
SPZ JOSEPH A JEJÍ INVESTOŘI



SPZ JOSEPH

• byla založena v roce 2001 za účelem 
umístění strategického investora, 
společnosti Nemak Czech Republic, s.r.o.

• zaujímá plochu o velikosti více než 190 ha

• v současnosti je v zóně umístěno 10 
stabilních a prosperujících investorů 



Umístění investoři

• Nemak Czech Republic, s.r.o. 
výrobce hliníkových hlav motorů (produkce)

• AFSI Europe, s.r.o.
výrobce palivových a olejových filtrů Caterpillar (produkce)

• RAI Most, s.r.o.
výrobce palubních desek a plastových komponentů os. automobilů (produkce)

• Yankee Candle, s.r.o.
výrobce aromatických svíček a dekorativních prvků do domácnosti (produkce)

• Feintool System Parts Most, s.r.o. 
výrobce kovových komponentů automobilů (zkušební provoz)



Umístění investoři

• HI-LEX, s.r.o.
výrobce ovládacích prvků okenních systémů os. automobilů (zkušební provoz)

• AIB Kunstmann Metal, s.r.o.
výrobce úložných kovových systémů pro baterie (výstavba)

• BLANCO Czechia, s.r.o.
výrobce dřezů z umělého kamene (výstavba)

• Atlas box & crating Czech, s.r.o. 
výrobce obalových materiálů z papíru (projektová příprava)

• FIBRAN, s.r.o. 
výrobce izolačních materiálů ve stavebnictví (projektová příprava)



SPZ Joseph v čase

do roku:
2009 

Nemak Czech Republic,s.r.o. & Starcam, s.r.o.
RAI Most, s.r.o.
AFSI Europe, s.r.o.

Umístěni: 
do roku:
2016 

Yankee Candle, s.r.o.
Feintool System Parts Most, s.r.o.
AIB Kunstmann Metal, s.r.o.

do roku:
2017 

HI-LEX Czech, s.r.o.
od roku:
2018 

BLANCO Czechia s.r.o.
Atlas box & crating Czech s.r.o.
Fibran, s.r.o.



Investoři v SPZ Joseph

• Jsou nezanedbatelným zaměstnavatelem v 
Ústeckém kraji

• Přinášejí do Ústeckého kraje investici ve výši 
cca 10 mld. Kč a doposud vytvořili více než 1400 
pracovních míst

• V rámci společenské odpovědnosti se podílejí 
na kulturních, sportovních, ekologických a 
charitativních akcích na Mostecku.



Společnosti Nemak Czech Republic, s.r.o.
Starcam, s.r.o.

• strategický investor SPZ Joseph 
• pravidelně přispívá na sportovní i kulturní akce na 

Mostecku
– NemakCup Volejbal
– HC Nordics
– podporuje šachové turnaje mladých nadějných šachistů

• pro své zaměstnance pravidelně pořádá teambuildingové
aktivity, pořádá dětské dny pro děti svých zaměstnanců, 
podílí se na ochraně životního prostředí



Nemak Czech Republic, s.r.o. & Starcam, s.r.o.

Dobrovolnická výsadba stromů Mistrovství ČR mládeže v šachu

Nákup dresů pro MFK Most

Sponzorský dar pro ZŠ 
Hora sv. Kateřiny

Podpora cestování 
do práce na kole



Společnost AFSI Europe, s.r.o.

• pravidelná účast na charitativních akcích 
a sbírkách, naposledy přispěla na nákup 
kochleárního implantátu pro dívku z Mostu,

• akce DEN ZEMĚ – zlepšení prostředí a okolí 
společnosti a edukace zaměstnanců a jejich dětí 
v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání 
s odpady



Společnost AFSI Europe, s.r.o.

DEN ZEMĚ – AFSI Europe, s.r.o. DEN ZEMĚ – AFSI Europe, s.r.o.



Společnost RAI Most, s.r.o.

• Family Day – se zaměřením na edukaci v oblasti 
požární bezpečnosti, první pomoci a ochrany 
životního prostředí

• V rámci společenské odpovědnosti společnost 
podporuje Hasičský sbor



Společnost RAI Most, s.r.o.

RAI Most, s.r.o. – úklid veřejných prostranství

Family Day – edukace ve spolupráci 
s hasičským sborem



Společnost Yankee Candle, s.r.o.

• podporuje slaďování rodinného a pracovního 
života

• organizuje dobrovolnický úklid okolí svého 
areálu (veřejná prostranství)

• charitativně podporují akci Dobrý anděl

• podílí se na Národní potravinové sbírce
(podpořili již několika tunami potravin)



Investoři v SPZ Joseph

Společné rysy investorů:

• vysoká ochota podílet se na podpoře 
technického a polytechnického vzdělávání

• všichni investoři se aktivně podílejí na přípravě 
budoucí potenciální pracovní síly. Tímto krokem 
jasně deklarují ochotu zůstat na území České 
republiky a vytvářet tak do budoucna potenciál 
pracovní síly a dále také pracovní příležitosti pro 
občany z Mostu a jeho okolí. 



Statutární město Most

• Město Most cíleně již několik let propojuje 3 řády školství (ZŠ, 
SŠ, VŠ) s investory v SPZ Joseph 

• společnými silami se podařilo efektivně zvýšit zájem žáků ZŠ o 
studium škol s technickým anebo polytechnickým zaměřením. 

• Našimi projekty jsou:
- Dílny, 
- IT Dílny, 
- Workshopy, které žáky zapojí do výuky (ChemShow, Stones),
- exkurze v závodech investorů,
- finanční prostředky na nákup materiálu do dílen ZŠ 
- edukativní roadshow (EduBus, Virtual reality road show),
- soutěžní dny (např. Technohraní se zaměřením na manuální ale 
i IT

zručnost dětí). 



Děkuji za pozornost

Mgr. Jan Paparega
primátor města Mostu


