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Lokální trh práce

Milé čtenářky, milí čtenáři,
jsem ráda, že Vám mohu představit v pořadí již čtvrté číslo magazínu
REGION Report. Hned v několika článcích se zabývá tím, jak důležité
je dbát na místní podnikatelské prostředí. Městem pro byznys
roku 2017 se stala Ostrava. Součástí této každoročně vyhlašované
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Orlicka pomáhá s lepším
pracovním uplatněním studentů
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Na vybraných základních
školách v Ústeckém kraji
testují výuku zaměřenou na
dětskou kreativitu

10

11

ankety je již po dva roky speciální kategorie naší agentury Investičně
atraktivní region. Jméno letošního vítěze se dozvíme až v červnu.

Obec pro byznys

Osm finalistů však známe již nyní. Jsou jimi Kunovice, Letohrad,

11 Liberecký kraj – nejmenší,
ale nejprůmyslovější

Litoměřice, Nový Bydžov, Slavkov u Brna, Žamberk, Bystřice nad

13 Šumperk jako příklad
mimořádné spolupráce
města a podnikatelů

Pernštejnem a Jeseník. Zastupitelé všech těchto měst jistě velmi
dobře vědí, jak důležitá je při „lákání“ investorů vlastní propagace.
Jak k investiční atraktivitě měst přispívají dobře zpracované webové
stránky, se dočtete na straně 2.

14 Podpora kreativních odvětví
v Brně aneb jak to všechno začalo

V době, kdy podniky od Aše po Jablunkov čím dál tím obtížněji shání

15 SMART CITIES jsou nejen
moderní technologie

pracovní sílu, jsou příkladem konstruktivního přístupu k tomuto
problému iniciativy typu Konsorcia zaměstnavatelů Orlicka. Města,
školy a podniky z tohoto regionu spolupracují na efektivnějším

16 Žáci základních škol soutěžili
v programování v rámci projektu
Lajkni.me

17

vzdělávání žáků a studentů směrem k jejich budoucímu profesnímu
uplatnění. Příkladem dobré spolupráce města s jeho podnikatelskou
sférou, která započala již koncem 90. let, může být také Šumperk.
Originální výukový postup, který v dětech probouzí jejich kreativitu,
vyvinul izraelský expert na rozvoj talentů Opher Brayer. Trénoval
i managery globálních firem jako je Microsoft, Hewllet-Packard,

Rozhovor s ...
Aleš Houfek:
Informace se v rodinném
podniku přenášejí kontinuálně.
Přirozený je i generační konflikt

17

19
Podnikatelská
infrastruktura

Nokia, Osram či Disney. Své metody již několik let aplikuje a rozvíjí
i v Ústeckém kraji.

19 Kosmický inkubátor ESA BIC
otevřel pobočku v Brně

O brownfieldy bude ze strany potenciálních investorů čím dál tím
větší zájem. Na území mnohých obcí, měst a krajů se tak skrývá

21 Podnikům komplikuje život
nedostatek pracovní síly

významný potenciál. Jaký, to napoví článek na stránce 25.
Příběh společnosti HOUFEK a.s., která vznikla, vyrostla a dále

23 Praktická výuka na školách získává
opět na popularitě. S realizací
pomáhají kreativní centra

se rozvíjí na Vysočině, by mohl být příběhem mnoha dalších českých
firem. Jak probíhá generační výměna v rodinném podniku a proč
si dodnes nechá od svého otce rád poradit, prozradí v rozhovoru
na stránkách 17 a 18 její stávající majitel Aleš Houfek.
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Investiční trendy

Dobře zpracované webové stránky měst
pomáhají jejich investiční atraktivitě
Patrik Reichl

Ve druhé polovině roku 2017 navštívili pracovníci regionálních kanceláří
CzechInvestu vedení všech 207 obcí s rozšířenou působností. Při návštěvách
prováděli tzv. pasportizaci podnikatelského prostředí. Zjišťovali stav technické
a sociální infrastruktury a dále situaci na místním trhu práce.
Důležitou položkou byl i průzkum úrovně

přímých zahraničních investic pocházelo

spolupráce mezi místní samosprávou

z USA, což činí 13 procent z celkového počtu

a podnikateli v daném regionu. Shromážděné

projektů, které zprostředkoval CzechInvest

informace pak posloužily jako datový

v letech 1993 až 2016. Právě v USA byla

a informační podklad pro závěrečnou zprávu

zpracována studie Winning Strategies In

Studie analyzovala
názory 331 respondentů
z řad velkých korporací,
středních firem
a místních poradců

Disponuje město webovými
stránkami pro podnikatele?

Economic Development Marketing z roku 2017.
Studie analyzovala názory 331 respondentů
z řad velkých korporací, středních firem

60,5 %

a místních poradců v oblasti lokalizačních

39,5 %

faktorů pro umisťování investičních projektů.
Studie jednoznačně poukázala na skutečnost,
že nejefektivnějším nástrojem prezentace
lokality a lákání investic jsou informace

ano

prezentované online formou prostřednictvím

ne

Pořádá město pravidelná
setkání s podnikateli?

s názvem Mapa podnikatelského prostředí

webových stránek obcí a měst. Zatímco

České republiky. Ta je zveřejněna na webových

v roce 1996 tato marketingová technika byla

stránkách CzechInvestu www.czechinvest.org.

využívána pouze v 18 procentech, v roce

V oblasti prezentace podnikatelského

2017 již byla se 74 procenty hodnocená jako

prostředí a obecně komunikace vedení měst

nejefektivnější nástroj. Celkem 65 procent

s podnikateli radnice v České republice

respondentů také potvrdilo, že při vyhledávání

zaostávají za potřebami a očekáváním

nových lokalit využijí primárně informace

podnikatelů a potenciálních investorů.

získané z webu.

Nejvíce prokazatelná je tato skutečnost

CzechInvest proto dlouhodobě doporučuje

u existence webových stránek s popisem

městům a obcím, aby svou prezentaci

podnikatelského prostředí, služeb

na webu nepodceňovaly a snažily se jejím

pro podnikatele a možností rozvoje

prostřednictvím oslovovat i podnikatelskou

podnikatelských aktivit v daném regionu.

sféru. Pokud dané město chce být atraktivní

Srovnání CzechInvest provedl na příkladu

i pro přímé zahraniční investice, je nezbytně

potřeb zahraničních investorů pocházejících

nutné mít jazykové mutace webu (minimálně

ze Severní Ameriky. Celkem 222 projektů

v angličtině).

Příklady dobré praxe v České
republice:

Doporučení pro webové stránky pro podnikatele

Město Znojmo

+ ucelené informace o podnikatelském prostředí a stručné informace o tradičním hospodářství

+ www.znojmobusiness.cz
Jihomoravský kraj a město Brno
+ www.brnoregion.com
Město Litoměřice
+ www.litomerice.cz/podnikatel
Město Olomouc
+ www.olomouc.eu/podnikatel/en

41 %

59 %

ano

ne

Zdroj: Mapa podnikatelského prostředí ČR 2017,
CzechInvest, 2017

+ jednoduchá adresa stránek, typicky www.mesto.cz/podnikani nebo www.mesto.cz/business
daného města
+ seznam a informace o rozvojových lokalitách (plochy i budovy k podnikání)
+ rozcestník na relevantní úřady pro záležitosti spojené s podnikáním a výstavbou
+ přímo uvedená kontaktní osoba pro styk s investory
+ jazyková mutace stránek (minimálně v angličtině)
+ aktuality s relevantními informacemi o akcích pro podnikatele
+ odkaz na veřejnou podporu s působností v daném městě
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Česko a sousedi

Platové náklady a mzdové odvody ve vybraných státech EU
Pavel Chovanec

Platové náklady a mzdové odvody

na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení

ročního příjmu) a 32 procent (nad tuto

Hořekování nad nedostatkem zaměstnanců

a pochopitelně i daň z příjmu fyzických osob.

hranici). Na Slovensku se pracuje se sazbami

se postupně změnilo i na téma hospodských

Ve všech zemích je možné uplatnit slevu

19 procent (do hranice cca 914 tisíc korun

debat. České platy rostou, odvody z mezd

nebo odpočet ze základu daně v závislosti

ročního příjmu) a 24 procent (nad tuto

a daně plní veřejné rozpočty. Zaměstnavatelé

na počtu vyživovaných dětí. Zdravotní pojištění

hranici). Nutno dodat, že Slovensko se k této

se učí hledat schopné a ochotné pracovníky

z hrubé mzdy platí v Polsku a Maďarsku jen

progresi navrátilo od původní rovné daně.

v zahraniční. Zaměstnance zajímá čistý příjem,

zaměstnanec, zatímco v České republice

Sazba daně z příjmu fyzických osob

firmy pracovní náklady a stát společně

a na Slovensku i zaměstnavatel.

v Maďarsku aktuálně činí 15 procent,

s obcemi v konečném důsledku daňový výnos

což je totéž jako česká sazba 15 procent,

k pokrytí veřejných výdajů a investic.

Důchodová reforma

i když česká solidární daň (pro roční příjmy

Vlastní výší odvodů z platů se Česká republika,

Mzdové odvody ve všech zemích prošly

nad 1 438 992 Kč) se sazbou 7 procent

Polsko, Maďarsko a Slovensko značně odlišují.

v minulých letech reformami. Velmi stručně

rovněž spíše připomíná klasický progresivní

Kolik v jednotlivých zemích zaměstnanec

a krátce lze provedené změny pojmenovat

systém. Zároveň je nutné uvést, že u českého

skutečně dostane z uváděné hrubé mzdy, kolik

jako úpravy v důchodovém zabezpečení

systému při zohlednění základu v podobě

firma za práci ve skutečnosti zaplatí a jaká část

a od nich odvozené změny v sociální politice

superhrubé mzdy je podíl daně z příjmu

příjmu plyne pověstnému eráru?

a politice zaměstnanosti. Nutné je uvést,

fyzických osob vyšší.

že důchodová reforma v žádném sousedním

Názorný příklad

státě nezůstala po svém uvedení bez změny.

Čistý příjem

Zkusíme si nasimulovat výši odvodů

Ve všech případech stát do provedené

Ačkoliv je tuzemské spílání na erár oblíbené

a celkové pracovní náklady průměrné české

přeměny penzijních systémů zasáhl

téma, z připravené simulace odvodů je

mzdy 31 646 Kč (EUR 1 243) dosažené

a prostředky z mezd, které měly spravovat

ve 4. čtvrtletí loňského roku 2017, pokud by

soukromé penzijní fondy, po čase opět

byla vyplácena v některé z okolních zemí.

zamířily do státních rozpočtů.

nejvyšší, čili Čechům zůstává po odečtení

bez dětí, neuplatňujícího odpočty

Daň z příjmu

příjem. Zároveň je vhodné dodat, že odvody

na invaliditu, nevykonávajícího rizikové

Kromě reforem penzijního systému všechny

zaměstnání. Rizikovost povolání je faktor,

čtyři země v minulosti prošly rozsáhlou

který se v například v Polsku bere v úvahu

změnou daně z příjmu fyzických osob.

při stanovování výše sociálního pojištění

Klasické progresivní zdanění se dvěma pásmy

placeného zaměstnavatelem. Ve všech

dnes funguje v Polsku, a to s využitím sazeb

čtyřech zemích se z hrubé mzdy platí odvody

18 procent (do hranice cca 520 tisíc korun

Budeme předpokládat daňového poplatníka,
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zřejmé, že podíl čistého příjmu na hrubé
mzdě je v České republice v regionu
odvodů a daně mezi sousedy nejvyšší
zaměstnavatele jsou v České republice mezi
uvedenými zeměmi druhé nejvyšší hned
za Slovenskem. Lze tedy říci, že práce
v České republice stojí zaměstnavatele
přibližně o 1 euro na hodinu více, než je
tomu v Polsku.

Investiční trendy

Česká republika
Hrubá mzda
31 646 Kč

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

CELKEM – Zdravotní pojištění

1 424

2 848

CELKEM – Sociální pojištění (6,5 %, 25 %)

2 057

7 912

CELKEM – Odvody zdravotní a sociální

3 481

10 760

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

4 305

Čistý měsíční příjem

23 860

Náklady zaměstnavatele

42 406

Slovensko
Hrubá mzda
31 646 Kč

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

CELKEM – Zdravotní pojištění

1 266

3 165

CELKEM – Sociální pojištění (9,4 %, 25,2 %)

2 975

7 975

CELKEM – Odvody zdravotní a sociální

4 241

11 139

Záloha na daň z příjmu právnických osob (19 %, 24 %)

3 666

Čistý měsíční příjem

23 740

Náklady zaměstnavatele

42 785

Maďarsko
Hrubá mzda
31 646 Kč

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

CELKEM – Zdravotní pojištění

2 215

0

CELKEM – Sociální pojištění (11,5 %, 21 %)

3 639

6 962

CELKEM – Odvody

5 855

6 962

Záloha na daň z příjmu fyzických osob (15 %)

4 747

Čistý měsíční příjem

21 045

Náklady zaměstnavatele

38 608

Polsko
Hrubá mzda
31 646 Kč

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

CELKEM – Zdravotní pojištění

2 459

0

CELKEM – Sociální pojištění (13,71 %, 20,61 %)

4 339

6 522

CELKEM – Odvody

6 798

6 522

Záloha na daň z příjmu (7,57 %), 18% daň z příjmu

2 396

6 522

Čistý měsíční příjem

22 453

Náklady zaměstnavatele

38 168
Zdroj: CzechInvest, 2017

Pozn.: Data pro článek a postup výpočtu vychází z veřejně přístupných zdrojů, a online mzdových kalkulaček platných pro rok 2018 v České republice, Polsku, Slovensku
a Maďarsku. Celková výše odvodů se může dle přesnějších informací o poplatníkovi a aktualizaci metodik a politik výpočtu měnit.
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Regionální inovační strategie a jejich vliv
na příliv přímých zahraničních investic
Patrik Reichl

