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Úvodem

Silvana Jirotková
generální ředitelka agentury CzechInvest

Vážení čtenáři,

investoři v takové míře, jak jsme tomu byli zvyklí

komplexnější. V roce 2017 také začalo

v roce 2017 CzechInvest slavil 25 let od svého

v minulosti. S měnící se ekonomickou situací se

fungovat již komplexní portfolio aktivit

založení. Jubileum jsme „oslavili“ kulatým číslem

bude muset proměnit i CzechInvest. Za již více

na podporu start-upů – projekty CzechStarter,

1 bilion korun, který jsme za uplynulé čtvrtstoletí

než 25 let své existence si agentura vybudovala

CzechDemo, CzechAccelerator a CzechMatch –

pomohli do České republiky dojednat.

unikátní know-how a znalost podnikatelského

včetně aktivit kosmického inkubátoru ESA BIC

Éra, kdy Česko konkurovalo hlavně nízkými

prostředí, proto bychom se do budoucna měli

Prague. Začínající firmy vysíláme do zahraničí,

náklady či levnou pracovní silou, nenávratně

ještě více soustředit na naše, české, malé

mentorujeme je, trénujeme, radíme jim

skončila a je čas posunout se dále. Výroba

a střední podniky, mezi které se nepochybně

a umožňujeme jim setkání se zahraničními

nadále zůstává významnou složkou české

řadí i tradiční rodinné firmy nebo start-upy.

odborníky, partnery a potenciálními investory.

ekonomiky, založené na silné průmyslové tradici,

Pomáhají nám v tom i naši partneři, se kterými

V podpoře českých firem chceme mnohem

nicméně čistě výrobní aktivity, které nejsou

jsme v roce 2017 navázali nebo prohloubili

intenzivněji pokračovat i do budoucna, protože

příliš technologicky náročné, už nejsme schopni

spolupráci. Dohoda uzavřená s agenturou

česká ekonomika stojí na malých a středních

absorbovat v takové míře jako dříve. Česká

CzechTrade v první polovině roku 2017

podnicích. Velké nadnárodní firmy mohou

republika má navíc aktuálně nejnižší míru

umožnila rozšíření exportních konzultantů

v době krize odejít na jiné trhy, české podniky

nezaměstnanosti v Evropské unii. Investory

do všech regionálních kanceláří. V srpnu 2017

zde ale zůstanou a jen ony mohou ekonomice

si proto můžeme a musíme vybírat. Je potřeba

CzechInvest podepsal memorandum

pomoci znovu nahoru. Proto je jejich

lákat technologicky náročnější a výzkumně-

o spolupráci s Technologickou agenturou České

podpora klíčová.

vývojové investice. K tomu má přispět ještě

republiky (TA ČR) a v říjnu 2017

výhodnější systém investičních pobídek, který by

s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou

měl začít platit v roce 2019. V návaznosti na to

a.s. (ČMZRB). Informační portfolio konceptu

už do Česka nebudou přicházet noví

tak zvaného One Stop Shop je díky tomu
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Klíčové události roku 2017
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Na základě studie Ministerstva průmyslu

České start-upy se vydaly na jednu z největších

a obchodu a agentury CzechInvest schválila

technologických konferencí CES v Las Vegas.

vláda ČR podporu nových průmyslových zón

Firma Oscar Tech byla vybrána v soutěži Pitch

v Chebu, Veselí nad Moravou a Moravských

Competition Lifestyle and Digital Health

Budějovicích.

jako jedna z deseti nejlepších firem.

Nippon Paint Holdings oznámil záměr vyrábět
v Kolíně barvy a nátěry určené pro automobilový
průmysl. Chce tak rozšířit a posílit své aktivity
na evropském trhu. Výrobu plánuje zahájit
v lednu 2019.

03

02

Do České republiky vstoupil japonský HI-LEX

spustit na začátku roku 2018. Do výstavby

Corp. Vyrábět zde bude dveřní systémy

a spuštění provozu investuje 1,3 miliardy korun.

pro automobily. Do nové továrny v Mostě

Výrobce pokročilých lithiovo-iontových baterií

investuje 1,16 miliardy korun.

