
2017

Významní investoři 
v Moravskoslezském kraji



32 ARR Významní investoři v Moravskoslezském kraji

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, Czech Republic
Tel.: +420 595 691 211
E-mail: arr@arr.cz
www.arr.cz

Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 609  |  IČ: 47673168
DIČ: CZ47673168

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ostrava
Číslo účtu: 373791183/0300

ABB s.r.o.  ..............................................................................................................................................................  6
Alliance Laundry CE s.r.o. ........................................................................................................................................ 7
Arcelor Mittal Ostrava a.s.  ......................................................................................................................................  8
A123 Systems s.r.o. ................................................................................................................................................ 9
ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. ............................................................................................................... 10
Bang & Olufsen, s.r.o.  ..........................................................................................................................................  11
BATZ CZECH, s.r.o.  .............................................................................................................................................  12
Bekaert Petrovice s.r.o.  ........................................................................................................................................  13
BIKE FUN International s.r.o.  ................................................................................................................................. 14
BLANCO Professional CZ spol. s r.o.  ...................................................................................................................  15
BONATRANS GROUP, a.s.   .................................................................................................................................  16
BORCAD cz s. r.o.  ...............................................................................................................................................  17
BRANO, a.s.  ........................................................................................................................................................  18
Brembo Czech s.r.o.  ............................................................................................................................................  19
BROSE CZ spol. s.r.o.  .........................................................................................................................................  20
CGI IT Czech Republic s.r.o.  ................................................................................................................................  21
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.  ......................................................................................................  22
CROMODORA WHEELS s.r.o.  .............................................................................................................................  23
Daechang Seat s.r.o.  ...........................................................................................................................................  24
Den Braven Czech and Slovak, a.s.  ...................................................................................................................... 25
DONGHEE Czech s.r.o.  .......................................................................................................................................  26
Dura Automotive Systems CZ, s.r.o.  ....................................................................................................................  27
Elcom, a.s.  ..........................................................................................................................................................  28
Erdrich Umformtechnik s.r.o.  ...............................................................................................................................  29
Erich Jaeger, s.r.o.  ...............................................................................................................................................  30
Gates Hydraulics s.r.o.  .........................................................................................................................................  31
Global Tungsten & Powders spol. s r.o.  ................................................................................................................. 32
GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o.  ......................................................................................................................  33
GS Caltex Czech, s.r.o.  .......................................................................................................................................  34
Hanon Systems Autopal s.r.o.  ..............................................................................................................................  35
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.  ..........................................................................................................  36

Konference pro starosty měst a obcí

Inovační firma Moravskoslezského kraje
Lady Business Moravskoslezského kraje

Brokerage Event

StartUp Harvest

INVEST MORE
 GET MORE – Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji

Obsah



5Významní investoři v Moravskoslezském kraji

Významní investoři v Moravskoslezském krajiHE3DA s. r. o. ........................................................................................................................................................ 37
Hronovský s.r.o.  .................................................................................................................................................... 38
Huisman Konstrukce, s.r.o.  ..................................................................................................................................  39
Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. ......................................................................................................................  40
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.  ..........................................................................................................  41
ITT Holdings Czech Republic s.r.o.  ......................................................................................................................  42
IVG Colbachini CZ s.r.o.  .......................................................................................................................................  43
K2 atmitec s.r.o.  ..................................................................................................................................................  44
KVADOS, a.s.  ......................................................................................................................................................  45
Lanex, a.s.  ...........................................................................................................................................................  46
Mahle Behr Ostrava s.r.o.  ....................................................................................................................................  47
Maxion Wheels Czech s.r.o. ..................................................................................................................................  48
Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.  ..........................................................................................................................  49
Mobis Automotive Czech s.r.o.  ............................................................................................................................  50
Mölnlycke Health Care  .........................................................................................................................................  51
Mondelez Czech Republic s.r.o.  ...........................................................................................................................  52
OKIN BPS, a.s.  ....................................................................................................................................................  53
Osram Bruntál spol. s r.o.  ....................................................................................................................................  54
Pegatron Czech s.r.o.  ..........................................................................................................................................  55
PLAKOR CZECH, s.r.o.  .......................................................................................................................................  56
ROCKWOOL, a.s.  ...............................................................................................................................................  57
Röchling Automotive Kopřivnice s.r.o.  ..................................................................................................................  58
SEJONG Czech s.r.o. ...........................................................................................................................................  59
Semperflex Optimit s.r.o.  .....................................................................................................................................  60
Shimano Czech Republic, s.r.o.  ...........................................................................................................................  61
Siemens, s.r.o.  .....................................................................................................................................................  62
SUNGWOO HITECH, s.r.o.  ..................................................................................................................................  63
TATRA, a.s.  .........................................................................................................................................................  64
Teva Czech Industries s.r.o.  .................................................................................................................................  65
Tieto Czech s.r.o.  ................................................................................................................................................  66
Třinecké železárny, a.s.  ........................................................................................................................................  67
UFI FILTERS Czech, s.r.o.  ....................................................................................................................................  68
VAE CONTROLS Group, a.s.  ...............................................................................................................................  69
Varroc Lighting Systems, s.r.o.  .............................................................................................................................  70
Vítkovice, a.s.  ......................................................................................................................................................  71
Vyncke s.r.o.  ........................................................................................................................................................  72
WALMARK, a.s.  ...................................................................................................................................................  73

VRBNO POD PRADĚDEM
BRUNTÁL

ODRY
Semperflex Optimit s.r.o.

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o.  

NOŠOVICE
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Mobis Automotive Czech s.r.o.

MOŠNOV
Mahle Behr Ostrava s.r.o.
PLAKOR CZECH, s.r.o.

CROMODORA WHEELS s.r.o.

PŘÍBOR
Alliance
Laundry CE s.r.o.

STAŘÍČ
Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. Huisman Konstrukce, s.r.o.

SVIADNOV

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
BATZ CZECH, s.r.o.

OPAVA
Teva Czech Industries s.r.o.

Mondelez Czech Republic s.r.o.

KRNOV
Erdrich Umformtechnik s.r.o.

IVG Colbachini CZ s.r.o.

DONGHEE Czech s.r.o.

ČESKÝ TĚŠÍN

TŘINEC
Daechang Seat s.r.o.

DONGWON CZ, s.r.o.

OSTRAVA
ABB s.r.o.

ArcelorMittal Ostrava a.s.

A123 Systems s.r.o.

ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. 
Brembo Czech s.r.o.

CGI IT Czech Republic s.r.o.

GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o.

        ITT Holdings Czech Republic s.r.o.

Maxion Wheels Czech s.r.o.

Bekaert Petrovice s.r.o.

HE3DA s. r. o.

PETROVICE U KARVINÉ Baumann Springs s.r.o.

Gates Hydraulics s.r.o.

GS Caltex Czech, s.r.o.

Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o.

Shimano Czech Republic, s.r.o.

SEJONG Czech s.r.o.

KARVINÁ

Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.

Vyncke s.r.o.

BLANCO Professional CZ spol. s r.o.

1

48

56

48

VRBNO 
POD 
PRADĚDEM

BRUNTÁL

KRNOV

OPAVA

ODRY

MOŠNOV

NOVÝ JIČÍN

OSTRAVA

TŘINEC

ČESKÝ TĚŠÍN

PETROVICE
U KARVINÉ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

NOŠOVICEFRÝDEK-MÍSTEK

SVIADNOV
STAŘÍČPŘÍBOR

KOPŘIVNICE

FRENŠTÁT 
POD 
RADHOŠTĚM

OKIN BPS, a.s.

Siemens, s.r.o.

SUNGWOO HITECH, s.r.o.

Tieto Czech s.r.o.

UFI FILTERS Czech, s.r.o.

Pegatron Czech s.r.o.

KARVINÁ

Bang & Olufsen, s.r.o.

BROSE CZ spol. s r.o.
BIKE FUN International s.r.o

Dura Automotive Systems CZ, s.r.o.

Erich Jaeger, s.r.o. 

Röchling Automotive Kopřivnice s.r.o.

TATRA, a.s.

KOPŘIVNICE

BRANKA U OPAVY

BRANKA U OPAVY
BRANO, a.s.

WALMARK, a.s.

Třinecké železárny, a.s.

BOLATICE
Lanex, a.s.

BOLATICE

FRYČOVICE

Vítkovice, a.s.

Elcom, a.s.

K2 atmitec s.r.o.

VAE CONTROLS Group, a.s.

KVADOS, a.s.

BOHUMÍN

Osram Bruntál spol. s r.o.
Hronovský s.r.o 
Global Tungsten & Powders spol. s r.o

BOHUMÍN
BONATRANS GROUP, a.s.

ROCKWOOL, a.s.

FRYČOVICE
BORCAD cz s. r.o.  

NOVÝ JIČÍN
Hanon Systems Autopal s.r.o.

Varroc Lighting Systems, s.r.o.

ÚVALNO
Den Braven Czech and Slovak, a.s



76 ARR Významní investoři v Moravskoslezském kraji

ABB je technologický průkopník a přední světový dodavatel v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, prů-
myslové automatizace a energetiky. Celosvětově dodává zákazníkům z oborů energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruk-
tury. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací společnost ABB dnes tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a je 
hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB má kolem 135 000 zaměstnanců v téměř 100 zemích světa.

Na českém trhu působí ABB prostřednictvím svých výrobků a služeb již od roku 1970, avšak formální vznik společnosti 
se datuje od roku 1992, kdy byla založena první společnost s názvem ABB. V současné době ABB ČR zaměstnává více 
jak 3 400 lidí v 8 lokalitách, kde má 7 výrobních závodů v Praze, Brně, Ostravě, Trutnově a Jablonci nad Nisou, 4 centra 
pro výzkum a vývoj a poskytuje komplexní servisní služby. Více než 70 % lokální produkce míří na export, což svědčí o 
vysoké kvalitě výrobků ABB z ČR.

Společnost Alliance Laundry CE byla založena v roce 1911, přičemž začínala jako výrobce praček a myček pro domác-
nosti. Dnes patří mezi přední světové výrobce průmyslové prádelenské techniky, navíc od roku 2014, jako součást Allian-
ce Laundry Holding, která je světovou jedničkou v této oblasti.

Portfolio vyráběných strojů zahrnuje odpružené pračky s vysokými otáčkami, neodpružené pračky, hygienické bariérové 
pračky, bubnové sušiče a žehliče. Toto široké spektrum strojů poskytuje vysokou kvalitu a spolehlivost v různých pro-
středích, jako jsou hotely, restaurace, nemocnice a sociální sféra, dále také v samoobslužných prádelnách, komerčních 
prádelnách a veřejných službách. Technologie jsou navrhovány tak, aby se snadno používaly, byly šetrné k životnímu pro-
středí a aby neustále přinášely nová řešení.

Země původu investora: Švýcarsko 
Odvětví: energetický průmysl, strojírenství, robotika, průmyslová automatizace
www.http://new.abb.com/cz

Země původu investora: USA
Odvětví: výroba prádelenské techniky
www.alliancelaundry.com

ABB s.r.o. Alliance Laundry CE s.r.o.
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ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžební skupiny ArcelorMittal. Výrobní činnost společnosti 
je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výro-
by tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodi-
dla. Společnost je největším výrobcem silničních svodidel a jediným výrobcem orientovaných transformátorových plechů 
v Česku. Významně investuje do výzkumu a vývoje s cílem zlepšovat svou konkurenceschopnost prostřednictvím výrob-
ků s vysokou přidanou hodnotou a snižováním energetické náročnosti. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti 
mají 7 250 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci dokončené v roce 2015 vyrábí surové železo i ocelové výrobky 
s minimálním možným dopadem na životní prostředí.

Země původu investora: Indie 
Odvětví: hutnický a slévárenský průmysl
www.arcelormittal.com/ostrava

ArcelorMittal Ostrava a.s.

Společnost A123 Systems, která se zabývá vývojem a prodejem pokročilých lithium-iontových akumulátorů, otevřela po-
čátkem roku 2017 novou továrnu v CTParku Ostrava-Hrabová. Nový výrobní závod bude doplňovat stávající výrobní zá-
vody v Číně a ve Spojených státech amerických a technické centrum společnosti v německém Stuttgartu. Firma předpo-
kládá roční výrobu až milión baterií ročně a plánuje zaměstnat až 150 lidí od špičkových inženýrů po vysoce kvalifikované 
operátory.

Otevření nového výrobního závodu v Ostravě je výsledkem značného nárůstu evropské tržní poptávky po nízkonapěťo-
vých automobilových produktech, což je strategický směr společnosti A123 Systems. Firma dnes patří ve svém oboru 
mezi světové lídry lithium-Iónových baterií. Původně americká společnost A123 Systems dodávala baterie pro vozy jako 
Fisker Karma nebo automobilku General Motors. V roce 2013 ji koupila čínská skupina Wanxiang Group. Pobočka v Os-
travě již dodává zákazníkům Daimler a McLaren.

