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úvodem

Jan Mládek
ministr průmyslu a obchodu

Otevírání dveří zahraničním investorům a příprava
podmínek pro jejich angažmá v České republice
je mojí osobní prioritou, stejně tak jako současné
vlády, která deklarovala svůj postoj v programovém
prohlášení. A agentura CzechInvest tuto prioritu
a vládní strategii beze zbytku naplňuje. Stejně je
tomu i s tvorbou pracovních míst. Česká republika
dosahuje v posledních měsících rekordně nízké
nezaměstnanosti i v porovnání s ostatními
zeměmi EU.
Jmenování Karla Kučery do funkce generálního
ředitele agentury CzechInvest se potvrzuje jako
správný krok. Naplňuje nároky, které jsou na něj
i celou agenturu kladeny. Odpovídají tomu také
velmi dobré výsledky, jichž agentura dosahuje.
Minulý rok byl i přes snížení regionální podpory
pro zahraniční společnosti investující v České
republice velmi pozitivní.   A to i přesto, že se

nepodařilo dosáhnout rekordních výsledků
z roku 2014, což je vzhledem ke snížení podpory
pochopitelné.
Agentura CzechInvest zprostředkovala v minulém
roce 106 investičních projektů, díky nimž vzniklo
14 040 pracovních míst. Celková výše investic
dosáhla 45 miliard korun.
Jako jednu z nejvýznamnějších investic
minulého roku chci vyzdvihnout investiční
projekt tchajwanské společnosti Foxconn, která
u nás plánuje v příštích třech letech investovat
2,5 miliardy korun na svůj rozvoj. Další 3,7 miliardy
půjdou na lidské zdroje a firma tak vytvoří 2 000
nových pracovních míst.
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Karel Kučera
generální ředitel agentury CzechInvest

Uběhl další, pro agenturu CzechInvest velmi úspěšný
rok. Nesl se ve znamení nových příležitostí, investic
a především partnerství.

je v současné době 3 000 obsazených pracovních
míst a další tisíce nových pracovních míst vzniklých
u dodavatelů v celé České republice.

Na začátku prvního čtvrtletí roku 2015 jsme rozšířili
síť zahraničního zastoupení agentury CzechInvest
o sedmou pobočku v korejském v Soulu. Otevření
jsme oproti původním plánům významně urychlili. Šlo
o součást strategie zvýšení aktivity vůči investorům,
abychom kompenzovali pokles možné podpory v roce
2014. Díky této strategii se nám podařilo o 50 procent
překonat cíle a dosáhnout téměř stejných výsledků
při tvorbě nových pracovních míst jako v předchozím
rekordním roce.

Uspořádali jsme 2. ročník Týdne investic, dopomohli
společnosti Amazon k otevření české korporátní
kanceláře v Praze a stvrdili spolupráci s tchajwanskou
společností Foxconn podepsáním memoranda
o spolupráci mezi ní a českou vládou.

Oslavili jsme 10. výročí zahájení provozu kolínské
automobilky TPCA v České republice, jejíž továrna
v hodnotě 26 miliard korun byla ve své době největší
investicí v České republice a CzechInvest asistoval
u jejího zrodu. Za deset let vyplatila TPCA 10 miliard na
mzdách, dalších 10 miliard odvedla státu a z továrny
vyjelo 2 570 000 vozů. Nezanedbatelným faktorem

Mezi všemi těmito aktivitami jsme stihli získat ocenění
Microsoftu za hladký přechod agentury k takzvaným
cloudovým řešením, čímž náklady agentury na
softwarové licence poklesly až o 30 procent. Jde
o součást širší strategie agentury na snižování nákladů
na backoffice a zvyšování jeho efektivity. Úspěšný
počin si v rámci Microsoft Awards 2015 vysloužil
1. cenu v kategorii Top projekt Office 365.
Velkou radost mi osobně udělalo umístění České
republiky na 3. místě v hodnocení zemí podle počtu nově
vzniklých pracovních míst při přepočtu na obyvatele,
které vydala Global Location Trends společnosti IBM

za rok 2014. Údaje IBM svědčí o atraktivitě České
republiky pro zahraniční investory a také o kvalitní
práci všech zaměstnanců agentury, kteří dennodenně
pracují na tom, aby byla Česká republika zajímavým
a příjemným místem k podnikání a lidé měli příležitost
na zajímavou práci u renomovaných firem různých
odvětví. To se odrazilo i ve zdvojnásobení počtu hi-tech
projektů oproti minulému roku.
A nakonec 22. prosince 2015 jsme také završili naše
dlouhodobé úsilí v oblasti evropských fondů, kdy došlo
k vyúčtování a proplacení poslední žádosti o platby
podnikatelů v rámci projektů z Operačního programu
Podnikání a inovace (OPPI) 2007 – 2013, který jsme
administrovali. Stali jsme se tak prvním resortem,
který dočerpal 100 procent prostředků z operačního
programu o celkovém objemu více než 3 miliardy EUR.
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úvodem

duben

září

Za řešení přechodu na cloudové služby získal CzechInvest
v Microsoft Awards 2015 první cenu v kategorii Top projekt
Office 365. Vnitřní komunikace agentury je rychlejší,
jednodušší, stabilnější a náklady na softwarové licence
poklesly až o 30 procent.

Agentura CzechInvest se společností IBM a dalšími partnery
představila v září CzechStartups.org, první start-upový
rozcestník ve střední a východní Evropě. Nový online
portál pro začínající firmy, podnikatele rizikového kapitálu
a technologické nadšence, který pomáhá navázat nová
obohacující spojení mezi start-upy, poskytuje nové příležitosti
a vytváří partnerství, která podporují inovace a ekonomický
rozvoj.

květen
Druhý ročník Týdne investic vyvrcholil na Žofíně, kde vybraní
investoři poobědvali s premiérem Bohuslavem Sobotkou,
ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem a generálním
ředitelem CzechInvestu Karlem Kučerou. Akce v rámci
Týdne investic se konaly v několika dalších městech České
republiky. Představeny byly možnosti podpory podnikání
z evropských fondů, legislativní novinky i další zajímavosti
z podnikatelského prostředí.

klíčové události roku 2015
únor
Agentura CzechInvest rozšířila síť svých zahraničních
zastoupení o korejskou pobočku v Soulu. Při této příležitosti
spustila také korejskou jazykovou mutaci svých webových
stránek.

březen
Automobilka TPCA oslavila desetileté výročí zahájení výroby
v České republice. Kolínský provoz za 26 miliard korun v
současné době zaměstnává tři tisíce lidí.

říjen
Základní kámen moderního závodu na výrobu pneumatik
Nexen Tire byl položen 1. října 2015. Továrna, která
v průmyslové zóně Žatec – Triangle vyroste, bude první
výrobní linkou Nexen Tire mimo Asii a bude zásobovat
pneumatikami celý evropský trh.  Do Ústeckého kraje přinese
až 1500 nových pracovních příležitostí.

červen

listopad

Společnost Amazon, jejíž investici v České republice pomohla
zprostředkovat agentura CzechInvest, otevřela v červnu 2015
korporátní kancelář v Praze-Dejvicích. V nových prostorách
našlo práci 500 lidí v řídicích a podpůrných pozicích.

CzechInvest se rozhodl pomoci starostům a regionálním
úředníkům v přípravě prostředí pro příchod a rozvoj investorů
a otevřel Investment Academy. Pilotní vzdělávací kurz
uspořádal CzechInvest začátkem listopadu v Brně, poté
v Jihlavě a následovat budou akce i v roce 2016.

červenec
Premiér Sobotka podepsal memorandum o spolupráci
s tchajwanskou společností Foxconn. Společnost plánuje
investovat 2,5 miliardy korun do expanze svých aktivit
v České republice. Další 3,7 miliardy korun věnuje na lidské
zdroje. Vytvoří tak 2 000 nových pracovních míst.

prosinec
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako první ministerstvo
kompletně dočerpalo, prostřednictvím agentury CzechInvest,
prostředky z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI)
a 22. prosince 2015 proplatilo poslední žádosti podnikatelů
v rámci vyúčtování jejich projektů.
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klíčová čísla roku 2015

29 958

7 039

konzultací poskytnutých regionálními kancelářemi

282

seminářů realizovaných regionálními kancelářemi

proškolených účastníků na regionálních akcích

14 040
5,8 mld.

67

106

zprostředkovaných investičních projektů

15 524

zodpovězených dotazů na Zelené informační lince

nově vytvořených pracovních míst

1 381

udělených rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty v OPPI

korun udělených na rozhodnutích
o poskytnutí dotace na projekty v OPPI

přijatých žádostí o investiční pobídky

263

45 mld.

korun přislíbených investic

zaměstnanců agentury CzechInvest
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o CzechInvestu

o CzechInvestu
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu
průmyslu a obchodu České republiky, která posiluje
konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím
podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské
infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic
z oblasti výroby, strategických služeb a technologických
center.
V rámci zjednodušení komunikace mezi státem,
podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou
oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu,
a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu.
CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí
jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic.
Je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům
předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje
české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských
řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých
služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá
k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů
i celkového podnikatelského prostředí.

oblasti podpory

Poskytované služby

Agentura CzechInvest přispívá k rozvoji české
podnikatelské infrastruktury podporou ze strukturálních
fondů EU a ze státního rozpočtu České republiky v rámci
tří základních oblastí:

-- Informace o možnostech podpory pro malé
a střední podnikatele

-- Lidské zdroje a zaměstnanost
-- Podnikání a inovace
-- Výzkum a vývoj

-- Zavádění dotačních programů financovaných
EU a státem
-- Správa databáze podnikatelských nemovitostí
-- Správa databáze českých dodavatelských firem
-- Podpora při realizaci investičních projektů
-- Zprostředkování státní investiční podpory

Širokou škálu služeb nabízí investorům, kteří podnikají
v některém z klíčových sektorů agentury:
-- Automobilový průmysl

-- Poskytnutí služby následné péče zahraničním
investorům, kteří již působí v České republice,
zajištění podpory při reinvesticích

-- Letecký a kosmický průmysl
-- Strojírenství
-- Elektrotechnika a elektronika
-- Life Sciences
-- IT, vývoj softwaru
-- Sdílené služby
-- Nanotechnologie
-- Čisté technologie

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.
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o CzechInvestu
organizační struktura

kancelář
generálního
ředitele

odbor
interního auditu
a kontroly

odbor
marketingu
a komunikace

GENERÁLNÍ
ŘEDITEL

DIVIZE
ZAHRANIČNÍCH
AKTIVIT

DIVIZE
STRUKTURÁLNÍCH
FONDŮ

DIVIZE INVESTIC

DIVIZE MSP
A REGIONŮ

DIVIZE
VNITŘNÍCH
SLUŽEB

odbor generování
projektů

odbor rozvoje
podnikatelského
prostředí

odbor řízení
investičních
projektů

odbor
regionálních
kanceláří

odbor personální

odbor
zahraničních
zastoupení

odbor
konkurenceschopnosti

odbor podpory
investičních
projektů

odbor MSP a
interních projektů

odbor
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technologií
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podpory rozvojových programů
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podnikatelských
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odbor start-upů

odbor technickohospodářské
správy

odbor právní

odbor
ekonomický
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o CzechInvestu
členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20