A123 Systems otevřel novou výrobní halu

Americký Chassix oznámil záměr vyrábět

v Ostravě. Jedná se o jeho první výrobní

v Ostravě podvozky a komponenty hnacího

závod v Evropě.

ústrojí pro osobní automobily. Výrobu plánuje

K Mezinárodní vesmírné stanici ISS odstartovala
raketa Atlas-V se zásobovací lodí Cygnus OA 7.
Součástí nákladu je i družice UPSat, která v sobě
nese speciální GPS přijímač vyvinutý v České
republice. Po připojení k ISS byla družice
s českým přijímačem, historicky prvním českým
kosmickým produktem malosériové výroby,

04

vypuštěna do volného vesmíru.
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Čtyři české start-upy – Six Guys Labs, XTND,

Společnost Yanfeng, vyrábějící plastové

viaGoood a Incomaker – se díky projektu

a pryžové výrobky pro automobilový průmysl,

CzechDemo zúčastnily prestižní konference

oznámila záměr rozšířit v Žatci a v Plané

TechCrunch Disrupt v New Yorku.

nad Lužnicí výrobu systémů pro interiéry

Paralelně s cestou českého prezidenta Miloše

automobilů a v Plané nad Lužnicí

Zemana se do Číny vydali také zástupci

zároveň vybudovat Lighthouse centrum

agentury CzechInvest. V provinciích Liao-ning,

pro region Evropy a Afriky. Investice by měla

Fu-ťien a Če-ťiang navázali na již dříve započatá

dosáhnout výše 1,85 miliardy korun.

jednání a setkali se i se zcela novými možnými

05

investory.

06

V pražském paláci Žofín agentura CzechInvest

Při této příležitosti zároveň CzechInvest

ocenila významné investiční počiny roku 2016.

představil další dva start-upy – Let’s Earth

Investorem roku 2016 v kategorii Výroba

a Right Rider – které Evropská kosmická

a technologická centra se stal Robert Bosch,

agentura (ESA) vybrala k inkubaci v pražském

Investorem roku 2016 v kategorii IT a sdílené

kosmickém inkubátoru ESA BIC Prague.

služby pak Deutsche Telekom Services Europe

Na cestě do Japonska doprovodil premiéra

Czech Republic. Cenu za Podnikatelskou

Bohuslava Sobotku také generální ředitel

nemovitost roku 2016 získaly strategické

CzechInvestu Karel Kučera. Navštívil zde řadu

průmyslové zóny Joseph, Most a Brno Spielberg

japonských institucí a jednal s desítkou firem

Office Centre.

o jejich možných investicích v České republice.

Na přeměnu brownfieldů ve vlastnictví obcí,
měst a krajů uvolnilo Ministerstvo průmyslu
a obchodu 2 miliardy korun. Program
Regenerace a podnikatelské využití
brownfieldů spravuje CzechInvest.
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07

CzechInvest a Technologická agentura České
republiky (TA ČR) zintenzivnily vzájemnou
spolupráci. Více budou spolupracovat zejména
v regionech, ale posiluje se také například
propojení se zahraničními zastoupeními
agentury CzechInvest.
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Dvanáct českých stat-upů – Nanits Universe

pro přední světové automobilky. Po utlumení

Ltd., Incomaker, Six Guys Labs, Largos Media,

těžby uranu v nedaleké Dolní Rožínce se tak

AquaQube, Dataddo, BattSwap CZ, Decissio,

podařilo snížit dosavadní vysokou

XEVOS Group, StatusDroid, Simple Dent

nezaměstnanost v oblasti.

a Brightify – se s podporou projektu CzechDemo

V Míčovně Pražského hradu CzechInvest oslavil

představilo na prestižní konferenci TechCrunch

25 let od svého založení. Za čtvrtstoletí dojednal

Disrupt v San Franciscu.

do České republiky investice za téměř 1 bilion

Americký Cooper Standard v Bystřici

korun, které vytvořily přes 250 tisíc nových

nad Pernštejnem slavnostně otevřel nový závod

pracovních míst. I díky tomu má Česko toho času

na výrobu brzdového a palivového vedení

historicky nejnižší nezaměstnanost.