CzechInvest v rámci tzv. pasportizace podnikatelského prostředí zkoumal,
jaký vliv mají regionální inovační strategie (RIS) na příliv podnikatelských
investic (PI) u projektů, které v letech 1993 až 2016 zprostředkoval.
Hlavní město Praha vs. České republika
Podíl počtu projektů v jednotlivých sektorech na celkovém počtu projektů v letech 1993 – 2016
RIS

RIS

RIS

RIS

RIS

30,00

RIS

35,00

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

Praha (%)

Výroba nábytku

Výroba motorových vozidel

Textilní

Strojírenství

Služby

Potravinářský

Pokročilé materiály a nanotechnologie

Plastikářský

Ostatní dopravní prostředky

Ostatní

Nekovové minerální výrobky

Logistika

Letectví

Kovodělný a kovozpracující

ICT

Chemický a petrochemický

Gumárenský

Farmaceutický

Elektronický a elektrotechnický

Elektronický

Elektrická zařízení

Dřevozpracující a papírenský

Datové centrum

Čisté technilogie, obnovitelné zdroje

Centrum strategických služeb

Biotechnologie a medicínská technika

0,00

Zdroj: CzechInvest, 2017

ČR (%)

Všechny kraje v České republice mají schválené

s dopadem na spolupráci škol s podniky

na rozvoj „svých“ prioritních oborů. Nejde však

S3 strategie (smart specialization strategy),

působících v preferovaných oborech. Vysoké

pouze o endogenní rozvoj stávajících kapacit,

ve kterých deklarují prioritní obory. Těmto

školy působící v daném regionu, obzvláště

infrastruktur a podnikatelských subjektů.

strategicky vymezeným oborům přizpůsobují

v menších městech s regionální působností,

Každý kraj tak s tímto nastavením přichází

další krajské politiky a implementují opatření

reflektují tyto krajskou samosprávou

na „trh“ investičně atraktivních regionů

pro jejich další rozvoj a uplatnění v praxi.

prosazované obory v ideových dimenzích svých

a konkuruje si s ostatními regiony v „boji“

Například přizpůsobují regionální vzdělávací

kurikul. Jinými slovy celý kraj je prostřednictvím

o přímé zahraniční investice.

systém, oborové zaměření středních škol

regionální inovační strategie nastaven
Jak toto nastavení funguje v praxi, je patrné
na grafech, které zobrazují poměr projektů

Podnikatelská investice

podnikatelských investic do prioritních oborů

– investiční projekt, jehož původ může být z domácí ekonomiky či zahraničí.

stanovených v RIS daného kraje. Například

V případě zahraničního původu hovoříme o přímých zahraničních investicích.

v hlavním městě Praze je evidentní soulad

Účelem podnikatelské investice je realizací investičního projektu provozovat

priorit vycházející z RIS a přílivu PI v oborech

v dané lokalitě podnikatelskou činnost v různých oborech komplexně

ICT a služby. Naopak v elektronickém

či v parciálních částech produkčního procesu (těžba, zpracování, výroba, montáž,

a elektrotechnickém oboru nebyl CzechInvestem

podnikové služby, vývoj apod.).

v Praze zprostředkován jediný investiční
projekt, ačkoliv jsou to také prioritní obory.
Zde však může hrát roli i fakt, že na území
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hlavního města Prahy nemohou být umisťovány

jako líheň nanotechnologií, přesto CzechInvest

požadavků jednotlivých krajů. Aby tento

projekty s podporou investičních pobídek.

neměl příležitost v tomto oboru zprostředkovat

systém podpory podnikatelských investic

jediný investiční projekt.

hladce fungoval, je nutná úzká spolupráce
CzechInvestu s kraji a obcemi v oblasti

Jiným příkladem je Liberecký kraj, kde je
patrný soulad v automobilovém průmyslu, ale

Cílem CzechInvestu v podpoře podnikatelských

připravenosti území. Technická, ale také

v ostatních prioritních oborech nebyl doposud

investic (především přímých zahraničních) je

vzdělávací a vědeckovýzkumná infrastruktura

dostatečně využitý potenciál pro přilákání

lákání projektů s vyšší přidanou hodnotou,

musí odpovídat potřebám investorů

podnikatelských investic. Liberecký kraj je znám

avšak s jasně definovanou lokalizací podle

v prioritních oborech.

Liberecký kraj vs. České republika
Podíl počtu projektů v jednotlivých sektorech na celkovém počtu projektů v letech 1993 – 2016
RIS

RIS

RIS

RIS

RIS

RIS

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

Liberecký kraj (%)

ČR (%)

Výroba nábytku

Výroba motorových vozidel

Textilní

Strojírenství

Služby

Potravinářský

Pokročilé materiály a nanotechnologie

Plastikářský

Ostatní dopravní prostředky

Ostatní

Nekovové minerální výrobky

Logistika

Letectví

Kovodělný a kovozpracující

ICT

Chemický a petrochemický

Gumárenský

Farmaceutický

Elektronický a elektrotechnický

Elektronický

Elektrická zařízení

Dřevozpracující a papírenský

Datové centrum

Čisté technilogie, obnovitelné zdroje

Centrum strategických služeb

Biotechnologie a medicínská technika

0,00

Zdroj: CzechInvest, 2017
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Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka pomáhá
s lepším pracovním uplatněním studentů
Tomáš Vlasák

Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka je spolupráce města, škol a podniků na
záchraně tradiční školy a zlepšení nabídky kvalifikované pracovní síly pro místní
zaměstnavatele.
V roce 2013 hrozilo uzavření učebních oborů

odpovídaly potřebám zaměstnavatelů

na Průmyslové střední škole Letohrad (dále

a mladí lidé našli v těchto firmách práci.

jen PSŠ). Proto starosta města Petr Fiala

Zaangažované strany1 se spojily, ustanovily

inicioval jednání s místními firmami

Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka a sestavily

z Letohradu, Žamberka a Jablonného, aby se

nabídku pro školy a studenty, která dává

všechny strany dohodly, co mohou společně

příležitosti k lepšímu pracovnímu uplatnění.

udělat pro zachování učiliště v regionu

Nabízí možnosti praktické výuky, brigád

a zároveň pro to, aby vzdělávací obory více

a podpory formou stipendia. Firmy, které jsou

60

50

40

30

20

10

0
2010

2011

2012

2013

Celkový počet do 1. ročníku SOU

Nástrojař

Strojní mechanik

Strojní technik

2014

2015

Elektrikář - slaboproud

2016

2017
Elektrikář - silnoproud

Zdroj: Průmyslová střední škola Letohrad
– přehled počtu odevzdaných zápisových lístků, 2018

Pravidla pro firemní stipendia:
+ podporované obory: Nástrojař, Strojní mechanik, Elektrikář slaboproud, Elektrikář silnoproud,Strojírenský technik
+ žák nemá neomluvenou absenci
+ chování žáka je hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré
+ celkové hodnocení prospěchu žáka stupněm prospěl s vyznamenáním nebo prospěl
+ hodnocení z odborného výcviku stupněm 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý
+ omluvená absence maximálně 30 % všech vyučovacích hodin
+ učební obory (600 – 3 050 Kč)
+ maturitní obor (1 300 – 3 050 Kč)

1

města: Letohrad a Žamberk; firmy Zdeněk Maixner-ANTIKOR, Autoneum CZ, Bühler CZ, FOREZ, Formplast Purkert, Isolit-Bravo, OEZ, Rieter CZ, ZEZ Silko a GAF;
školy Průmyslová střední škola Letohrad a Střední škola obchodu řemesel a služeb Žamberk
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Firma se zavazuje poskytovat studentovi měsíční příspěvek na studium po celou dobu studia
s výjimkou prázdnin a umožnit mu minimálně 3 týdny placené letní brigády a po ukončení
studia uzavřít se studentem pracovní poměr, který bude odpovídat získané kvalifikaci.
Student je naopak povinen vrátit celou nebo poměrnou částku vyplacených příspěvků, pokud
nesplní závazek setrvání v pracovním poměru minimálně 3 roky nebo pokud bude zjištěno
a prokázáno užívání škodlivých návykových látek, případně pokud po dobu studia nebude plnit
stanovená pravidla.

medializace a informační kampaň. Zástupci

v blízkosti bydliště a nemají potřebu

firem, škol a města se pravidelně scházejí

odcházet na studia a za prací do velkých

a komunikují se studenty i s rodiči. Představují

měst. Počet obyvatel neubývá, ale mírně

jim možnosti uplatnění studijních oborů

stoupá.Firemní stipendia přivedla do firem

a následné pracovní příležitosti. Každá firma

Konsorcia v prvním roce 13 absolventů

hradí propagační aktivity konsorcia jeden

(z celkového počtu 21 studentů se stipendii).

měsíc v roce.
Spolupráce se školami firmám přináší kvalitní
V roce 2015 se Konsorcium na PSŠ zasloužilo

a kvalifikované pracovníky, po kterých je stále

o otevření nového maturitního oboru

velká poptávka. Školy svým studentům zase

Strojírenský technik, který odráží reálné

nabízejí vzdělání podpořené praxí s reálným

potřeby firem, které jsou garantem pro

uplatněním. Svou prací pomáhá Konsorcium

odbornou praxi. Do 1. ročníku nastoupilo

rozvíjet a zvyšovat konkurenceschopnost

v prvním roce 24 a ve druhém 18 žáků.

České republiky v technické i digitální oblasti

jinak na trhu práce konkurenty, se dohodly

Podobný obor v regionu dlouhodobě

a je příkladem i pro další regiony.

na společných propagačních aktivitách.

chyběl, firmy by ročně zaměstnaly zhruba

Formálně je vše ošetřeno smlouvou

třicet absolventů. V rámci oboru se učí čtení

„Nejvíc si ceníme skutečnosti, že se pro

o spolupráci mezi všemi subjekty Konsorcia.

technických výkresů, měření a metrologie,

dobrou věc podařilo spojit konkurenční

Společné aktivity Konsorcia směřují k tomu,

automatizace/CNC, materiály, strojírenské

firmy, které pro podporu technického

aby technické vzdělávání v regionu nejen

technologie, CAD systémy, nástroje kvality

vzdělávání vystupují jako jeden celek.

zůstalo, ale aby drželo krok s požadavky

a technologie zpracování plastů. Benefity

Určitě v tomto ohledu můžeme sloužit jako

moderních firem. Vytvořit nabídku programů

pro zdejší obce jsou také viditelné

dobrý příklad pro jiné regiony,“ říká starosta

však nestačí, velkou částí úspěchu je

– občané mají dostupné vzdělání i zaměstnání

Letohradu Petr Fiala.

Město Letohrad
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Podpora technického vzdělávání – pilotní ověření
prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Veronika Dočkalová

V poslední době je jedním z nejpalčivějších problémů, kterému mnohé
firmy v České republice čelí, nedostatek kvalifikované pracovní síly na trhu.
V Moravskoslezském kraji klesla míra nezaměstnanosti v lednu letošního roku
pod 6 procent, v rámci celé České republiky je to dokonce 3,9 procenta.
Situace kolem nabídky technicky odborně

o volbě povolání), tak také na úřadech práce

Školní vzdělávací program bude u vybraných

vzdělaných osob na trhu práce v Česku je

(uchazečům o zaměstnání či změnu povolání).

oborů (zaměřených zejména na elektro

kritická nejen v současné chvíli, ale také

Třetí oblastí zájmu pak bude podpora dalšího

a strojírenství) upraven. Praxe bude probíhat

z pohledu budoucího vývoje. Přetrvává malý

profesního vzdělávání.

výhradně ve firmách a školy budou vyučovat
všeobecné předměty a technickou teorii.

zájem žáků základních škol studovat technické
obory, řada firem se potýká s odbornou

Velkým tématem je zejména otázka odborné

Změní se poměr hodin teorie a praxe,

nepřipraveností absolventů středních škol

přípravy studentů středních škol pro trh

kdy bude studentům v daném oboru

a učilišť i uchazečů o práci. Firmy jsou nuceny

práce. S cílem provázat požadavky firem

navýšen počet hodin praxe ve firmě.

vynakládat nemalé výdaje na zaškolení

na odbornou kvalitu absolventů technických

nových zaměstnanců. Příprava kvalifikovaných

oborů s profesním vzděláváním středoškoláků

Otázku duálního vzdělávání otevřeli

lidí pro trh práce se tak v dnešních

bude od září 2018 v Moravskoslezském kraji

i slovenští sousedé. Slovenský systém

dnech dostává do popředí zájmu mnoha

spuštěn pilotní projekt k ověření přínosnosti

duálního vzdělávání počítá také s teoretickou

zainteresovaných subjektů. Ty si uvědomují

tak zvaného duálního vzdělávání. Prohloubení

výukou na školách, s praktickou výukou pak

nezbytnost reagovat na změny na trhu práce

spolupráce zaměstnavatelů a škol

v podniku. Záměrem je věnovat praktickému

a věnovat pozornost právě oblasti přípravy

by pak mělo vést ke zvyšování technických

vyučování minimálně 60 procent času výuky.

kvalifikované pracovní síly. Například Strategie

kompetencí absolventů a jejich lepšímu

V rámci slovenského modelu je pro firmy

hospodářské restrukturalizace Ústeckého,

uplatnění na trhu práce. Memorandum

jistě zajímavá možnost čerpat finanční

Moravskoslezského a Karlovarského kraje

o podpoře pilotního ověření duálního

výhody v podobě odvodových a daňových

RESTART deklaruje prioritu vzdělávání

vzdělávání v Moravskoslezském kraji bylo

stimulů. Systém duálního vzdělávání

a zaměstnanosti a v akčních plánech prosazuje

podepsáno Ministerstvem školství, mládeže

umožní více propojit vzdělávání studentů

kroky, které povedou k vytvoření ucelenějšího

a tělovýchovy, Svazem průmyslu a dopravy

s reálným prostředím a přenese zodpovědnost

systému profesního a dalšího vzdělávání.

ČR a Krajským úřadem Moravskoslezského

za odbornou přípravu na stranu zaměstnavatele.

kraje v Ostravě na podzim roku 2017.