ženy

muži

celkem

%

0

0

0

0,0

21 – 30

65

38

103

39,2

31 – 40

60

54

114

43,3

41 – 50

16

5

21

8,0

51 – 60

7

5

12

4,6

61+
celkem

6

7

13

4,9

154

109

263

100,0

do 20

21do– 20
30

21 31
– 30–

– 50
4031 – 4041 –4150

51 ––60
51
60

61 +61

stav k 31. 12. 2015

struktura zaměstnanců

členění zaměstnanců dle vzdělání a pohlaví
dosažené vzdělání
střední odborné vzdělání s výučním listem
úplné střední vzdělání s maturitou

ženy

muži

celkem

%

1

0

1

0,4

27

8

35

13,3

vyšší odborné vzdělání

2

3

5

1,9

vysokoškolské vzdělání

124

98

222

84,4

celkem

154

109

263

100,0

stav k 31. 12. 2015

střední odborné vzdělání s výučním listem
úplné střední vzdělání s maturitou
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské vzdělání

+
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hospodaření
Následující tabulka zachycuje časovou řadu nákladů za období 2011 až 2015.
vývoj celkových nákladů CzechInvestu 2011 – 2015

rok

hospodaření
Hospodaření agentury s finančními prostředky
za rok 2015 skončilo zlepšeným hospodářským
výsledkem, a to se ziskem 13 816 749,8 korun.

vývoj nákladů v Kč

skutečné
náklady v Kč

vývoj nákladů v %

meziročně

k výchozímu roku

meziročně

k výchozímu roku

2011

382 740 994

2012

352 484 322

–30 256 673

–30 256 673

–7,9

100,0
92,1

2013

319 586 917

–32 897 405

–63 154 078

–9,3

83,5

2014

347 029 360

27 442 443

–35 711 635

8,6

90,7

2015

417 752 177

70 722 817

35 011 182

20,4

109,1

V roce 2015 agentura CzechInvest zabezpečovala svěřené úkoly v plném rozsahu. Vedle administrace programu TP OPPI a OPLZZ
EDUCA byla agentura zapojena i do dalších projektů (SA OPPI CzechAccelerator, SA OPPI CzechEkoSystem, CLUS3).

náklady dle jednotlivých zdrojů financování (v Kč)
zdroj financování

rok 2014

rok 2015

vývoj nákladů

Příspěvek na činnost

244 278 730,6

235 916 794,9

–8 361 935,7

- z toho provoz

241 749 490,8

233 800 748,2

–7 948 742,6

2 529 239,8

2 116 046,7

–413 193,1

73 932 359,0

97 570 152,6

23 637 793,7

- z toho Program PPNI
TP OPPI
SA OPPI CzechAccelerator 2011 – 2014
SA OPPI CzechEkoSystem
OPLZZ EDUCA
CLUS3
celkem

6 100 655,5

1 619 127,2

–4 481 528,3

18 423 236,0

78 937 845,3

60 514 609,3

3 355 490,2

2 702 535,2

–652 955,0

938 888,8

1 005 721,3

66 833,0

347 029 359,5

417 752 176,6

70 722 817,0
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V následující tabulce je uvedena struktura
a meziroční vývoj všech nákladů agentury.

struktura a meziroční vývoj nákladů a výnosů
skutečnost v Kč
účet

struktura v %

vývoj v %

rozdíl v Kč

2014

2015/2014

2015/2014

název položky
2014

2015

2015

501

spotřeba materiálu

4 774 438

4 796 836

1,4

1,1

100,5

22 398

502

spotřeba energie

2 449 017

2 386 243

0,7

0,6

97,4

–62 774

511

opravy a udržování

3 125 381

1 659 534

0,9

0,4

53,1

–1 465 847

512

cestovné

4 621 630

7 474 923

1,3

1,8

161,7

2 853 293

513

náklady na reprezentaci

2 263 184

1 955 888

0,7

0,5

86,4

–307 296

518

ostatní služby

94 598 442

89 672 570

27,3

21,5

94,8

–4 925 873

521

mzdové náklady

99 419 945

121 123 402

28,6

29,0

121,8

21 703 457

524

zákonné sociální pojištění

33 694 445

40 935 441

9,7

9,8

121,5

7 240 997

527

zákonné sociální náklady

969 066

1 202 383

0,3

0,3

124,1

233 317

538

jiné daně a poplatky

76 630

80 179

0,0

0,0

104,6

3 549

541

smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

100

0,0

0,0

0,0

100

542

jiné pokuty a penále

0

239 823

0,0

0,1

0,0

239 823

543

dary a jiná bezúplatná předání

547

manka a škody

548

tvorba fondů

549
551
553

zůstatková cena prodaného DHM

555

tvorba a zúčtování rezerv

556

tvorba a zúčtování opravných položek

558

náklady z DDM

562

úroky

563

kurzové ztráty

0

14 035

0,0

0,0

0,0

14 035

9 758

0

0,0

0,0

0,0

–9 758

147 000

255 000

0,0

0,1

173,5

108 000

ostatní náklady z činnosti

19 401 887

92 231 028

5,6

22,1

475,4

72 829 142

odpisy dlouhodobého majetku

78 808 967

46 821 394

22,7

11,2

59,4

–31 987 573

náklady celkem

142 900

242 900

0,0

0,1

170,0

100 000

–4 642 793

1 662 179

–1,3

0,4

–35,8

6 304 972

0

1 761 200

0,0

0,4

0,0

1 761 200

6 028 991

2 502 176

1,7

0,6

41,5

–3 526 815

13

0

0,0

0,0

0,0

–13

1 140 458

734 942

0,3

0,2

64,4

–405 516

347 029 360

417 752 177

100

100

120,4

70 722 817
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V následující tabulce je uvedena struktura
a meziroční vývoj všech výnosů agentury.

struktura a meziroční vývoj výnosů
skutečnost v Kč
účet

struktura v %

vývoj v %

rozdíl v Kč

2014

2015/2014

2015/2014

název položky
2014

641

smluvní pokuty a úroky z prodlení

646

výnosy z prodeje dlouhod. hmot. majetku

2015

2015

0

100 000

0,0

0,0

0,0

100 000

147 000

255 000

0,0

0,1

173,5

108 000

648

čerpání fondů

5 607 864

10 460 865

1,6

2,4

186,5

4 853 000

649

ostatní výnosy z činnosti

1 977 031

3 371 233

0,6

0,8

170,5

1 394 203

662

úroky

5 192

114

0,0

0,0

2,2

–5 078

663

kurzové zisky

257 581

274 322

0,1

0,1

106,5

16 741

664

výnosy z přecenění reálnou hodnotou

142 900

242 900

0,0

0,1

170,0

100 000

671

výnosy ústředních rozpočtů z transferů

350 255 296

416 864 492

97,7

96,6

119,0

66 609 196

výnosy celkem

358 392 864

431 568 926

100

100

120,4

73 176 062

13
investice
investiční projekty zprostředkované agenturou CzechInvest za rok 2015 – meziroční srovnání
počet projektů

zprostředkování investic
Agentura CzechInvest dojednala v roce 2015
se zahraničními i tuzemskými investory
106 investičních projektů.

výše investice v mil. Kč

pracovní místa

2010

60

14 615,2

7 037

2011

72

33 015,5

10 702

2012

81

20 369,6

8 530

2013

108

47 937,2

10 412

2014

147

86 956,1

16 842

2015

106

44 969,6

14 040

Investice zprostředkované Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest v celkové hodnotě téměř 45 miliard by měly vytvořit
více než 14 tisíc pracovních příležitostí, nejvíce v Pardubické kraji, Praze a Jihomoravském kraji. Statistiky zprostředkovaných přímých
zahraničních a tuzemských investic agentury CzechInvest jsou od roku 2013 vypracovány dle nové metodiky. Do zpracovávaných údajů
nejsou již započítávány projekty podpořené ze strukturálních fondů EU, na kterých se CzechInvest už nijak dále nepodílel.

investice zprostředkované v letech 2010 – 2015 dle počtu projektů
140
120
100
80
60
40
20
0
2010
expanze

2011

2012

2013

nové investiční projekty

2014

2015

14
investice
zprostředkované investiční projekty dle výše investice v mil. Kč v letech 2010 – 2015

investice dle země původu

60 000
počet
projektů

výše investice
v mil. Kč

pracovní
místa

50 000
40 000

Česká republika

28

8 002,6

1 233

USA

22

9 695,2

3 464

Německo

21

9 212,8

2 468

20 000

Švýcarsko

6

2 952,8

492

10 000

Japonsko

4

1 732,7

132

0

Korea

4

3 147,9

802

Francie

3

1 030,3

227

Velká Británie a
Severní Irsko

3

319,0

358

Čína

2

408,6

387

Tchajwan

2

4 483,3

3 375

Rakousko

2

838,0

120

Lucembursko

2

1 024,5

342

10 000

Malajsie

1

82,5

125

8 000

Kanada

1

12,0

15

6 000

Polsko

1

25,0

20

4 000

Finsko

1

139,7

10

Itálie

1

500,0

70

Dánsko

1

162,5

100

Indie

1

1 200,0

300

30 000

2010

2011

expanze

2012

2013

2014

2015

nové investiční projekty

zprostředkované investiční projekty dle pracovních míst v letech 2010 – 2015
12 000

2 000
0
2010
expanze

2011

2012

2013

nové investiční projekty

2014

2015
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investice dle sektorů
počet
projektů

výše investice
v mil. Kč

pracovní
místa

výroba motorových vozidel

25

12 131,9

3 097

kovodělný a kovozpracující

17

9 712,5

1 106

plastikářský

12

3 792,5

640

ICT

11

684,3

1 105

ostatní

8

3 453,8

654

elektronický

7

5 530,5

4 194

strojírenský

6

4 124,1

770

elektrická zařízení

4

2 249,1

650

služby

4

1 470,9

985

nekovové minerální výrobky

3

746,4

55

farmaceutický

2

416,4

409

pokročilé materiály a nanotechnologie

2

6,3

8

gumárenský

1

25,0

20

letectví

1

244,8

300

logistika

1

35,0

15

ostatní dopravní prostředky
(motocykly, kola, vlaky, lodě)

1

120,0

30

papírenský a dřevozpracující

1

226,0

2
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regiony podle výše investice

investice dle regionů
počet
projektů

výše investice
v mil. Kč

0 – 1 500
1 501 – 3 500
3 501 – 9 000

pracovní
místa

Ústecký kraj

15

7 007,8

1 575

Hl. m. Praha

14

3 262,3

2 043

Středočeský kraj

13

7 815,1

1 359

Moravskoslezský kraj

11

1 870,5

999

Pardubický kraj

10

9 551,0

3 691

Plzeňský kraj

10

2 925,0

1 086

Jihočeský kraj

8

3 754,3

320

Jihomoravský kraj

5

2 644,0

1 978

Olomoucký kraj

5

1 080,8

127

Královéhradecký kraj

4

1 432,2

199

Liberecký kraj

4

1 875,1

183

Zlínský kraj

3

567,0

90

Karlovarský kraj

2

861,7

320

Kraj Vysočina

2

322,8

70

regiony podle pracovních míst
0 – 300
301 – 1 000
1 001 – 4 000
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deset nejvýznamnějších investic za rok 2015 dle výše investice

jméno investora

INA Lanškroun

česká právnická osoba

sektor

INA Lanškroun

výroba motorových vozidel
elektronický

Solar Turbines Inc.