Země původu investora: Čína
Odvětví: automobilový průmysl
www.a123systems.com

A123 Systems s.r.o. 
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Historie firmy se datuje do roku 1992, kdy byla v Ostravě založena společ-
nost s ručením omezeným HASIL. V roce 2005 vstoupil do společnosti HA-
SIL  strategický partner – nadnárodní společnost MERCOR SA a v roce 2007 
se stal 100 % vlastníkem firmy HASIL a.s. Dalším významným mezníkem 
společnosti byl konec roku 2013, kdy se společnost HASIL stala součástí 
nadnárodní korporace ASSA ABLOY,  světového lídra ve výrobě a dodávce 
komplexních řešení zamykacích systémů a systémů otevíraní dveří. Od roku 
2017 již firma nese nové jméno ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. a 
sídlí v Praze – Hostivaři, v CTParku v Ostravě-Hrabové má výrobní závod. 
Společnost v současnosti zaměstnává zhruba 100 pracovníků jak ve výrob-
ním  provozu, tak v obchodní složce společnosti, a zajišťuje rovněž dopravu 
a montáž výrobků.

ASSA ABLOY vznikla v roce 1994 fúzí společnosti ASSA ve Švédsku a Abloy 
ve Finsku. Od té doby se ASSA ABLOY rozrostla z regionální společnosti v 
mezinárodní skupinu působící ve více než 70 zemích s přibližně 46 000 za-
městnanci a odbytem přes 7,3 miliardy euro. 

Země původu investora: Švédsko
Odvětví: uzamykatelné dveřní systémy
www http://www.assaabloy.cz, www.hasil.cz

ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s.  

Bang & Olufsen je dánský výrobce a designer audio a video produktů. Vyrábí exkluzivní řady televizorů, hudebních sys-
témů, reproduktorů a multimediálních produktů, které kombinují technologicky akustickou dokonalost s nadčasovým 
sobě vlastním designem.

Společnost Bang & Olufsen, založená v Dánsku v roce 1925, je světově známý výrobce nadstandardní spotřebitelské 
elektroniky. Společnost klade důraz nejen na kvalitu zvuku a obrazu, ale také na design, volbu materiálů a špičkové ře-
meslné provedení. Poprvé v historii Bang & Olufsen opustil s vlastními výrobními aktivitami hranice Dánska a v září 2004 
zahájil výrobu v České republice, v závodě v Kopřivnici. Tam kromě montáže výrobků firma realizuje i své vývojové aktivity.

Firma se v oblasti inovací a vývoje zabývá vývojem nových produktů a komponentů, především z hlediska mechaniky, 
akustiky a elektroniky.

Země původu investora: Dánsko
Odvětví: elektrotechnický průmysl
www.bang-olufsen.com 

Bang & Olufsen, s.r.o. 
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Společnost BATZ CZECH, s. r. o. je jednou z dceřinných firem španělské společnosti BATZ S. Coop, která je součástí nej-
větší baskické průmyslové skupiny Mondragon. Do automobilového průmyslu dodává díly již od roku 1982. V současnosti 
BATZ Group zaměstnává kolem 1 500 osob ve více než 15 pobočkách světa s ročním obratem 230 mil. EUR. 

V České republice započala výroba v roce 2006 ve Frýdlantu nad Ostravicí a od té doby se společnost úspěšně rozrůstá. 
Se svými 130 zaměstnanci se řadí mezi střední firmy v regionu. Specializuje se na výrobu pedálových soustav, ručních brzd, 
heverů a jiných komponentů do automobilového průmyslu.

Hlavními zákazníky jsou významní světoví výrobci automobilů, například BMW, VW, General Motors, Renault, Nissan atd. 

Země původu investora: Španělsko
Odvětví: automobilový průmysl
www.batz.com

BATZ CZECH, s.r.o.

Bekaert je světovou jedničkou a technologickým lídrem na trhu transformace ocelových drátů a vláken včetně povrchové 
úpravy. Celosvětově je firma známá jako dodavatel ocelokordových výztuží pro pneumatiky – 30 % všech pneumatik na 
světě je vyztuženo produkty Bekaert. Neméně proslulá jsou ocelová vlákna Dramix® z produkce Bekaert, která vyztuží 
přes pět milionů metrů krychlových betonu ročně. Hlavně díky vysoké kvalitě své produkce je preferovaným dodavatelem 
drátěných výrobků a řešení pro zákazníky po celém světě. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) se sídlem v Belgii je glo-
bální společnost s téměř 30 000 zaměstnanci po celém světě a ročním příjmem 4,4 miliard €. 

Portfolio české pobočky se sídlem v Petrovicích u Karviné je poměrně široké. Vyrábí ocelová vlákna Dramix pro prů-
myslové podlahy, drátkobeton a 5D a 4D vlákna pro nové úrovně vyztužování betonu. Navrhuje průmyslové, bezespáré 
a podlahové desky na pilotách, prefa stavební výrobky a stavební prvky. Nabízí garantované propočty betonových prvků 
a jejich dodávku. V Moravskoslezském kraji působí již od roku 1998. 

Země původu investora: Belgie
Odvětví: hutnický a slévárenský průmysl
www.bekaert.com

Bekaert Petrovice s.r.o. 
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Společnost Bike Fun International s.r.o. byla založena v roce 2001 a je 100% vlastněna skupinou holandských investorů. 
Je zaměřena na výrobu všech typů jízdních kol - horských, trekingových, krosových, silničních a dětských i stále populár-
nějších elektrokol. Výrobní sortiment zahrnuje i karbonová nebo celoodpružená kola vyšší třídy. Společnost vyvíjí a vyrábí 
jak kola na zakázku, tak kola pod svými vlastními značkami Superior Bikes, Rock Machine a Frappé. 

Výrobní prostory včetně administrativy se nachází v Kopřivnici, v areálu výroby světoznámé značky nákladních automo-
bilů Tatra. Současná výrobní kapacita továrny se pohybuje okolo 200 000 kol za rok. Firma v současnosti zaměstnává 
400 zkušených zaměstnanců.

Země původu investora: Nizozemí
Odvětví: výroba jízdních kol
www.bikefunint.com

BIKE FUN International s.r.o.

BLANCO Professional:
jedna skupina – čtyři obchodní jednotky: catering, jídelní servis, 
zdravotní, průmyslová.

Sami jsme úspěšní. Společně jsme silní.

Blanco Professional Group vyrábí vysoce kvalitní zboží pro ko-
merční kuchyně, zdravotnická zařízení a je dodavatelem pro prů-
mysl. Se čtyřmi obchodními jednotkami – catering, lékařství, 
průmysl a železnice – se zaměřuje na sektor B2B.BLANCO Pro-
fessional je specialistou v oblasti zpracování nerezové oceli, hli-
níku a vysoce kvalitního plastu. Tato skupina firem v rodinném 
vlastnictví působí na mezinárodním trhu a zaměstnává přibliž-
ně 700 zaměstnanců ve čtyřech výrobních závodech a osmi 
dceřinných společností v Německu i v zahraničí. Tato skupina 
je dceřinou společností rodinného podniku BLANC & FISCHER. 
BLANCO Professional představuje živoucí hodnotově orientova-
nou firemní kulturu.

Země původu investora: Německo
Odvětví: nerezová zařízení
www.blanco-professional.com

BLANCO Professional CZ spol. s r.o. 
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BONATRANS GROUP vyvíjí, vyrábí a dodává kompletní sortiment železničních dvojkolí, kol, náprav a obručí pro všech-
ny typy kolejových vozidel.

Zkušenosti s vývojem a s dodávkami dvojkolí a jejich dílů pro různorodé aplikace a dle různorodých technických podmí-
nek do více než 80 zemí světa umožňují dodat zákazníkovi výrobek, který je optimalizován pro konkrétní použití. BONA-
TRANS uvede každoročně do provozu okolo padesáti nových výrobků.

Výrobní sortiment zahrnuje jak hnací dvojkolí pro nejnáročnější aplikace s vysokými přesnostmi, včetně montáže převo-
dovky, brzdových kotoučů, ložiskových systémů, tak i dvojkolí pro nákladní dopravu, kde je často klíčová otázka tepelné-
ho zatížení při brzdění těžkých vagónů.

BONATRANS se také intenzivně zabývá snižováním hluku při provozu kolejových vozidel. V této oblasti nabízí vlastní ori-
ginální konstrukci pryží odpruženého kola pro městskou a příměstskou dopravu a také různé varianty vlastních tlumičů 
hluku přesně „laděných“ dle požadavků a potřeb zákazníka.

Země původu investora: Nizozemí
Odvětví: hutnický a slévárenský průmysl
www.bonatrans.cz

BONATRANS GROUP a.s.

Společnost BORCAD cz byla založena v roce 1990 jako kon-
strukčně-vývojové studio současným spolumajitelem a jed-
natelem Ing. Ivanem Borutou. Dnes je BORCAD cz předním 
evropským výrobcem kolejové a zdravotnické techniky. Spo-
lečnost má 240 zaměstnanců, exportuje do více jak 80 zemí 
světa a díky jedinečnému designu a originálním konstrukčním 
řešením patří k nejinovativnějším firmám v oboru. Obrat za rok 
2014 dosáhl 530 mil. Kč.

V oblasti kolejové techniky nabízí BORCAD cz komplexní sor-
timent pro interiéry osobních vlaků. Regionální sedadla dodá-
vá mimo jiné do vlaků obsluhujících všechna významná mos-
kevská letiště a podílela se na dodávkách pro dějiště zimních 
olympijských her 2014 v Soči.

Sedadla z Borcadu jsou i ve vlacích Pendolino a nově byly 
vybaveny také vlaky Leo Express. BORCAD cz spolupracuje 
s takovými zákazníky, jako jsou Siemens, Stadler nebo Deu-
tsche Bahn.

Ve zdravotní technice se BORCAD cz zaměřuje na vývoj, kon-
strukci a výrobu porodních postelí, gynekologických, transport-
ních a dialyzačních křesel. V tomto segmentu patří ke světové 
špičce, o čemž svědčí i řada prestižních designových ocenění. 
Nezaměnitelné produkty z Borcadu slouží pacientům a zdravot-
níkům doslova po celém světě.

Silnou stránkou společnosti BORCAD cz je kvalitní vývojové 
a konstrukční zázemí. Všechny produkty se mohou pochlubit 
unikátním technickým řešením a vynikajícím designem. Pres-
tižní designové ocenění Red Dot získala v roce 2011 gynekolo-
gická ordinace Gracie a o rok později pak luxusní sedadlo do 
vlaků Comfort.

Silnou stránkou společnosti BORCAD cz je kvalitní vývojové a 
konstrukční zázemí. Všechny produkty se mohou pochlubit uni-
kátním technickým řešením a vynikajícím designem. Prestižní 
designové ocenění Red Dot získala v roce 2011 gynekologic-
ká ordinace Gracie a o rok později pak luxusní sedadlo do vla-
ků Comfort.

Země původu investora: Česká republika
Odvětví: kolejová a zdravotnická technika
www.borcad.cz

BORCAD cz s. r.o. 
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Skupina Brano Group je předním českým výrobcem automobilových komponentů, zvedacích zařízení a zavíračů dveří, plynových 
a elektrických kotlů.

Historicky první předchůdce dnešní organizace BRANO GROUP vznikl v Hradci nad Moravicí v roce 1862. Roku 2012 tak firma 
oslavila již 150 let svého trvání. Jedná se o ryze českou společnost, která se v České republice nachází vedle Hradce nad Mora-
vicí rovněž v Olomouci, Zubří, Litovli, Uničově, Jablonci nad Nisou, Jilemnici, Jičíně, Rakovníku a Novém Boru. Své pobočky má 
i v zahraničí, a to na Slovensku, v Německu, Rusku, Číně, Jihoafrické republice a USA. K zákazníkům patří prakticky všechny svě-
tové automobilky.

BRANO GROUP vyrábí automobilové zámkové systémy, pedálové systémy, páky ruční brzdy, tlumiče, houkačky, topení, opěrky 
hlavy a další komponenty pro osobní vozy, užitkové i nákladní vozy, autobusy apod. Do výrobního portfolia patří také zavírače dveří 
(BRANO ZAVÍRÁ SAMO), zvedací zařízení, odlitky z šedé a temperované litiny, plastové výlisky.

Firma se také intenzivně věnuje vývoji a inovacím. Výzkumné a vývojové oddělení firmy pracuje na projektech, které pocházejí jak 
z vlastního braneckého vývoje, tak z vývoje ve spolupráci se zákaznickým partnerem. Firma již inovovala např. zámek sedačky VW 
376 pro Audi Q5, zámkový systém čelního panelu nové generace kabiny Scania, závěsy pro Audi Q5 či zámek kapoty pro Volvo – 
platforma SPA. Před dokončením je také design zvedáku pro vozy Škoda Kodiaq a VW Tiguan. Firma také spolupracuje v několi-
ka projektech s Moravskoslezským automobilovým klastrem, např. na vytvoření databáze vad a poruch plastových dílů, databází 
znalostí spojování plastů a kovů.

Země původu investora: Česká republika
Odvětví: automobilový průmysl
www.brano.eu

BRANO GROUP, a.s.