Prvních 9 start-upů začalo čerpat mentoring
projektu CzechStarter. Od vybraných mentorů
budou získávat cenné zkušenosti z byznysového
prostředí. Ti nejúspěšnější z nich se v roce 2018
vydají otestovat nabyté znalosti do Silicon Valley.

11
Švýcarský Feintool AG slavnostně zahájil

Pět vybraných českých start-upů – Decissio,

které Evropská kosmická agentura (ESA) vybrala

Mentem – brain training, Dativery, Incomaker

k inkubaci v pražském kosmickém inkubátoru.

a Webscope – se s podporou projektu

Na největším skandinávském start-upovém

CzechDemo představilo na největším evropském

veletrhu Slush v Helsinkách se představilo

start-upovém veletrhu Web Summit v Lisabonu.

v rámci projektu CzechDemo šest českých

Na výroční konferenci inkubátoru ESA BIC

start-upů – Six Guys Labs, Right Rider,

Prague CzechInvest představil další dva české

StatusDroid, Mentem – brain training,

start-upy – FoxWorks Aerospace a SMUP – UQ –

Incomaker a Webscope.

Zprovoznění centra, které by se mělo nacházet

výstavbu svého prvního závodu v Česku.

poblíž města Sokolov, BMW předpokládá

Výrobu dílů pro automobilový průmysl plánuje

počátkem příštího desetiletí. Celková investice

v průmyslové zóně Most Joseph zahájit

do vybudování centra se bude pohybovat

do konce roku 2018. Investice by měla

v řádu stovek milionů eur. Půjde o první

dosáhnout výše 1,26 miliardy korun.

vývojovou lokalitu společnosti ve východní

Skupina BMW oznámila záměr vystavět

Evropě.

v České republice zkušební centrum.
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Klíčová čísla roku 2017
mld. korun
přislíbených
investic

106

65,6

dojednaných
investičních
záměrů

přijatých žádostí
o investiční
pobídky

12 116

přislíbených nových
pracovních
míst

83

akcí organizovaných
v Česku
i v zahraničí

3 387

556

konzultací poskytnutých
regionálními
kancelářemi

bilion korun
dojednaných investic
za 25 let fungování
CzechInvestu

zaměstnanců
CzechInvestu
v roce 2017

21

182

podpořených
start-upů

25

1

let od založení
CzechInvestu

O CzechInvestu
Agentura pro podporu podnikání a investic

výroby, strategických služeb a technologických

nadřízeným orgánům předkládat žádosti

CzechInvest je státní příspěvková organizace

center. V rámci zjednodušení komunikace mezi

o investiční pobídky, a podporuje české firmy,

podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu

státem a podnikateli CzechInvest zastřešuje

které mají zájem zapojit se do dodavatelských

České republiky, která posiluje konkurence-

celou oblast podpory podnikání

řetězců nadnárodních společností.

schopnost české ekonomiky prostřednictvím

ve zpracovatelském průmyslu. CzechInvest dále

Prostřednictvím svých služeb a rozvojových

podpory malých a středních podnikatelů,

propaguje Českou republiku v zahraničí jako

programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji

podnikatelské infrastruktury, inovací

lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních

domácích firem, českých a zahraničních

a získáváním zahraničních investic z oblasti

investic. Je výhradní organizací, která smí

investorů i celkového podnikatelského prostředí.

Oblasti podpory
Agentura CzechInvest nabízí širokou škálu služeb investorům,
kteří podnikají v některém z klíčových sektorů agentury:
+
+
+
+

automobilový průmysl
letecký a kosmický průmysl
pokročilé strojírenství
elektrotechnický a elektronický průmysl

+
+
+
+

life sciences
informační a komunikační technologie
podnikové služby
nanotechnologie a pokročilé materiály

Poskytované služby:
+
+
+
+
+
+
+

informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele
podpora start-upů a pro ně připravovaných projektů
správa databáze podnikatelských nemovitostí
správa databáze českých dodavatelských firem
podpora při realizaci investičních projektů
zprostředkování státní investiční podpory
poskytování služby následné péče zahraničním investorům, kteří již působí v České republice, zajištění podpory při reinvesticích

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.
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Organizační struktura