Solar Turbines EAME

strojírenský

MD ELEKTRONIK

MD ELEKTRONIK

elektrická zařízení

RONAL CR

RONAL CR

Devro
Sellier&Bellot

země původu

pracovní
místa

kraj

2 547,49

900

Pardubický kraj

Tchaj-wan

2 500,00

2 000

Pardubický kraj

USA

1 863,63

310

Středočeský kraj

Německo

1 772,26

300

Plzeňský kraj

výroba motorových vozidel

Švýcarsko

1 740,06

110

Pardubický kraj

Devro

plastikářský

Česká republika

1 526,81

120

Sellier&Bellot

kovodělný a kovozpracující

Česká republika

1 200,11

70

Středočeský kraj

OI Manufactuirng Czech
Republic

OI Manufactuirng Czech
Republic

ostatní

USA

852,56

36

Ústecký kraj

KASI

KASI

kovodělný a kovozpracující

Česká republika

790,00

180

AISIN EUROPE
MANUFACTURING CZECH

AISIN EUROPE
MANUFACTURING CZECH

výroba motorových vozidel

Japonsko

784,86

20

Foxconn

Německo

investice  
(mil. Kč)

Liberecký kraj

Pardubický kraj
Jihočeský kraj
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deset nejvýznamnějších investic za rok 2015
dle výše investice

jméno investora

deset nejvýznamnějších investic za rok 2015
dle pracovních míst

investice  v mil. Kč

jméno investora

pracovní místa

INA Lanškroun

2 547,5

Foxconn

2 000

Foxconn

2 500,0

HTC Service Center

1 375

Solar Turbines Inc.

1 863,6

INA Lanškroun

900

MD ELEKTRONIK

1 772,3

Johnson and Johnson

600

RONAL CR

1 740,1

Yankee Candle

396

Devro

1 526,8

SCHOTT CR

382

Sellier&Bellot

1 200,1

EPAM Systems

350

OI Manufactuirng Czech Republic

852,6

BWI Europe Company Limited

315

KASI

790,0

Solar Turbines Inc.

310

AISIN EUROPE
MANUFACTURING CZECH

784,9

MD ELEKTRONIK

300
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Databáze nemovitostí v roce 2015 čítala 854 položek.
V databázi nemovitostí v roce 2015 bylo schváleno 31 nových
položek.
V roce 2015 bylo vyhotoveno 268 nabídek investorům. Tedy
průměrně 22,3 nabídky za měsíc. Nejvyšší počet 28 nabídek
byl vyhotoven v roce 2015 v srpnu.
Za rok 2015 bylo zkontrolováno a obesláno 104 záznamů
z Národní databáze brownfieldů, z čehož zájem o publikaci
objektu a souhlas s jeho uveřejněním dalo 36 majitelů.
Oddělení podnikatelských nemovitostí a brownfieldů
připravilo 26 nabídek na brownfieldy, přičemž bylo celkem
nabídnuto 85 opuštěných lokalit.

podnikatelské nemovitosti
V roce 2015 agentura CzechInvest z pozice určené
organizace v rámci Programu na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury dotačně podpořila realizaci pěti
projektů. Celková výše dotačních prostředků a návratné
finanční výpomoci dosáhla 226,212 mil. korun. Konkrétně
byly finanční prostředky poskytnuty v rámci projektu Rozšíření
průmyslové zóny ve Vrchlabí včetně rozvoje regionální
infrastruktury, dále byl podpořen projekt Rekonstrukce
mostu přes Jizeru a okolních komunikací a poskytnuta
návratná finanční výpomoc na realizaci vnitřní infrastruktury
strategické průmyslové zóně Holešov. V průběhu celého roku
byly rovněž poskytovány konzultace příjemcům dotace při
přípravě dotačních žádostí z výše uvedeného programu.
Byli osloveni hejtmani všech krajů s žádostí, aby doporučili
pozemky vhodné pro nové strategické průmyslové zóny větší
než 30 ha. Ze 158 doporučených lokalit bylo vybráno pro užší
výběr 18 a tento bude precizován v průběhu roku 2016 na
konečných 6 až 7.

V roce 2015 CzechInvest uzavřel memoranda o spolupráci
s Libereckým a Pardubickým krajem a zahájil jednání
s Jihočeským krajem. S Libereckým, Moravskoslezským
a Pardubickým krajem a krajem Vysočina byla zahájena
synchronizace databáze brownfieldů.  
Projektoví manažeři brownfieldů se v roce 2015 věnovali  
dotačnímu programu OP PIK primárně administrovaným
Divizí strukturálních fondů. Tato databáze začala fungovat
22. června 2015 a bylo v ní zkontrolováno 1 199 nových
záznamů.
Projektoví manažeři se zabývali také aktualizací Národní
strategie regenerace brownfieldů z roku 2007. Na ten navázala
aktualizace a vytvoření nové Národní strategie regenerace
brownfieldů, na niž navazuje program s rozpočtem 2 mld.
korun pro roky 2016 až 2023.

sektorová databáze dodavatelů – Sourcing
CzechInvest pomáhá investorům nalézt vhodné dodavatele
v České republice, čímž zároveň rozvíjí českou dodavatelskou
síť. V roce 2015 zorganizovala agentura dvě dodavatelská
fóra.
Ve spolupráci s organizací JETRO propojila agentura v rámci
zářijového Mezinárodního strojírenského veletrhu 15
japonských společností s 30 českými dodavateli. Celkem
proběhlo 131 jednání mezi japonskými vystavovateli a 42
dodavateli ze střední a východní Evropy.
V listopadu se konalo dodavatelské fórum pro společnost
Jaguar Land Rover v britském Gaydonu, kterého se účastnilo
7 českých společností. Dodavatelské fórum je začátkem
dlouhodobé spolupráce se společností JLR. Oddělení rozvoje
dodavatelů CzechInvestu připravilo 191 přehledů trhu
dodavatelů. Investor SSI Technologies uzavřel dodavatelské
kontrakty se dvěma českými společnostmi zabývajícími se
lisováním kovů.
V únoru 2015 byla spuštěna nová verze sektorové databáze
dodavatelů, která obsahuje více než 3 000 profilů českých
dodavatelů. Od uvedení nové databáze CzechInvest
zaznamenal více než 4 200 nových vstupů do jednotlivých
sektorů.
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Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

přehled dotačních programů podpory OPPI

Základním programovým prostředkem pro čerpání
finančních prostředků ze strukturálních fondů EU
na podporu podnikání v České republice v letech
2007 až 2013 byl Operační program Podnikání
a inovace (OPPI). OPPI byl zaměřen na zvýšení
konkurenceschopnosti České republiky zejména
v oblasti zpracovatelského průmyslu a souvisejících
služeb.

--  Rozvoj

Cílem programu bylo zvýšení konkurenceschopnosti
sektoru průmyslu a služeb a rozvoj podnikání,
podpora inovací, stimulace poptávky po výsledcích
výzkumu a vývoje a komercializace jejich výsledků
a podpora růstu hospodářství založeného na
znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových
technologií a inovovaných výrobků, včetně nových
informačních a komunikačních technologií.
V roce 2015 skončilo programové období 2007
až 2013, byly realizovány poslední projekty
a proplaceny zbylé žádosti o platbu příjemců
dotace v   OPPI. Bylo dočerpáno 100 procent
alokovaných finančních prostředků určených pro
OPPI, více než 84 mld. korun.

--  ICT a strategické služby
--  ICT v podnicích
--  Eko-energie
--  Inovace – Inovační projekt
--  Inovace – Projekt na ochranu práv
průmyslového vlastnictví
--  Potenciál
--  Spolupráce – Klastry
--  Spolupráce – Technologické platformy
--  Prosperita
--  Školicí střediska
--  Nemovitosti
--  Poradenství
--  Marketing

Programy podpory OPPI poskytované formou
finančních nástrojů (Start, Progres, Záruka)
nejsou administrovány agenturou CzechInvest.
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projekty OPPI dle programů za rok 2015

program

podané
registrační žádosti
počet

podané plné žádosti

částka (Kč)

počet

rozhodnutí
o poskytnutí dotace

proplaceno

částka (Kč)

počet

částka (Kč)

počet

částka (Kč)

OPPI Celkem

601

2 236 307 000

487

1 665 162 000

1 381

5 814 317 000

4 794

25 483 671 513

*Prioritní osa 2 – Rozvoj firem

601

2 236 307 000

487

1 665 162 000

1 351

5 653 314 000

2 999

11 493 825 513

Oblast podpory 2.2 – Podpora nových výrobních technologií, ICT
a vybraných strategických služeb

601

2 236 307 000

487

1 665 162 000

1 351

5 653 314 000

2 999

11 493 825 513

2.2 ITP – ICT v podnicích

0

0

0

0

0

0

75

132 845 901

2.2 ITS – ICT a strategické služby

0

0

0

0

0

0

439

1 692 304 187

601

2 236 307 000

487

1 665 162 000

1 351

5 653 314 000

2 485

9 668 675 425

0

0

0

0

0

0

270

1 222 914 214

2.2 RV – Rozvoj
Prioritní osa 3 – Efektivní energie
Oblast podpory 3.1 – Úspory energie a obnovitelné zdroje energie

0

0

0

0

0

0

270

1 222 914 214

3.1 EED – Eko-energie

0

0

0

0

0

0

4

34 403 953

3.1 EED Eko-energie – dotace

0

0

0

0

0

0

266

1 188 510 261

Prioritní osa 4 – Inovace

0

0

0

0

30

161 003 000

1 169

9 217 896 830

Oblast podpory 4.1 – Zvyšování inovační výkonnosti podniků

0

0

0

0

0

0

805

6 944 936 333

4.1 IN – Inovační projekt

0

0

0

0

0

0

731

6 938 016 359

4.1 INP – Ochrana průmyslového vlastnictví

0

0

0

0

0

0

74

6 919 974

Oblast podpory 4.2 – Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj

0

0

0

0

30

161 003 000

364

2 272 960 497

4.2 PT – Potenciál

0

0

0

0

30

161 003 000

364

2 272 960 497

* v Prioritní ose 1 byl v programu OPPI realizován pouze program Start, který administrovala Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
zdroj: ISOP 7-13, data za rok 2015
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projekty OPPI dle programů za rok 2015

program

podané
registrační žádosti
počet

podané plné žádosti

částka (Kč)

počet

částka (Kč)

rozhodnutí
o poskytnutí dotace
počet

částka (Kč)

proplaceno
počet

částka (Kč)