Pro ně pak z odborného pohledu znamená

V polovině roku 2018 spustí Moravskoslezský

Do pilotního projektu duálního vzdělávání se

duální vzdělávání příležitost vychovat si

pakt zaměstnanosti ve spolupráci s Úřadem

zapojí čtyři technicky zaměřené školy (Střední

potenciální budoucí zaměstnance. Pro studenty,

práce tak zvaný predikční model trhu práce.

škola elektrotechnická Ostrava, Vítkovická

kteří se rozhodnou věnovat technickému

Ten umožní sledovat a zaznamenávat změny

střední průmyslová škola, Střední průmyslová

oboru a dosahují dobrých výsledků, pak může

nabídky a poptávky na pracovním trhu

škola Kopřivnice, Střední průmyslová škola

být při studiu příjemným benefitem šance

a napomůže na ně reagovat pružněji. Změny

Frenštát pod Radhoštěm) a stejný počet

získání stipendia a do budoucna pak lepší

jsou plánovány také v oblasti kariérového

firem z regionu (ArcelorMittal Ostrava, Brose

možnost uplatnění na trhu práce.

poradenství, a to jak na úrovni poradenství

Kopřivnice, Varroc Lighting Systems Nový

Ať již ve firmě, kde studenti praxi vykonávali,

na základních školách (žákům při rozhodování

Jičín a Vítkovice Machinery Group).

nebo v jiných společnostech v oboru.
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Na vybraných základních školách v Ústeckém kraji
testují výuku zaměřenou na dětskou kreativitu
Alena Hájková

Již několik měsíců působí v Ústeckém kraji izraelský expert na rozvoj talentů
Opher Brayer, který vyvinul nový výukový postup a svůj projekt nazývá Stages.
Tímto postupem vytrénoval již tisíce talentovaných izraelských dětí i manažery
globálních firem jako je Microsoft , Hewllet-Packard, Nokia, Osram či Disney.
Opher má velké plány, chce v Ústí nad Labem založit IT školu a vytvořit
z krajského města centrum high-tech start-upů.
Výukový postup Stages kombinuje rozvoj
matematického myšlení s kreativitou a staví

Kdo je Opher Brayer?

na hře, komplexnosti a rozvoji celé osobnosti.

Uznávaný izraelský expert na rozvoj talentů, byznys mentor, kouč a učitel. Začínal jako jazzový

V rámci tradiční výuky hrají žáci dvacet

muzikant a učitel jazzu na hudební škole, kde se setkával s talenty a začal se zajímat o matematiku

minut každý den předem připravená cvičení

a uplatňovat její principy ve výuce hudby. Život mu změnila návštěva zástupkyně společnosti

a hry. Těch má Opher Brayer v zásobě více

Disney, která si přišla poslechnout jeho přednášku a okamžitě ho díky ní najala do vývojového

než čtrnáct tisíc a zahrnují různé disciplíny,

centra pro design a vytváření atrakcí do lunaparků. V něm svou metodou vyškolil nejrůznější

jako je například karate, tanec, matematika,

designéry a technologické specialisty. Od té doby pracoval také na mnoha projektech pro globální

kreslení komiksů či hudební výchova. Opher

společnosti jako Hewlett Packard, Microsoft, Nokia, Osram či Orange. Vyvinul celou řadu metod

na začátku tohoto školního roku zaškolil

pro rozvoj talentů, školí vysoké manažery a průmyslníky ve strategiích vedení a procesech růstu.

první skupinu šestadvaceti učitelů, kteří

Učil na Academy of Business Intelligence profesora Bena Gilada v Bostonu.

absolvovali sedmidenní intenzivní kurz
a poté začali získané znalosti praktikovat

pedagogů, založení IT školy nebo dílčí změny

obvyklé, a být tisíckrát kreativnější,“ říká

ve svých třídách na devíti základních

ve městě. Dlouhodobá perspektiva stojí

Opher Brayer. V dalších letech Brayer počítá

školách v Ústí nad Labem, Děčíně, Praze

na modelu postupných kroků.

s jejich vzděláváním v informatice a ekonomii.

a Mnichově Hradišti. V současnosti je do

Chce, aby byli v 18 letech připraveni vytvářet

pilotního testování zapojeno zhruba pět

U žáků ve věku 6 až 12 let se nejprve rozvíjí

technologické start-upy a inovace. „Na naši

set dětí a do začátku příštího školního roku

matematické znalosti a základní znalost

IT školu chceme dostat zhruba dva tisíce žáků

by se čísla proškolených pedagogů měla

přírodních věd. Ve věku 12 až 14 let následně

z celého Česka. A časem bychom měli rádi

mnohonásobně zvýšit.

vystuduje 10 až 20 procent těch nejlepších

dva až tři tisíce nových start-upů. Můžeme

speciální program zaměřený na přírodní

sem také následně dostat tzv. unicorn

V projektu Stages rozlišuje Opher dvě úrovně

vědy. „Budou toho schopní během dvou

společnosti (start-upy s hodnotou vyšší než

– krátkodobou a dlouhodobou perspektivu.

let. V projektu Stages je naučíme učit

miliarda dolarů), které do těchto malých start-upů

Krátkodobý pohled zahrnuje školení

se minimálně desetkrát rychleji, než je

mohou investovat. Ústí je ideální místo
strategicky, podnebím i levnou půdou. Je to
jednoduše to pravé místo, kde začít. Neberte
to jako přehnané sliby, ale naši vizi,“ doplňuje.
Po půl roce testování projektu Stages bylo
zorganizováno setkání, na kterém se sešlo
neuvěřitelných devadesát účastníků z řad IT
i výrobních firem z celé republiky, zástupců
kraje, Inovačního centra ( jakožto pořadatele)
a dalších zájemců o informace k tomuto
projektu. Součástí programu byla praktická
ukázka přímo ve výuce na základní škole
v Ústí nad Labem. Prezentující učitelé se
jednoznačně shodli, že postupy nesou ovoce
a jsou i mezi dětmi velmi oblíbené. Opher

Nový výukový postup v praxi na vybrané ZŠ v Ústí nad Labem

a jeho tým doufají, že se podaří metodu
úspěšně šířit i do dalších škol a měst.
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Obec pro byznys

Liberecký kraj – nejmenší, ale nejprůmyslovější
Jan Mašek, Michal Heinzl

Svojí rozlohou a počtem obyvatel necelých 405 tisíc patří Liberecký kraj mezi
nejmenší kraje České republiky. Navzdory velikosti se však jedná o jedno
z průmyslových center celé země.
Zdejší krajina má převážně podhorský

a kvalitního sklářského písku. V období první

také založení Vysoké školy strojní v roce 1953

až horský charakter vyznačující se vysokým

republiky se na území kraje vyráběla třetina

(dnes Technická univerzita v Liberci). O sedm

podílem lesních ploch (nejvyšším ze všech

veškerého skla a keramiky a pětina textilií.

let později se škola rozrostla o Fakultu textilní,

krajů) a naopak nízkým podílem orné půdy.

Obecně se zde soustřeďoval především

která je aktuálně jedinou svého druhu v Evropě.
Zcela novým odvětvím v regionu se pak

zde byla vytěžena čtvrtina českého uranu.

25,70%

26,00%

Na rozdíl od jiných ložisek v České republice
se na Českolipsku uplatňovala především
9,10%

28,10%

27,90%

v oblasti Českolipska a Podještědí. Celkem

29,90%

30,80%

31,80%

33,50%

35,10%

35,30%

31,10%

v 60. letech stala těžba uranové rudy

39,10%

39,20%

Podíl zaměstnaných osob ve zpracovatelském průmyslu (dle krajů ČR)

chemická těžba pomocí kyseliny sírové.
To mělo za následek rozsáhlé znečistění
životního prostředí, jehož sanace
a rekultivace trvá od 90. let dodnes.

Liberecký

Pardubický
Zlínský

Plzeňský

Vysočina

Moravskoslezský

Olomoucký

Královehradecký

Karlovarský

Ústecký

Jihočeský

Středočeský

Jihomoravský

Praha

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil 3. čtvrtletí 2017

Podíváme-li se na zaměstnanost v jednotlivých
odvětvích průmyslu na konci komunistické
éry, zjistíme, že s počtem 24 tisíc zaměstnanců

Právě přírodní podmínky a dostatečný počet

lehký průmysl, mimo jiné například i dřevařský

dominovalo strojírenství. Na druhém a třetím

pracovních sil, který se v minulosti sdružoval

a papírenský1.

místě se nacházel textilní a sklářský průmysl
se shodným počtem 22 tisíc zaměstnanců.

především v malých domácích dílnách, předurčil
Průmyslová skladba se po 2. světové válce

Zrušení centrálně plánované ekonomiky

začala mírně měnit. Většího významu nabyl

v 90. letech a následný přechod na tržní

Během průmyslové revoluce na začátku

těžký průmysl, především strojírenství. Založen

ekonomiku znamenal pro Liberecký kraj

19. století začaly jako první vznikat textilní

byl například národní podnik LIAZ, ve kterém

další změny v odvětvové struktuře. Tradiční

továrny, které postupně nahradily zaběhnuté

se vyráběly nákladní automobily. Dalšího

textilní průmysl nebyl konkurenceschopný

manufaktury. Významného rozvoje se dočkaly

rozvoje se dočkal také národní podnik Vagónka

a převážná část velkých továren postupně

také sklářské hutě, které zde byly kdysi

Tatra v České Lípě, kde se pro změnu vyráběly

zanikla. Podobné problémy provázely

zakládány díky dostatečnému množství dřeva

nákladní vagóny. Vzestup strojírenství dokládá

i skláře či dřevaře.

zdejšímu regionu průmyslový charakter.

Mnoho výrobních firem v Libereckém kraji je dodavatelem výrobců automobilů
1

Pavlína Vodáková, rigorózní práce, 2011
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HDP na jednoho obyvatele (dle krajů ČR)

Adient Czech Republic (výroba autopotahů),

937 542 Kč

Magna Exteriors (výroba nárazníků),
DENSO MANUFACTURING CZECH (výroba
klimatizačních jednotek), Fehrer Bohemia

300 894 Kč

333 521 Kč

346 789 Kč

352 313 Kč

360 372 kč

373 421 Kč

385 247 Kč

373 833 Kč

ČR (výroba podvozků a bezpečnostních prvků)

391 336 Kč

401 056 Kč

414 379 Kč

422 251 Kč

436 430 Kč

(výroba stranových dílů a sedáků), Benteler
či skupina ZF (výroba autobrzd). Firmy v součtu
zaměstnávají více než 10 tisíc pracovníků.
Dynamický rozvoj automobilového odvětví
měl v posledních letech za následek pokles

Praha

Plzeňský

Jihomoravský

Královehradecký

Středočeský

Moravskoslezský

Zlínský

Jihočeský

Vysočina

Liberecký

Pardubický

Ústecký

Olomoucký

Karlovarský

Zdroj: Český statistický úřad , 2018

nezaměstnanosti ve velké části regionu.
Aktuálně se však trh práce potýká se zcela
opačným problém, a to s nedostatkem
volných pracovníků. Úměrně s jejich nízkým

Ve zpracovatelském průmyslu byl v porovnání

Celorepublikově tyto pozice vykonává

počtem rostou mzdy zaměstnanců, což však

s ostatními kraji v roce 2017 zaměstnán

průměrně 13,8 procenta zaměstnaných, avšak

často znamená problémy pro menší podniky,

nejvyšší podíl zaměstnanců, jak dokládá

v tomto regionu je to téměř pětina všech

které v tomto ohledu nejsou mnohdy

graf č.1. Dnešní průmysl v Libereckém kraji

zaměstnaných. Nutno však podotknout,

příliš konkurenceschopné.

se tak opírá hlavně o strojírenství, které se

že do této kategorie nejsou zařazeni pouze

zaměřuje z velké části na výrobu motorových

montážní dělníci a pracovníci obsluhující

Obavu z nízké diverzity průmyslu vyjadřují

vozidel, respektive na výrobu jejich dílů

stroje, ale i řidiči pojízdných zařízení.

i zástupci samospráv v některých obcích.

a příslušenství. Klíčové je v tomto ohledu

Zcela opačná situace pak panuje u skupiny

Situace podle nich může vést k výraznějšímu

rychlé dálniční spojení se ŠKODA AUTO

techničtí a odborní pracovníci. Ta má totiž

propouštění, a to jak v případě hospodářské

v Mladé Boleslavi a geografická blízkost

v porovnání s ostatními kraji (republikový

recese, tak i v dlouhodobém horizontu

Německa, kde působí velký počet světových

průměr je 18,1 procenta) v Libereckém kraji

v souvislosti s evolucí výroby v odvětví.

automobilek. Význam odvětví výroby

nejmenší relativní zastoupení (14,3 procenta).

Pracovní místa v automobilovém průmyslu

motorových vozidel dokládají i data Českého

To poukazuje na fakt, že se zde díky skladbě

jsou totiž jedny z nejohroženějších v rámci

statistického úřadu (ČSÚ), podle kterých

průmyslu koncentruje spíše jednodušší

Průmyslu 4.0. Vůle k dalšímu rozšiřování

v něm v roce 2016 pracovalo více než 17 tisíc

výroba. Potvrzuje to i hodnota průměrného

výrobní základny v oblasti automobilového

zaměstnanců, čímž zaujímalo první místo

HDP na jednoho obyvatele, které je v kraji

průmyslu je tak v tomto regionu minimální.

v rámci zpracovatelského průmyslu.

v porovnání s celorepublikovými údaji nižší.

Na situaci však reagují i krajské dokumenty,

To potvrzuje Graf 2.

které vedle strojírenských oborů cílí například
v rámci Strategie inteligentní specializace

Situaci dokresluje také pohled na zaměstnanost
dle klasifikace zaměstnání. V Libereckém

Z hlediska největších zaměstnavatelů převažují

(RIS3) také na nanotechnologie, pokročilé

kraji nalezneme nejvyšší podíl zaměstnanců

v Libereckém kraji firmy z automobilového

separační a sanační technologie, pokročilé

v kategorii obsluha strojů a zařízení.

odvětví. Mezi největší se aktuálně řadí

textilní materiály nebo optiku a sklo.