GENERÁLNÍ

Odbor
interního
auditu
a kontroly

Kancelář
generálního
ředitele

ŘEDITEL

DIVIZE
ZAHRANIČNÍCH
AKTIVIT

Odbor
marketingu
a komunikace

DIVIZE
MSP
A REGIONŮ

DIVIZE
INVESTIC

DIVIZE
VNITŘNÍCH
SLUŽEB

Odbor generování
projektů

Odbor řízení
investičních projektů

Odbor regionálních
kanceláří

Odbor personální

Odbor zahraničních
zastoupení

Odbor podpory
investičních projektů

Odbor MSP
a interních projektů

Odbor informačních
technologií

Odbor řízení
podnikatelských
nemovitostí

Odbor start-upů

Odbor technickohospodářské správy
Odbor právní
Odbor ekonomický

Struktura zaměstnanců
Ke konci roku 2017 pracovalo v agentuře CzechInvest celkem 182 zaměstnanců.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

5,5 % 4,9 %

věk

ženy

muži

celkem

%

do 20

0

0

0

0

21–30

45

33

78

42,9

31–40

42

22

64

35,2

41–50

12

9

21

11,5

51–60

7

3

10

5,5

61+

5

4

9

4,9

celkem

111

71

182

100,0

11,5 %
42,9 %

21–30

35,2 %

31–40
41–50
51–60

Stav k 31. prosinci 2017

61+

Členění zaměstnanců dle vzdělání a pohlaví

0,5 %

dosažené vzdělání

ženy

muži

celkem

%

střední odborné vzdělání s výučním listem

1

0

1

0,5

úplné střední vzdělání s maturitou

20

6

26

14,3

vyšší odborné vzdělání

2

0

2

1,1

vysokoškolské vzdělání

88

65

153

84,1

celkem

111

71

182

100,0

Stav k 31. prosinci 2017

14,3%

1,1 %

vysokoškolské vzdělání
vyšší odborné vzdělání

84,1 %

úplné střední vzdělání
s maturitou
střední odborné vzdělání
s výučním listem
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Hospodaření
Nakládání agentury s finančními prostředky

zahraničních kanceláří a se zajišťováním perso-

pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014–2020

za rok 2017 skončilo zlepšeným hospodářským

nální a technické činnosti Kanceláře vládního

Podpora start-upů, ESA BIC Prague a zahájením

výsledkem ve výši 23 522 102 korun. Náklady

zmocněnce vyplývající z usnesení vlády České

nového projektu EO ClimLab (interní název Data

roku 2017 byly v absolutní výši oproti roku 2016

republiky ze dne 11. prosince 2013 č. 952. Dále

Analytics Platform for Climate Resilience, DAP).

vyšší, a to o 7 535 977 korun. Důvody tohoto

pak s rozvojem činností projektu financovaného

zvýšení souvisejí zejména s náklady na zřizování

z Operačního programu Podnikání a inovace

Náklady dle zdrojů financování v CZK
zdroj financování

rok 2016 (CZK)

rok 2017 (CZK)

rozdíl oproti předchozímu roku (CZK)

příspěvek na činnost

216 707 792,17

243 701 640,26

26 993 848,09

- z toho provoz

215 312 710,50

242 452 217,36

27 139 506,86

- z toho Program na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury

1 395 081,67

1 249 422,90

-145 658,77

Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014–2020),
Podpora start-upů

2 526 420,05

9 836 333,21

7 309 913,16

ESA BIC Prague

1 913 380,91

11 333 754,13

9 420 373,22

Data Analytics Platform (DAP)

0,00

1 067 634,24

1 067 634,24

technická podpora OP PIK
(technická podpora OPPI)

37 211 913,18

0,00

-37 211 913,18

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
(OP LZZ) 2007–2013, EDUCA

-59 228,79

0,00

59 228,79

CLUS3

103 107,00

0,00

-103 107,00

celkem

258 403 384,52

265 939 361,84

7 535 977,32

Vývoj celkových nákladů 2011–2017

vývoj nákladů (CZK)
rok

skutečné náklady (CZK)

