdravotnictví. Celková investice dosáhla jedné miliardy korun, vznikne zde až 250 nových 

pracovních míst. 

 

Cena AFI za významný počin v oblasti investic 

Výzkumně vzdělávací centrum UniCRE 

Výzkumně vzdělávací centrum UniCRE je nové regionální výzkumné a vzdělávací centrum, které 

vybudoval Výzkumný ústav anorganické chemie v areálu CHEMPARK v Záluží u Mostu. Soustředí 

zde své nejperspektivnější výzkumné směry. Základním cílem centra UniCRE je zintenzivnit a 

zefektivnit výzkum a vývoj v oblasti průmyslové chemie a environmentálních technologií. Do nového 

ústavu bylo investováno 200 milionů korun. V roce 2014 byla špičkovými výzkumnými a analytickými 

aparaturami plně vybavena hlavní budova. Celkový počet výzkumných pracovníků UniCRE se v 

loňském roce navýšil na 45.   

 

Cena AFI za dlouholetý přínos investičnímu prostředí ČR 

Prof. Ing. Armin Delong, DrSc. 

Prof. Ing. Armin Delong, DrSc. je světově uznávaný fyzik, zakladatel oboru elektronová mikroskopie v 

Československu. Má podíl na vzniku tří brněnských podniků, které se zabývají elektronovou 

mikroskopií a dnes tvoří třetinu celosvětové výroby elektronových mikroskopů. Během svého působení 

na VUT a MU v Brně vychoval Armin Delong řadu nových odborníků. Publikoval více než 120 

odborných studií, řadu konferenčních příspěvků a dvě monografie o elektronové mikroskopii. Získal 

několik významných státních ocenění a na mezinárodní úrovni byl zvolen za člena do International 

Scientific Advisory Board. 

 

Záštitu nad Týdnem investic převzal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministr školství mládeže a tělovýchovy Marcel 

Chládek. Odborným partnerem je Sdružení pro zahraniční investice – AFI, hlavními partnery pak Svaz průmyslu a dopravy a 

Erste Corporate Banking. Dalšími partnery jsou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Huawei, Agentura pro 

regionální rozvoj, Nupharo, Asental Group, CBRE, CPI Property Group, CTP, Immofinanz,a KPMG Česká republika. 

Podporujícími partnery jsou Zátiší Group a AC&C Public Relations. Mediálními partnery jsou týdeník Ekonom, Hospodářské 

noviny, TradeNews, The Prague Post, Pareger Zeitung a finance.cz. 

 