INZERCE

MENTORING
150 hodin
mentoringu
a poradenství

PREZENTACE
Web Summit,
TechDay NY, Slush
TechCrunchDisrupt

AKCELERACE

MATCHMAKING

New York
Silicon Valley
Londýn, Singapur

New York
Silicon Valley
Londýn, Singapur
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Šumperk jako příklad mimořádné spolupráce
města a podnikatelů
Kolektiv autorů regionální kanceláře CzechInvestu pro Olomoucký kraj, Zdeněk Brož a Petr Krill

Nejčastěji se města prezentují svou historií, pamětihodnostmi, kulturními
akcemi, sportovními úspěchy svých občanů a novými investičními akcemi
ve městě. O oblasti podnikání, hlavně pak o výrobní sféře, se v médiích zmiňují
jen výjimečně, a to spíš v případech mimořádných událostí či problémů
s nezaměstnaností. V Šumperku je však situace jiná.
města Šumperka, které aktivně funguje

občanů byly velmi pozitivní – sami totiž často

do dnešního dne. Cílem založení grémia

ani netušili, jaké firmy ve městě působí

bylo především zvýšení kvality vzájemné

a čím se zabývají. Tato aktivita tak přispěla

informovanosti a možné spolupráce

k objektivnějšímu vnímání místního trhu práce

komunálního a podnikatelského sektoru.

a potřeb zaměstnavatelů, které jsou důležitým

Spolupráce města s podnikatelskou sférou

Platformu tvoří 15 stálých členů, mezi nimiž

aspektem zejména při volbě profesní orientace.

se intenzivněji začala rozvíjet koncem 90. let.

jsou kromě zástupců města a Hospodářské

Díky úzké spolupráci města a firmy Pramet

komory také představitelé významných

Grémium aktivně vstupuje do celé řady

se podařilo dojednat s koncernem Siemens

firem reprezentující spektrum většiny

dalších oblastí. Důležitá je spolupráce při

výstavbu nového závodu EPCOS na výrobu

zdejších oborů (strojírenství, elektrotechnika,

řešení dopravní dostupnosti Šumperka, jako

pasivních elektronických prvků. Dnes se jedná

stavebnictví a doprava), včetně privátní

nezbytné podmínky dalších investic. Společně

o firmu, která je součástí koncernu TDK, má

nemocnice, která je jedním z největších

byl projednáván i návrh územního plánu,

přes tisíc zaměstnanců a disponuje vlastním

požadavky na rozvojová území, strategický plán

Na návrh starosty bylo
založeno Grémium
podnikatelů, které se již
řadu let aktivně podílí
na rozvoji města.

rozvoje města, sociální situace, kultura prodeje,

nakonec našlo, když se tehdejšímu starostovi

zaměstnavatelů v regionu. Setkání členů

kroužky elektroniky pro žáky základních škol,

podařilo s rektorem Vysoké školy báňské

grémia se konají zpravidla čtyřikrát až pětkrát

technické kroužky, obnovení pracovních dílen,

– Technické univerzity Ostrava domluvit

ročně, a to buď na radnici, nebo v jednotlivých

soutěže v robotice a spolupráce se středními

zřízení Centra bakalářských studií Fakulty

firmách. Program jednání obvykle zahrnuje

školami. Grémium spolupracuje také se

strojní v Šumperku. Město založilo společně

jedno až dvě nosná témata s následnou

Svazem průmyslu a dopravy ČR na každoroční

s podnikateli Šumperska Nadační fond

vzájemnou výměnou informací.

organizaci Burzy práce a vzdělávání, která si

výzkumem a vývojem.
S příchodem nového tisíciletí bylo vytvořeno
tak zvané Kolegium starosty, které se stalo
místem pro výměnu názorů se zástupci
podnikatelské sféry. Opakovaně se hledalo
řešení, jak pro místní firmy získat inženýry
technických oborů. Úspěšné řešení se

situace ve vodohospodářských zařízeních a celá
řada dalších aktivit. Aktuálním tématem je co
nejrychlejší dobudování průmyslové zóny,
o kterou čeští investoři projevují stále větší
zájem. Pozitivní výsledky přináší i řada aktivit
usilujících o podporu technického vzdělávání.
Mezi ně patří například velmi úspěšné

získává stále větší věhlas u firem, škol i rodičů.

bakalářských studií pro krytí vícenákladů
souvisejících s odloučeným pracovištěm

Jedním z prvních požadavků při vytváření

Opomíjena není ani oblast etiky podnikání

školy. Později se přidaly další firmy z regionu

grémia bylo zajištění komplexnější prezentace

a snaha hledat cestu pro zlepšení nabídky

a Olomoucký kraj. Od roku 2006 je zde

města a zdůraznění důležitosti vztahu výrobní

krátkodobých pracovních úvazků a zaměstnání

otevřeno i pracoviště Fakulty ekonomické.

a veřejné sféry. V praxi to pak znamenalo

zdravotně znevýhodněných.

Možnosti studia na strojní fakultě v Šumperku

doplnit v tištěné a elektronické podobě

dosud využilo přes dva a půl tisíce studentů

informace o firmách, sociální situaci,

Z pohledu CzechInvestu je Šumperk

a dalších téměř čtrnáct set studentů eviduje

investičních možnostech. Dnes je na webových

městem s mimořádným přístupem k podpoře

po dobu svého zdejšího působení Fakulta

stránkách města zveřejněný vyčerpávající

rozvoje podnikatelského prostředí. I přes

ekonomická. Od příštího akademického roku

seznam firem s jejich výrobním programem

některé relativně obtížnější podmínky se zde

2018/2019 bude výuka nově soustředěna

a službami, a to včetně volných pracovních

úspěšně rozvíjejí kvalitní firmy se špičkovými

do městem rekonstruované budovy bývalé

míst. V městském periodiku, které je každých

technologiemi, výzkumem, vývojem

Masarykovy školy, kde bude sídlit také

čtrnáct dní zdarma distribuováno do všech

a kvalifikovanou pracovní silou. Na řadě

Městská knihovna. V roce 2010 bylo na návrh

domácností, byly během dvou let postupně

přínosných aktivit má významnou zásluhu

starosty založeno Grémium podnikatelů

představeny desítky místních firem. Reakce

právě samotné město Šumperk.
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Podpora kreativních odvětví v Brně
aneb jak to všechno začalo
Tereza Chrástová

Základem pro současné aktivity v oblasti podpory kulturních a kreativních odvětví
se stalo jejich zmapování. V roce 2014 došlo v rámci přípravy Studie proveditelnosti
k projektu Kreativní centrum Brno ke zmapování kreativního potenciálu v Brně,
respektive Jihomoravském kraji .
V Brně se vyskytuje téměř 11 tisíc subjektů

Cílem projektu Kreativního centra Brno

zkušenosti i v zahraničí, kde si potřebu

(2 tisíce firem s ročním obratem 24 miliard

je vedle podpory podnikání i oživení

podpory kreativních odvětví uvědomili již

korun a 8,5 tisíce osob samostatně výdělečně

brownfieldu v majetku města, respektive

dávno a za tímto účelem zřídili, často právě

činných) a přes 22 tisíc zaměstnaných

deprivované části města, ve které se objekt

ve spolupráci s městy a kraji, speciální

pracovníků. Mezi sledovaná kreativní odvětví

nachází. Na možnou podobu Kreativního

instituce či agentury (Creative Scotland,

patří výtvarné a scénické umění, design,

centra Brno byla vypsána mezinárodní

Creative Industries Styria či Creatives Sachsen).

architektura, film a video, televize a rozhlas,

architektonická soutěž.

literatura a knižní trh, kulturní dědictví,
řemesla, hudba, reklama a herní průmysl.
Cílem aktivit na podporu kulturních
a kreativních odvětví je udržet ve městě
tvůrčí talenty, pomoci jim růst a podpořit
podnikavost. Dále přilákat investory navázané
na spolupráci s kreativci, propagovat Brno jako
město kreativity a inovací, navázat kreativce
na inovační infrastrukturu Brna (firmy, R&D
centra či školy), podpořit spolupráci a přesahy
kreativních odvětví do oblasti znalostní
ekonomiky a definovaných strategických

Projekt Kreativní
centrum Brno, který
má představovat hlavní
infrastrukturní podporu
rozvoje kreativních
odvětví, se stal
oficiálním strategickým
projektem města.

oborů. Neméně důležité je využití nápadů

A co se doposud při podpoře
kreativních odvětví v podařilo?
V rámci mezinárodní konference Kreativní
Brno, role kreativity v rozvoji měst (2010) vznikla
a začala fungovat platforma pro networking
a spolupráci s názvem Kreativní Brno. Vznikly
také například Kreativní vouchery Brno, které
jsou od roku 2015 realizovány prostřednictvím
Jihomoravského inovačního centra.
Projekt Kreativní centrum Brno, který má
představovat hlavní infrastrukturní podporu
rozvoje kreativních odvětví, se stal oficiálním
strategickým projektem města. V roce 2016

„kreativní třídy“ pro rozvoj města.

byla zřízena pozice specialisty podpory
Koncepčním dokumentem města, který

kreativních průmyslů. K podpoře příchodu

Obecnou podporu kreativních odvětví

se zabývá primárně podporou kreativních

filmových produkcí z Česka i zahraničí

v Brně rozběhl záměr projektu Kreativní

odvětví, je Strategie kultury a kreativních

do Brna, filmového turismu a místních kreativců

centrum Brno. Ten zamýšlí vytvořit centrum

odvětví města Brna. Podpora kreativních

z audiovizuálního odvětví byla zřízena

tvůrčích profesí. V objektu bývalé káznice

odvětví je ale již také součástí Regionální

Filmová kancelář Brno fungující pod TIC

v oblasti Cejlu plánuje poskytovat soukromé

inovační strategie Jihomoravského kraje

Brno. Spolupráce s městem, Masarykovou

pracovní prostory ale i prostory přístupné

2014–2020, Koncepce ekonomického rozvoje

univerzitou a UX designery se osvědčila

široké veřejnosti a vzdělávacím institucím

města a nedávno schválené strategické části

na Participativním rozpočtu. Město podporuje

(například ateliéry, kreativní inkubátor,

Strategie BRNO 2050. Cílem je nyní také

edukativní eventy propojující kreativce, jako je

knihovnu, artotéku, multifunkční sály,

informovat a lobbovat ve spolupráci s dalšími

Brno Design Days, Italian Design Days

světelnou laboratoř, dílny, filmové kanceláře,

městy, Jihomoravským inovačním centrem

(realizovala KOGAA) nebo Oﬀ program Bienále

prostory pro činnost neziskových organizací,

(JIC), Institutem umění či CzechInvestem

Grafického Designu. Momentálně se připravuje

coworkingovou kancelář, expozici o historii

o potřebě podpory kreativních odvětví

také metodika krátkodobých pronájmů

objektu, residenční prostory či obchody).

na nejvyšší státní úrovni. Čerpají se

prostor pro potřeby kreativních odvětví.
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SMART CITIES jsou nejen moderní technologie
Pavlína Zapletalová, Filip Kučera

Fenoménu smart city se věnovalo již minulé číslo Region Reportu. Článek SMART
CITY – způsob umožňující zástupcům samospráv zlepšit kvalitu života ve svých
městech pomocí technologií pojednával o zavádění nových technologií.
Pokud se však hovoří o konceptu chytrých

pryč. V konceptu smart city takový přístup

Městům navíc nabízí smysluplný přehled

měst komplexně, nemůže jít jen o využití

nemá zkrátka místo. Města začínají chápat,

technologií i zdrojů jejich financování.

nejmodernějších technologií v dopravě nebo

že spolupráce s angažovanými partnery,

Z interního výzkumu vyplývá, že pouhých

energetice. Skutečné smart city musí myslet

jako jsou vysoké školy, místní podnikatelé,

20 procent obcí s rozšířenou působností

také na principy transparentní a otevřené

neziskové organizace nebo aktivní občané,

v České republice řeší problematiku chytrého

veřejné správy. Každá technologická novinka

jim může přinést značnou dávku inspirace

města koncepčně. To znamená, že se ke konceptu

by měla především řešit konkrétní potřeby

a svěžích myšlenek zvenčí.

hlásí a připravují ho, popřípadě již řeší

občanů, kteří ve městech žijí. Klíčem

konkrétní projekty a mají prvky smart city

k úspěchu při zavádění a podpoře chytrých

Celý koncept smart city představuje vedle

zahrnuty ve strategických dokumentech.

měst je přímá komunikační linka ve vztahu

dalších výhod výbornou datovou platformu

Jedním z nástrojů smart governance

město a jeho obyvatelé. U odborníků

pro vývojáře nových aplikací, kteří řeší

je i stále populárnější participativní rozpočet,

navíc převládá přesvědčení, že digitální

konkrétní problémy obyvatel města. Rozvoj

díky němuž se občané aktivně zapojují

technologie v plně rozvinutém smart city

moderních technologií totiž vnáší do

do výběru investičních akcí. Právě spolupráce

plní pouze servisní roli pro významnější cíle,

zaběhnutých rozhodovacích procesů na

a přímá interakce mezi úřadem a veřejností

jako je zjednodušení a zefektivnění řídicích

radnicích úplně novou dynamiku. Proměna

dodává konceptu smart city opravdový smysl.

postupů či posílení participace obyvatel

města ve smart city začíná formulací rozvojové

na řízení města. Doba, kdy se většina

vize, tedy strategického dokumentu smart

Agentura CzechInvest je společně s odborníky

klíčových rozhodnutí pro další rozvoj měst

city. Strategie představuje maják, který

na koncept smart city governance připravena

tvořila zejména v zákulisí, je pomalu ale jistě

municipalitám ukazuje správný směr.

poradit, jak se s těmito výzvami úspěšně vyrovnat.

Více informací o SMART CITIES naleznete v minulém čísle REGION Reportu 3/2017.