Brembo je italská firma zabývající se výrobou automobilových a motocyklových brzd, jak pro osobní tak i závodní užití. 
Byla založena v roce 1961 v městečku Curno v provincii Bergamo, tam je dnes „pouze” centrální montážní závod. Síd-
lem firmy je město Stezzano. Brzy po založení se společnost začala specializovat na výrobu kotoučových brzd, které v té 
době byly téměř výhradně dováženy ze Spojeného království. V roce 1964 byla podepsána smlouva s firmou Alfa Romeo 
a už v roce 1972 se firma Brembo stala výhradním dodavatelem brzdového systému pro motocyklovou značku Moto Gu-
zzi. V roce 2000 Brembo zakoupilo britského výrobce brzdových a spojkových dílů AP Racing (divize dřívější společnosti 
Automotive Products, dnes většinou součást koncernu Delphi).

V současnosti působí po celém světě, skupina BREMBO se stala je světovým lídrem v designu, vývoji a produkci špičko-
vých brzdných systémů, které vyrábí např. pro Porsche, Ferrari, ale i pro závodní vozy F1. Firma působí v 16 zemích na 
třech kontinentech (mezi jinými v Číně, Spojených státech, Polsku a České republice) a zaměstnává přibližně 7000 lidí.

V České republice působí pobočka Brembo Czech s.r.o., která byla založena v roce 2009 v Moravskoslezském kraji, a od 
té doby zaznamenala výjimečný úspěch. V roce 2013 firma rozšířila své výrobní prostory v CTParku Ostrava, který je sou-
částí průmyslové zóny Ostrava-Hrabová. K původním 25 000 m2 jí tak přibylo dalších 8 000 m2. V továrně v průmyslové 
zóně Ostrava-Hrabová pracuje zhruba 1 200 zaměstnanců.

Země původu investora: Itálie
Odvětví: automobilový průmysl
www.brembo.com

Brembo Czech s.r.o. 
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Společnost Brose je celosvětově pátý největší dodavatel komponentů pro automobilový průmysl. Jejich mechatronické 
systémy pro dveře, sedadla nebo elektrické motory lze dnes najít v každém druhém novém vozidle po celém světě. Spo-
lečnost zaměstnává více než 24 000 zaměstnanců na 60 místech ve 23 zemích světa.

Firma je v České republice ve svém výrobním závodě v Kopřivnici a Rožnově p. Radhoštěm zaměřena na výrobu a vývoj 
sedadlových systémů, uzamykacích systémů bočních, zadních i bočních posuvných dveří a také na výrobu elektromoto-
rů EBS, ventilátorů topení a klimatizace osobních automobilů. V rámci celé skupiny Brose by se pak česká pobočka měla 
stát kompetenčním centrem pro výrobu sedacích systémů s vlastním vývojem a zákaznickými týmy.

Země původu investora: Německo
Odvětví: automobilový průmysl
www.brose.com

BROSE CZ spol. s r.o. 

CGI je přední globální firma působící v oblasti IT konzulta-
cí a služeb založená v roce 1976. Na českém trhu působí 
od roku 1993.

CGI je přední globální firma v oblasti IT konzultací a služeb 
založená v roce 1976. Na českém trhu působíme od roku 
1993, kdy jsme zde dokončili první projekt.

Díky vysoké kvalitě IT služeb jsme si v České republice zís-
kali pověst spolehlivých profesionálů. Spolupráce s 68 000 
odborníky, kteří pracují pro CGI na stovkách míst po ce-
lém světe, nám umožňuje spojit znalosti místních podmí-
nek s globálními zkušenostmi a zdroji a nabídnout špičkové 
a komplexní poradenství, systémovou integraci a outsour-
cing, včetně specifických řešení pro různá odvětví.

CGI si zakládá na propracovaných procesech kvality a ma-

nagementu, které pro naše klienty znamenají dodržení ter-
mínů i rozpočtu. To nás, spolu se zaměřením na klienta, 
odlišuje od většiny konkurentů. IT služby CGI v České re-
publice jsou zaměřeny na dosažení rychlých a zároveň 
dlouhodobých výsledků pro naše klienty. Nabízíme pečlivě 
vybrané služby, které nejlépe vyhovují unikátním potřebám 
českého trhu.

Tým české pobočky CGI také spolupracuje na projektech 
pro mnohé z nejvýznamnějších organizací z okolních zemí 
regionu, včetně Ruska, Bulharska, Chorvatska, Makedo-
nie, Černé Hory, Rumunska a Srbska.

CGI IT Czech Republic má své kanceláře v Praze, Brně 
a v Ostravě, kde si pro své působení vybral Vědecko-tech-
nologický park Ostrava.

Země původu investora: Kanada
Odvětví: ICT
cz.cgi.com

CGI IT Czech Republic s.r.o. 
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Continental vyvíjí inteligentní technologie pro dopravu osob a jejich zboží. Jako spolehlivý partner a mezinárodní dodava-
tel pro automobilový průmysl, výrobce pneumatik a průmyslový partner poskytuje udržitelná, bezpečná, pohodlná, indi-
viduální a cenově dostupná řešení.

Společnost Continental má v Moravskoslezském kraji dva závody – výrobní ve Frenštátu pod Radhoštěm a v Ostravě, 
kde se nachází jediné R&D v rámci celé České republiky. Toto vývojové centrum je kompetentní pro celosvětový výzkum 
a vývoj v oblasti senzorů a aktuátorů. Tyto špičkové technologické systémy hrají stále důležitější roli při dalším snižování 
emisí a spotřeby paliva vysoce efektivních nízkoemisních spalovacích motorů.

Země původu investora: Německo
Odvětví: automobilový průmysl
www.continental-automotive.com

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 

Od roku 1962 je firma CROMODORA WHEELS SpA v Itálii jedním z prvních výrobců kovaných a litých kol z hořčíkové sli-
tiny pro závodní vozy, stejně jako je technologickým inovátorem v procesu nízkotlakého odlévání kol z hliníkových slitin. 

V současné době má CROMODORA 2 výrobní závody. První z nich je v Ghedi (Brescia) v Itálii, kde se nachází také vede-
ní firmy a vývojové centrum pro celou skupinu. Závod v Ghedi vyrábí především kola větších rozměrů a tzv. „flow formed“ 
kola (pomocí Flow Forming technologie jsou vyráběna kola s nižší hmotností). Druhý závod se nachází v Mošnovské prů-
myslové zóně, kde vyrábí kola již od roku 2008. Prostřednictvím tohoto výrobního závodu CROMODORA uspokojuje po-
žadavky svých zákazníků na konkurenční náklady.

CROMODORA WHEELS získala certifikaci jako oficiální dodavatel nejprestižnějších světových výrobců automobilů, jako 
jsou: BMW, Jaguar Land Rover, Daimler (včetně AMG a Smart), Porsche, Audi, Volkswagen, Škoda a Fiat.

Země původu investora: Itálie
Odvětví: automobilový průmysl
www.cromodorawheels.it

CROMODORA WHEELS s.r.o. 
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Daechang Seat s.r.o. – výrobce komponentů pro automobilový průmysl je předním dodavatelem pro společnosti Hyundai 
Motors Czech a KIA Motors Slovakia. Mateřská firma v Jižní Koreji byla založena v roce 1979, od té doby však vytvořila 
další pobočky v 5 zemích světa. V roce 2007 byla otevřena pobočka v České Republice, která nyní zaměstnává více než 
350 zaměstnanců. Pro své působení si korejský investor vybral průmyslovou zónu Třinec-Baliny. 

Hlavním výrobním programem jsou rámy automobilových sedaček. Specializací je robotické automatické svařování v 
ochranné atmosféře a rovněž robotické odporové svařování. Nedílnou součástí výroby jsou poloautomatické kompletační 
procesy hotových produktů. Veškeré rámy autosedaček jsou uznány a certifikovány TS16949 a ISO14001. 

Firma vytváří pokročilou firemní kulturu a dělá maximum proto, aby vyhověla požadavkům svých zákazníků. Motto spo-
lečnosti zní: „HARMONY – INNOVATION- CREATION“.

Země původu investora: Jižní Korea
Odvětví: automobilový průmysl
www.godsc.co.kr

Daechang Seat s.r.o. 

Společnost Den Braven Czech and Slovak a.s. se sídlem v Úvalnu u Krnova je jedním z leaderů na trhu stavební chemie. 
Prodává tmely, silikony, lepidla a polyuretanové pěny firmy Den Braven Sealants a je výhradním dodavatelem produktů 
značky Den Braven v České republice a na Slovensku. Zásobuje všechny významné řetězce zaměřené na stavebniny, 
jako jsou Bauhaus, Baumax, Hornbach, OBI a další. Disponuje optimální sítí distribučních center, oddělením technického 
rozvoje a poradenství, vlastními a smluvními zkušebními laboratořemi a vyškolenými obchodními zástupci, kteří jsou při-
praveni zajistit svým zákazníkům expresní dodávku vybraného zboží. Klade důraz také na technicko-poradenský servis 
pro obchodní partnery, jejich zákazníky i konečné zpracovatele výrobků Den Braven. Firma má výrobní závod v Přerově 
a od roku 2016 také zastoupení pro maďarský trh.

Kvalitou produktů a poskytovaným servisem svým zákazníkům se tak Den Braven Czech and Slovak a.s., se svými více 
než 250 zaměstnanci, řadí mezi nejvýznamnější dodavatele stavební chemie ve střední Evropě. 

Země původu investora: Česká republika
Odvětví: chemický průmysl - lepidla
www. http://www.denbraven.cz

Den Braven Czech and Slovak, a.s. 
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DONGHEE je korejská společnost, která se už od svého založení v roce 1972 specializuje na výrobu automobilových dílů. 
Představuje předního výrobce náprav a jejich částí, palivových nádrží, pedálových modulů, střešních systémů a částí ka-
rosérií automobilů, vyžadujících specifické nároky na životnost. 

DONGHEE Group působí na globální bázi založením výrobních poboček v Koreji, USA - Alabama Číně, Slovensku, Čes-
ké republice, Turecku a Rusku. Zaměřuje se na výrobu dílů nezatěžujících životní prostředí, produkty z lehkých materiálů 
a pokrokových elektronických dílů, používaných v automobilech budoucnosti, čímž si upevňuje pozici technologického 
leadera v automobilovém průmyslu na domácí půdě.

Společnost DONGHEE Czech, s.r.o. je součástí skupiny DONGHEE Group a sídlí od roku 2007 v Českém Těšíně. V sou-
časné době zaměstnává v jednosměnném, dvousměnném a třísměnném provozu 550 zaměstnanců.

Firma byla oceněna Národní cenou kvality model Excellence. Z hlediska zákaznické spokojenosti pak je obrovským úspě-
chem zisk ocenění 5 star přímo od firmy Hyundai Czech.

Země původu investora: Jižní Korea
Odvětví: automobilový průmysl
www.donghee.cz

DONGHEE Czech s.r.o.

DURA Automotive Systems, Inc. je přední světový vývojář, výrobce a dodavatel ovládacích a řídicích systémů pro auto-
mobilový průmysl. 

Závod v Kopřivnici je největším a nejmodernějším závodem skupiny DURA v Evropě v rámci segmentu ovládacích a řídi-
cích systémů s více než 700 zaměstnanci. Široké portfolio výrobků (řadicí systémy, lanka, táhla, bovdeny, pedálové sys-
témy) je dodáváno téměř všem nejvýznamnějším automobilkám (Ford, VW, ZF, PSA, Renault-Nissan a další). 

Vzhledem ke své velikosti a dosahovaným výsledkům není tento závod jen montážním, ale má vlastní testovací centrum 
a podílí se na zajišťování  činností pro ostatní závody v oblasti nákupu, testování a zavádění inovací výrobních technologií. 
Tato komplexnost, jak v zákaznické základně, tak v sortimentu dodávaných výrobků a poskytovaných služeb, zaručuje 
schopnost růstu a dosahování vynikajících výsledků.

Investor vstoupil do České republiky v roce 2000, od roku 2002 sídlí česká pobočka v Průmyslovém parku Kopřivnice.

Země původu investora: USA
Odvětví: automobilový průmysl
www.duraauto.com

Dura Automotive Systems CZ, s.r.o. 
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Technologická společnost ELCOM, a. s. poskytuje vysoce specializované služby v oblasti silnoproudé elektrotechniky, elektro-
energetiky, měřicí techniky a průmyslové automatizace. Ve firmě pracuje cca 170 zaměstnanců v pěti divizích. Společnost EL-
COM, a.s. v souladu s národní iniciativou Průmysl 4.0 vyvíjí a navrhuje svá řešení v oblasti inteligentních testovacích a měřicích 
systémů, jež jsou schopny komunikovat jak mezi sebou, tak s testovanými produkty či jejich částmi. Svým zákazníkům dodává 
elektrické pohony, měniče, průmyslové napájecí systémy, testovací a měřicí systémy a softwarové aplikace s využitím techno-
logie virtuální instrumentace. Firma disponuje kompletním portfoliem činností od projektování, designu navrhovaného řešení, 
vývoje SW, přes výrobu dodávaných zařízení až po instalaci a technickou podporu u zákazníka. Společnost je jako dodavatel 
aktivní zejména v regionech střední Evropy, na blízkém východě, ve Spojených státech amerických a v Číně.