2011

vývoj nákladů (%)

meziročně

k výchozímu roku

meziročně

k výchozímu roku

382 740 994

-

-

-

100

2012

352 484 322

-30 256 673

-30 256 673

-7,9

92,1

2013

319 586 917

-32 897 405

-63 154 078

-9,3

83,5

2014

347 029 360

27 442 443

-35 711 635

8,6

90,7

2015

417 752 177

70 722 817

35 011 182

20,4

109,1

2016

258 403 385

-159 348 792

-124 337 610

-38,1

67,5

2017

265 939 362

7 535 977

-116 801 633

2,9

69,5
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Struktura a meziroční vývoj nákladů a výnosů

účet

název položky

501

spotřeba materiálu

skutečnost (CZK)

struktura (%)

vývoj (%)

rozdíl (CZK)

2016

2017

2016

2017

2017–2016

2017–2016

3 120 679

3 040 857

1,21

1,14

97,44

-79 821

502

spotřeba energie

2 028 640

1 393 713

0,79

0,52

68,70

-634 927

511

opravy a udržování

2 688 638

1 834 472

1,04

0,69

68,23

-854 166

512

cestovné

7 454 248

9 808 946

2,88

3,69

131,59

2 354 698

513

náklady na reprezentaci

1 709 582

2 142 290

0,66

0,81

125,31

432 708

518

ostatní služby

98 851 690

92 868 396

38,25

34,92

93,95

-5 983 295

521

mzdové náklady

85 496 181

80 617 582

33,09

30,31

94,29

-4 878 599

524

zákonné sociální pojištění

28 813 237

27 171 198

11,15

10,22

94,30

-1 642 039

527

zákonné sociální náklady

1 271 949

1 561 676

0,49

0,59

122,78

289 727

538

jiné daně a poplatky

70 479

70 250

0,03

0,03

99,68

-229

541

smluvní pokuty a úroky z prodlení

254

559

0,00

0,00

220,07

305

542

jiné pokuty a penále

174 639

572 531

0,07

0,22

327,84

397 892

543

dary a jiná bezúplatná předání

66 236

32 446

0,03

0,01

48,98

-33 791

547

manka a škody

7 061

0

0,00

0,00

0,0

-7 061

548

tvorba fondů

98 000

0

0,04

0,00

0,0

-98 000

549

ostatní náklady z činnosti

13 719 541

24 278 404

5,31

9,13

176,96

10 558 863

551

odpisy dlouhodobého majetku

10 983 005

9 960 070

4,25

3,75

90,69

-1 022 935

553

zůstatková cena prodaného DHM

70 200

0

0,03

0,00

0,00

-70 200

555

tvorba a zúčtování rezerv

-3 199 000

1 759 000

-1,24

0,66

-54,99

4 958 000

558

náklady z DDM

3 756 743

6 757 370

1,45

2,54

179,87

3 000 627

563

kurzové ztráty

1 200 653

2 069 602

0,46

0,78

172,37

868 949

569

ostatní finanční náklady

20 729

0

0,01

0,00

0,00

-20 729

náklady celkem

258 403 385

265 939 362

100,00

100,00

102,92

602

výnosy z prodeje služeb

0

198 339

0,00

0,07

641

smluvní pokuty a úroky z prodlení

91 001

3 000

0,03

0,00

3,30

-88 001

646

výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

98 000

0

0,04

0,00

0,00

-98 000

7 535 977
198 339

648

čerpání fondů

11 385 686

8 996 307

4,34

3,11

79,01

-2 389 379

649

ostatní výnosy z činnosti

5 564 850

23 608 253

2,12

8,16

424,24

18 043 403

662

úroky

227

337

0,00

0,00

148,67

110

663

kurzové zisky

414 917

248 310

0,16

0,09

59,85

-166 606

výnosy z přecenění reálnou hodnotou

70 200

0

0,03

0,00

0,00

-70 200

výnosy celkem

262 108 746

289 461 464

100

100

110,44

27 154 379

664

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2017 bylo agentuře CzechInvest doručeno celkem 14 žádostí o informace s odvoláním na zákon č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Na tyto žádosti Odbor právní poskytl 10 odpovědí, 4 žádosti byly odloženy.
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Jiná hospodářská činnost
CzechInvest zahájil v roce 2016 přípravu

daň a vystavit daňový doklad. Na základě těchto

akce zohledňovat problematiku DPH již v jejich

na realizaci programů ESA BIC Prague

skutečností CzechInvest podal dne 6. února 2017

rozpočtech, a to zejména v případě, kdy nelze

a Podpora start-upů. V přípravné fázi specifiko-

místně příslušnému finančnímu úřadu přihlášku

odpočet DPH uplatnit. Aplikace DPH přinesla

val řadu aktivit probíhajících v rámci uvedených

k registraci k dani z přidané hodnoty. Registraci

dopad na rozpočet CzechInvestu.