Oblast podpory 5.1 – Platformy spolupráce

0

0

0

0

0

0

125

2 483 977 272

5.1 PP – Prosperita

0

0

0

0

0

0

85

2 226 066 962

5.1 SPK – Klastry

0

0

0

0

0

0

23

240 871 619

5.1 SPK – Technologické platformy

0

0

0

0

0

0

17

17 038 691

Oblast podpory 5.2 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů

0

0

0

0

0

0

43

231 476 941

5.2 SS – Školicí střediska

0

0

0

0

0

0

43

231 476 941

Oblast podpory 5.3 – Infrastruktura pro podnikání

0

0

0

0

0

0

187

830 865 901

5.3 NM – Nemovitosti

0

0

0

0

0

0

187

830 865 901

Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání

0

0

0

0

0

0

1

2 714 842

Oblast podpory 6.1 – Poradenství

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1 P – Poradenství

0

0

0

0

0

0

0

0

Oblast podpory 6.2 – Podpora marketingových služeb

0

0

0

0

0

0

1

2 714 842

6.2 M – Individuální účasti na veletrzích a výstavách

0

0

0

0

0

0

1

2 714 842

zdroj: ISOP 7-13, data za rok 2015
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projekty OPPI dle krajů v Kč

kraj realizace

podané
registrační
žádosti

projekty OPPI dle krajů v Kč
podané plné
žádosti

rozhodnuto

proplaceno

kraj realizace

Hl. m. Praha

0

0

0

0

Jihočeský kraj

13

10

43

215

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

90

70

213

837

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

20

17

29

102

Kraj Vysočina

16

16

88

319

2

2

61

222

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
Liberecký kraj

podané
registrační
žádosti

hlavní město Praha

podané plné
žádosti

rozhodnuto

proplaceno

0

0

0

0

81 884 000

30 944 000

254 394 000

1 116 661 056

273 435 000

199 349 000

890 504 000

4 327 895 438

Karlovarský kraj

58 021 000

50 236 000

123 059 000

572 225 153

Kraj Vysočina

60 054 000

60 054 000

433 802 000

1 701 680 764

3 465 000

3 465 000

305 589 000

1 433 016 861

44

35

75

244

Liberecký kraj

174 720 000

140 036 000

355 155 000

1 184 169 629

132

113

211

655

Moravskoslezský kraj

374 940 000

328 611 000

685 556 000

3 148 265 695

Olomoucký kraj

88

72

145

397

Olomoucký kraj

340 415 000

239 218 000

621 335 000

2 065 074 543

Pardubický kraj

13

10

81

245

Pardubický kraj

54 607 000

34 020 000

345 593 000

1 275 141 797

Moravskoslezský kraj

0

0

24

134

Plzeňský kraj

0

0

109 721 000

690 749 818

Středočeský kraj

Plzeňský kraj

70

53

125

548

Středočeský kraj

372 977 000

284 255 000

617 961 000

3 135 403 996

Ústecký kraj

50

34

80

288

Ústecký kraj

230 225 000

124 006 000

257 348 000

1 937 079 791

Zlínský kraj

63

55

206

588

Zlínský kraj

211 564 000

170 968 000

814 300 000

2 896 306 972

601

487

1 381

4 794

2 236 307 000

1 665 162 000

5 814 317 000

25 483 671 513

celkem

zdroj: ISOP 7-13, data za rok 2015

celkem

zdroj: ISOP 7-13, data za rok 2015
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Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK)

přehled dotačních programů podpory OP PIK
-- Inovace – Inovační projekt

-- Obnovitelné zdroje a energie

Na
úspěšný
dotační
program
OPPI
2007 – 2013 navazuje Operační program
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK). Pro programové období 2014 – 2020
představuje OP PIK strategický a implementační
rámec pro podporu podnikání z Evropských
strukturálních a investičních fondů, jehož cílem
je dosažení konkurenceschopné a udržitelné
ekonomiky založené na znalostech a inovacích.

-- Inovace – Projekt na ochranu práv
průmyslového vlastnictví

-- Úspory energie

Důraz je kladen na podporu přenosu výsledků
výzkumu a vývoje do výrobní praxe, účinného
energetické hospodaření a ICT technologií.
Hlavním příjemcem podpory jsou malé a střední
podniky. OP PIK se skládá z 5 prioritních os,
které zahrnují celkem 24 programů podpory.

-- Inovační vouchery

Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR. Agentura CzechInvest stejně
jako v programovém období 2007 až 2013
plní funkci zprostředkujícího subjektu, a tudíž
vykonává specifické činnosti implementace pro
dotační podporované aktivity OP PIK.
V roce 2015 byly pro příjem žádostí vyhlášeny
první výzvy v programech OP PIK.

-- Potenciál
-- Aplikace
-- Partnerství znalostního transferu
-- Spolupráce

-- Služby infrastruktury
-- Proof of Concept
-- Precommercial Public Procurement
-- Technologie
-- Poradenství
-- Marketing
-- Nemovitosti
-- Školicí střediska
-- Rizikový kapitál

-- Smart grids I (Distribuční sítě)
-- Nízkouhlíkové technologie
-- Úspory energie v SZT
-- Smart grids II (Přenosová síť)
-- Vysokorychlostní internet
-- ICT a sdílené služby
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projekty OP PIK dle programů za rok 2015

program

podané
předběžné žádosti
počet

OP PIK Celkem

podané
žádosti o podporu

částka (Kč)

počet

částka (Kč)

4 145

55 570 102 727

1 105

11 300 353 015

Potenciál I. výzva

381

7 615 112 140

140

3 111 260 499

Aplikace I. výzva

659

9 470 000 000

29

525 000 000

Inovace - Inovační projekt I. výzva

584

9 836 425 934

131

2 615 703 434

Spolupráce - klastry I. výzva

62

471 225 683

4

16 786 400

Partnerství znalostního transferu I. výzva

65

146 191 748

0

0

Marketing I. výzva

-

-

264

433 918 642

Technologie I. I. výzva

-

-

278

54 147 040

Technologie II. výzva

-

-

394

1 320 000 000

Nemovitosti I. výzva

873

9 989 177 000

250

3 151 537 000

Školicí střediska I. výzva

188

595 000 0000

25

72 000 000

1427

10 478 246 904

170

1 340 206 759

552

6 968 723 318

112

841 992 848

Prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Prioritní osa 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Prioritní osa 3 – Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů
energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin
Úspory energie I. výzva
Prioritní osa 4 – Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních
technologií
ICT a sdílené služby I. výzva
zdroj: MS2014+, data za rok 2015
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800 800 777
Zelená informační linka
Bezplatná informační linka 800 800 777 je
dostupná z celé České republiky a volání na toto
číslo je zdarma jak z pevné linky, tak i z čísel mobilních
operátorů. Na informační linku lze v pracovních
dnech mezi 9. a 13. hodinou směřovat dotazy
k Operačnímu programu Podnikání a inovace
(OPPI), k Operačnímu programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
a další dotazy týkající se podpory podnikání či
služeb CzechInvestu.
V roce 2015 byla na Zelené informační lince
zodpovězeno 15 524 dotazů klientů. Nejvíce
dotazů, celkem 2 455, bylo zodpovězeno
v měsíci srpnu. V tomto měsíci bylo vyhlášeno
IV. prodloužení III. výzvy v programu Rozvoj
(jednalo se o vůbec poslední výzvu v rámci
OPPI), zároveň probíhal příjem prvních
předběžných žádostí o podporu v jedenácti
programech OP PIK.  
V roce 2015 kladli žadatelé nejvíce dotazů
k aplikaci IS KP14+, což je informační systém,
jehož prostřednictvím jsou podávány žádosti
o podporu do dotačních programů OP PIK. Další

časté dotazy souvisely s programem nemovitosti
v OP PIK. Dalším častým tématem dotazů byla
aplikace e-Account (prostřednictvím této
aplikace administrovali žadatelé své žádosti
o podporu do programů OPPI). Vzhledem
k ukončování projektů a celého programovací
období OPPI 2007–2013 se nejvíce dotazů
týkalo procesu podání žádosti o platbu. V roce
2015 byla vyhlášena poslední výzva v rámci
celého OPPI, a to v programu Rozvoj. K tomuto
programu podpory analytici SF EU zodpověděli
v roce 2015 celkem 1 392 dotazů. Dále se
dotazy týkaly obecných záležitostí OP PIK.

pět nejčastějších témat dotazů v roce 2015

téma

počet
dotazů

IS KP14+
(Předběžná žádost o podporu a žádost o
podporu 2 594, Ostatní 319, Založení účtu
221, Monitoring 3, Žádost o platbu 2)

3 139

program Nemovitosti v OP PIK

1 960

eAccount
(Žádost o platbu 548, Ostatní 307, Monitoring
281, Registrační žádost a plná žádost 233,
Master účet 44)

1 413

program Rozvoj OPPI

1 392

obecné informace k OP PIK

1 360
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eAccount

1 413

rozvoj

1 392

implementace

858

obecné k OP PIK

počet dotazů za oblast OPPI v roce 2015
V rámci OPPI se nejvíce dotazů týkalo aplikace
pro příjem žádostí v OPPI eAccount, programu
Rozvoj a dále bylo vyřízeno 858 dotazů týkajících
se implementace (tato oblast zahrnuje především
problematiku výběru dodavatele, povinnou
publicitu a definici malého a středního podniku
a de minimis).

64

ICT a strategické služby

49

inovace – inovační projekt

44

nemovitosti

28

eko-energie

19

finanční výkazy

14

školicí střediska

10

ICT v podnicích

6

prosperita

5

marketing

5

poradenství

3

inovace – patent

2

klastry

1

progres, start, záruka

0

technologické platformy

0

finanční nástroje

0
0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600
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počet dotazů za oblast OP PIK v roce 2015
Co se týká jednotlivých programů podpory
OP PIK, analytici nejčastěji odpovídali na dotazy
o programech, v rámci kterých byly v roce
2015 vyhlášeny výzvy. Konkrétně největší zájem
byl o programy Nemovitosti, Úspory energie,
Technologie a Aplikace.
Kromě Zelené informační linky mají žadatelé možnost
využít také adresu programy@czechinvest.org,
kam mohou zasílat své dotazy k OPPI, OP PIK a i ke
svým konkrétním projektům. V roce 2015 bylo
zodpovězeno celkem 4 901 písemných dotazů
zaslaných na sběrnou adresu. Nejvíce dotazů,
celkem 775, se týkalo informačního systému
IS KP14+. Často se také zaslané otázky týkaly
obecných záležitostí OP PIK. Těchto dotazů bylo
analytiky zodpovězeno 566. Další časté dotazy
směřovaly k jednotlivých programům podpory
OP PIK, zejména k programům Nemovitosti,
Úspory energie a Technologie.

IS KP14+
nemovitosti

3 139
1 960

obecné k OPPI
úspory energie

1 360
1 255
1 246

technologie
aplikace
implementace
marketing
ICT a sdílené služby
inovace – inovační projekt
potenciál
školicí střediska

806
704
596
506
421
311
308

partnerství znalostního transferu
obnovitelné zdroje energie
klastry
inovace – patent
úspora energie v SZT
služby infrastruktury
nízkouhlíkové technologie
finanční nástroje

101
59
47
45
32
16
15
7
7
4
4
3
3
2
2
1
0

poradenství
vysokorychlostní internet
technologické platformy
inovační vouchery
progres
smart grids I
pre-commercial public procurement
proof-of-concept
smart grids II
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500
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aktivity v regionech

významné akce v krajích za rok 2015

regionální kanceláře

Zlínský kraj

Jihočeský kraj

regenerace brownfieldů byla ústředním
tématem Týdne investic

Den D

Regionální kanceláře CzechInvestu poskytují informace o službách agentury
a možnostech podpory podnikání ze strukturálních fondů EU a pomáhají
firmám, které mají zájem realizovat jejich investice v daném regionu. Jednotlivé
kanceláře spolupracují se zástupci místní správy a samosprávy, školami a dalšími
regionálními institucemi při lokalizaci investorů a hledání příležitostí rozvoje
podnikatelského regionu. Síť třinácti regionálních kanceláří založila agentura na
začátku roku 2004 z důvodu rozšíření nabídky služeb ve městech.