• Divize Realizace a inženýrink – se sídlem v Brně a Ostravě se 
věnuje dodávkám rozvodných a kompenzačních zařízení nízké-
ho a vysokého napětí s důrazem na zajištění elektromagnetické 
kompatibility celého výkonového systému.

• Divize Pohony – sídlící v Praze je jednou z nejstarších divizí spo-
lečnosti ELCOM, a.s. Svoji činnost v oblasti elektrických poho-
nů a jejich komponent rozvíjí již od roku 1992, se zaměřením na 
pohony v prostředí s nebezpečím výbuchu, v energetice, ve vo-
dárnách, v těžebním průmyslu atd. Je systémovým integrátorem 
firmy Siemens pro dodávky motorů do prostředí s nebezpečím 
výbuchu (dříve motorů firmy Loher, před jejím začleněním do sku-
piny Siemens).

• Divize Aplikované elektroniky – se sídlem v Brně je zaměřena 
na výzkum, vývoj a výrobu speciálních výkonových elektronic-
kých zařízení, zejména speciálních napájecích zdrojů pro želez-
nici a zkušebny elektrických strojů.

• Divize Virtuální instrumentace – založena v roce 1997 má své 
sídlo v areálu Vědecko-technologického parku Ostrava. Zabý-
vá se designovými, projekčními, výzkumnými a vývojovými čin-

nosti v oblasti zákaznických testovacích a měřicích systémů 
a mechatronických aplikací pro širokou škálu technologických 
segmentů průmyslu, zejména pro oblast automobilového a elek-
trotechnického průmyslu a energetiky.

• Divize Výroba – se sídlem v technologickém parku v Bystřici nad 
Pernštejnem slouží jako výrobní závod pro ostatní divize a dále 
pak jako materiálně-logistická centrála firmy.

Země původu investora: Česká republika
Odvětví: mechatronika
www.elcom.cz

ELCOM, a. s. 

Představení činností jednotlivých divizí:

Společnost Erdrich  Umformtechnik GmbH působí na trhu již 
více než 50 let. Původně  malá společnost založená v měs-
tečku Oberkirch v německém Bádensku-Würtembersku se 
neustále rozvíjela až do pozice významného globálního hráče 
v oboru technologie tváření zejména pro využití v automobi-
lovém průmyslu.

V roce 2006 byl v krnovské průmyslové zóně Červený Dvůr 
v blízkosti hranice s Polskem založen závod Erdrich Umfor-
mtechnik s.r.o. (dceřinná společnost německé firmy), s cílem 
rozšířit obchodní aktivity ve střední a východní Evropě. Kromě 
České republiky má společnost své pobočky také v Němec-
ku, USA a v Číně.

Moderní výrobní budova s navazující nástrojárnou, mon-
tážními plochami a objektem administrativy o celkové plo-
še cca 10 000 m2 byla v roce 2008 rozšířena o dalších cca 
3 500 m2. V novém závodě se kromě technologie lisování 

a montáže sestav rozjela technologicky nejmodernější výroba 
brzdových pístů na světě, se zaměřením na sériovou výrobu.

Klíčovou technologií je lisování se zaměřením na hluboké ta-
žení. Stěračové sestavy vyrábíme včetně technologie vstřiko-
vání plastů.

Celé portfolio firmy zahrnuje širokou škálu montovaných se-
stav do stěračových systémů, lisovaných, ohýbaných a hlu-
bokotažených dílů pro brzdové systémy, mechanismy bez-
pečnostních pásů, sedaček, různých typů čerpadel a dalších 
konstrukčních podskupin pro automobily řady známých zna-
ček. Pro tuto výrobu je firma vybavena nejmodernějšími lisy 
s postupovými a transferovými nástroji v rozsahu od 80 do 
800 t. Plně vybavená nástrojárna zabezpečuje opravy a údrž-
bu používaných nástrojů. V současné době závod zaměstnává 
cca 300 zaměstnanců. 

Země původu investora: Německo
Odvětví: automobilový průmysl
www.erdrich.cz

Erdrich Umformtechnik s.r.o. 
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Již více než 85 let vyvíjí a vyrábí společnost  ERICH JAEGER vysoce kvalitní elektrická spojení pro různá odvětví prů-
myslu. Mezi její zákazníky tak patří vedle mnoha významných výrobců automobilů a užitkových vozidel také podniky 
z jiných odvětví. Ti všichni přitom spoléhají na vysoký standard kvality společnosti ERICH JAEGER.

Jako globální hráč je skupina  JAEGER zastoupena po celém světě. Přitom přes 1000 pracovníků pracuje na inova-
tivních řešeních pro zákazníky.  Se sídlem firmy v Německu, výrobními závody v České republice, Mexiku a v Číně, ja-
kož i prodejními zastoupeními v USA, Francii, Polsku a Itálii, je tak skupina JAEGER v kteroukoli dobu v bezprostřed-
ní blízkosti svých zákazníků. V Moravskoslezském kraji sídlí Erich Jaeger, s.r.o. od roku 2005 v průmyslovém parku 
Kopřivnice-Vlčovice.

Výrobní spektrum kopřivnického závodu zahrnují zejména komponenty a systémy elektrických spojení pro osobní a 
nákladní automobily všech známých značek. Společnost vyrábí kabelové svazky, spirálové kabely, konektory, zásuv-
ky a další výrobky pro automobilový průmysl a ostatní odvětví. V současné době společnost zaměstnává přes 450 
zaměstnanců.

Země původu investora: Německo
Odvětví: automobilový průmysl
www.erich-jaeger.cz

Erich Jaeger, s.r.o. 

Společnost Gates Hydraulics s.r.o. je součástí nadnárodní společnosti Gates Corporation založené v roce 1911. Společ-
nost sídlící v Denveru, Colorado, USA má výrobní podniky a zastoupení na všech hlavních trzích s automobilovou a prů-
myslovou technikou v rámci Evropy, Severní Ameriky, Asie, Austrálie a Jižní Ameriky. Gates Corporation je přední světovou 
společností zabývající se výrobou a distribucí hnacích řemenů, hydraulických systémů a komponentů pro automobilový 
průmysl.

Společnost Gates Hydraulics s.r.o. působí v Moravskoslezském kraji od roku 2005, kdy si od města Karviná pronajala 
výrobní halu v průmyslové zóně Nové Pole. Dnes společnost sídlí v nově postavené továrně, jejíž specializací je výroba 
kovových součástek pro hydraulické hadice a montážní celky pro evropský trh v oblasti stavební a zemědělské techniky.

Gates Hydraulics s.r.o. usiluje v rámci mateřské společnosti Gates Corporation o působení v celosvětovém měřítku a po-
skytování nejlepších řešení v oblasti hydraulických hadic, koncovek a kompletních montážních celků. Posláním společ-
nosti je vytvoření takové organizace a kultury, která je schopna nepřetržitě dodávat vynikající produkty, služby a zku-
šenosti, které předčí očekávání zákazníků a zajistí tak stabilní růst tržního podílu, zisk a návratnost vloženého kapitálu.

Země původu investora: USA
Odvětví: strojírenský průmysl
www.gateshydraulics.cz

Gates Hydraulics s.r.o. 
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Společnost vznikla v roce 2007 uzavřením společenské smlouvy mezi OSRAM Bruntál a německým OSRAM Mnichov. 
Od roku 2008 je již vlastněna rakouským investorem skupiny Plansee a nese název Global Tungsten & Powders spol. 
s r.o. Centrála a zároveň druhý výrobní závod společnosti Global Tungsten & Powders se nachází v Pensylvánii v USA. 

Hlavním výrobním programem společnosti je výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin, zejména wolfra-
mových a wolframkarbidových prášků, výroba chemických látek a přípravků. Společnost zaměstnává na 90 lidí a sídlí 
v podnikatelské zóně v Bruntále. 

Země původu investora: Rakousko
Odvětví: chemický průmysl
www. http://www.globaltungsten.com

Global Tungsten & Powders spol. s r.o.

Španělská společnost GRUPO ANTOLIN je jedním z největších hráčů na trhu interiérů automobilů v mezinárodním měřít-
ku a celosvětově číslo 1 mezi dodavateli stropních panelů pro automobilový průmysl. Nabízí výrobky s vysokou přidanou 
hodnotou pro automobilové interiéry: stropní systémy, dveře, sedadla, osvětlení a obložení interiéru aut.

Své produkty řeší v uceleném produktovém cyklu od návrhu a designu přes vývoj až po samotnou výrobu a sekvenční 
dodávky. Působí ve 26 zemích světa a mezi její největší odběratele patří koncerny Ford, Volkswagen a Renault.

Ostravská pobočka GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o. vyrábí stropní čalounění do vozů, zejména pro automobilky Hyun-
dai a Kia. V průmyslové zóně Ostrava-Hrabová je od roku 2008. V roce 2010 došlo k výraznému rozšíření výrobní plochy 
z původních 7 500 m2 na 17 500 m2. V současnosti zaměstnává přes 300 lidí. Vedle Ostravy má Grupo Antolin v České 
republice ještě dalších 5 výrobních závodů.

Země původu investora: Španělsko
Odvětví: automobilový průmysl
www.grupoantolin.com

GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o. 
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Společnost GS Caltex byla založena v roce 1967 jako první privátní ropná společnost v Koreji. S postupem času se firma 
stala jednou z nejvýznamnějších korejských energetických společností a v současné době se jedná o druhou největší ra-
finérskou společnost v zemi.

GS Caltex Czech, s.r.o. je její první evropskou pobočkou. Koncem roku 2012 firma zahájila vlastní produkci kompozitního 
polypropylenového granulátu v novém závodě v Karviné. Finální materiály mají široké použití např. při výrobě automobilo-
vých komponentů, a to jak interiérových, tak exteriérových dílů, či také dílů pro domácí spotřebiče. Materiál z GS Caltex 
Czech se používá při produkci přístrojových desek, dveřních panelů, středních konzolí, nárazníků a dalších plastových 
částí v osobních automobilech. Velmi silnou stránkou GS Caltex je v poslední době stále více používaný LGF materiál (long 
glass fiber thermoplastic/dlouhé skelné vlákno). Tento materiál dokáže nahradit určité kovové části ve vozidlech a tím při-
spívá k výrazné váhové redukci a s tím spojené snížení emisí u osobních automobilů.

V současnosti vyrábí na 4 výrobních linkách ve výrobní hale o rozloze 6 000 m2, dále disponuje dvěma sklady pro vstupní 
a výstupní materiál o celkové rozloze 8 000 m2. Výrobní kapacita je až 50 000 tun materiálu ročně.

Země původu investora: Jižní Korea
Odvětví: pryžová a plastová výroba
www.gscaltex-czech.com

GS Caltex Czech, s.r.o. 

Společnost založil Josef Rotter v roce 1879. Firma vyrostla z malého klempířství a v roce 1950 se stala národním podnikem 
Autopal. V roce 1993 se jejím vlastníkem stala společnost Ford Motor Company. Od roku 2000 byl Autopal součástí společ-
nosti Visteon Corporation a v roce 2013 byl začleněn do společnosti Halla Visteon Climate Control, společného podniku Viste-
on Corporation a korejské pobočky Halla Climate Control. V roce 2015 se majoritním vlastníkem staly společnosti Hahn & Co. 
a Hankook Tire a společnost byla přejmenována na Hanon Systems. 

Hanon Systems Autopal s.r.o. vyvíjí a vyrábí komponenty klimatizační a chladicí techniky pro automobilový průmysl. Mezi její 
výrobky patří klimatizační hadice, CO2 akumulátory, vnitřní výměníky tepla, chladiče, kondenzátory, vzduchové a vodní mezi-
chladiče, chladicí moduly a nerezové výměníky s technologií EGR (recirkulace výfukových plynů). Významnými zákazníky spo-
lečnosti jsou Ford, VW, Hyundai, Jaguar Land Rover, Porsche, BMW, Daimler, Renault, Volvo, Audi, McLaren, Seat, Bentley a 
další. S více než 2 000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal dvě technická centra a dva výrobní závody v Novém 
Jičíně a Hluku (Zlínský kraj). 

Společnost Hanon Systems je dodavatelem kompletní řady řešení v oblasti tepelného managementu pro automobilový průmy-
sl. Mezi její výrobky patří komponenty pro topení, ventilaci a klimatizaci, kompresory, systémy pro chlazení hnacích jednotek, 
systémy pro distribuci kapalin a řešení pro elektromobily a hybridní vozy. Společnost Hanon Systems se sídlem v Koreji má 
40 výrobních závodů a 4 globální technická centra ve 20 zemích světa v Asii, Americe a Evropě a ve vývoji, výrobě a adminis-
trativě zaměstnává přibližně 16 500 lidí.

Země původu investora: Jižní Korea
Odvětví: automobilový průmysl
www.hanonsystems.com

Hanon Systems Autopal s.r.o. 
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Společnost Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny Hanwha corporation se síd-
lem v jihokorejském Soulu. Hanwha Advanced Materials je pak dále členem skupiny Hanwha Advanced Materials Cor-
poration. 

Společnost byla založena v roce 2007, po dvou letech byla zahájena výroba v Chlebovicích u Frýdku-Místku. Hlavním 
zaměřením společnosti je výroba plastových dílů pro automobilový průmysl a dále výroba EPP granulátu (expandova-
ného polypropylenu) pro další zpracování. 