15 REGION report | zpravodaj CzechInvestu pro města a obce o podnikání a investicích

Obec pro byznys

Žáci základních škol soutěžili v programování
v rámci projektu Lajkni.me
Petra Menclová

+ do soutěže v programování Hackathon BBC micro:bit se zapojilo přes 300 žáků
z 27 vybraných základních škol
+ finále konaného v Pardubicích 30. 1. 2018 se zúčastnilo 25 z nich
+ soutěž byla součástí projektu Lajkni.me agentury CzechInvest, který motivuje děti ke studiu IT oborů

<protože IT je cool>

Pětadvacet mladých talentů ze základních

Druhé místo obsadil Filip Gajduška ze ZŠ

Na podzim loňského roku pět desítek

škol z Prahy, Jihomoravského, Plzeňského,

Roztoky u Prahy. A pomyslný bronz získal

studentů z pěti vybraných středních či vyšších

Olomouckého a Pardubického kraje měřilo

David Šimek ze ZŠ Všeruby v Plzeňském kraji.

odborných škol s IT zaměřením z Prahy,
Jihomoravského, Plzeňského, Olomouckého

v úterý 30. ledna 2018 své IT dovednosti ve

a Pardubického kraje školilo své mladší

finále soutěže v programování Hackathon BBC
micro:bit. V prostorách Fakulty elektrotechniky

Cílem projektu Lajkni.me je zábavnou

kamarády ze základních škol v základech

a informatiky Univerzity Pardubice žáci

formou motivovat děti a žáky základních

programování. Konkrétně se jednalo

v časovém limitu programovali hrací kostku,

škol ke studiu technických oborů, podpořit

o více než 300 žáků 7., 8. a 9. tříd ze 27

která automaticky odešle data o hozené

jejich zájem o programování, podchytit

základních škol. Proškolení žáci základních

hodnotě. Úkol nejlépe splnili tři žáci ze ZŠ

mladé IT talenty a vytvořit podmínky

škol následně testovali své nabyté znalosti

Lutín na Olomoucku, ZŠ Roztoky u Prahy

pro jejich další růst. Projekt Lajkni.me

a schopnosti v soutěži Hackathon BBC

a ZŠ Všeruby na Plzeňsku. Soutěž pořádala

podporuje Úřad vlády ČR, Ministerstvo

micro:bit. Do regionálních kol, které se

agentura CzechInvest ve spolupráci s DELTA

průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství,

konaly v druhém lednovém týdnu, postoupila

– Střední školou informatiky a ekonomie

mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce

stovka z nich. Zde jejich úkolem bylo v časovém

v Pardubicích v rámci projektu Lajkni.me.

a sociálních věcí, Nadační fond micro:la

limitu a dle zadání naprogramovat autíčko

a společnosti Microsoft , CA Technologies,

osazené mikropočítačem BBC micro:bit.

RedHat a EPAM Systems.

Do pardubického finále postoupilo 25 nejlepších.

„Na českém trhu práce aktuálně chybí
desítky tisíc IT specialistů. Tato a podobné
soutěže motivují mladou generaci ke studiu
tohoto oboru, které jim může do budoucna
přinést kvalitní a dobře ohodnocené profesní
uplatnění,“ říká Tomáš Vlasák, ředitel
pardubické kanceláře agentury CzechInvest.
„Pro mnohé z dětí je tento projekt první
příležitostí potkat se s programováním.
Dal jim příležitost, aby se staly součástí světa
založeného na nových technologiích.
Oni jsou těmi, kteří budou technologie
rozvíjet a posouvat dál. Naše generace
je k tomu může jen přivést a pomoci jim
maximálně využít jejich schopností,“ říká
Jiří Formánek, ředitel DELTA – Střední školy
informatiky a ekonomie v Pardubicích.
V pardubickém finále soutěže Hackathon
BBC micro:bit se zadaného úkolu –
naprogramování hrací kostky – nejlépe zhostil

Vyhlášení vítězů ústředního kola Hackatonu BBC micro:bit

Filip Sedlák ze ZŠ Lutín v Olomouckém kraji.

BBC micro:bit je mikropočítač, který umožňuje velmi snadné a zábavné programování
v blokovém editoru i vyšších programovacích jazycích jako je Python, Jawa či C++.
Poprvé byl plošně vyzkoušen v roce 2016 ve Velké Británii. Britským školákům bylo rozdáno
přes milion těchto mikropočítačů.
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Rozhovor s ...

Aleš Houfek:

Informace se v rodinném podniku přenášejí kontinuálně.
Přirozený je i generační konﬂikt
Adam Joura

Příběh společnosti HOUFEK a.s. by bylo nepochybně možné označit za americký
sen, kdyby nešlo o podnik ryze český, který vznikl, vyrostl a dále se rozvíjí
na Vysočině. Jiné atributy této „škatulky“ však naplňuje beze zbytku. Firma se
díky píli a zajímavým nápadům vypracovala od nuly až na pozici špičky v oboru
obráběcích strojů. V současné době spolupracuje s řadou společností ze 45
zemí po celém světě. HOUFEK je navíc ukázkovým rodinným podnikem střední
velikosti, v němž se podařilo i díky pozvolné generační výměně následovat
rychlý technologický vývoj a přitom zachovat kontinuitu. O své zkušenosti
se v následujícím rozhovoru podělil Aleš Houfek, současný majitel společnosti.
S Jak dlouho řídíte firmu?
Firmu založil můj tatínek, Jaroslav Houfek
v roce 1991. Vedení firmy jsem plně převzal
zhruba po deseti letech, tedy v roce 2001.
S Podílel jste se na řízení i předtím?
Řízení firmy bylo na začátku devadesátých let
relativně přímočaré, neboť jsme oba živnost
provozovali jako vedlejší zdroj příjmů.
Na plný úvazek jsem do firmy nastoupil
v roce 1992, táta v roce 1996. Prvního
zaměstnance jsme přijali v roce 1993.
S Sáhnul jste si i na nemanažerské
profese? Které případně?
V počátcích jsem se vždy dopoledne věnoval

Společnost HOUFEK a.s. na svém počátku, 1992

nákupu materiálu, prodeji a účetnictví. Táta
kdy jsem zhruba pět měsíců pracoval vždy

Jeho pohled na dění ve firmě si ale rád

V roce 1995 jsme
postavili první halu na
zelené louce, kolaudace
proběhla v roce 2001.

odpoledne a večer na pozici mistra obrobny.

poslechnu i dnes.

se v té době věnoval konstrukční činnosti

S Mluví vám někdy otec do řízení

předávají dále. Obdobně přirozený je pak

a odpoledne jsme se sešli ve výrobě, kde

společnosti?

i generační konflikt, který může vyvolat

jsme dělili materiál, svařovali, obráběli

V současné době je již spíše na pozici

negativní emoce a občas vývoj firmy zbrzdit.

a montovali. Do výroby jsem se vrátil

mentora, který přenáší své znalosti,

V případě mého táty se jednalo spíše

i v dalších letech, zejména v krizových

dovednosti a nadhled na pracovníky

o udávání směru, než o prosazování jeho

obdobích. Naposledy to bylo v roce 2011,

technického a vývojového oddělení.

představy řízení společnosti. Z jeho strany

Zpětně mohu říct, že jsem tam získal
informace, které nám pomohly překonat

S V čem podle vás spočívají výhody

negativní vlivy ekonomické krize, která začala

rodinného podniku? Jsou i nějaké

v roce 2008. To, že jsem si prošel řadou

nevýhody?

dělnických profesí, považuji za důležitý

Výhodu spatřuji v tom, že přenos informací

faktor úspěchu firmy.

je přirozený, a to se projevuje v kontinuálním
vývoji firmy. Nabyté zkušenosti se postupně

17 REGION report | zpravodaj CzechInvestu pro města a obce o podnikání a investicích

Rozhovor s ...

jsem cítil důvěru v mé schopnosti.

nedostatek kvalifikovaných pracovních sil,

v regionech důležitým faktorem rozvoje

Nezávislé podnikání je jedním z pilířů

což je znát i v době vyšší nezaměstnanosti,

a udržení zaměstnanosti. V širším kontextu

vyspělé demokracie.

než je ta dnešní.

je pak nezávislé podnikání i jedním z pilířů

S Počítáte s tím, že vaše děti jednou

S Vychází vám vstříc místní samospráva?

podnik převezmou?

V roce 1995 jsme postavili první halu na

S Spolupracujete se školami?

Mohu si to přát, ale počítat s tím nemohu.

zelené louce a kolaudace proběhla v roce

Spolupracujeme zejména se Střední

Pro firmu by to bylo pravděpodobně nejlepší

2001. Od té doby proběhlo sedm etap

průmyslovou školou Čáslav (SPŠ Čáslav),

po stránce zachování kontinuity. Na druhou

rozšíření až na dnešních zhruba 10 tisíc metrů

se Střední průmyslovou školou a Středním

stranu plně respektuji vlastní cestu všech tří

čtverečních výrobních ploch. Podporu ze

odborným učilištěm řemesel v Kutné Hoře.

svých dětí a teprve čas ukáže, zda některé

strany samosprávy města Golčova Jeníkova

Směrem do škol proudí informace

z nich bude mít zájem pokračovat v rozvoji

jsme vnímali od začátku, byť veškeré investice

a zkušenosti a jejich studenti chodí do naší

rodinné tradice.

jako například zasíťování šly na účet firmy.

firmy na odborné praxe. Na výzkumu a vývoji

S Co byste doporučil firmám, které čeká

S Jste v kontaktu pouze s místní radnicí

školami, v poslední době zejména s Fakultou

generační výměna?

nebo i těmi okolními, případně

strojní ČVUT.

Aby schopnostem svých nástupců důvěřovali

s Krajem Vysočina a dalšími veřejnými

a akceptovali přechod rozhodovacích

organizacemi?

S Co všechno je vaše společnost ochotná

pravomocí. Nástupcům pak sluší pokora

S krajem Vysočina a okolními samosprávami

vložit do technického vzdělávání dětí

a úcta k tomu, co vytvořila generace

máme standardní vztahy. Při rozvoji firmy

a mládeže?

předchůdců, a schopnost vyslechnout jejich

se nám v poslední době velmi osvědčila

Řada aktivit v tomto směru je již součástí naší

názory na zásadní rozhodnutí.

spolupráce s CzechInvestem v Jihlavě.

činnosti. Společně se SPŠ Čáslav například

Rozvoj byl též částečně financován ze

organizujeme na základních školách tak

zdrojů Evropské unie, což firmě bezpochyby

zvaný Houfek box, kde týmy skládají ze

pomohlo k rychlejšímu přiblížení zahraniční

stavebnic různé typy strojů. Účastníme

konkurenci, zejména té německé a italské.

se také dnů otevřených dveří technických

Zde jsem vždy vnímal velkou podporu

škol a pořádáme exkurze. Naší snahou je

a pomoc ze strany zprostředkujícího orgánu,

nadchnout mládež pro technické obory

ať už CzechInvestu nebo Agentury pro

a šířit tradici a význam českého strojírenství.

podnikání a inovace. Přestože byly tyto

Obecně jsem zastáncem duálního systému

prostředky pro rozvoj firmy důležité, jako

výuky technických oborů, tedy střídání

hlavní výhodu členství České republiky

týdne výuky a týdne praxe. Tento systém byl

v Evropské unii vnímám volný přístup českých

bohužel plošně zrušen v 90. letech 20. století.

vyspělé demokracie.

pak spolupracujeme s několika vysokými

Organizujeme na
základních školách
tak zvaný Houfek box, kde
týmy skládají ze stavebnic
různé typy strojů.
S Jak se vám podniká v poměrně malém

výrobků na půlmiliardový unijní trh a jeho

městě mimo dálnici a na hranicích kraje?

prostřednictvím na další světové trhy.

S Řešíte i téma společenské odpovědnosti?

Golčův Jeníkov se nachází v ideálním středu

Součástí mého života je sport i smysl

Vedle výše uvedené podpory technického

republiky, což je po stránce logistiky výhodná

pro fair play.

vzdělávání naše firma podporuje i sportovní
aktivity v regionu, například FK Čáslav.

pozice. Přítomnost silnice první třídy
vzdálené zhruba 35 kilometrů od dálnic

S Čemu by podle Vás měly samosprávy

I zde investice směřují zejména na podporu

D1 i D11 považuji za dostačující. Nevýhodu

věnovat pozornost při podpoře podnikání?

mládeže. Tyto aktivity odrážejí můj pohled

spatřuji v tom, že se historicky nejednalo

Dle mého názoru jde zejména o podporu

a přístup k životu, jehož nedílnou součástí je

o průmyslovou oblast a je zde tudíž

malého a středního podnikání, které je

právě sport a smysl pro fair play.

18
Společnost HOUFEK a.s. v součastnosti, 2017

Podnikatelská infrastruktura

Kosmický inkubátor ESA BIC otevřel pobočku v Brně
Petra Menclová

Dva roky po založení prvního českého kosmického inkubátoru ESA BIC Prague
se možnost využívat technologie a systémy Evropské kosmické agentury (ESA)
otevírá i mimopražským firmám. V březnu, při příležitosti 40. výročí prvního letu
československého kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru, otevřela agentura
CzechInvest spolu s partnery pobočku kosmického inkubátoru v Brně.
Sídlí v Jihomoravském inovačním centru (JIC) a v následujících třech letech
podpoří až devět progresivních start-upů, které hledají využití kosmických
technologií v běžném životě.