CzechInvest dlouhodobě spravuje databázi
brownfieldů po celé České republice. Na
krajské úrovni jsou analyzovány nemovitosti,
které by byly vhodné k revitalizaci za přispění
prostředků z operačních programů. Ve
Zlíně se v rámci květnového Týdne investic
sešli odborníci na problematiku regenerace
brownfieldů a diskutovali o možnostech
využití
nových
dotačních
prostředků
a  nalezení účelu pro nevyužívané objekty.
úspěch podnikatelů Zlínského kraje
v soutěži Firma roku a Živnostník roku
Na podzim roku 2015 se zástupci regionální
kanceláře CzechInvestu podíleli na hodnocení
podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji.
V celorepublikovém finále podporovali krajské
vítěze a radovali se z úspěchu tradičního
producenta modulárních staveb se sídlem ve
Vizovicích, společnosti KOMA Modular, která
se stala Firmou roku 2015. Na 3. místě se pak
v celorepublikovém finále umístil v kategorii
Živnostník roku 2015 Milan Žabčík, výrobce
tradičních uzenin z Trojanovic.

Jihočeská univerzita ve spolupráci s regionální
kanceláří
CzechInvestu
uskutečnila
v Českých Budějovicích soutěž, ve které si
studenti a studentky mohli na vlastní kůži
vyzkoušet obhájit svůj nápad na projekt
před potenciálními investory. Prezentované
projekty v únoru 2015 zhodnotila komise
složená z řad podnikatelů, zástupců
akademické sféry a regionální kanceláře.
technická soutěž T-PROFI aneb Talenty
pro firmy
V rámci veletrhu Vzdělání a řemeslo se v říjnu
v areálu českobudějovického výstaviště
konala odborná soutěž na podporu
polytechnické výuky. Soutěž organizovala
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských
zdrojů spolu s Jihočeskou hospodářskou
komorou. Soutěžní týmy složené z žáků
základních a středních škol a zástupců firem
měly za úkol postavit a zprovoznit lanovku
ze stavebnice Merkur. CzechInvest byl
partnerem této akce a zástupkyně regionální
kanceláře pro Jihočeský kraj zasedla v porotě.
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Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Ústecký kraj

Moravskoslezský kraj

Investment Academy

Život s prací technika

Podnikatelské fórum v Ústí nad Labem

konference Get MORE

Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj
zahájila v listopadu 2015 v Brně vzdělávací
kurz pro zástupce měst a obcí s názvem
Investment Academy. Cílem kurzu bylo
seznámit starosty a regionální úředníky
s trendy a přístupem v rozhodování
zahraničních, ale i českých investorů,
informovat o možnostech podpory investic
a motivovat municipality ke zlepšování
investiční atraktivity daného města.

Regionální kancelář agentury CzechInvest
v Jihlavě v listopadu uspořádala akci
s názvem Život s prací technika. Setkání se
konalo u příležitosti burzy středních škol
v Jihlavě a k účasti byli přizváni kromě rodičů
a žáků základních škol i výchovní poradci.
Cílem setkání bylo seznámit účastníky
s možnostmi, které přináší technické vzdělání
v pracovním životě. Na semináři se potkali
zástupci personální agentury, zástupci
technicky zaměřených středních škol v kraji
a personalisté z místních velkých podniků.

V září 2015 se konalo první Podnikatelské
fórum Ústeckého kraje, které přivítalo 140
hostů, zástupců čínského města Šanghaj,
obchodních zastoupení Japonska, Itálie,
Španělska a saských hospodářských komor
i jednotlivých investorů. Cílem akce bylo
představit region jako místo vhodné
k umístění dalších zahraničních investic
a rozvinout spolupráci s místními firmami.  

Za účasti představitelů kraje, státní správy
i investorů a developerů se uskutečnila
v červnu 2015 v Ostravě konference
investičních příležitostí s veletrhem Get
MORE. Setkání zorganizovala Agentura pro
regionální rozvoj a Moravskoslezský kraj,
agentura CzechInvest byla partnerem. Na
akci se diskutovalo o aktuálních investičních
příležitostech v Moravskoslezském kraji
a o podpoře podnikání a investic.

NEJinovátor Jihomoravského kraje
Soutěž o nejlepší řízení inovací v rámci
managementu malých a středních podniků,
jejíž je CzechInvest partnerem, se v listopadu
již podruhé uskutečnila v Brně. Cílem nebylo
hledat firmu, která vytvořila nejlepší inovativní
produkt či službu, ale naopak byl hodnocen
proces, kterým společnosti k inovacím
přistupují, jak s nimi umějí pracovat, jak je
dále převedou do praxe a zpeněží.

Investment Academy
Dvoudenní Investment Academy představila
v prosinci starostům obcí a měst v kraji nejen
dotační možnosti, ale hlavně způsoby, jakými
lze vytvořit a zatraktivnit průmyslové zóny
pro investory a přispět tak k navýšení nových
pracovních míst v jejich lokalitě. Přizváni byli
také odborníci z Vysoké školy ekonomické
a z Centra regionálního rozvoje České
republiky v Kraji Vysočina.

exkurze žáků do strategické zóny kraje
Na konci roku 2015 navštívili žáci a žákyně
základních škol v rámci projektu Rok
průmyslu a technického vzdělávání výrobní
závod Hitachi Automotive Systems Czech.
Na exkurzi se kromě agentury CzechInvest
podílel Svaz průmyslu a dopravy a příspěvková
organizace SPZ Triangle, která průběžně
zajišťuje spolupráci mezi školami a výrobními
podniky ve strategické průmyslové zóně
Žatec – Triangle.

Inovační Oskar Moravskoslezského kraje
Další ročník soutěže Inovační firma
Moravskoslezského kraje proběhl v listopadu
2015. Partnerem i hodnotitelem přihlášených
projektů byla regionální kancelář agentury
CzechInvest. Firmy, které uvedly na trh
inovativní produkt či službu, tak mohly
představit své originální produkty. Přihlášené
projekty ukázaly, že je v Moravskoslezském
kraji stále řada firem přicházejících na trh
s novými nápady, které obstojí ve světové
konkurenci.
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Liberecký kraj

Plzeňský kraj

soutěž o nejlepší start-up Technické
univerzity Liberec

den otevřených dveří RSF Elektronik

V roce 2015 se konal první ročník soutěže
Nejlepší start-up TUL. Do finále se probojovalo
šest projektů. První místo získala Jitka Ládrová
se svým projektem na zlepšení propagace
knih ze strany autora. Agentura CzechInvest
byla partnerem akce a ředitelka regionální
kanceláře zasedla v soutěžní porotě. První
ročník měl za cíl podporovat podnikatelské
úsilí studentů Technické univerzity Liberec,
kteří mohli po celou dobu konání soutěže
využít koučinku či se zúčastnit letní týdenní
školy podnikání.
setkání personalistů Libereckého kraje
Regionální kancelář CzechInvestu v Liberci
zahájila tradici pravidelných setkávání
personalistů a HR manažerů v Libereckém
kraji. Partnery programu se staly Úřad práce
v Liberci, Technická univerzita v Liberci,
Sdružení pro zahraniční investice – AFI
a vybrané technické střední školy. Hlavními
tématy byly aktivní politika zaměstnanosti,
efektivní nábor zaměstnanců, nefinanční
benefity pro zaměstnance nebo možnost
přímé spolupráce firem s univerzitou či
střední školou.

Den plný zábavy s živou hudbou a atrakcemi
pro děti i dospělé spolupořádala na konci
prázdnin regionální kancelář CzechInvestu
v Plzni. Více než tisíc návštěvníků si
mohlo prohlédnout výrobní provoz firmy
RSF Elektronik, která se zabývá výrobou
kabelových systémů. Cílem akce bylo
podpořit technické vzdělávání v Plzeňském
kraji. V rámci spolupráce RSF Elektronik
se Střední průmyslovou školou v Tachově
pojedou dva vybraní studenti na stáž do
rakouské pobočky RSF Elektronik.
semináře k Operačnímu programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
Vědeckotechnický park v Plzni hostil
29. dubna pilotní seminář k novému
Operačnímu programu Podnikání a inovace
pro
konkurenceschopnost.
Devadesát
zástupců společností z plzeňského regionu se
na něm dozvědělo podrobné informace jak
o metodických pravidlech nového operačního
programu, tak i o jednotlivých programech,
jež jsou jeho součástí. Na tuto akci navazoval
červencový seminář představující nový systém
pro podávání dotací MS2014+. Seminář byl
zaměřen na základní orientaci v systému a na
vyplňování předběžné a plné žádosti v OP PIK.
Takto prakticky zaměřené školení se v České
republice uskutečnilo poprvé a pokračovalo

i v dalších krajích.

Středočeský kraj a hlavní město
Praha

Královehradecký kraj

StreTech 2015

integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace

Regionální kancelář Praha se pravidelně
podílí na akci Středoškolská technika
2015 – StreTech 2015. V roce 2015 se jí
účastnilo celkem 93 středních škol z celé
České republiky, které prezentovaly 177
studentských projektů. Účastí na akcích
tohoto zaměření chce regionální kancelář
upozornit na stále aktuálnější potřebnost
technicky
kvalifikované
pracovní
síly
a nutnosti propojit vzdělávací instituce
s podnikatelským prostředím.

Regionální kancelář v Hradci Králové byla
zapojena do jednání lokální pracovní
skupiny zaměřené na spolupráci škol a firem
v oblasti výzkumu a vývoje. V průběhu roku
byl zastupitelstvy měst schválen strategický
dokument, který identifikuje základní cíle
a opatření rozvoje území. V rámci regionální
spolupráce došlo k dalšímu posunu Platformy
investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého
kraje a spuštění pilotního provozu webového
portálu Proinovace.cz.

spolupráce s Inovacentrem ČVUT

podpora internacionalizace českých firem

V červnu CzechInvest uspořádal na základě
podepsaného memoranda o spolupráci
s Inovacentrem Českého vysokého učení
technického v Praze první společnou akci.
Na semináři byly posluchačům představeny
možnosti podpory v oblasti vědy, výzkumu
a vývoje v České republice.

Královehradecká regionální kancelář se
věnovala zejména aktivitám směřujícím
k podpoře mezinárodní spolupráce a exportu.
Podílela se na listopadové konferenci Open
Days v Hradci Králové, která se zaměřila na
možnosti rozvoje malých a středních podniků.
Podnikatele zaujal také interaktivní workshop
se společností Fraunhofer MOEZ, která se
specializuje na pomoc firmám při vstupu
na trh, v rámci kterého odborníci z této
organizace představili aktuální možnosti
k investicím v Německu zejména v oblasti IT,
medicíny, energetiky, logistiky, strojírenství
a textilu.
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Pardubický kraj
memorandum o brownfieldech s Pardubickým krajem

Karlovarský kraj

Olomoucký kraj

setkání personalistů Karlovarského kraje

podpora kvalifikované síly

V
březnu
2015
bylo
podepsáno
memorandum o spolupráci s Pardubickým
krajem. Hlavním cílem je spojení sil při
naplňování Národní databáze brownfieldů
informacemi o opuštěných objektech na
území Pardubického kraje. Svým podpisem
získali zastupitelé kraje administrovaný
přístup do databáze za účelem vkládání
a editace informací o těchto lokalitách.
Memorandum bude hnací silou pro vznik
krajské databáze a prezentace lokalit
zájemcům z řad investorů.