V současnosti firma vyrábí technické díly z expandovaného polypropylenu (EPP) na šesti linkách a z vysokopevnost-
ních kompozitních materiálů na šesti linkách. Dále vyrábí technocké díly z LWRT (Light weigth reinforsed thermolast)
na čtyřech linkách. Výrobu provozuje ve čtyřech výrobních halách 13.000 m2. Zaměstnává 500 zaměstnanců, z čehož 
je 53 THP.

V roce 2017 firma rozšiřuje své působení do Ostravy, v CTParku v Hrabové vznikl na ploše 5000 m2 nový závod 
Hanwha.

Země původu investora: Jižní Korea
Odvětví: pryžová a plastová výroba
www.hanwhacz.cz

Hanwha Advanced Materials 
Europe, s.r.o. 

Česká společnost HE3DA, která se zabývá vývojem bateriových technologií, začala v Horní Suché na Karvinsku s pro-
jektem MES (Magna Energy Storage) na výrobu baterií za 5,5 miliardy korun. Chce vybudovat dvě linky na výrobu aku-
mulátorů s 3D prostorovými elektrodami na bázi lithiových nanomateriálů a také novou halu určenou pro další vývoj. 
Baterie díky využití nanomateriálů dokážou energii uchovávat dlouhodobě bez větších ztrát, a navíc jsou podstatně 
menší než současné lithium-iontové baterie. Výrobu, v níž by mělo pracovat po plném náběhu výroby až 250 lidí, chce 
firma zahájit v roce 2018, očekává pak roční tržby ve výši 450 milionů dolarů (přes 11,5 miliardy korun). 

Cílem závodu vznikajícího v průmyslovém areálu po bývalém černouhelném Dole František je uvést baterie nové ge-
nerace na trh. V prosinci 2016 už firma spustila menší linku v pražských Letňanech. Společnost v současnosti jedná s 
investory, kteří mají zájem se na financování projektu MES podílet.

Země původu investora: Česká republika
Odvětví: automobilový průmysl
www. http://www.he3da.cz

HE3DA s. r. o.
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Společnost Hronovský s.r.o., přední dodavatel kabelových svazků a součástek pro automobilový průmysl, kontaktních 
systémů a dílců vyrobených CNC obráběním, působí na trhu od roku 1990. Od ledna 2016 má v Bruntále nové výrobní 
středisko, které si vyžádalo investici ve výši zhruba 11 milionů korun. Vyrábí zde a kompletuje kabelové svazky a elektro-
mechanické příslušenství pro automobilový průmysl. V novém bruntálském podniku nyní pracuje okolo 150 lidí, tento po-
čet chce firma zdvojnásobit. 

Společnost Hronovský s.r.o. sídlí v Novém Městě nad Metují a zaměstnává celkem asi 650 lidí. Má několik poboček v Ná-
chodě, v Čenkově a v Bulharsku.  

Země původu investora: Česká republika
Odvětví: automobilový průmysl
www. http://www.hronovsky.cz

Hronovský s.r.o. 

Společnost Huisman Konstrukce je specialista v konstrukč-
ním navrhování a výrobě „hi-tech“ strojírenských výrobků s 
vysokou přidanou hodnotou. Mezi produkty firmy patří vrtné 
soupravy, pozemní a námořní jeřáby, zařízení pro pokládá-
ní potrubí v moři, zařízení pro zábavní průmysl a další. Hlav-
ní konkurenční výhoda společnosti je ve zkušenostech s ří-
zením velkých projektů od návrhu až po zákaznický servis.

Společnost Huisman působí ve Sviadnově u Frýdku-Místku 
od roku 1997. Výrobní závod patří do nadnárodní skupiny 
Huisman, která je světovou špičkou ve svém oboru. Další vý-
robní závody jsou v Číně, Brazílii a v nizozemském Schieda-
mu, kde je rovněž centrála celé skupiny. V Austrálii, Norsku a 
Singapuru má firma obchodní zastoupení včetně projektové 
a servisní podpory. 

Výrobky společnosti Huisman míří výhradně na export do 
celého světa. Zařízení ze Sviadnova je možné vidět například 

v Mexickém zálivu, u pobřeží Afriky, na amerických ropných 
polích, v západní Austrálii nebo v Hongkongu. Mezi nejvý-
znamnější zákazníky patří společnosti VARD, Heerema Off-
shore Service B.V., Subsea 7, COSCO a Vekoma.

Za posledních pět let investoval Huisman ve Sviadnově přes 
775 mil. Kč. Firma vystavěla moderní vývojové a konstrukč-
ní centrum, montážní halu a několik výrobních a provozních 
budov, modernizovala výrobní prostory a procesy a rozšířila 
stávající skladovací a testovací plochy. Investice do vlastní-
ho výzkumu a vývoje dosáhly v posledních třech letech 20 
mil. Kč.

Skupina Huisman uzavřela v roce 2016 nové zakázky na je-
řáby s kombinovanou nosností 20 000 tun v celkové výši 
okolo 300 milionů EUR. Jeřáby budou zkonstruovány ve vý-
robních zařízeních skupiny Huisman v Nizozemí, České re-
publice a Číně.

Země původu investora: Nizozemí
Odvětví: strojírenský průmysl
www.huismanequipment.com/cz

Huisman Konstrukce, s.r.o. 
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Firma působí v kraji ve Vrbně pod Pradědem od roku 1991, koncem roku 2006 se začlenila do koncernu Husqvarna, který 
se stal majitelem firmy GARDENA Manufacturing GmbH, včetně jejích výrobních závodů. V roce 2011 byla firma přejme-
nována na Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o.  

Firma se zabývá výrobou forem pro vstřikování technických dílů a termoplastů převážně pro automobilový průmysl a za-
hradní techniku. K tomu používá technologii vstřikování termoplastických hmot do lisovacích forem na nejmoderněj-
ších vstřikovacích lisech předních evropských výrobců. Pro zajištění vysoké přesnosti výroby technicky náročných vý-
lisků a její reprodukovatelnosti využívá neustále obnovovaný strojní park s CNC řízením, roboty a dopravními pásy. Toto 
technologické zázemí umožňuje splnit nejpřísnější kritéria kvality automobilového a elektrotechnického průmyslu. Firma 
disponuje strojním parkem o uzavírací síle od 25 tun až do 1 500 tun, vyrábějící široký sortiment výlisků o hmotnosti od 
5 g do 5 000 g.

Firma zaměstnává okolo 650 lidí, z toho 150 v druhém výrobním závodě v Bruntále. Vlastní výrobní prostory o rozloze 
14 700 m2. Mezi hlavní odběratele společnosti se řadí Husqvarna, Gardena, Hella a Automotive lighting.

Země původu investora: Německo
Odvětví: pryžová a plastová výroba
http://husqvarnamanufacturing.cz

Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. 

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC), se sídlem v průmyslové zóně v Nošovicích, je historicky 
největší zahraniční investicí v České republice. Výstavba závodu proběhla v rekordním čase – od vztyčení prvního pilíře 
k zahájení sériové výroby uběhlo pouhých 19 měsíců. Jedná se o první výrobní závod Hyundai v Evropě, který odbor-
ná veřejnost právem označuje za jednu z nejmodernějších automobilek v Evropě. Všechny modely, vyráběné v závodě 
HMMC, byly vyvinuty speciálně pro evropský trh v Technickém centru Hyundai v německém Rüsselsheimu a odpovídají 
vysokým požadavkům zdejších zákazníků na kvalitu, bezpečnost a atraktivní design. 

V současnosti nošovická společnost zaměstnává téměř 3,5 tisíce vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Ti ročně vyrobí 
až 350 000 aut, která se rozjedou do 66 zemí světa – především do celé Evropy, ale také do Mexika, Austrálie, Egypta 
nebo do zemí Blízkého Východu. V červnu 2016 byl v závodě vyroben v pořadí dvoumiliontý vůz Hyundai Tuscon. V pře-
hledu právě vyrobených dvou milionů aut byli největšími odběrateli Německo, Velká Británie, Rusko, Španělsko, Itálie, 
Francie a Česká republika. Na domácí trh bylo dodáno 77 600 aut z nošovické produkce, tedy necelá 4 procenta celko-
vé dosavadní výroby.

Země původu investora: Jižní Korea
Odvětví: automobilový průmysl
www.hyundai-motor.cz

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
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Společnost ITT Corporation je diverzifikovaný přední výrobce vysoce technicky vyvinutých komponent pro průmysl, ener-
getiku a dopravu. Strukturu americké nadnárodní společnosti ITT tvoří čtyři základní centra. Jedním z těchto center je di-
vize Motion Technologies, která má dvě obchodní jednotky: Friction (brzdové destičky pro automobilový průmysl) a KONI 
(nárazníky pro automobilový a železniční průmysl). Společnost ITT Holdings Czech Republic je v divizi Motion Technolo-
gies klíčovým hráčem, protože je největším centrem pro více oborů. Vyrábí brzdové destičky pro osobní automobily, lehká 
užitková vozidla a nákladní vozidla v obchodní jednotce Friction a nárazníky pro železniční vozy v obchodní jednotce KONI.

Společnost ITT zahájila své působení v Ostravě v roce 2009 pouze s obchodní jednotkou Friction s 200 zaměstnanci. Ve 
stejném roce zde vyrobili 6 milionů brzdových destiček. Do roku 2014 se počet zaměstnanců ztrojnásobil, výroba vzrost-
la na 30 milionů brzdových destiček a včetně výsledků obchodní jednotky KONI, která zde zahájila své působení v roce 
2011, dosáhla obratu ve výši 180 milionů dolarů. Zpočátku byla hlavním zákazníkem závodu německá společnost Conti-
nental AG a i dnes se obchodní jednotka Friction zaměřuje zejména na evropský trh. Na druhé straně má obchodní jed-
notka KONI zákazníky po celém světě a ze svého výhodného umístění ve střední Evropě zasílá výrobky do Evropy, USA, 
na Blízký východ, do Indie a Číny. V roce 2015 se firma zavázala investovat do ostravského závodu umístěného v CTPar-
ku Ostrava-Hrabová dalších 10 milionů dolarů.

Země původu investora: USA
Odvětví: strojírenský průmysl
www.itt.com

ITT Holdings Czech Republic s.r.o. 

IVG Colbachini S.p.A. – italský výrobce průmyslových hadic s 50 letou tradicí, působící i v dalších oblastech průmyslu, 
vlastní v České republice společnost IVG Colbachini CZ s.r.o. se sídlem v Krnově.

Společnost IVG Colbachini CZ vstoupila do Moravskoslezského kraje v roce 2002 a výrobu zahájila v roce 2004. Pro své 
sídlo si vybrala krnovskou průmyslovou zónu Červený Dvůr, kde v roce 2002 postavila novou výrobní halu, která byla 
v průběhu roku 2016 v rámci investičního projektu rozšířena o přístavbu a současně byly ve stávajících prostorách insta-
lovány dvě nové linky s vyspělejšími výrobními technologiemi. Firma se dlouhodobě chová společensky odpovědně, le-
tošní zvýšení výrobní kapacity přineslo i nová pracovní místa.

Firma vyrábí gumové hadice pro střední a nízké tlaky, využívané v mnoha průmyslových sektorech. Průmyslový podnik 
IVG patří mezi nejpokrokovější v oboru, navazuje na bohaté zkušenosti získané působením na pěti kontinentech, což 
umožňuje vyvíjet a individualizovat výrobky podle specifických požadavků každého zákazníka.

Země původu investora: Itálie
Odvětví: gumové hadice
www.ivgspa.it

IVG Colbachini CZ s.r.o. 
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Ryze česká IT firma K2 atmitec s.r.o. působí v Ostravě již od roku 1991. Zabývá se vývojem a distribucí svého stěžejního 
produktu – informačního systému K2 – výkonného ERP a CRM řešení pro řízení firemních procesů ve středních a velkých 
firmách, kde je využíván již více než 20 let. Dále provozuje cloudové služby ve vlastním datovém centru a nabízí komplet-
ní outsourcing firemního IT. Má zkušenosti ze stovek úspěšných výrobních i obchodních firem různých velikostí a oborů. 

O provoz a servis Informačního systému K2 se vždy stará stejný tým, který jej zaváděl. Konzultanti tak mají vždy naprostý 
přehled o používaném řešení a úpravy jsou tak rychlejší, stabilnější a levnější.

Firma provozuje jedno z nejmodernějších datových center ve střední Evropě. Je na trhu jediným dodavatelem komplex-
ního informačního systému, který má k dispozici vlastní datové centrum.

Země původu investora: Česká republika
Odvětví: ICT
www.k2.cz

K2 atmitec s.r.o. 

KVADOS je od roku 1992 respektovaným výrobcem a dodavatelem vlastních softwarových řešení pro oblasti obchodu, 
výroby, logistiky a řízení vnitrofiremních procesů.

Řešení společnosti se každodenně uplatňují ve 12 zemích světa a přispívají nejen k lepším hospodářským výsledkům zá-
kazníků, ale mnohde i k optimalizaci procesů a změn myšlení lidí.