Smlouvu o spolupráci podepsal CzechInvest s Jihomoravským inovačním centrem

Pobočku kosmického inkubátoru v Brně

„Už krátce po zahájení provozu pražského

inovačním centrem i rozšířit škálu svých

slavnostně otevřel zástupce Evropské

kosmického inkubátoru jsme věděli,

služeb. Tím budeme v České republice moci

kosmické agentury Frank Salzgeber, ministr

že potenciál rozvíjet kosmické technologie

dále stimulovat rozvoj podnikatelského

dopravy v demisi Dan Ťok, náměstek

směrem k praktickému využití v běžném

prostředí v oblasti kosmických technologií

hejtmana Jihomoravského kraje Jan Vitula

životě mají firmy po celé České republice,

a družicových aplikací a ještě lépe využívat

a Jan Urban, toho času pověřený řízením

nejen v Praze. Projekty, s kterými české firmy

příležitostí a potenciálu, které oblast

agentury CzechInvest. Jako čestný host

přicházely do ESA BIC Prague, nám pomohly

kosmických aktivit pro rozvoj hospodářství

se slavnostního otevření zúčastnil i první

přesvědčit ESA, že otevření další pobočky je

České republiky skýtá,“ říká Václav Kobera,

československý kosmonaut Vladimír Remek.

jednoznačně krok správným směrem,“ říká
Tereza Kubicová, ředitelka Odboru interních

Na základě smlouvy uzavřené

projektů a podpory malých a středních

s CzechInvestem poskytne Jihomoravský kraj

podniků agentury CzechInvest.

na provoz pobočky kosmického inkubátoru
v Brně 300 tisíc euro. Stejnou částkou

„Koncept ESA BIC se v České republice

do projektu přispěje Evropská kosmická

již osvědčil, a proto jsme rádi, že za naší

agentura, která síť kosmických inkubátorů

podpory a za podpory Jihomoravského kraje

po Evropě provozuje. Smlouvu o spolupráci,

CzechInvest může otevřít pobočku českého

která inkubovaným start-upům zajistí zázemí

ESA BIC v Brně. Díky této pobočce bude

zavedeného centra pro inovační firmy, zároveň

CzechInvest schopen nejen rozšířit počet

CzechInvest podepsal i s Jihomoravským

inkubovaných firem z pěti na osm ročně,

inovačním centrem.

ale díky spolupráci s Jihomoravským
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Projekty, s kterými české
firmy přicházely do
ESA BIC Prague, nám
pomohly přesvědčit ESA,
že otevření další pobočky
je jednoznačně krok
správným směrem

Podnikatelská infrastruktura

ředitel Odboru kosmických aktivit z Ministerstva

pracuje. „Za tu dobu prošlo Jihomoravským

a nesovětského – kosmonauta Vladimíra

dopravy, které zaštiťuje jednání s Evropskou

inovačním centrem více než 200 start-upů.

Remka do vesmíru je rok 2018 rokem několika

kosmickou agenturou v České republice

Některé z nich se staly mezinárodně úspěšnými

dalších významných počinů epochy „dobývání

a její financování.

technologickými firmami, které představují

vesmíru“ s českou stopou. V říjnu 2018 uplyne

významné zaměstnavatele a investory. Jsme
První start-upy by do brněnského kosmického

připraveni poskytnout perfektní podporu

inkubátoru mohly vstoupit již letos v červnu.

pro ty, které se do nového inkubátoru zapojí.

Kromě finanční podpory ve výši až 50 tisíc eur,

Zároveň budeme oslovovat potenciální

zázemí v Jihomoravském inovačnímcentru,

zájemce, hlavně studenty, inovátory, začínající

konzultačních a poradenských služeb

start-upy nebo spin-oﬀ firmy z výzkumných

v technologické i podnikatelské oblasti

organizací,” doplňuje ředitel Jihomoravského

a marketingové podpory či pomoci

inovačního centra Petr Chládek.

s vyhledáváním partnerů a potenciálních
investorů na ně čeká zejména vzácná

Evropská kosmická agentura provozuje

příležitost sdílet unikání know-how Evropské

po Evropě síť 18 Business Incubation Centre

kosmické agentury.

(BIC). Od roku 2004 se v nich inkubovalo již

S navázáním nových
kontaktů start-upům
pomůže Jihomoravské
inovační centrum, které
už 15 let se začínajícími
firmami na jižní Moravě
pracuje.

téměř 600 start-upů, které pomohly přenést
„Jižní Morava je prostředím, kde se odvětví

kosmické technologie do běžného života.

kosmických i leteckých technologií daří a jsou

V ESA BIC Prague se v současné době inkubuje

40 let od vypuštění první české družice

pro nás jednou z priorit. Nové start-upy, které

10 firem: Festka, NG Aviation, Triphood,

Magion 1 do vesmíru. A v listopadu 2018 Česká

se do projektu dostanou, můžou využít blízkosti

TuddyTuddy, Big Terra, InsightART, Let’s Earth,

republika oslaví 10 let v Evropské kosmické

výzkumných a vědeckých center, specializovaných

NaviRider, FoxWorks Aerospace a SMUP – UQ.

agentuře. Při té příležitosti Ministerstvo
dopravy a CzechInvest vyhlásili tento rok

institutů na brněnských univerzitách nebo
navazovat spolupráci s etablovanými firmami

Pobočka českého ESA BIC v Brně je

českým kosmickým rokem Czech Space Year

i nadnárodními korporacemi působícími

společným projektem CzechInvestu,

2018. Během celého roku se uskuteční řada

v regionu,“ říká náměstek hejtmana

Jihomoravského kraje, Ministerstva dopravy

akcí s kosmickým tématem pro širokou

Jihomoravského kraje Jan Vitula. S navázáním

a Evropské kosmické agentury. Sídlit

i odbornou veřejnost, která na podzim vyvrcholí

nových kontaktů start-upům pomůže

bude v Jihomoravském inovačním centru.

oslavou výročí vstupu České republiky do ESA.

Jihomoravské inovační centrum, které už 15

Vedle 40. výročí prvního letu československého

Přehled akcí a veškeré související informace

let se začínajícími firmami na jižní Moravě

– a zároveň prvního neamerického

jsou dostupné na www.czechspaceyear.com.

Slavnostního otevření se zúčastnil i první československý kosmonaut Vladimír Remek
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Podnikům komplikuje život nedostatek pracovní síly
Tomáš Vlasák

Pracovníci regionálních kanceláří CzechInvestu se dlouhodobě a pravidelně
setkávají s řediteli a manažery firem. Jedná se například o poskytování následné
péče (tak zvané AfterCare) investorům, vyhledávání start-upů nebo nabídku
služeb pod označením OneStopShop.
V roce 2017 zástupci CzechInvestu navštívili
celkem 366 firem. Zjišťovali informace
o jejich současné situaci a potřebách
v oblasti technické a sociální infrastruktury,
kvalifikované pracovní síly, aktivitách v oblasti
výzkumu a vývoje nebo spolupráci s místní
samosprávou. Poznatky zjištěné při těchto
návštěvách lze shrnout následovně.
Podniky zpracovatelského průmyslu
a strategických služeb, které jsou tahouny
české ekonomiky, za sebou podle nárůstu
výkonů i exportu mají velmi dobrý rok.
Výše výkonů v minulém roce dosáhla více
než 410 miliard korun a ve srovnání s rokem
2015 vzrostla o více než 3 procenta.

Celkem 180 dotazovaných
společností odpovědělo, že
spolupracuje se středními
a vysokými školami, často
s více školami současně.

Spolupráce se školami při odborné přípravě
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že podniky musí vedle poměrně masivního

Pokud už firma nové zaměstnance sežene,

zaměstnávání zahraničních pracovníků

není často spokojená s tím, nakolik koresponduje

hledat další možnosti, jak přilákat dostupné

vzdělání a odbornost uchazečů s potřebami firmy.

české zaměstnance. Jedná se například

Pouze 73 dotazovaných firem je spokojených,

o zaměstnávání vězňů, matek po mateřské

102 jich je spokojených pouze částečně a 104

dovolené, brigádníků, důchodců

dokonce vůbec (vzdělání potřebám podniku

či nekvalifikovaných pracovníků.

podle nich neodpovídá ani z 50 procent).

Další růst naráží na omezené možnosti získat
nové kvalifikované zaměstnance. Některé
podniky už musí dokonce odmítat zakázky.
Výhled do budoucna naznačuje, že zvyšování
počtu zaměstnanců v průmyslu, jak se tomu
děje od roku 2001, bude nadále čím dál
tím obtížnější.
Do důchodu odcházejí ročníky, které jsou
silnější než ty, co přichází na trh práce. Zvyšuje
se nabídka humanitních a společenskovědních
oborů na středních a vysokých školách a zájem
mezi mladými lidmi o studium technických
oborů klesá. Tyto demografické a společenské
důvody v kombinaci s preferovaným životním
stylem generace tzv. mileniálů (například
požadavek flexibilního zaměstnání

Mezi nejčastější formy spolupráce škol a podniků patří:
+ exkurze pro žáky a studenty
+ praxe a stáže studentů v podnicích
+ podniková stipendia pro vybrané studenty
+ absolventské programy
+ působení mistrů ve školách i učitelů ve firmě (méně časté)
+ technické kroužky pro studenty na školách nebo přímo ve firmě
+ vlastní učební program nebo podpora při vytváření nového oboru na střední škole
+ vedení bakalářských a diplomových prací a jejich oponentury
+ vedení rekvalifikačních kurzů na školách
+ komunikace s vysokými školami (vytipovávání lidí, personální propojení – například ředitel
ve vědecké radě Vysokého učení technického v Brně)
+ sponzorské dary na provoz středních odborných škol (SOŠ) a středních odborných učilišť
(SOU) a vybavení polytechnických dílen

a možnosti práce z domova) vedou k tomu,
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31 podniků má zájem
o nabídku vhodné
nemovitosti z databáze
CzechInvestu

pozvolna. Pouze 28 navštívených společností

do zhruba 200 marketingových akcí.

nikam nevyváží. Zdaleka nejvýznamnějším

Z toho byl největší podíl (vždy zhruba jedna

trhem je v této souvislosti ten evropský,

pětina) věnován personálním manažerům

jako klíčový ho uvedlo téměř 75 procent

(HR pointy, semináře na témata dětských

(272) podniků. Pro šestinu oslovených jsou

skupin, stáží, zaměstnávání vězňů a projektu

důležité také trhy Ruska, postsovětských

Režim Ukrajina) a školám (exkurze, workshopy

zemí i Severní Ameriky.

pro kariérní poradce a veletrhy škol

Absolventi škol jsou proto z výše uvedených

Spolupráci s radnicí označuje zhruba polovina

důvodů zajímavým zdrojem nové pracovní síly

dotázaných jako vyhovující. Za výbornou

pro zhruba polovinu oslovených. Celkem 180

ji hodnotí 13 procent firem, 14 procent

dotazovaných společností odpovědělo,

očekává lepší přístup. Sedmadvacet procent

že nějakým způsobem spolupracuje se

dotázaných uvedlo, že nejsou s radnicí mimo

středními a vysokými školami, často s více

standardní administrativní úkony ve styku

školami současně.

vůbec. Spolupráce při řešení konkrétních

V roce 2017 se regionální
kanceláře CzechInvestu
aktivně zapojily do zhruba
200 marketingových akcí.

potřeb a problémů je úspěšná ve chvíli,
Firmy občas zmiňovaly i podporu zachování

kdy jsou obě strany na řešení zainteresovány

a podniků). Tímto způsobem se pracovníci

školy, které hrozilo uzavření z důvodu nízkého

a neberou ji pouze za formální povinnost.

regionálních kanceláří snažili okamžitě

počtu žáků. Obvykle se jedná o učiliště nebo

Aktivní a rozhodný starosta s vizí bývá velmi

reagovat na otázky spojené s dostupností

střední technické školy v okrajových, řídce

často klíčem k úspěchu.

pracovní síly a její kvalifikací.

také první úspěšné pokusy zavedení duálního

Více než padesát podniků se setkává

Každá šestá pořádaná akce byla určena

školství nebo vlastních podnikových akademií.

pravidelně s vedením obce. Často je tomu tak

pro start-upy, obvykle šlo o soutěže

Podniky plánují další rozvoj a investice

proto, že manažeři a majitelé firem působí

a propagační či motivační akce. Touto cestou

do nemovitostí i technologií. Celkem 229 firem

v zastupitelstvech obcí. V této skupině je

se v regionech CzechInvest snaží podpořit

počítá s investicemi do nových technologií,

také 21 výborných hodnocení přístupu obce,

jak všeobecnou podnikavost, tak inovační

dalších 56 jich tuto možnost zvažuje. Celkové

28 vyhovujících a pouze 2 podniky očekávají

podnikání. Cílem dalších zhruba 15 procent

investice by měly dosáhnout zhruba

lepší přístup. Kladná hodnocení tak často

workshopů a seminářů bylo pomoci výzkumu,

16,4 miliardy korun, přičemž medián činí

odrážejí vlastní angažmá ve veřejné správě,

vývoji a inovacím v zavedených firmách

20 miliónů korun. Převažují investice v řádu

nicméně pravidelná setkání výrazně vylepšují

– a to ve spolupráci firem a akademického

jednotek a desítek miliónů. Mechanismus

vnímané hodnocení spolupráce obou stran.

sektoru. Pro vybrané zájemce zejména

osídlených oblastech regionu. Objevují se

z malých a začínajících firem byly pořádány

investičních pobídek s povinností vytvořit
alespoň 20 pracovních míst se momentálně

Pravidelné návštěvy ve firmách a rozhovory

konzultační dny na téma exportu.

zdá překonaný, neboť firmy by raději

s majiteli a manažery podniků mají

Kompletnímu spektru zájemců pak byly

investovaly do strojního vybavení (robotizace),

pro CzechInvest velký přínos. Poznání potřeb

určeny veletrhy dotačních příležitostí.

které by snížilo potřebný počet pracovníků.

stovek konkrétních firem umožní lépe nastavit
mechanismy a programy jeho služeb. V první

V neposlední řadě je důležitá i rovina

Rozvojové plány mohou být v některých

řadě to ovlivní zaměření a obsah pořádaných

společenská, jelikož osobní kontakt

případech limitovány nedostatkem vhodných

seminářů a školení. V roce 2017 se regionální

pracovníků agentury a podnikatelů vede

ploch pro podnikání. Jednatřicet podniků má

kanceláře CzechInvestu aktivně zapojily

k lepší komunikaci i následné spolupráci.

zájem o nabídku vhodné nemovitosti
z databáze CzechInvestu, dalších 35 připouští
tento zájem později. V řadě krajů je ovšem
současná nabídka nedostatečná, proto je
nutné ve spolupráci se soukromými vlastníky
a developery pracovat na jejím rozšíření.