Regionální kancelář pro Karlovarský kraj ve
spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje
podnikání a Krajskou hospodářskou komorou
Karlovarského kraje v roce 2015 uspořádala
celkem čtyři setkání personalistů. Hlavními
tématy byly aktivní politika zaměstnanosti,
způsoby hledání zaměstnanců, spolupráce
firem se školami a agenturní zaměstnávání.
Důležitým prvkem jednotlivých setkání byly
příspěvky z praxe od regionálních firem.

V rámci Týdne investic uspořádala v červnu
regionální kancelář CzechInvestu pro
Olomoucký kraj exkurzi studentů středních
odborných škol z Jeseníku a Šumperku
do společností Edwards a SIGMA GROUP.
K podpoře kvalifikované pracovní síly
v regionu v rámci této akce uspořádala
také další setkání personalistů a HR
manažerů Olomouckého kraje, tentokrát
na téma e-commerce neboli elektronického
obchodování.

slavnostní zahájení výstavby závodu INA
Svitavy

V rámci Týdne investic uspořádala regionální
kancelář pro Karlovarský kraj v červnu
dvě exkurze žáků základních škol do
regionálních podniků. V provozu společnosti
Lias Vintířov, která vyrábí stavební materiál,
měli žáci možnost seznámit se s celým
výrobním procesem od vytěžení vstupní
suroviny až po finální produkty. Společnost
Witte Nejdek, výrobce zámkových systémů
pro automobilový průmysl, žáky zaujala
především připraveným testem, kterým je
aktivně zapojila do prohlídky závodu. Tyto
akce mají podpořit zájem žáků o technické
vzdělávání.

V listopadu 2015 byla slavnostně zahájena
výstavba závodu na výrobu autodílů
společnosti INA Schaeffler ve Svitavách.
Poklepání na základní kámen se zúčastnil
i prezident České republiky Miloš Zeman.
Jedná se o významnou strategickou investici
ve výši 2,5 mld. korun a to v regionu s jednou
z nejvyšších měr nezaměstnanosti. Kromě
vytvoření 960 nových pracovních míst došlo
i k zaplnění průmyslové zóny Paprsek, která
dlouho nemohla investora nalézt.

exkurze žáků základních škol do firem
podpora start-upů a začínajících podnikatelů
Regionální
kancelář
Olomouckého
kraje je dlouhodobým partnerem a také
členem
hodnoticí
komise
soutěže
Vědeckotechnického parku Univerzity
Palackého o nejlepší podnikatelský záměr
Podnikavá hlava 2015. V roce 2015 se do
soutěže přihlásilo rekordních 67 návrhů.
Regionální kancelář byla také partnerem
říjnové konference UP Business Camp
2015, která má každoročně za cíl podpořit
zejména ty, kteří chtějí udělat první krok
ke změně a nebojí se rozjet svůj originální
nápad.
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CLUS3
Hlavním cílem projektu CLUS3 bylo zvýšení úrovně
klastrové excelence v zapojených zemích Itálii,
Španělsku, Rumunsku a České republice, a to
prostřednictvím využití nástrojů a metod, které
byly vyvinuty evropskými klastrovými iniciativami.
Excelence byla zvýšena tím, že šest českých
klastrů získalo bronzovou známku a jeden český
klastr známku zlatou. Zlatou známku získal klastr
CREA Hydro & Energy a stal se prvním zlatým
klastrem v České republice. Projekt byl v roce
2015 ukončen.

Termín realizace projektu: 6. leden 2014 – 5. leden 2016   
Celkový rozpočet projektu (konsorcium): 381 354 eur
Rozpočet pro CzechInvest: 62 937 eur
Zdroj financování: 56 814 EUR (90,27 %) ze zdrojů
Evropské komise (CIP – Competitiveness and Inovation
Framework Programme)
Spolufinancování: 6 124 eur
Čerpání za rok 2015: cca 40 750 eur
Koordinátor projektu: Agency for Development and
International Economic Cooperation (INFORMEST), Itálie
Konsorcium: CzechInvest, South West Oltenia Regional
Development Agency – Rumunsko, Instituo de Fomento de
la Region de Murcia, Španělsko
Poskytovatel dotace: Evropská komise
(CIP – Competitiveness and Inovation
Programme)

Framework
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CzechEkoSystem
Projekt CzechEkoSystem se zaměřoval na
efektivní rozvoj aktivit malých a středních podniků
při jejich inovačním podnikání. Prostřednictvím
zvýhodněného poradenství a za systematické
účasti kouče získaly vybrané firmy neocenitelné
zkušenosti při komercializaci vlastního produktu,
praktické uplatnění podnikatelského plánu
a posílení marketingových a manažerských
schopností.
Hlavní činností roku 2015 bylo postupné
ukončování čerpání zvýhodněných služeb
podpořenými podniky a realizace Fór investorů,
jejichž cílem bylo propojení podpořených
podniků s investory.   Dne 30. září 2015 byl
projekt CzechEkoSystem ukončen.
CzechEkoSystem byl realizován v rámci
Operačního programu Podnikání a inovace,
2007 – 2013 (OPPI), prioritní osy 6 „Služby pro
rozvoj podnikání“ programu Poradenství.

Termín realizace projektu: 1. listopad 2011 až 30. září 2015   
Celková výše čerpání rozpočtu projektu: 93 953 688,47 Kč
Čerpání rozpočtu projektu za rok 2015: 78 937 845,32 Kč
Celkový počet účastníků: 111

35
podpora malých a středních podniků
komu jsme pomohli
CzechEkoSystem

„Začali jsme jako ekologičtí aktivisté, dnes je
z nás designérské studio. Před rokem jsme byli
start-up, dnes pomáháme start-upistům s jejich
nápady. Kdybych se mohl vrátit v čase a znovu se
rozhodnout, jestli se do toho papírování ohledně
projektu CzechEkoSystem pustit, udělal bych to,“
říká zakladatel firmy Contiqua Jindřich Fialka.
Co vám účast v projektu CzechEkoSystem, pořádaném
agenturou CzechInvest, přinesla?
Dá se říct, že celkovou proměnu společnosti z naivního
start-upu ve skutečně fungující a dynamickou firmu. Krom
toho také řadu kontaktů a možností, které dozrají teprve
v budoucnu.
Jak konkrétně jste využili nabídnuté poradenské
služby?
V první fázi jsme se Zdeňkem Rudolským, mentorem projektu
CES, ověřili hlavní domněnky, na kterých stál náš původní
plán. V druhé fázi jsme postavili nový business model na
základě toho, co se potvrdilo jako funkční.
Co zásadního se u vás po ukončení projektu změnilo?

Jindřich Fialka
Contiqua
Zakladatel společnosti Contiqua, která navrhuje a vyrábí nové
designové produkty z průmyslového odpadu, spolupracuje se
společnostmi jako 3M, Wiesner Hager, Petrof, Ateh a dalšími.
Před lety začínal v atelieru Jana Brabence jako autorský šperkař,
postupně vytvořil značky Inauris a ReeflexDesign. V letech
2014 až 2015 se účastnil se společností Contiqua projektu
CzechEkoSystem, pořádaného agenturou CzechInvest.

Přístup k věci. Zní to abstraktně, ale největším přínosem je
skutečně změna uvažování o podnikání jako takovém. Že
nejde o realizaci jedné myšlenky za každou cenu, ale o proces,
stav mysli, možná životní styl. Jedna myšlenka může neuspět,
ale mentalita zůstává. Ne nadarmo se říká, že ve skutečnosti
se neinvestuje do nápadů, ale do lidí.
Proč jste se pustili do výroby věcí z odpadu? Jak jste
přišli na slogan: We use design to deal with waste?
Důvody jsou dva. Ekologie, respektive snaha zachránit nějaký
materiál před zbytečnou likvidací a příběh, touha nedělat věci

jen pro ně samotné, ale pro krásu myšlenky, která za nimi stojí.
Tak vznikly náušnice ze dřeva od Petrofu, světla z dopravních
značek nebo peněženky z kůže zbývající z výroby luxusního
nábytku.
Jak se vám nyní v byznysu daří?
Kreativní práce a produktový design obzvlášť jsou běh na
hodně dlouhou trať. Mám ale dojem, že jsme vystartovali moc
hezky a teď ještě zrychlujeme…
Co považujete za svůj největší úspěch?
Účast na největší světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.
Máte konkrétní příklad, kde všude jsou nyní vaše
designové předměty využívány? Kdo si je například
oblíbil?
Naše světla svítí v pražském Hubu na Smíchově, v Prague
Innovation Centre nebo třeba v inovačním centru 3M. Klavírní
šperky jsme dělali zakázkově pro partnery festivalu Struny
podzimu, koženou kolekci pro světového výrobce nábytku
Wiesner Hager. A zrovna nedávno jsme dodali první kousek
interiéru pro Skansku a trofeje pro vyhlášení soutěže Top ženy
Česka, kterou pořádá Economia.

36
podpora malých a středních podniků
komu jsme pomohli
CzechEkoSystem

Milan Šimek
Sewio
Milan Šimek je výkonným ředitelem a spoluzakladatelem
společnosti Sewio, české firmy dodávající bezdrátové řešení
pro polohovací systémy a navigace. Milan Šimek získal v roce
2010 titul Ph.D., pracuje jako expertní poradce EU a aktivně
se podílí na vývoji RTLS systémů. V letech 2014 až 2015 se
účastnil se společností Sewio projektu CzechEkoSystem,
pořádaného agenturou CzechInvest.

„Zabýváme se technologií, která není všeobecně
známá, a proto si vážíme jakékoliv možnosti
zveřejňovat informace o této nové technologii,
která svým charakterem přispívá k revoluci
Industry 4.0. Velké poděkování patří CzechInvestu
a JIC centru, že nám v tom pomáhá,“ říká Milan
Šimek, CEO a jeden ze zakladatelů společnosti
Sewio.

Proč jste se pustili do výroby produktů typu real-time
locating system (RTLS)?
Protože je o ně velký zájem. Řešení Sewio používá data
z přesné lokalizace a bezdrátové senzory, které pomáhají
nalézt, chránit, optimalizovat nebo kontrolovat věci, na
kterých záleží nejvíce – lidi, zařízení a majetek. Využití najdou
v celé škále průmyslových odvětví, včetně automobilového
a důlního průmyslu, skladování, logistiky, zábavy,
maloobchodu a zdravotní péče.  

Účastnili jste se projektu CzechEkoSystem, pořádaného
agenturou CzechInvest. Co vám účast přinesla?

Co pro vás bylo zásadním přínosem?