Inovace jsou podstatou společnosti a tak neustále hledají nové myšlenky, cesty, postupy a technologie. Kromě trvalých 
investic do vlastního oddělení výzkumu a vývoje spolupracují s předními světovými partnery, řadou vysokých škol a jsou 
členy oborového sdružení IT Cluster. Jako jedna z mála českých softwarových společností disponuje vlastním datovým 
centrem.

Země původu investora: Česká republika
Odvětví: ICT
www.kvados.cz

KVADOS, a.s. 
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Firma LANEX a.s. je spolehlivý obchodní partner. Firemní slogan ,,You can be sure´´ je vyjádřením podstaty našeho vztahu 
k zákazníkům. Tradice výroby textilních lan sahá v Bolaticích až do roku 1949. Značka LANEX se přitom úspěšně rozvíjí 
od počátku 90. let 20. století. 

Základní podnikatelskou strategií od začátku 90. let je proexportní orientace, budování firmy evropského formátu založe-
né na specializaci, vývoji, aplikací nových technologií, kvalitě a flexibilitě. LANEX působí celosvětově svými dodávkami do 
více než 50 zemí, přičemž dominantní podíl mají trhy EU a Ruska. Podíl exportu tvoří 85 % z obratu.

Firma přináší technologicky vyspělé produkty z různých oborů technického textilu. Od vysokopevných polypropylenových 
vláken po vlákna pro umělé trávníky, od lodních lan po lana horolezecká či záchranná. V každém sortimentu se orientu-
je na specializaci, výklenkové trhy, rychlé dodávky na míru a na čas. Posláním firmy je individuální přístup k zákazníkovi, 
stálá péče o jakost, vývoj produktů a zvyšování jejich užitné hodnoty budovat a upevňovat dlouhodobé partnerské vztahy 
se zákazníky. Dále přitom posiluje image seriózní, respektované a úspěšné firmy, budující své jméno na světovém trhu.

Země původu investora: Česká republika
Odvětví: technická vlákna, technický textil
www.lanex.cz

LANEX a.s. 

Společnost MAHLE Behr Ostrava s.r.o. byla založena v roce 2006 a od roku 2013 je součástí nadnárodní skupiny MA-
HLE. Ta ve svých 170 výrobních závodech a 15 vývojových centrech zaměstnává více než 76 000 lidí a patří mezi nejvý-
znamnější dodavatele dílů pro automobilový průmysl na světě. V České republice jsou umístěny ještě další dva výrobní 
závody a to v Mnichově Hradišti a Holýšově. V Mošnově jsou vyráběny především celé moduly i jednotlivé komponenty k 
systémům chlazení motoru: přímé i nepřímé vodní a vzduchové chladiče, nízkoteplotní i vysokoteplotní chladiče. Dále pak 
kondenzátory a topná tělesa k chlazení vozidel. Mezi hlavní zákazníky patří: Daimler, Volvo, VW, Audi, GM, Ford, PSA, Ja-
guar, atd. V současné době je realizována dostavba v pořadí již osmé výrobní osy, která by měla být uvedena do provozu 
společně s novou technologií na jaře roku 2017. Firma nyní zaměstnává 1 250 pracovníků a s ohledem na výše uvedené 
rozšiřování je počítáno s dalším nárůstem. Strategický plán pak předpokládá v roce 2019 více než 1 500 zaměstnanců. 

Země původu investora: Německo
Odvětví: automobilový průmysl
www.mahle.com

Mahle Behr Ostrava s.r.o. 
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V roce 2011 vznikla sloučením tří firem (Hayes Lemmerz Holding, Hayes Lemmerz Autokola a Hayes Lemmerz Alukola) 
společnost Hayes Lemmerz Czech s.r.o. se sídlem v Ostravě-Kunčicích. O rok později byl dosavadní německý vlastník 
Hayes Lemmerz odkoupen a sloučením s dalšími dvěma firmami vznikla globální společnost Maxion Wheels. To mělo 
dopad na změnu oficiálního názvu společnosti v roce 2015 na Maxion Wheels Czech s.r.o. 

Maxion Wheels je největší společností na světě vyrábějící kola pro automobilový průmysl s téměř 100 letou kombinací 
zkušeností, technologie a nejlepších lidí.

Firma je předním dodavatelem největších světových výrobců automobilů, jako je Hyundai, Ford, Renault, Porsche, Kia, 
Peugeot, BMW, Škoda, Volkswagen, Opel a další.

Země původu investora: Brazílie
Odvětví: automobilový průmysl
www.maxionwheels.com

Maxion Wheels Czech s.r.o. 

Pila Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. je součástí mezinárodního koncernu Mayr Melnhof Holz Holding AG., který patří mezi 
přední evropské špičky v oblasti zpracování dřeva.

Firma vznikla v Moravskoslezském kraji v roce 2002, od roku 2006 provozuje největší pilu v České republice.

Hlavním produktem paskovské společnosti je řezivo, z vedlejších pilařských produktů (piliny, hobliny) pak vyrábí prvotřídní 
pelety Royal Pellets vyznačující se vysokou výhřevností a pohodlnou manipulací. Pila je rovněž významným dodavatelem 
štěpky pro papírenský průmysl.

Firma se hlásí k trvale udržitelnému rozvoji ve smyslu pečlivé hospodárnosti, ochrany životního prostředí a zodpovědnos-
ti vůči společnosti.

Země původu investora: Rakousko
Odvětví: dřevařský průmysl
www.pilapaskov.cz

Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.
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Společnost Hyundai MOBIS, založená v červenci 1977 v jihokorejském Soulu pod názvem Hyundai Precision Industry, se 
prosadila jako výrobce kontejnerů a během pouhých prvních tří let předstihla dosavadní špičky tohoto oboru. V průběhu 
devadesátých let se společnost MOBIS přeorientovala na automobilový průmysl a začala vyrábět vozy Hyundai Galloper 
a Hyundai Santamo, jejichž produkci v roce 1999 převzala Hyundai Motor Company. Ke konci roku spustila výrobu mo-
dulů a v listopadu 2000 proběhla formální transformace společnosti včetně změny názvu na Hyundai MOBIS.

Česká pobočka Mobis Automotive Czech s.r.o., která byla založena koncem roku 2006 s celkovou investicí 72 000 000 
eur, sídlí na ploše o rozloze 74 000 m2 v průmyslové zóně Nošovice. 

Druhá nově postavená továrna v průmyslové zóně v Mošnově na Novojičínsku začala vyrábět počátkem roku 2017, pra-
covat by v ní mělo přes 900 lidí. Investice dosáhla zhruba čtyř miliard korun. Závod bude vyrábět světlomety pro automo-
bilky Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku a Kia ve slovenské Žilině.

Země původu investora: Jižní Korea
Odvětví: automobilový průmysl
www.mobis-auto.cz

Mobis Automotive Czech s.r.o. 

Společnost Mölnlycke Health Care (MHC) je přední světový výrobce produktů pro ošetřování ran, chirurgických pro-
středků pro jednorázové použití a poskytovatel služeb pro zdravotní sektor. Zaměstnává na 7 500 lidí v bezmála 90 
zemích světa.

V bývalém černouhelném dole Dukla na okraji Havířova vznikla nová hala Mölnlycke Health Care, ve které by mělo postup-
ně získat práci až 300 lidí. Výstavba nové haly si vyžádala investici ve výši 1,6 miliardy Kč, samotná výroba bude zahájena 
v polovině roku 2017. MHC již jeden výrobní závod v Moravskoslezském kraji má, a to v Karviné, kde s výrobou započala 
již v roce 2002. V karvinském závodě společnost zaměstnává více než 700 lidí. MHC je tak dalším příkladem investora, 
který se na základě pozitivních zkušeností rozhodl rozšířit své výrobní kapacity v Moravskoslezském kraji. 

Země původu investora: Švédsko
Odvětví: farmaceutický průmysl
www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care
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Společnost Mondelez Czech Republic s.r.o. je součástí skupiny společností Mondelēz International, která je předním svě-
tovým výrobcem čokolády, sušenek, žvýkaček a bonbonů. V současné době zaměstnává téměř 100 tisíc zaměstnanců 
a své výrobky prodává ve 165 zemích světa. Mezi její nejznámější značky patří čokoláda Milka a Cadbury, sušenky Oreo 
a LU nebo žvýkačky Trident. 

Mondelēz International je v České republice a na Slovensku jedničkou ve výrobě sušenek a čokoládových cukrovinek. 
Do portfolia produktů na těchto trzích patří značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, 
TUC či Zlaté. Obchodní zastoupení firmy prodává na území České a Slovenské republiky 430 produktů pod 19 značkami. 
V obou zemích společnost zaměstnává téměř 2,5 tisíce zaměstnanců. Vedle opavské továrny provozuje v České repub-
lice ještě další dva výrobní závody, a to v Lovosicích a Mariánských Lázních.

Země původu investora: USA
Odvětví: potravinářský průmysl
www.mondelezinternational.com / Mondelez.jobs.cz

Mondelez Czech Republic s.r.o. 

OKIN Business Process Services se během svojí třináctileté existence zařadila mezi nejvýznamnější a současně nejrych-
leji rostoucí, české globálně působící service providery.

Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti dodávky podnikových procesů. Jedná se zejména o podporu obchodní 
sítě, tvorbu návrhů technických řešení a cenových nabídek, kompletní řízení projektů a realizace dodávky služeb, řízení 
třetích stran, zajišťování technické podpory a dohledu, vícejazyčnou zákaznickou podporu a další nové služby v oblas-
tech, jako je Cloud a Security.

OKIN BPS poskytuje všechny své služby v 5 hlavních evropských jazycích, a technickou zákaznickou podporu v dalších 
11 jazycích. Ze svých tří servisních center obsluhuje koncové uživatele po celém světě, 24 hodin denně, 365 dní v roce. 
V současné době expanduje do nově vznikajících technologických řešení, jakými jsou automatizace a koncepty využíva-
jící prvků umělé inteligence a strojového učení s cílem skokového zvyšování produktivity, efektivity procesů a zákaznické 
spokojenosti.

Země původu investora: Česká republika
Odvětví: ICT, podnikové služby
www.okinbps.com

OKIN BPS, a.s.
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Společnost OSRAM, se sídlem v německém Mnichově, je globálním lídrem v oblasti výroby světelných zdrojů a osvětlo-
vání, s více než 100 letou tradicí. Portfolio společnosti pokrývá jak high-tech aplikace založené na technologii LED, jako 
je infračervené a laserové osvětlování, tak propojená inteligentní řešení osvětlování budov i měst.

Výrobní závod OSRAM v Bruntále zahrnuje dva typy výroby. Jedná se o výrobu komponent (dráty a spirály) pro tradiční 
světelné zdroje, které jsou dodávány zákazníkům po celém světě. Druhá část výroby je zaměřena na speciální světelné 
zdroje z oblasti Display/Optic (vysokotlaké metalhalogenidové výbojky) s využitím v průmyslu (např. při výrobě LCD disple-
jů), v zábavním a filmovém odvětví a ve zdravotnictví. Oba typy výroby jsou podporovány lokálním vývojovým oddělením.

Země původu investora: Německo
Odvětví: elektrotechnický průmysl
www.osram.cz

OSRAM Česká republika s.r.o. 

PEGATRON Czech s.r.o. (dříve ASUS Czech) je součástí nad-
národní korporace PEGATRON/UNIHAN Corp. se sídlem v Tai-
pei na Taiwanu, kde začínala jako malý výrobce základních 
desek s několika málo zaměstnanci. Dnes patří mezi přední 
technologické společnosti na Taiwanu a po celém světě má 
více než 12 500 zaměstnanců. Produkty společnosti nalez-
neme téměř ve všech kategoriích trhu s informačními techno-
logiemi, včetně počítačových komponent, periferních zaříze-
ní, notebooků, tabletů, serverů nebo smartphonů. Společnost 
nabízí bohaté portfolio úžasných inovativních produktů, které 
předčí představivost uživatelů, jelikož jsou zcela připraveny na 
příchod nové éry cloud computingu.

V ostravské průmyslové zóně Hrabová působí firma od roku 
2005. Zaměstnává zde okolo 1 000 lidí. Byla první firmou, kte-
rá v zóně působila, v závodě o celkové ploše 65 000 m2. Za-
čátkem roku 2006 byla uvedena do provozu další budova, ve 

které našly sídlo centrální sklad a přestěhovaná divize služeb 
zákazníkům. V srpnu 2008 byla společnost v návaznosti na 
změny v mateřské firmě přejmenována na nynější PEGATRON 
Czech s.r.o.

Pegatron Czech se zabývá výrobou stolních počítačů, set 
top boxů a LCD televizorů a službami zákazníkům, což jsou 
především servisní služby týkající se komponent, vyráběných 
ve výrobních jednotkách mateřské společnosti. Třetina akti-
vit mateřské společnosti probíhá v Evropě, proto si investor 
zvolil Českou republiku pro svou permanentní výrobní základ-
nu. Tato lokalita v Moravskoslezském kraji byla vybrána také 
převážně z důvodu místní kvalifikované pracovní síly a vysoké 
efektivity práce. Firma spolupracuje se středními školami tech-
nického zaměření a s VŠB-TU Ostrava, jejímž absolventům na-
bízí možnost uplatnění nabytých vědomostí a získání zkuše-
ností z práce ve velké nadnárodní společnosti.