Plánované investice do nemovitostí a technologií
ano – bez výše investice
19 %

do 10 mil. Kč
15 %

Jednasedmdesát podniků uvedlo,
10 – 100 mil. Kč
17 %

že potřebují zvýšit kapacitu technické
infrastruktury. Nejčastějším problémem je
doprava do průmyslové zóny následovaná
nedostatkem parkovacích míst pro zaměstnance.

ještě není rozhodnuto
15 %

S dopravou často souvisí i špatná kvalita silnic
a neexistence chodníků.
Exportní orientace navštívených firem
je vysoká. Nová exportní teritoria i nově
vyvážející firmy přibývají ovšem už velmi

ne
14 %

100 – 500 mil. Kč
9%
nad 500 mil. Kč
3%
neuvedeno
8%
Zdroj: CzechInvest, 2017
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Praktická výuka na školách získává opět
na popularitě. S realizací pomáhají kreativní centra
Milan Kavka

Areál DEPO2015 je jedním z odkazů projektu Evropského hlavního města
kultury roku 2015. Prostor bývalého autobusového depa plzeňských městských
dopravních podniků v centru Plzně nadále plně využívají nejrůznější zájmové
skupiny, občanské spolky i podnikatelé. Setkávají se zde nadšenci do umění
i technologií, široká veřejnost i nejbližší komunity sousedů. Místo si ale zároveň
stále udržuje svůj původní průmyslový charakter.
V DEPO2015 působí i Centrum kreativního
podnikání, které nabízí možnosti rozvoje
a vzdělávání dětem i dospělým, začínajícím
podnikatelům či podnikavcům. Za tímto
účelem jsou využívány například sdílené
kancelářské prostory Coworking či řemeslné
dílny. Funguje zde také Kreativní inkubátor
nebo se pořádají akce jako je například

Centrum kreativního
podnikání rozšířilo
v únoru 2018 svoje aktivity
o nový Řemeslný ateliér
konference Design Thinking Festival nebo
Interiér kavárny DEPA2015

Plzeňský business kotel. Plzeňští kutilové
a studenti využívají sdílených dílen k realizaci
svých projektů i k organizaci vzdělávacích,

a navázat tak na tradici vyučování dílen.

výuky na základních školách, o nichž se nyní

technických či rukodělných kurzů pro veřejnost.

„Spolupracujeme prakticky se všemi

mluví v médiích, považujeme za zavádějící.

Centrum kreativního podnikání rozšířilo

organizacemi, které chtějí rozvíjet praktické

Podobná rozhodnutí by měla vznikat

v únoru 2018 svoje aktivity o nový Řemeslný

dovednosti svých svěřenců či členů,

na základě společenské poptávky. A myslím,

ateliér, jehož nabídka je určena nejen rodičům

ale nemají k tomu dostatečné materiální

že reakce nezávislých představitelů vzdělávacího

s dětmi, ale i zájmovým kroužkům či školám,

či znalostní předpoklady. Jednání

sektoru mluví za vše,“ říká František Švarc,

které zde mohou propojit své osnovy s praxí,

o opětovném zavedení povinné praktické

manažer Centra kreativního podnikání.
Školy, které si praktickou výuku nemohou
dovolit nebo ji zavádět nechtějí, mohou podle
Švarce využít služeb podobných center, jako
je to plzeňské. Centra mají obvykle bohaté
zkušenosti s přípravou relevantního obsahu
a mohou pomoci přímo s výukou. Takováto
spolupráce může mít ale i jiné výhody.
„V případě našeho centra můžeme vedení
školy pomoci zorientovat se a vyhledat
partnerství v soukromém sektoru, pomocí
kterého mohou vybavit vlastní dílny v případě,
že se jim výuka tohoto typu osvědčí. I naše

Řemeslný ateliér DEPA2015
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moderní a bezpečné zázemí je výsledkem
takové spolupráce,“ doplňuje Švarc.
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Chátrající kladenská Poldovka – naděje na revitalizaci?
Denisa Číhalová

Dřívější průmyslová chlouba Středočeského kraje, pojmenovaná po manželce
zakladatele a jednoho z nejvýznamnějších průmyslníků své doby Karla Wittgensteina,
stále chátrá. Kvalita oceli z Poldovky přitom byla ve své době vyhlášená.
Ještě před druhou světovou válkou vyvážela

Kladno-východ tak vyžaduje značné investice,

zachovány významné industriální památky,

Poldina huť téměř do 40 zemí světa a řadila

které by navrátily brownfieldům nové využití.

přičemž nově vytvořená veřejná prostranství

se mezi přední světové výrobce a průkopníky

Výskyt velkého množství brownfieldů je

ponesou vzpomínku na slavnou průmyslovou

v oboru. Firma získávala ty nejprestižnější

doprovázen také rozsáhlými ekologickými

minulost. Do jaké míry se podaří vizi města

zakázky na rakousko-uherské bitevní lodě

zátěžemi jako jsou stavební konstrukce,

naplnit, je v rukou soukromých investorů

nebo pro letecký a automobilový průmysl.

kontaminovaná zemina a skládky.

a majitelů pozemků.

jakou byla dodávka oceli na konstrukci

Potřebné revitalizaci těchto strukturálně

Huť Poldi, kde se nachází nejznečištěnější

slavného mostu Harbour v Sydney.

postižených území bránila často složitá

a nejstarší část areálu, se rozprostírá na ploše

vlastnická struktura. Kladno chce sanaci

o rozloze 150 hektarů. Zhruba na polovině

Po roce 1945 se Poldi stala součástí národního

odstartovat v areálu bývalých kladenských

území sídlí fungující firmy a provozy, zbytek

podniku Spojené ocelárny (SONP) a zároveň

hutí, a to v okolí někdejší hutě Koněv.

je dnes však opuštěný a chátrá. Město

jedním z nejvýznamnějších průmyslových

V současné době má město vytvořený

si nechalo zpracovat také poměrně čerstvou

gigantů v Československu. Na konci 80. let

a projednaný regulační plán pro území

analýzu rizik, ve které bylo celé území detailně

zaměstnávala Poldovka na 20 tisíc lidí

Vojtěšské huti, který by měl být zastupitelstvu

zmapováno, a disponuje poměrně přesnými

a do Kladna se stěhovaly celé rodiny. Přechod

předložen ke schválení v dubnu tohoto roku.

údaji o veškerém znečištění a jeho možném

ke kapitalismu znamenal pro ocelářský gigant

Vizí města je podle předsedy Komise

odstranění. Půda je zasažena zejména

postupný pád. Rychlá privatizace se české

pro rozvoj města Ondřeje Ryse navrátit

ropnými látkami a těžkými kovy. Opuštěná

vládě nepovedla. Nový vlastník neměl

této periferní části opět život a propojit ji

část areálu je nyní konsolidována v rukou

s oborem žádné zkušenosti a chyběl mu

s centrem města, které se od areálu nachází

jednoho majitele, který se snaží staré haly

i potřebný kapitál. I na internetových

pouhých 300 metrů. Město Kladno vlastní

postupně demolovat, a během jednoho roku

stránkách města Kladna se objevuje

pouze páteřní komunikace a zbytek ploch je

by mělo být k dispozici přibližně 60 hektarů

informace, že „odstátnění největšího podniku

ve vlastnictví soukromých majitelů. Desítky

pro budoucí investory. Plochy jsou pro nově

regionu středních Čech Poldi se stalo jednou

hektarů tedy nyní čeká na revitalizaci. Jak velké

přicházející investory velice atraktivní

z nejméně povedených privatizací v České

investice to budou, závisí na síle investorů,

zejména díky své poloze blízko dálnic D6

republice.“ V dalších letech se do opuštěných

město se momentálně není schopné na

a D7 a letiště Václava Havla Praha.

hal vrátila výroba a v areálu nyní působí

revitalizaci finančně podílet. V současné době

několik desítek firem. V současné době zde

je na stole několik investičních scénářů, které

Jako úspěšný projekt revitalizace lze uvést

hutní výrobu provozují Poldi Hütte a Třinecké

se pohybují ve výši od desítek milionů až po

projekt Univerzitního centra energeticky

železárny. Funguje tu i řada dalších firem

miliardy korun v časovém horizontu zhruba

efektivních budov, které vybudovalo České

z oblasti strojírenství, například firma

20 až 30 let. Samotné centrum hutě Koněv,

vysoké učení technické (ČVUT) v nejmladší

Beznoska, která navázala na výrobu špičkové

kde funguje řada firem, by stále zůstalo

části bývalých kladenských oceláren na Dříni.

chirurgické oceli. Většina budov však zůstává

zasvěcené výrobě a strojírenství, zbytek

Část areálu nadále slouží svému původnímu

v katastrofálním stavu a neobsazená.

revitalizovaných ploch by ale mohl být využit

účelu, nyní je v majetku Třineckých železáren.

A opuštěný areál tak slouží především

pro vědu, výzkum, administrativu a případně

Na zbylé ploše dřívějších oceláren se nyní

zlodějům kovů. Území bývalé průmyslové zóny

i bydlení. Na revitalizovaném území budou

plánuje výstavba logistického centra.

A Poldina huť neodmítla ani takovou výzvu,

Kladenská Poldovka
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Brownfieldy 2018:

zátěž nebo příležitost?
Radovan Baloun, Kateřina Kubizňáková, Ondřej Míček

Téma brownfieldů, opuštěných a nevyužívaných areálů či objektů,
se v poslední době stává stále častěji předmětem zájmu jak odborné,
tak i laické veřejnosti. Lokality jsou zatíženy svou původní funkcí, ekologickou
zátěží či vlastnickou roztříštěností.
I přes tyto skutečnosti zájem o jejich revitalizaci

moci hlásit obce a města z výše zmiňovaných

a regulačního systému. V České republice však

stoupá jak ze strany měst a obcí, tak i soukromých

regionů. Ty díky němu budou moci přeměnit

v současné době chybí komplexní platforma,

developerů. V Praze je aktuálně nedostatek

zastaralé a nevyužívané areály na průmyslové

která by možné přístupy k regeneraci těchto

bytů a plánovaná výstavba na brownfieldech

a podnikatelské plochy s kladným ekonomickým,

lokalit přiblížila jak investorům, tak zástupcům

by do budoucna tuto situaci mohlazlepšit.

ekologickým i demografickým dopadem.

veřejné správy.

Zdlouhavé povolovací procesy a komplikovanost

Výše podpory se odvíjí od velikosti obce.

majetkových vztahů brownfieldů však celý

Regenerace brownfieldů není krátkodobou

Z tohoto důvodu se CzechInvest ve spolupráci

proces často brzdí a někdy budoucí investory

záležitostí. Jedná se o komplexní a nesnadný

s Asociací developerů rozhodl zorganizovat
Konferenci Brownfieldy 2018, která se bude
věnovat územnímu plánování, možnostem

Počet registrovaných brownfieldů dle krajů

financování a dalším problémům, které
se týkají revitalizace brownfieldů v České

493
500
400
300

347

297

261

2018 a přivítá zástupce měst, obcí, krajů,

355

státních i soukromých institucí, developerů

265

a vlastníků nemovitostí.

238

203

199

166

200

181
138

100
0

republice. Konference se koná 10. května
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Cílem konference není pouze prezentovat
názory jednotlivých řečníků, ale vyvolat diskuzi,

21
Plzeňský

Karlovarský

Jihočeský

Liberecký

Ústecký

která otevře další navazující témata a umožní

Středočeský

Praha

posun v problematice revitalizace brownfieldů.

Pardubický Jihomoravský Moravskoslezský

Královehradecký

Vysočina

Zlínský

Investorům bude formou prezentačních

Olomoucký

tabulí představeno několik lokalit, které

Zdroj: Databáze brownfieldů, CzechInvest 2018

se svým charakterem jeví jako zajímavé
investiční příležitosti ve veřejném vlastnictví.
zcela odradí. Pomalá revitalizace brownfieldů

proces. V některých zemích je tento problém

Prezentovány budou také již úspěšně

se týká všech regionů České republiky.

řešen masivními národními programy

zrealizované projekty, které mohou být inspirací

Agentura pro podporu podnikání a investic

a celostátní podporou investic, v jiných zemích

pro přítomné zástupce měst a obcí. Více informací

CzechInvest, která od roku 2007 spravuje

je řešen vytvořením vhodného právního rámce

naleznete na www.brownfiledy.eu/konference.