V prvé řadě spolupráci se zkušeným mentorem, který nám
pomohl nastavit efektivní obchodní model. Převážně se
jednalo o vytváření partnerských kanálů, které jsme ze začátku
brali na lehkou váhu. Nyní již máme partnery v některých
zemích v Evropě a vyjednáváme s novými partnery z New
Yorku a z Kalifornie. Uvědomujeme si, jak důležité bylo se na
tento proces připravit. Nejdůležitějším přínosem byly znalosti,
které nás připravily na vstup investora, a technické záležitosti,
jako investiční smlouva, akvizice, valné hromady či správní
rady. Ve všech těchto směrech nám pomohl mentor otevřít
oči a dobře se na vstup investora připravit.

Jak se vám nyní v byznysu daří?

Možnosti spojit se se schopnými a zkušenými lidmi.
Konkrétně mentoring od CzechInvestu, účast v programu JIC
Master a hlavně Smart Money od Y Soft Ventures, které nám
nepřinesly pouze finanční kapitál, ale převážně nám otevřely
dveře ke každému člověku z této společnosti.

Ve firmě nás je nyní jedenáct. V době projektu CzechInvestu
jsme byli pouze čtyři. Přesídlili jsme na JIC v Brně, rozšířili
jsme firemní prostory, dokončili novou verzi produktu RTLS
a posilujeme obchodní aktivity. Převážně se teď snažíme
vybudovat kvalitní partnerské kanály v Evropě, USA a Asii.

Jak konkrétně jste využili nabídnuté poradenské
služby?

Co považujete za svůj největší úspěch?

Konzultace a mentoring v oblasti nastavení obchodního
modelu, partnerských kanálů a příprava na vstup investora.
Mentor nám také otevřel určité segmenty trhu, na které
bychom se bez jeho pomoci nedostali.

Dali jsme dohromady tým perfektních lidí, kteří tomu, co
dělají, věří a žijí pro to. Za další úspěchy považujeme vstup
investora, otevření partnerských kanálů a nastartování
spolupráce s celosvětově známými technickými společnostmi.

Co zásadního se u vás po ukončení projektu změnilo?

Máte konkrétní příklad, kde všude jsou nyní vaše
produkty využívány? Zdali např. zachránily lidské
životy, pomohly vyřešit závažnou situaci?

V září 2015 jsme podepsali investiční smlouvu s Y Soft
Ventures, rozšířili jsme vývojové a obchodní kapacity a rozjeli
partnerský program. Nyní máme produkty v jednatřiceti
zemích po celém světě a dostáváme se do nových obchodních
segmentů.

Ve světě nám teď běží převážně pilotní projekty. Jedná se
o řešení problematiky bezpečnosti v logistice. Snažíme se
zabránit kolizím vysokozdvižných vozíků s lidmi. Jen v USA
bylo v roce 2013 usmrceno těmito vozíky 100 lidí a 19 500
zraněno. Dále řešíme systémy pro automatické vypínaní
důlních strojů na základě přesné lokace dělníka.
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CzechAccelerator
Úspěšný projekt byl určen pro inovativní české malé a střední
podniky, které chtěly rozvíjet své podnikatelské plány ve
světových technologických centrech a hledat strategické
a investiční partnery a obchodní kontakty v zahraničí.
Projekt byl oficiálně zahájen dne 9. března 2011 a ukončen
30. června 2015.
Podporoval malé a střední podniky podnikající v oborech
biotechnologií, ICT, life sciences, zdravotnické techniky,
čistých technologií, nanotechnologií a přesného strojírenství.
Své zkušenosti rozvíjely malé a střední podniky v letech 2011
až 2014 zejména v inovativních centrech v Silicon Valley,
Bostonu a Singapuru.
Všech šesti výzev projektu CzechAccelerator se zúčastnilo 39
společností a uskutečnilo se celkem 42 pobytů v destinacích.
Většina společností byla z oboru ICT a jejich nejoblíbenější
destinací bylo Silicon Valley. Celkové náklady projektu činily
23 310 482,2 koruny.
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Globální grant EDUCA
V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), který byl
financován z Evropského sociálního fondu, byl realizován Globální grant EDUCA.
Hlavním cílem podpory grantu bylo prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně,
profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení
konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných ekonomických
oblastech. EDUCA byla zaměřena především na specifické vzdělávání (tj. kvalifikace,
které jsou nepřenositelné nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu do
dalších podniků a pracovních oborů). Mezi podporované aktivity patřilo zejména
profesní a odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, tvorba podnikových
vzdělávacích programů pro zaměstnance a příprava podnikových lektorů. Dále
sem mohly spadat aktivity obecného charakteru, jako jsou soft skills, jazykové
vzdělávání, IT dovednosti, komerčně dostupné účetní a podnikové IS apod. Náklady
na tyto aktivity však nemohly překročit 20 procent rozpočtu. Mezi způsobilé výdaje
patřily zejména osobní náklady realizačního týmu, nákup zařízení a vybavení, nákup
služeb a přímá podpora zaměstnanců (mzdy, cestovné, stravné, ubytování). Dotace
mohla být čerpána buď v režimu de minimis, nebo formou blokové výjimky, přičemž
v rámci de minimis bylo možné nárokovat 100 procent způsobilých výdajů a v rámci
blokové výjimky byla podpora závislá na velikosti podniku (v rozmezí od 25 do 45
procent).
V letech 2009 až 2015 byly uzavřeny čtyři výzvy globálního grantu. Celkem bylo
podpořeno 466 projektových žádosti v celkové výši 1 442,5 mil. korun. Realizováno
bylo 441 projektových žádostí, a na základě žádostí o platbu tak bylo proplaceno
1 182 mil. korun, což odpovídá 87 procentům skutečně alokované částky.

přehled přijatých a podpořených projektových žádostí v rámci
GG EDUCA
název
programu

počet
přijatých
projektových
žádostí

částka (Kč)

počet
podpořených
projektových
žádostí*

částka (Kč)*

1. výzva

347

986 131 715,87

105

295 115 136,01

2. výzva

462

2 034 499 419,78

189

775 458 769,29

3. výzva

386

1 164 230 572,31

80

188 244 622,27

4. výzva

300

701 827 128,84

99

206 680 196,13

1 495

4 886 688 836,80

466

1 465 498 723,70

Globální grant
EDUCA

*Údaje nezahrnují krácení v rámci výběrových komisích a odstoupení od projektu ze strany
příjemců, skutečně alokovaná částka tak činí 1 357 738 548 Kč
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interní projekty

CzechLink

CzechLink

Projekt kapitálových účastí CzechLink pracuje jako
platforma spojující firmy hledající investora a investory
zamýšlející kapitálově vstoupit do místního podniku. Projekt
usnadňuje úvodní jednání o kapitálových vstupech mezi
českými subjekty a zahraničními společnostmi. V   rámci
projektu je zpracována mezinárodně srozumitelná finanční
analýza společně s charakteristikou podnikání společnosti.
Následně se po dobu jednoho roku jako investiční cíle
evidují lokální zpracovatelské společnosti a společnosti
zabývající se vývojem softwaru.
V roce 2015 bylo v projektu registrováno 25 českých
společností. Největší účastník dosahoval obratu cca 512 mil.
korun. Ze společností, které ke dni 31. prosince 2015
hledaly investora, bylo přibližně 68 procent společností
o velikosti do 100 zaměstnanců.
O české investiční cíle projevilo hlubší zájem 12 investorů,
se kterými CzechInvest podepsal dohodu o mlčenlivosti.
CzechInvest jim předal 26 prospektů českých společností.
Jednalo se o investory z Německa, Španělska, Itálie, Koreje,
Japonska, Francie a Švýcarska.

Díky projektu CzechLink vznikla obchodní aliance
mezi norskou společností Flebu a účastníkem
projektu CzechLink.
Informační online materiál zaměřený na trh fúzí
a akvizic v České republice, čtvrtletník M&A
Report, završil třetí úspěšný rok publikace.
M&A Report se díky své informační věcnosti těší
rostoucí oblibě mezi odbornou veřejností v České
republice i zahraničí. Nejvíce zahraničních
odběratelů představují německé společnosti.
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interní projekty

start-upy
V roce 2015 vznikl v CzechInvestu nový Odbor start-upů,
který má na starosti podporu nově vznikajících nadějných
malých technologických společností a celkově napomáhá
rozvoji start-upového ekosystému v České republice a tím
i ekonomickému rozvoji země. V rámci této podpory
CzechInvest spolu s dalšími partnery na podzim roku
2015 spustil první oficiální online start-up hub www.
czechstartups.org.
CzechInvest stál u zrodu spolupráce visegrádské čtyřky,
která byla v roce 2015 zpečetěna podpisem Memorandum
of Understanding for Regional Cooperation in the Areas
of Innovation and Startups. V rámci této spolupráce byly
v roce 2015 realizovány dvě společné akce v Silicon Valley,
kde se před místními investory prezentovaly start-upy ze
středoevropského regionu.
CzechInvest v roce 2015 intenzivně pracoval na přípravě
nového projektu na podporu start-upů, u kterého se
předpokládá financování z OP PIK a spuštění v průběhu
roku 2016.
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poskytování informací
č. 106/1999 Sb.

dle

zákona

V roce 2015 bylo doručeno celkem 33 žádostí
o informace. Z toho bylo poskytnuto 27
odpovědí, ve třech žádostech byly poskytnuty
částečné odpovědi a tři žádosti byly zamítnuty.
V jednom případě bylo podáno odvolání.
Žádosti většinou směřovaly na bližší informace
ohledně dotací u projektů v rámci Operačního
programu Podnikání a inovace (OPPI)
a průmyslové zóny Holešov.
CzechInvest a média
Agentura pro podporu podnikání a investic
vydala v roce 2015 celkem 21 tiskových
zpráv. Hlavními tématy byly aktuality týkající
se českého investičního prostředí, konkrétní
investiční projekty českých i zahraničních
firem a podpora lokálních podnikatelů ze
strukturálních fondů EU. CzechInvest rovněž
představil vítěze soutěže Podnikatelský
projekt roku 2014, Investora a podnikatelské
nemovitosti roku 2014 a další české
i mezinárodní akce, které v roce 2015 pořádal.
Oddělení komunikace odpovědělo v roce
2015 celkem na 179 mediálních dotazů.
Novináře a novinářky z celostátních
i regionálních médií, z televize, tisku, rozhlasu
i online prostředí zajímaly především okolnosti
investicí společností Foxconn, Hyundai Mobis
a Nexen Tire v České republice a aktuální
informace z oblasti investičních pobídek,
podnikatelských nemovitostí, brownfieldů
a průmyslových zón. Významným mediálním
tématem byly také projekty agentury
CzechInvest, a to zejména podpora start-upů.