Země původu investora: Taiwan
Odvětví: ICT
www.pegatroncorp.com

Pegatron Czech s.r.o. 
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Společnost PLAKOR Co., LTD patří k předním jihokorejským výrobcům plastů již od roku 1967. O čtyři desetiletí později 
zahájila firma PLAKOR CZECH s.r.o. specializovanou výrobu lakovaných plastových dílů pro automobilový průmysl v prů-
myslové zóně Ostrava-Mošnov. Zde zaměstnává přibližně 1100 osob. V roce 2013 se stal PLAKOR CZECH s.r.o. součástí 
společnosti SAMBO MOTORS. 

PLAKOR vyrábí střední až velké vstřikované plastové komponenty (nárazníky, spojlery, přístrojové desky, mřížky chladičů 
a díly pátých dveří). Formy vznikají v tradičním výzkumném středisku společnosti PLAKOR v Koreji a skutečná výroba – 
vstřikové lisování, lakování a montáž – probíhá v České republice. 

Hlavními zákazníky jsou výrobní závody dvou významných korejských výrobců: Hyundai Motors v Nošovicích a Kia Motors 
v Žilině. Průmyslová zóna Mošnov byla vybrána především s ohledem na blízkost k těmto hlavním zákazníkům.

Země původu investora: Jižní Korea
Odvětví: automobilový průmysl
www.plakor.cz

PLAKOR CZECH s.r.o. 

Skupina ROCKWOOL je největším světovým výrobcem tepelných, zvukových a protipožárních izolačních systémů na bázi 
skelné vaty. Centrála společnosti ROCKWOOL se nachází v Kodani v Dánsku. Firma vyrábí na třech kontinentech v cel-
kem 21 výrobních závodech a má obchodní zastoupení po celém světě, čímž zajišťuje výbornou dostupnost svých pro-
duktů. Společnost zaměstnává více než 10 600 zaměstnanců v 37 zemích světa.

Obchodní zastoupení společnosti ROCKWOOL, a.s. v ČR je od roku 1993. Výroba kamenné minerální vlny byla zahájena 
v roce 1998. V roce 2015 byl dokončen rozsáhlý projekt, který vytvořil sedmdesát nových pracovních míst. V současné 
době společnost zaměstnává okolo 230 pracovníků. ROCKWOOL, a.s. má sídlo v Bohumíně, kde se rovněž nachází i její 
výrobní závod, prodejní zastoupení má především v síti stavebnin. Firma předpokládá, že trh výstavby a rekonstrukcí bytů 
a bytových domů čeká postupný růst. 

Za účelem profesionální podpory prodeje a s cílem vzájemné spolupráce byla založena Obchodní skupina RW-PL/G 
s centrálou v Polsku, kterou tvoří mezinárodní uskupení 7 zemí (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Litva, 
Lotyšsko a Estonsko).

Země původu investora: Dánsko
Odvětví: stavební průmysl
www.rockwool.cz

ROCKWOOL, a.s. 
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Skupina Röchling je globální společnost, která má 8 400 zaměstnanců v 77 pobočkách ve 22 zemích. Specializuje se na 
výrobu plastových dílů. Značka Röchling dnes představuje inovativní produkty a nejmodernější technologie využívané ve 
výrobě plastů sloužících k nejrůznějšímu průmyslovému využití. Divize Automotive zásobuje výrobce automobilů po ce-
lém světě technologicky vyspělými plastovými řešeními, která jsou využívána při splňování nejnáročnějších současných 
výzev automobilového odvětví, jako jsou snížení obsahu emisí, hmotnosti a spotřeby vozů. Závod Röchling Automotive 
Kopřivnice, se sídlem v kopřivnické zóně Vlčovice, dodává díly zákazníkům v Evropě, Asii a USA od roku 2007. Od této 
doby kopřivnický závod výrazně přispívá k úspěchu celé skupiny. Firma vyrábí především inovativní plastové komponenty 
pro výrobu podvozků, motorů, vzduchových klapek a pro vedení vzduchu a vody v automobilovém průmyslu. Kromě toho 
vyrábí inovativní plastové nádrže pro selektivní způsob katalytické redukce, který snižuje emise ze vznětových motorů. 
Zvýšený zájem o produkci vedl k vyšším nárokům na výrobní, skladovací i logistické prostory. Firma rozšířila svůj prostor 
v průmyslové zóně na celkových 31 000 m2 a v květnu 2016 oficiálně uvedla do provozu nové prostory, sklady a výrobní 
zařízení. Celkové kapitálové výdaje na rozšíření a rekonstrukci činily 8 000 000 eur. Společnost Röchling Automotive nyní 
v Kopřivnici zaměstnává 130 osob, toto číslo dále poroste. Rozšiřování výroby již není plánováno. 

Země původu investora: Německo
Odvětví: pryžová a plastová výroba
https://www.roechling.com/en/automotive/

Röchling Automotive Kopřivnice s.r.o. 

Společnost SEJONG Czech s.r.o. je dceřinou firmou nadnárodní společnosti SEJONG INDUSTRIAL CO. Ltd., která je 
přítomna na všech významných automobilových trzích.

Karvinský závod byl založen v říjnu 2006 a je hlavním výrobním závodem společnosti v Evropě (dalšími jsou SEJONG 
Slovakia a SEJONG Rus).

Nejvýznamnějšími zákazníky společnosti jsou Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v Nošovicích a KIA Motors Slo-
vakia v Žilině. Společnost vyrábí několik typů výfukových systémů pro osobní automobily HYUNDAI i30, HYUNDAI ix20, 
HYUNDAI TUCSON, KIA Venga a KIA Sportage. Hlavními výrobními procesy firmy jsou tváření a svařování nerezových 
trubek a plechů.

V současnosti v SEJONG Czech pracuje přes 200 zaměstnanců v jedno-, dvou- a třísměnném provoze. Výrobní kapacita 
firmy je 350 000 výfukových systémů ročně.

Země původu investora: Jižní Korea
Odvětví: automobilový průmysl
www.sjcz.cz

SEJONG Czech s.r.o. 
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Semperflex Optimit s.r.o. je jedním z největších výrobců prů-
myslových a hydraulických hadic v Evropě a vyváží přibližně 
90 % své produkce. S více než 700 zaměstnanci je tato spo-
lečnost také jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. V 
letech 2013, 2014 a 2016 společnost získala ocenění v soutě-
ži Štika Moravskoslezského kraje (MSK). V roce 2015 získala 
ocenění za přínos k rozvoji MSK.

Od roku 1998 je tato společnost se sídlem v Odrách členem ra-
kouské skupiny Semperit, která vyvíjí, vyrábí a dodává na trh vy-
soce specializované pryžové a plastové výrobky pro zdravotnická 
a průmyslová odvětví: vyšetřovací a chirurgické rukavice, hydrau-
lické a průmyslové hadice, dopravníkové pásy, madla k pohybli-
vým schodištím, stavební profily, kotouče pro kabinové lanovky a 
výrobky pro železniční svršky. Sídlem této rakouské společnosti s 
tradicí od roku 1824 je Vídeň a její celosvětové výzkumné a vývo-
jové centrum se nachází ve městě Wimpassing v Dolním Rakous-
ku. Skupina Semperit zaměstnává po celém světě téměř 7000 
zaměstnanců. Skupina má ve světě 23 výrobních závodů a ne-
spočet prodejních zastoupení v Evropě, Asii a Americe.

Zajímavosti o společnosti
1 – Společnost Semperflex Optimit s.r.o. je největším zaměstnava-
telem na Odersku, který se vyznačuje finanční stabilitou.
2 – Společnost Semperflex Optimit s.r.o. patří mezi největší výrob-
ní závody na výrobu hydraulických a průmyslových hadic v Evropě.
18 – Tolik let je společnost Semperflex Optimit s.r.o. součástí skupiny 
Semperit Holding, se sídlem v Rakousku, předního světového výrob-
ce gumárenských výrobků.
90% své produkce exportuje Semperflex Optimit s.r.o. na zahraniční 
trhy, především do Německa, Rakouska, Polska a Ruska.
150 – Semperflex Optimit s.r.o. si roce 2016 připomněla 150-té vý-
ročí svého vzniku. První zmínka o společnosti pochází z roku 1866.
730 – Takový je počet zaměstnanců Semperflex Optimit s.r.o..
60 000 000 – Tolik metrů hadic vyrobila společnost Semperflex Opti-
mit s.r.o. v roce 2015. Pro představu na obtočení rovníku potřebujeme 
cca 40 075 000 m hadic.
660 000 000 – tento objem finančních prostředků plánuje společnost 
proinvestovat v letech 2015 a 2016. 
3 000 000 000 – Obrat, který společnost plánuje dosáhnout v roce 
2016.

Země původu investora: Rakousko
Odvětví: chemický průmysl
www.semperitgroup.com

Semperflex Optimit s.r.o. 

Společnost Shimano je světovým výrobcem cyklistických 
komponentů, rybářského vybavení a dalších sportovních 
potřeb. Naše filozofie je založená na výrobě produktů, kte-
ré spojují přírodu, volný čas a životní styl s kvalitou světo-
vé úrovně.

Team Shimano má za sebou 90 let úspěchů. V současné 
době představuje Team Shimano téměř 13 000 lidí ve více 
než 20 zemích celého světa.

Společnost Shimano Czech Republic, s. r. o. byla založena 
13. 3. 2001 a sídlí v Karviné, v průmyslové zóně Nové Pole. 

V první fázi naší existence jsme byli montážním závodem 

cyklistických komponentů, který kompletoval výrobky ze 
součástek vyrobených v Japonsku a Singapuru.

V roce 2003 byla dokončena výstavba druhé fáze továrny. 
Spolu s ní jsme rozšířili výrobní program o další procesy, 
jako například obrábění, tepelné zpracování a kování za 
studena. To také přispělo k růstu společnosti.

Dlouhodobým cílem naší pobočky je stát se exkluzivním 
výrobcem sedmi-rychlostní převodovky s vnitřním řazením.

V současné době pracuje ve společnosti Shimano Czech 
Republic, s.r.o. kolem 600 zaměstnanců.

Země původu investora: Japonsko
Odvětví: strojírenský průmysl
www.scrs.cz

Shimano Czech Republic, s.r.o. 
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Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého prů-
myslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Se svými 10 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavate-
le v Česku. Své technologie, výrobky a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru. Portfolio Siemens 
pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví. Sku-
pina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2016 obrat přes 29 miliard Kč.

Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

Země původu investora: Německo
Odvětví: elektrotechnický průmysl
www.siemens.com/cz/cz/home.html

Siemens, s.r.o. 

Od svého založení v roce 1977 v Jižní Koreji se firma SUNGWOO HITECH neustále rozšiřuje. K nejvýraznějšímu růstu do-
šlo však v posledních 5 letech. V současné době má společnost své pobočky v Jižní Koreji, Indii, Číně, Rusku, Německu, 
Mexiku, Slovenské republice a České republice. Do budoucna plánuje pokračování expanze do dalších zemí světa. Ve 
výstavbě jsou další továrny v Uzbekistánu a Číně.

Klíčovými odběrateli jsou společnosti General Motors, Hyundai, Kia, BMW, Daimler, Volkswagen, Nissan a Renault.

Hlavními produkty vyráběnými firmou SUNGWOO HITECH s.r.o., která od roku 2005 sídlí v průmyslové zóně Ostrava – 
Hrabová, jsou vnitřní ocelové součásti pro osobní automobily. 

Jednotlivé díly jsou  dopravovány přímo k finálnímu výrobci automobilů, Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v No-
šovicích a Kia Motors Slovakia s.r.o. v Žilině, kde se z těchto výrobků svařují hotové skelety (nosné konstrukce) automobilů.

Země původu investora: Jižní Korea
Odvětví: automobilový průmysl
www.swhitech.cz

SUNGWOO HITECH, s.r.o. 



6564 ARR Významní investoři v Moravskoslezském kraji

Kopřivnická automobilka, známá pod značkou TATRA, se řadí 
mezi nejstarší automobilky světa a svou více než 120 letou 
nepřetržitou činností značným způsobem ovlivnila automobi-
lový průmysl nejen v České republice, ale i zahraničí. Od roku 
2013 je společnost TATRA TRUCKS ve vlastnictví českých ak-
cionářů a prochází restrukturalizací s cílem zefektivnit výrobu 
a prodej.

TATRA TRUCKS a.s. úzce spolupracuje se společnostmi sku-
piny CZECHOSLOVAK GROUP. Dohromady tak vytváří více 
než 4000 pracovních míst.

TATRA TRUCKS a.s. má dceřinou společnost – TATRA ME-
TALURGIE a.s.. Nosným výrobním programem jsou těžká 
nákladní off-road vozidla a automobily pro kombinovanou 
přepravu terén-silnice, které jsou v rámci zvyšujících se zá-
kaznických požadavků neustále zdokonalovány. 

