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NEJVÍCE INVESTORŮ V PRŮMYSLOVÝCH ZÓNÁCH V MORAVSKOSLEZSKÉM 

KRAJI JE Z NĚMECKA 

 

Ve stávajících průmyslových zónách v Moravskoslezském kraji v současnosti 

působí 99 investorů, jinými slovy tedy zahraničních firem, které mají v ČR 

pobočku, či těch zahraničních investorů, kteří zde koupili podíl na české firmě. 

Nejvíce investorů v Moravskoslezském kraji je z Německa a kapitál směřuje 

především do firem z automobilového průmyslu.  

 

Německý kapitál je zastoupen ve 22 firmách sídlících v průmyslových zónách v MSK, 

a to převážně ve firmách zabývajících se automobilovým průmyslem.  Mezi další 

země, ze kterých pochází velká část investorů v průmyslových zónách v MSK, je 

Korea (13) a Nizozemí (10). Korejští investoři, stejně jako ti z Německa, investují 

převážně do automobilového průmyslu, což souvisí především s firmou Hyundai a 

sítí jejich dodavatelů. Mezi firmy vlastněné německým kapitálem patří velcí 

zaměstnavatelé v MSK jako je například Continental Automotive Czech Republic, 

BROSE CZ či firma  MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

 

Výrobce automobilových součástek MAHLE Behr Ostrava s.r.o. dále rozšiřuje svůj 

závod v Mošnově. "V letošním roce zkolaudujeme 10 tisíc metrů čtverečních 

výrobních ploch. Zaměstnance jsme začali nabírat již se zahájením stavby v průběhu 

roku 2014, šlo celkem o více než 170 zaměstnanců. Od počátku letošního roku 

zaměstnala naše společnost dalších 220 zaměstnanců.  Strategický plán počítá s 

dalším rozvojem a nárůstem tržeb a tomu odpovídajícím nárůstem zaměstnanců, kdy 

do konce r. 2019 by společnost MAHLE Behr Ostrava měla co do počtu zaměstnávat 

cca 1500 zaměstnanců (nárůst počtu pracovníků o 400)", řekl ředitel závodu pan 

Marek Ryšavý. 

 



    
 

O lákání investorů se dlouhodobě snaží také Moravskoslezský kraj ve spolupráci v 

krajskou Agenturou pro regionální rozvoj (ARR). „Snažíme se představit potenciálním 

investorům kraj jako příznivé místo k podnikání, a to nejen investorům v České 

republice, ale i v zahraničí. 27. října se kraj například prezentoval v Berlíně na státní 

recepci, kde rovněž proběhla  návštěva  berlínské Průmyslové a hospodářské 

komory a workshop, na kterém se zástupcům berlínského biotechnologického klastru 

představily  krajské firmy a instituce z oboru biotechnologií“  uvedla ředitelka 

Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková. Mimo tyto akce ARR také 

spravuje informace o volných průmyslových zónách, brownfieldech a dalších 

rozvojových plochách, které jsou vhodné pro umístění investice, poskytuje informace 

podle požadavků investorů a také se snaží pečovat o firmy, které v 

Moravskoslezském kraji už působí.   

 

 

Informuje:  

Za ARR ředitelka Petra Chovanioková 

Agentura pro regionální rozvoj  

Na Jízdárně 7, Ostrava  

Tel.: +420 595 691 262 

 