projektů jako ekonomickou (hospodářskou)

obdržel k 14. březnu 2017. CzechInvest v současné

V roce 2017 v projektu DAP výnosy převýšily

činnost ve smyslu ustanovení § 5 zákona o DPH.

době provádí plátcovství DPH v oblasti ekono-

náklady vynaložené na projekt a dle zákona

Celou problematiku konzultoval s Ministerstvem

mické činnosti a v případě „reverse charge“

o dani z příjmu bylo účetnictví rozděleno ke dni

financí, které svým stanoviskem potvrdilo výskyt

u příslušných plnění poskytnutých plátcem DPH

účetní závěrky 31. prosince 2017 tak, aby byly

ekonomických činností u uvedených projektů

se sídlem v jiných zemích EU u hlavní činnosti.

výnosy a náklady, které jsou předmětem daně,

a s tím navazující povinnost CzechInvestu přiznat

Garanti příslušných akcí musí u výdajů na tyto

vedeny odděleně.

Investice

Investice dojednané v letech 2013–2017

Zprostředkování investic
Agentura CzechInvest dojednala v roce 2017 se zahraničními
i tuzemskými investory 106 investičních projektů v celkové
hodnotě 65,6 miliardy korun, které do budoucna vytvoří
12 116 nových pracovních míst.

počet projektů

výše investic
(mil. CZK)

výše investic
(mil. USD)

počet pracovních míst

2013

108

47 937,15

2 387,55

10 412

2014

147

86 956,14

3 881,97

16 842

2015

106

43 469,56

1 767,06

14 040

2016

100

64 383,31

2 635,20

12 097

2017

106

65 612,98

2 911,19

12 116

Investice v roce 2017 dle země původu
země původu

počet projektů

výše investic (mil. CZK)

výše investic (mil. USD)

počet pracovních míst

Česká republika

23

7 743,42

347,93

1 274

Německo

17

23 814,06

1 074,55

4 837

USA

10

2 630,59

119,10

1 127

Japonsko

7

4 015,20

169,54

475

Velká Británie a Severní Irsko

6

1 895,06

78,90

148

Rakousko

5

3 702,77

163,13

248

Francie

4

3 348,46

151,01

321

Švýcarsko

4

1 710,28

75,95

300

Itálie

3

1 502,43

60,95

205

Španělsko

3

996,56

40,07

194

Belgie

2

2 510,69

114,04

196

Čína

2

918,93

41,80

228

Finsko

2

88,72

4,16

95

Indie

2

2 584,42

104,50

300

Lucembursko

2

1 480,93

64,66

355

Nizozemsko

2

187,75

8,76

142

Dánsko

1

1,00

0,04

4

Filipíny

1

1 547,75

70,26

285

Izrael

1

1 135,51

51,54

90

Kypr

1

1 275,00

57,88

25

Maďarsko

1

18,51

0,87

15

Mexiko

1

162,89

7,65

132

Rusko

1

968,91

43,98

202

Švédsko

1

437,82

17,60

81

Tchaj-wan

1

497,35

22,63

397

Thajsko

1

67,00

2,69

140

Turecko

1

308,50

14,49

250

Ukrajina

1

62,50

2,51

50
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Investice dojednané v roce 2017 dle regionu
kraj

počet projektů

výše investic (mil. CZK)

výše investic (mil. USD)