Významnou výhodou společnosti TATRA TRUCKS a.s., nejen 
v oblasti vývojových, ale rovněž výrobních kapacit, je vysoká 
úroveň lidského potenciálu.

Nákladní vozidla značky TATRA jsou založena především 
na tatrovácké koncepci automobilu, kterou se doposud ne-
podařilo nikomu úspěšně napodobit. Těžká nákladní vozidla 
z Kopřivnice jsou pověstná díky své průchodnosti nejtěžšími 
terény v extrémních klimatických podmínkách, vysoké spoleh-
livosti a vynikajícím užitným vlastnostem. 

Mezi významná obchodní teritoria společnosti patří Indie, 
země Arabského poloostrova, Austrálie a EU. Na domácím 
trhu (Česká republika, Slovensko), mezi zákazníky dominuje 
Hasičský záchranný sbor ČR, HZZ SR, Armáda ČR a Ozbroje-
né síly SR, Lesy Slovenské republiky, střediska správy a údrž-
by silnic a mnoho dalších obchodních partnerů, jejich počet 
každoročně narůstá.

Země původu investora: Česká republika
Odvětví: automobilový průmysl
www.tatra.cz

TATRA TRUCKS a.s.

Teva Czech Industries s.r.o., (dříve IVAX, Galena) je významným farmaceutickým výrobcem s dlouholetou historií. Její síd-
lo se nachází v Opavě – Komárově. 

Ve svém širokém portfoliu má generické léčivé přípravky – především antiastmatika, cytostatika, imunosupresiva, hypo-
lipidemika, antihypertenziva aj. – v podobě tablet, tobolek a kapalných lékových forem, dále také volně prodejné léky, 
účinné farmaceutické látky a rostlinné extrakty. Produkty splňují uznávané standardy kvality a jsou exportovány do řady 
zemí celého světa, včetně USA a západní Evropy. 

Na úspěších společnosti a plnění náročných cílů se podílí více než 1500 zaměstnanců. V roce 2006 se společnost sta-
la součástí nadnárodní skupiny Teva.

Země původu investora: Nizozemí
Odvětví: farmaceutický průmysl
www.tevapharm.cz

Teva Czech Industries s.r.o. 
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Tieto je největší severoevropská IT společnost poskytující komplexní IT servis. Zajišťuje také služby v oblasti vývoje produktů 
pro firmy působící v odvětví komunikací a integrovaných technologií. Společnost Tieto se sídlem ve finských Helsinkách za-
městnává přes 13 000 expertů téměř než 20 zemích světa. Obrat činí přibližně 1,5 miliardy eur. 

Do České republiky společnost Tieto vstoupila v roce 2001 a v roce 2004 otevřela své softwarové centrum v Ostravě. S více 
než 2 200 zaměstnanci je jedním z největších zaměstnavatelů v oblasti IT služeb v České republice a největším v Moravsko-
slezském kraji. Z hlediska počtu kmenových zaměstnanců je česká pobočka třetí největší pobočkou Tieto korporace na světě. 
První dvě místa zaujímají mateřské země Finsko a Švédsko.

Během relativně krátké doby se společnosti Tieto podařilo vybudovat stabilní zázemí pro lidi různých věkových kategorií z růz-
ných koutů nejen České republiky, ale i celého světa. Koncem roku 2012 přesídlili zaměstnanci společnosti Tieto Czech do 
nových prostorů Tieto Towers, které představují moderní a flexibilní pracovní prostředí.

Společnost Tieto Czech je známá pro svou severskou kulturu, která je založena na důvěře a otevřenosti. Tieto Czech se pra-
videlně umisťuje v žebříčcích nejatraktivnějších IT zaměstnavatelů v České republice a je také Cyklozaměstnavatelem roku 
v Moravskoslezském kraji. Ve spolupráci se středními a vysokými školami podporuje technické vzdělávání a organizuje i vlastní 
start-upové programy. V součinnosti se svými zaměstnanci pořádá také charitativní projekty s regionálním dosahem.

Země původu investora: Finsko
Odvětví: ICT
www.tieto.cz

Tieto Czech s.r.o. 

Třinecké železárny jsou největší českou hutí s domácím kapitálem, která má v současné době největší podíl na tuzemské 
produkci oceli. Společně s Moravia Steel a desítkami dceřiných společností se řadí k významným průmyslovým uskupe-
ním ve střední Evropě.

Tradice výroby sahá až do roku 1839. Hlavní výrobkové portfolio tvoří především dlouhé válcované výrobky – válcovaný 
drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary. Více než 
polovina roční produkce směřuje k zákazníkům z více než 60 zemí celého světa.

Technologická činnost je zaměřena na optimalizaci a propojení výrobních technologií, inovace a vývoj nových špičkových 
produktů, snížení negativních dopadů na životní prostředí a zlepšení stávající kvality celé škály výrobního sortimentu.

Země původu investora: Česká republika
Odvětví: hutnický a slévárenský průmysl
www.trz.cz

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 
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Společnost UFI FILTERS S.P.A. vznikla v roce 1972 v Itálii. Dnes je tato firma, se svými více než 3000 položkami náhrad-
ních dílů značky UFI FILTERS, jedním z nejvýznamnějších distributorů v 70 zemích světa. Celosvětově zaměstnává až 
3 800 lidí v 17 závodech, kde vyvíjí a vyrábí automobilové, průmyslové a hydraulické filtry. 

V roce 2014 si pronajala v ostravském CTParku 10 000 m2 plochy, na které zřídila svůj výrobní závod UFI FILTERS Czech. 
Do konce roku 2014 zaměstnala více než 100 lidí. Jejich počet se v dalších letech zvýšil až na 300 pracovníků. Developer 
CTP do nového provozu investoval 8 mil. eur. Společnost UFI Filters je v ostravském průmyslovém parku po firmách ITT 
a Brembo již třetí italskou společností, vyrábějící automobilové komponenty. 

Země původu investora: Itálie
Odvětví: strojírenský průmysl
www.ufi.it/en

UFI FILTERS Czech, s.r.o. 

VAE CONTROLS Group, a.s. je mateřskou společností skupi-
ny firem, které komplexně zabezpečují projektování, vývoj SW, 
HW, strojní výrobu, montáže a dodávky v oblasti petrochemie, 
energetiky a ekologie.

Tato česká společnost má dlouholetou tradici, bohaté zku-
šenosti v oboru a jasnou vlastnickou strukturou. V roce 1993 
byla založena firma VAE CONTROLS, s.r.o. se zaměřením ze-
jména na komplexní výstavbu a rekonstrukci terminálů a skla-
dů ropných látek a řídicí systémy vodárenských sítí, čistíren 
a úpraven vod. Ta se v roce 2009 transformovala do člena hol-
dingové společnosti VAE CONTROLS Group, a.s.

Ve svém oboru má dominantní postavení na domácím trhu 
a také řadu úspěšně realizovaných projektů v zahraničí. Přímo 
nebo prostřednictvím smluvních partnerů působí v řadě zemí 
v Evropě, Asii, Africe a Americe.

Firma zabezpečuje projektování a komplexní dodávky techno-
logií skladů a terminálů ropných produktů, projektuje a dodává 
zařízení a řídicí systémy pro úpravny a čistírny vod a centrální 

vodárenské dispečinky. Disponuje vlastním projekčním útva-
rem, softwarovým vývojářským a servisním centrem. Kromě 
průmyslových řídicích systémů dodává související silnoprou-
dá, slaboproudá a technologická zařízení, včetně veškerých 
inženýrských a projekčních služeb, záručního a pozáručního 
servisu. Dále vyvíjí, vyrábí a dodává speciální elektronická za-
řízení do prostředí s nebezpečím výbuchu, zařízení průmy-
slové automatizace, elektrorozvaděče, speciální průmyslová 
strojní a elektronická zařízení, jednotky pro rekuperaci benzí-
nových par a další.

Hlavními zákazníky společnosti jsou petrochemické společ-
nosti, majitelé a provozovatelé skladů pohonných hmot a dal-
ších ropných produktů, chemické podniky, armádní logistické 
složky, letištní operátoři, vodohospodářské a energetické spo-
lečnosti, města a obce.

Součástí VAE CONTROLS Group jsou i firmy, které projektují 
a dodávají  automatizované systémy pro energetický průmysl 
(řízení parních turbin, VN rozvoden a VN energetických sítí a 
vysokotlakých kotlů).

Země původu investora: Česká republika
Odvětví: energetika, vodárenství, petrochemie
www.vaecontrols.cz

VAE CONTROLS Group, a.s. 
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Varroc Lighting Systems je globálním centrem vývoje a předním světovým výrobcem vnějšího osvětlení pro automobilo-
vý průmysl. Společnost dodává světelnou techniku předním výrobcům automobilů včetně prémiových značek. V Čes-
ké republice Varroc Lighting Systems provozuje výzkum, aplikační vývoj a výrobu předních světlometů, zadních svítilen 
a elektronických řídících jednotek pro automobilový průmysl. S více než 2500 zaměstnanci patří k významným zaměst-
navatelům v Moravskoslezském kraji i celé České republice. Varroc Lighting Systems v České republice působí se dvěma 
výrobními závody, nástrojárnou a globálním vývojovým centrem ve třech lokalitách. Varroc má silné postavení ve výzku-
mu, vývoji a inovacích, díky čemuž patří ke světovým lídrům v oblasti světelné techniky. Strategie společnosti celosvětově 
počítá se silnou technickou základnou. Právě na tom staví posilování svých pozic na globálním trhu.

Společnost Varroc významně posílila v oblasti inovací a know-how, v lednu 2017 otevřela nové Vývojové centrum elek-
troniky v Šenově u Nového Jičína. Díky investici přesahující 24 milionů korun se podařilo vybudovat jedno z nejmoder-
nějších takto specializovaných vývojových pracovišť nejen v Moravskoslezském kraji, ale v rámci celé České republiky.

Země původu investora: Nizozemí, Indie
Odvětví: automobilový průmysl
www.varroc.cz

Varroc Lighting Systems, s.r.o. 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnější česká strojírenská skupina se silnou pozicí ve vybraných segmen-
tech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje 
moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a know-how založeným na výzkumu a vývoji. 

Tradiční výroba sériových produktů a engineeringové obory byly doplněny dvěma novými oblastmi: green technology – 
CNG, bioplyn a další – a informačními technologiemi. Vítkovice jsou jedním z těch, kteří dynamicky rozvíjejí projekt pro 
přechod pohonu automobilů z klasických paliv na alternativní pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Vlastní řadu obo-
rových certifikací renomovaných mezinárodních společností. Tvůrčí a inovační potenciál rozvíjejí i při přípravě a realizaci 
velkých investičních akcí, jako jsou retrofity tepelných elektráren společnosti ČEZ, a v neposlední řadě také v programu 
výroby komponent pro jadernou energetiku.

Země původu investora: Česká republika
Odvětví: strojírenský průmysl
www.vitkovice.cz

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 



7372 ARR Významní investoři v Moravskoslezském kraji

Vyncke, společnost z oboru energetického strojírenství, dodává zdroje energie vyrábějící čistou energii z biomasy, a to 
zejména z výrobních odpadů potravinářského a dřevařského průmyslu. Silnou stránkou firmy s více než stoletou historií 
a vlastním know-how pro ekologicky čisté spalování, které investicemi do výzkumu a vývoje neustále zdokonaluje, jsou 
technologicky vyspělá zákaznická řešení produkující energie s výkony do 100 MW. V současné době firma pracuje na 
vývoji menších jednotek pro ekologickou výrobu energie z tříděného městského odpadu.

Původem vlámská rodinná firma působí v ČR od začátku 90. let, zpočátku pouze jako výrobní závod, dnes již téměř sa-
mostatný podnik s vlastními technologiemi a obchodními aktivitami pro region Střední a Východní Evropy. Vyncke s.r.o. 
sídlí v moderním, zelení obklopeném areálu u Frýdku-Místku, kde současných 115 zaměstnanců, převážně techniků, 
pracuje na zakázkách s vysokou přidanou hodnotou zejména na export. Mezi významné zákazníky firmy patří například 
IKEA, Nestlé, Veolia, Cargill a další světové značky.

Země původu investora: Belgie 
Odvětví: energetika
www.vyncke.com

Vyncke s.r.o. 

Společnost WALMARK se sídlem v Třinci, přední výrobce farmaceutických přípravků a doplňků stravy, působí v Morav-
skoslezském kraji již 25 let. Na trhu ve 44 zemích světa lze koupit až 1500 produktů pod značkou Walmark.

V oblasti zdravotní péče je Walmark nejrychleji rostoucí firma ve střední Evropě. Díky svému zaměření na inovace umož-
ňuje svým zákazníkům dělat nejlepší možná rozhodnutí, co se týče jejich zdraví.

Kromě silného postavení v Česku a na Slovensku má rychle expandující dceřiné společnosti v dalších sedmi evropských 
státech. Díky rychlému rozvoji zahraničně obchodních aktivit dnes skupina podniků Walmark realizuje více než 2/3 svých 
tržeb v zahraničí.

Země původu investora: Česká republika
Odvětví: farmaceutický průmysl
www.walmark.cz

WALMARK, a.s.
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