rok 2015 v číslech

přehled tiskových zpráv vydaných v roce 2015
datum

název

6. 2. 2015 Češi se jazyky učí, pořád se ale moc nedomluví
25. 2. 2015 CzechInvest otevřel zahraniční zastoupení v Koreji

počet příspěvků na Facebooku

296

počet příspěvků na Twitteru

130

počet příspěvků na LinkedInu

110

videí na Youtube

60

počet tiskových zpráv

21

počet žádostí o informace
dle zákona 106

33

27. 3. 2015 CzechInvest chce zastřešovat podporu start-upů v České republice
27. 3. 2015 Japonští investoři jednali se zástupci české státní správy

počet mediálních dotazů

179

13. 5. 2015 Druhý ročník Týdne investic představí podporu podnikání z evropských fondů
i legislativní novinky

počet marketingových akcí

488

17. 3. 2015 Ředitel CzechInvestu se ve Washingtonu sešel s americkými investory
24. 3. 2015 CzechInvest vede v počtu investic ve střední Evropě

počet mediálních výstupů

3 331

dotazy médií
v roce 2015
v číslech

mediální
výstupy v
roce 2015

leden

16

135

únor

13

318

březen

25

449

duben

5

175

15. 5. 2015 České letecké firmy jednaly v USA o možné spolupráci
12. 6. 2015 CzechInvest představí začínající české podnikatele investorům
28. 5. 2015 Investorem roku 2014 je Nexen Tire
25. 6. 2015 Fóra investorů ocenila nejúspěšnější start-upy projektu CzechEkoSystem
26. 6. 2015 Čeští výzkumníci navštívili v doprovodu CzechInvestu Mexiko
14. 7. 2015 První výzvy do OP PIK už jsou za půlkou – CzechInvest radí, jak podat žádost
16. 7. 2015 Za 18 měsíců fungování vlády B. Sobotky se podařilo získat 196 nových
investičních projektů v objemu téměř 108 miliard korun
7. 9. 2015

V Brně se CzechInvest bude věnovat evropským dotacím a subdodavatelům

květen

21

239

16. 9. 2015 České a japonské firmy se sešly na veletrhu naruby

červen

14

419

1. 10. 2015 Tsubakimoto investuje v Kolíně 440 milionů korun

červenec

10

217

14. 10. 2015 Finanční centrum Pfizer v Praze slaví rok od založení a plánuje další růst

srpen

20

266

15. 10. 2015 České nanotechnologie se představují v Bruselu

září

20

265

říjen

14

275

listopad

15

300

prosinec

6

273

179

3 331

9. 11. 2015 Ocenění Podnikatelský projekt roku 2014 získaly tři desítky českých firem
13. 11. 2015 CzechInvest otevírá Investment Academy

celkem
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významné akce

konference Nová etapa investiční podpory v České republice
V rámci Týdne investic se 28. května 2015 na Žofíně konala konference Nová etapa investiční podpory v České republice. Hlavním tématem byly novinky v zákoně
o investičních pobídkách a nový Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020. Během dopoledního programu se u kulatých
stolů diskutovalo o vízové politice, stavebním zákoně či zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí. Vystoupili zde zástupci agentury CzechInvest, Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR i dalších ministerstev a vybraných investorů. Odpolední konferenci pak proslovem zahájil premiér Bohuslav Sobotka, který předtím poobědval
s vybranými zahraničními investory, ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem a generálním ředitelem CzechInvestu Karlem Kučerou.
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slavnostní vyhlášení cen Investor a podnikatelská nemovitost roku 2014

fóra investorů projektu CzechEkoSystem

Patnáctý ročník ocenění Investor a podnikatelská nemovitost roku završil
program Týdne investic. Agentura CzechInvest spolu se Sdružením pro
zahraniční investice – AFI zde udělily ceny třinácti významným investorským
projektům a projektům podnikatelských nemovitostí za rok 2014. Záštitu
nad soutěží převzal ministr obchodu a průmyslu Jan Mládek, který také
osobně předal cenu zástupcům korejské společnosti Nexen Tire.

Fóra investorů se konala koncem června 2015 v Brně a v Praze. Zúčastnily
se jich vybrané start-upy z projektu CzechEkoSystem, které zde dostaly
jedinečnou možnost prezentovat své podnikatelské záměry a oslovit
investora, jenž by jim napomohl v dalším rozvoji. V Brně nejvíce zaujala
prezentace společnosti MonkeyData, která vyvíjí analytický nástroj pro
e-shopy. V Praze pak informační portál podporující malé místní firmy
v regionech z dílny start-upu SPINDO. Odborná porota ocenila celkem šest
začínajících firem, tři v Brně a tři v Praze.
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Mezinárodní strojírenský veletrh 2015

Podnikatelský projekt roku 2014

Ve třetím zářijovém týdnu se CzechInvest zúčastnil Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně. Agentura se zde prezentovala na dvou
stáncích, kde byly návštěvníkům k dispozici konzultace i nabídka
průmyslových nemovitostí. V rámci doprovodného programu se konal
seminář Možnosti finanční podpory projektů v OP PIK, který se těšil
velkému zájmu posluchačů. V zaplněném sále si blok přednášek vyslechlo
170 návštěvníků. Úspěch slavil také „veletrh naruby“ japonské agentury
JETRO. Akce s názvem Japanese Component & Material Buyer‘s Exhibition
si dala za cíl propojit dodavatele ze střední a východní Evropy s japonskými
odběrateli a celkem se během ní uskutečnilo více než 126 obchodních
schůzek japonských výrobců s místními dodavateli. S výběrem českých
účastníků pomohl agentuře JETRO také CzechInvest.

Tři desítky podnikatelských aktivit ocenila agentura CzechInvest
a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci slavnostního vyhlašování
Podnikatelského projektu roku 2014. Oceněné projekty vybírala porota
z těch, které loni úspěšně čerpaly evropské dotace z Operačního programu
Podnikání a inovace (OPPI) 2007–2013 Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR. Ten se zaměřuje na podporu rozvoje českého průmyslu a služeb,
podporu inovací a zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe.
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kontakty
centrála
telefon
podatelna
fax
e-mail

zahraniční zastoupení
+420 296 342 500
+420 296 342 456
+420 296 342 502
info@czechinvest.org

USA – New York

USA – Kalifornie

Jižní Korea

Mr. Jan Chmelík
mobilní telefon		 +1 347 789 0570
e-mail
newyork@czechinvest.org
www
www.czechinvest.org/en

Mr. Roman Horáček
mobilní telefon
+1 (415) 794 0665
e-mail
california@czechinvest.org
www
www.czechinvest.org/en

Mr. Martin Jírovec
mobilní telefon
+82 10 2987 5632
e-mail
seoul@czechinvest.org
www
www.czechinvest.org/ko

BNH – Bohemian National
Hall 321 E 73rd Street
New York, NY 10021
U.S.A.

275 Battery Street, Suite 2600
San Francisco, CA 94111
U.S.A.

Embassy of the Czech
Republic in Seoul, 17,
Gyeonghuigung 1-gil,
Jongno-gu, 110-062 Seoul
South Korea

www.czechinvest.org

800 800 777

Čína – Šanghaj
Mr. Ondrej Koc
mobilní telefon
e-mail

Zelená informační linka

www

pondělí až pátek 9 – 13 hod.
telefon
e-mail

+86 13817792614
china@czechinvest.org
www.czechinvest.org/cn

Mr. Martin Partl
fax
e-mail
www

Embassy of the Czech Republic,
B2F 2-16-14, Hiroo,
Shibuya-ku, 150-0012 Tokyo
Japan

Velká Británie a Irsko

Německo
telefon

Mr. Michal Žižlavský
+81 3-5485-8266
fax
+81 3-5485-8277
e-mail
tokyo@czechinvest.org
www
www.czechinvest.org/jp

telefon

Junling Plaza, No. 500
Chengdu North Rd., Room
1106, Huangpu District
200003 Shanghai
China

+420 800 800 777
programy@czechinvest.org

Japonsko

+49 211 250 56 190
+49 211 250 56 192
germany@czechinvest.org
www.czechinvest.org/de
Martin-Luther-Platz 28
D-40212 Düsseldorf
Germany

Ms. Lucie Polášková
telefon
+44 (0) 20 8748 3695
mobilní telefon
+44 (0) 77 8523 1520
e-mail
london@czechinvest.org
www
www.czechinvest.org/en
2 Queen Caroline Street,
W6 9 DX, London
United Kingdom

Skandinávie
Mr. Petr Heczko
telefon

e-mail
www

+420 296 342 540
+420 602 355 088
scandinavia@czechinvest.org
www.czechinvest.org/en
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regiony

regionální kancelář pro
telefon				

regionální kancelář pro Jihočeský kraj
telefon				
fax
e-mail
www

387 962 413 – 6
387 962 424
ceskebudejovice@czechinvest.org
www.czechinvest.org/jihocesky-kraj
Husova 5
370 01 České Budějovice

e-mail
www

fax
e-mail

regionální kancelář pro Jihomoravský kraj
telefon				
fax
e-mail
www

543 422 780 – 786
543 422 795
brno@czechinvest.org
www.czechinvest.org/jihomoravsky-kraj
Spielberk Office Centre
Holandská 3 (Vila K – 4. patro)
639 00 Brno

regionální kancelář pro
telefon				
fax
e-mail
www

fax
e-mail
www

nám. Dr. E. Beneše 4/12
460 01 Liberec

www

fax
e-mail
www

Na Hradbách 18
702 00 Ostrava

www

Jaltská 906/1
360 01 Karlovy Vary

e-mail

fax
www

Královéhradecký kraj

495 817 711
495 817 710
hradeckralove@czechinvest.org
www.czechinvest.org/kralovehradecky-kraj
Soukenická 54/8
Regiocentrum Nový pivovar
500 03 Hradec Králové

fax
e-mail
www

fax
e-mail

Mírové náměstí 34
400 01 Ústí nad Labem
regionální kancelář pro kraj
telefon				
e-mail
www

Komenského 31
586 01 Jihlava
regionální kancelář pro

K Vinici 1256
530 02 Pardubice

www

Plzeňský kraj

Teslova 3
Vědeckotechnický park Plzeň, budova A
301 00 Plzeň

Vysočina

567 155 198, 567 300 064
jihlava@czechinvest.org
www.czechinvest.org/kraj-vysocina

Pardubický kraj

378 056 630 – 3
378 056 634
plzen@czechinvest.org
www.czechinvest.org/plzensky-kraj

Ústecký kraj

475 200 960
475 201 135
ustinadlabem@czechinvest.org
www.czechinvest.org/ustecky-kraj

466 616 705, 466 616 147
466 616 702
pardubice@czechinvest.org
www.czechinvest.org/pardubicky-kraj

regionální kancelář pro
telefon				

telefon				

Olomoucký kraj

587 332 186, 587 332 188, 587 332 190
587 332 195
olomouc@czechinvest.org
www.czechinvest.org/olomoucky-kraj

regionální kancelář pro
telefon				

Štěpánská 15
120 00 Praha

Moravskoslezský kraj

Jeremenkova 40 B
772 00 Olomouc

Karlovarský kraj

e-mail

regionální kancelář pro

regionální kancelář pro
telefon				

fax

Středočeský kraj a Prahu

296 342 480, 296 342 542
296 342 552
praha@czechinvest.org
www.czechinvest.org/stredocesky-kraj-praha

595 198 481, 595 198 483 – 4
595 198 488
ostrava@czechinvest.org
www.czechinvest.org/moravskoslezsky-kraj

353 227 919, 353 227 921
353 228 739
karlovyvary@czechinvest.org
www.czechinvest.org/karlovarsky-kraj

regionální kancelář pro
telefon				

www

regionální kancelář pro
telefon				

regionální kancelář pro
telefon				

Liberecký kraj

482 313 225, 482 710 065
liberec@czechinvest.org
www.czechinvest.org/liberecky-kraj

telefon				
fax
e-mail

Zlínský kraj

573 776 260
573 776 265
zlin@czechinvest.org
www.czechinvest.org/zlinsky-kraj
Vavrečkova 5262
23. budova areálu Svit
761 01 Zlín
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