počet pracovních míst

Jihomoravský

15

3 707,80

166,70

1 589

Ústecký

13

6 302,76

266,46

1 281

Středočeský

11

10 525,58

461,56

924

Hl. město Praha

10

1 076,48

50,33

885

Zlínský kraj

9

4 018,76

176,10

302

Moravskoslezský

8

3 109,95

126,18

441

Olomoucký

6

5 661,83

247,32

784

Plzeňský

6

3 189,51

133,05

745

Karlovarský

5

7 064,87

340,17

823

Královéhradecký

5

1 959,51

85,68

361

Liberecký

5

4 232,68

183,56

944

Kraj Vysočina

5

3 122,57

133,33

474

Pardubický

4

2 866,55

127,28

687

Jihočeský

2

354,14

16,07

40

Jihočeský, Jihomoravský

1

1 420,00

64,46

36

Celá ČR

1

7 000,00

332,94

1 800

Regiony podle výše investic (CZK)

0 – 1 000
1 001 – 2 000
2 001 – 3 000
3 001 – 4 000
4 001 – 5 000
5 001 – 10 000
10 001 – 50 000
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Investice dojednané v roce 2017 dle sektoru
sektor

počet projektů

výše investic (mil. CZK)

výše investic (mil. USD)

počet pracovních míst

kovodělný a kovozpracující

21

11 634,90

510,56

2 194

výroba motorových vozidel

16

17 861,06

789,68

2 195

IT a vývoj software

10

1 634,58

76,22

1 532

centrum strategických služeb

9

996,82

46,08

874

plastikářský

9

3 226,00

141,01

545

strojírenský

8

2 322,67

97,86

892

ostatní

6

2 276,37

97,06

230

chemický a petrochemický

5

2 099,17

91,14

140

elektrická zařízení

4

7 897,92

369,04

2 096

elektronický

3

2 964,37

134,56

395

gumárenský

3

1 878,39

80,00

300

potravinářský

3

3 817,16

173,27

271

biotechnologie a medicínská technika

2

64,35

2,97

42

dřevozpracující a papírenský

2

2 624,47

119,09

66

farmaceutický

2

2 789,98

113,69

250

papírenský a dřevozpracující

2

1 471,20

66,79

64

letectví

1

53,60

2,17

30

Pět nejvýznamnějších investic dojednaných v roce 2017 – dle výše investice
jméno investora

typ projektu

sektor

země původu

výše
investic v
milionech
CZK

výše
investic v
milionech
USD

počet
pracovních
míst

kraj

místo

Siemens AG

expanze

elektrická zařízení

Německo

7 000,00

332,94

1 800

celá ČR

Drásov,
Frenštát,
Mohelnice,
Trutnov,
Letohrad,
Brno

Praha Vaccines a.s.

expanze

farmaceutický

Indie

2 497,98

100,44

230

Středočeský
kraj

Říčany

La Lorraine, a. s.

expanze

potravinářský

Belgie

2 467,50

112,01

161

Středočeský
kraj

Kladno

OP papírna, s.r.o.

expanze

dřevozpracující
a papírenský

Rakousko

2 295,62

104,16

46

Olomoucký
kraj

Šumperk

ŠKODA AUTO a.s.

expanze

výroba motorových vozidel

Česká republika

1 934,40

87,81

21

Středočeský
kraj

Mladá
Boleslav
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Investiční pobídky
V roce 2017 CzechInvest přijal 83 žádostí o investiční pobídky. Jedná se o investiční záměry v souhrnné výši přesahující 51 miliard korun, které by měly vytvořit
7 884 nových pracovních míst. O podporu svých investičních záměrů z velké části usilovaly české a zahraniční firmy, které již v Česku působí. Ve 14 případech
se jednalo o zcela nové investice. Žádaly převážně velké podniky, 15 žádostí podaly podniky malé a střední.

Žádosti o investiční pobídky přijaté v letech 2013–2017
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Žádosti o investiční pobídky přijaté v roce 2017 dle regionu
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12
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11

10

9

9

8

7

6

5

5

5
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4

4

4
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Ústecký
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Olomoucký