Národní databázi brownfieldů, eviduje přes
3 500 lokalit ve všech krajích.
Ministerstvo průmyslu a obchodu v průběhu
loňského roku spustilo národní program
s názvem Regenerace a podnikatelské využití
brownfieldů. Ten je se svojí alokací dvě miliardy
korun určen výhradně na obnovu brownfieldů
ve veřejném vlastnictví. O dotaci mohou
žádat obce a města ze strukturálně postižených

Původní využití brownfieldů
1500

problémových regionů.
Program na jaře letošního roku otevírá svoji

1078

900
567
600

krajů (Moravskoslezského, Karlovarského
a Ústeckého) a dalších hospodářsky

1249

1200

300
0

154

218
57

Bydlení

57
Doprava

Cestovní ruch

druhou tříměsíční výzvu, do které se budou
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134

73

Občanská vybavenost
Jiné

Průmysl

Těžba surovin

Zemědělství

Vojenské areály
Zdroj: CzechInvest, 2018
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Známe finalisty druhého ročníku soutěže
Investičně atraktivní region
Hana Radová, Patrik Reichl

Agentura CzechInvest letos vyhlásila již druhý ročník soutěže Investičně atraktivní
region. Ta probíhá v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který
provádí společnost Communa. Cílem soutěže je prezentovat úspěšné příklady
obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou
na hospodářském a investičním rozvoji regionu.
Stejně jako loni se letos do soutěže

investic do rozvoje podnikatelské a školské

již nominovaných zařadil ještě Bystřici nad

mohly přihlásit obce všech velikostí, a to

infrastruktury, otevřenost radnice či úroveň

Pernštejnem a Jeseník.

včetně mikroregionů. Přihlášku podalo

její spolupráce s podnikatelskou sférou.

celkem 25 obcí, přičemž nejvíce jich bylo

Těchto osm finalistů se bude prezentovat

z kraje Ústeckého, Královehradeckého,

Do finálového klání postoupily Kunovice,

před odbornou porotou, která následně ocení

Olomouckého, Pardubického, Jihomoravského

Letohrad, Litoměřice, Nový Bydžov, Slavkov

tři investičně a podnikatelsky nejatraktivnější

a Moravskoslezského. V základním kole soutěže

u Brna a Žamberk. CzechInvest se letos

regiony. Vítěz druhého ročníku soutěže bude

se hodnotila například velikost veřejných

rozhodl udělit i dvě divoké karty – k šestici

znám v červnu.
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Finalisté soutěže Investičně atraktivní region
Město Kunovice
+ efektivně kombinuje investice do rozvoje
podnikatelského prostředí a otevřenost
radnice k názorům podnikatelů, má dobře
připravenou infrastrukturu
+ v letošním roce připravuje rozšíření
podnikatelského inkubátoru o další objekt,
původní je nyní obsazen, ten se navíc stal
centrem vzdělávání a kulturního života

Město Letohrad
+ nabízí atraktivní prostředí pro růst firem, 		
dlouhodobě a trvale spolupracuje s velkými
podniky i malými a středními podnikateli
+ iniciovalo vznik Konsorcia zaměstnavatelů
Orlicka, což je první fungující spolupráce 		
škol, podniků a města v kraji – město
tím rozvíjí aktivity vedoucí k růstu atraktivity
technického vzdělávání a podporuje 		
spolupráci podniků se školami

Město Litoměřice
+ otevřeně komunikuje s podnikateli, kterým
na webových stránkách věnuje široký
prostor, nabízí plochy pro podnikatelské
využití a aktivně přistupuje k řešení
regenerace brownfieldů
+ realizuje řadu aktivit na podporu
technického vzdělání, každoročně
organizuje například veletrh vzdělávání
TechDays či podporuje Technický
klub mládeže
Autor: FotostudioH.

Město Nový Bydžov
+ pravidelně se setkává s místními
podnikateli, kterým představuje rozvojové
projekty a získává od nich zpětnou vazbu,
zároveň provozuje webové stránky
pro podnikatele
+ snaží se vytvářet podmínky pro budoucí
rozvoj nových podnikatelských aktivit,
intenzivně se věnuje budování kvalitní
technické i dopravní infrastruktury a rozvoji
průmyslové zóny Nový Bydžov – Zábědov
Autor: Václav Janďourek
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Město Slavkov u Brna
+ těží ze své výhodné polohy u dálnice
D1 nedaleko Brna
+ v letošním ročníku město uspělo především
díky vysoké investici v oblasti školství,
kterou vynaložilo na přístavbu základní
školy Tyršova se zaměřením na technické
vzdělávání; ve škole vznikla moderní dílna
pro technicko-manuální výchovu, včetně
zázemí pro výuku tak zvaných pozemků
Autor: Jiří Sláma

Město Žamberk
+ nabízí atraktivní prostředí pro úspěšné
rostoucí firmy, představitelé města se
pravidelně setkávají s podnikateli a pomáhají
jim při řešení konkrétních problémů v oblasti
dopravy nebo ubytování zaměstnanců
+ je aktivním členem Konsorcia 		
zaměstnavatelů Orlicka a s firmou Bühler
a místní střední školou připravilo projekt
duálního vzdělávání
+ snížilo koeficient daně z nemovitosti
a podporuje základní školy – pomohlo např.
vybudovat dílny pro praktickou výuku
Autor: Město Žamberk

Divoké karty agentury CzechInvest
Město Bystřice nad Pernštejnem
+ leží na periferii Kraje Vysočina a jeho hlavní ekonomickou činností byla historicky těžba uranu
+ vedení města v letech 2015 až 2017 spolupracovalo s agenturou CzechInvest a proaktivně řešilo
situaci kolem ukončením těžby, díky čemuž se podařilo odvrátit hrozbu vysoké nezaměstnanosti
místních obyvatel
+ v roce 2017 investovalo do rozvoje průmyslové zóny a podařilo se mu získat dotaci ve výši
17 milionů korun (dnes je již v zóně fungující továrna, která poskytla pracovní uplatnění 		
propuštěným zaměstnancům uranových dolů)
Autor: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem

Město Jeseník
+ získalo nejlepší hodnocení v počtu podnikatelů v přepočtu na jednoho obyvatele ze všech
přihlášených účastníků soutěže
+ významně investovalo do rozvoje místní průmyslové zóny, která vznikla revitalizací bývalého
vojenského areálu
+ nabízí investorům pobídkovou cenu při nákupu pozemků v průmyslové zóně, podporuje malé
podnikatele formou zvýhodněných nájmů v nebytových prostorech města a v neposlední řadě
podporuje spolupráci firem a škol s cílem podpořit zejména technické vzdělávání
Autor: Tomáš Neuwirth
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Rozhovor s ...

Eva Vanžurová:

Kultura je pro člověka důležitá
Radka Rajnochová

Písek se v posledních letech dostává do povědomí lidí především jako město
Smart technologií. Ty však nejsou tím jediným, v čem je Písek výjimečný.
Inspiraci zde můžeme hledat i v oblasti kultury, kreativních průmyslů či školství.
O plánech města jsme si povídali se starostkou, Evou Vanžurovou.
S Kreativní inkubátor ale není jediná

škola od nás navíc obdržela 50 tisíc korun,

novinka, kterou připravujete …

o kterých rozhodovali žáci, jak je využijí.

Přesně tak. Na podzim se chystáme otevřít

Probouzet kreativitu u dětí je pro nás

novou knihovnu, která by měla být jakýmsi

důležité, protože se jim v budoucnu bude

centrem vzdělávání. Potkávat by se zde

hodit i v rámci jejich kariéry.

měly mladší i starší generace. V plánu je
i coworkingové centrum nebo kavárna.

S Mnoho měst se tématem kreativních
průmyslů nezabývá. Proč myslíte, že tomu

S Co dalšího v oblasti kreativity a kultury

tak je?

v Písku nabízíte?

Téma kreativních průmyslů, ale i kultury jako

Hudební kapely si mohou bezplatně

celku, je pro většinu měst těžko uchopitelné.

zarezervovat zkušebnu, pro mládež je

Když začnete stavět, tak zanedlouho vidíte

k dispozici volnočasová T-zóna v knihovně,
senioři mohou navštěvovat akademii třetího
věku na ZUŠ nebo zde máme pohybové
a experimentální dílny. Pokud vše půjde
bez problémů, otevřeme v příštím roce
i řemeslné dílny pro děti a dospělé. Aktivit je
mnoho a jejich nabídka se neustále rozrůstá.
S Kde berete nové nápady na aktivity?
Vedle městských organizací za námi s novými
Starostka města Písek, Eva Vanžurová

nápady chodí také samotní žáci v rámci
setkání školského parlamentu. Na školách

S Jako jediné město v Jihočeském kraji
máte ve strategickém plánu uvedeno
zřízení Kreativního inkubátoru. Kde se vzal
tento nápad?

proběhlo také dotazníkové šetření na téma,
jaké aktivity ve městě chybí. Studenti by
kromě rozšíření nabídky sportovních aktivit
ocenili jazykové vzdělávání, ale i kurzy pro
hodinové manžely či kurzy vaření. Každá

Podnět vyšel z vedení Sladovny (kulturní
prostor v Písku, pozn. red.), které
zaznamenalo poptávku z řad místních
umělců. Ve vlastnictví města máme několik
historických budov, pro které se hledalo nové
uplatnění. Myšlenka kreativního inkubátoru
nás ihned nadchla. Do budoucna by mělo
nové kreativní centrum vzniknout v Domě
U Koulí. Ten však nejprve bude muset projít
kompletní rekonstrukcí. Součástí by měl být
i byt nebo, řekněme, ateliér pro umělce. Ten
by zde mohl nějaký čas bezplatně bydlet, ale
na oplátku by vytvořil dílo, v oblasti literární,
výtvarné nebo hudební, které by se týkalo
města Písek.

Každá škola od nás navíc
obdržela 50 tisíc korun,
o kterých rozhodovali
žáci, jak je využijí.
Probouzet kreativitu
u dětí je pro nás důležité,
protože se jim v budoucnu
bude hodit i v rámci
jejich kariéry.
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Podle mého názoru je
však kultura pro člověka
velmi důležitá, protože
ho zjemňuje a vzdělává.
první výsledky. Když uspořádáte ve městě akci,
tak je také ihned výsledek. Zatímco
u kultury, když se „pěstuje“, je určitá časová
prodleva, než se dostaví první výsledky.
Radnice mají mnoho starostí s tím, aby zajistily
chod města a jeho základní potřeby. Úkolů
neustále přibývá. Na kulturu pak nezbývá
energie a ani finanční prostředky. Podle mého
názoru je však kultura pro člověka velmi
důležitá, protože ho zjemňuje a vzdělává.
S Jaká je podle vás budoucnost Písku?
Vyjdu z vize, kterou jsme si nadefinovali.
Písek vidím jako otevřené a přívětivé město
vzdělaných lidí, které si zakládá na tradičních
hodnotách a stabilitě, ale také na vstřícnosti
k moderním technologiím a jejich širokému
využití. Je to město přátelské k firmám, které
v něm působí, a je atraktivní pro subjekty
založené na znalostech. Navíc bychom rádi
všem generacím nabídli rozmanitou kulturu,
příležitosti pro aktivní život a moderní
veřejné služby.

Připravujeme pro vás akce v regionech
Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Olomoucký kraj

+ 15. 5. | Regionem za výzkumem v rámci 		

+ 4.– 5. 6. | Podnikatelské fórum 			

+ 15. 5. | Regionem za výzkumem, Holešov

Týdne inovací

+ 14. 6. | HR Point

+ 5. 6. | Veletrh dotačních příležitostí

Liberecký kraj

+ 10., 17. a 24. 9. | Workshopy pro výchovné 		

+ 15. 5. | HR Point

Praha

+ 16. 5. | Workshop pro výchovné poradce

+ 19. 6. | Rendez-vous Podnikavých žen

poradce

+ Termín v jednání | Potenciál místní ekonomiky

Pardubický kraj

Královehradecký kraj

Zlínský kraj

+ 14. 5. | HR Point

+ 11. 5. | Setkání podnikatelů s vedením města

+ 15. 5. | Regionem za výzkumem – Holešov

+ 7. 6. | Investiční příležitosti v Pardubickém kraji

+ 14., 29., 31. 5. | Workshop pro výchovné 		

+ 24. 5. | Investment Academy

+ 14. 6. | Social Market Forum Pardubice

poradce

+ 15. 6. | Veletrh pracovních příležitostí Chrudim

+ 8. 6. | Konzultační den pro podnikatele
- Valašskokloboucké podnikatelské centrum

Jihomoravský kraj

+ 13. 6. | HR Point

+ Termín v jednání | Potenciál místní ekonomiky

Bližší informace o pořádaných akcích naleznete na www.czechinvest.org/akce.
Změna termínů vyhrazena.

Regionální kanceláře agentury CzechInvest
JIHOČESKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA

telefon: 296 342 943

telefon: 296 342 976

telefon: 296 342 486

e-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org

e-mail: ostrava@czechinvest.org

e-mail: praha@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/jihocesky-kraj

web: www.czechinvest.org/moravskoslezsky-kraj

web: www.czechinvest.org/stredocesky-kraj-praha

Radniční 133/1

Na Jízdárně 2824/2

Štěpánská 15

370 01 České Budějovice

702 00 Ostrava

120 00 Praha

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ KRAJ

ÚSTECKÝ KRAJ

telefon: 296 342 937

telefon: 296 342 982

telefon: 296 342 990

e-mail: brno@czechinvest.org

e-mail: olomouc@czechinvest.org

e-mail: ustinadlabem@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/jihomoravsky-kraj

web: www.czechinvest.org/olomoucky-kraj

web: www.czechinvest.org/ustecky-kraj

Spielberk Oﬃce Centre

Jeremenkova 40 B

Mírové náměstí 34

Holandská 3 (Vila K – 4. patro)

772 00 Olomouc

400 01 Ústí nad Labem

639 00 Brno
PARDUBICKÝ KRAJ

KRAJ VYSOČINA

KARLOVARSKÝ KRAJ

telefon: 296 342 934

telefon: 296 342 993

telefon: 296 342 961

e-mail: pardubice@czechinvest.org

e-mail: jihlava@czechinvest.org

e-mail: karlovyvary@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/pardubicky-kraj

web: www.czechinvest.org/kraj-vysocina

web: www.czechinvest.org/karlovarsky-kraj

K Vinici 1256

Komenského 31

Jaltská 906/1

530 02 Pardubice

586 01 Jihlava

360 01 Karlovy Vary
PLZEŇSKÝ KRAJ

ZLÍNSKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

telefon: 296 342 965

telefon: 296 342 954

telefon: 296 342 949

e-mail: plzen@czechinvest.org

e-mail: zlin@czechinvest.org

e-mail: hradeckralove@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/plzensky-kraj

web: www.czechinvest.org/zlinsky-kraj

web: www.czechinvest.org/kralovehradecky-kraj

Americká 8/39

Vavrečkova 5262

Soukenická 54/8

301 00 Plzeň

23. budova areálu Svit
761 01 Zlín

Regiocentrum Nový pivovar
500 03 Hradec Králové
LIBERECKÝ KRAJ
telefon: 296 342 971
e-mail: liberec@czechinvest.org
web: www.czechinvest.org/liberecky-kraj

Obecný kontakt na regionální kanceláře agentury CzechInvest:
regiony@czechinvest.org

U Jezu 525/4
460 01 Liberec - Perštýn

www.czechinvest.org
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CzechInvest se stal držitelem
prestižního ocenění Czech Business
Superbrands pro rok 2018!