Liberecký

Královéhradecký
Vysočina

Karlovarský

Plzeňský

Jihočeský
Pardubický

Šest investičních záměrů plánují investoři realizovat ve zvýhodněných průmyslových zónách Most Joseph, Ostrava-Mošnov a Holešov, kde by tak díky
investicím v souhrnné výši přesahující 4 miliardy korun mělo vzniknout 622 nových pracovních míst.
Z velké většiny žádaly o podporu na své projekty firmy z oblasti zpracovatelského průmyslu, tradičně zejména kovodělného a kovozpracujícího, dále výroby
dopravních prostředků, gumárenství a plastikářství.
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Žádosti o investiční pobídky přijaté v roce 2017 dle sektoru
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Z celkových 83 žádostí byly celkem 2 projekty kvalifikovány jako strategická investiční akce, přitom jeden ve výrobě a druhý v rámci technologického centra.
Celkem tyto projekty znamenají investici do majetku ve výši 4 miliardy korun a vytvoření 1 322 nových pracovních míst.
Ve 24 případech společnosti žádaly o hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst, přičemž přislíbily vytvořit 2 649 nových pracovních míst
v regionech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti.

Podnikatelské nemovitosti
V roce 2017 agentura CzechInvest přijala 216 poptávek investorů po nemovitostech v České republice. Nejčastěji byly poptávány průmyslové pozemky (47,2 %),
dále výrobní haly (43,1 %) a kancelářské prostory (9,7 %). Poptávka po průmyslových pozemcích poprvé od roku 2008 přesáhla poptávku po výrobních halách.
Ve 22,7 procentech všech poptávek se jednalo o brownfieldy. Oproti roku 2016 se poptávka po podnikatelských nemovitostech mírně zvýšila. Tento jev lze
do značné míry vysvětlit globálně lepším ekonomickým klimatem, a tudíž větší ochotou investorů vytvářet investice dlouhodobého charakteru.

Poptávka po podnikatelských nemovitostech v letech 2013–2017
246
201

216

178

pozn.: V roce 2017 došlo ke změně propočtu a uvedená čísla již neobsahují
poptávky po brownfieldových lokalitách.

105

Investoři nejčastěji poptávali průmyslové pozemky o rozloze 2 až 5 ha (27 %).
Tradičně se jejich největšímu zájmu těšil Ústecký (17 %), dále Karlovarský (11 %)
a Moravskoslezský kraj (10 %).
2013

2014

2015

2016

2017
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Poptávka po průmyslových pozemcích v roce 2017 dle krajů
17%

11%

10%
8%

8%
7%

8%

8%

6%

5%

4%

4%

3%
1%

Karlovarský

Liberecký
Pardubický
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Olomoucký

Vysočina

Plzeňský
Zlínský

Jihočeský

Jihomoravský

Ústecký

Moravskoslezský

Středočeský

Hl. m. Praha

Poptávka po výrobních halách v roce 2017 dle krajů

14%
12%
11%

10%
9%

9%
7%
6%
4%

4%

4%

3%

4%
1%

Karlovarský

Liberecký
Pardubický

Královéhradecký
Olomoucký

Vysočina
Jihočeský

Plzeňský
Zlínský

Jihomoravský
Středočeský

Ústecký

Moravskoslezský

Hl. m. Praha

V roce 2017 projevili investoři největší zájem o výrobní haly o velikosti 2 až 5 tisíc m2 (33 %). Nejčastěji je poptávali v Ústeckém (14 %), Moravskoslezském (12 %)
a Jihomoravském kraji (11 %).
Z trendu předešlých let nevybočuje poptávka po kancelářských prostorech. Nejčastěji investoři poptávali ty o rozloze do 500 m2.
Poptávky cílily zejména na města Praha, Brno a Ostrava.
Databáze podnikatelských nemovitostí na konci roku 2017 čítala 727 aktivních položek. Během roku v ní bylo registrováno 76 nových položek.
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Brownfieldy
V Národní databázi brownfieldů bylo v roce 2017 zveřejněno 47 nových objektů. Investorům bylo aktivně nabídnuto více než 50 lokalit typu brownfield.
Odbor řízení podnikatelských nemovitostí se v roce 2017 věnoval také dotačnímu programu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014–2020, kde probíhala průběžná registrace brownfieldů a nemovitostí určených k rekonstrukci.
Pro účely OP PIK bylo v roce 2017 registrováno celkem 10 nových brownfieldů a 21 nemovitostí k rekonstrukci. Nižší počet nových registrací odráží skutečnost,
že v roce 2017 nebyla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o podporu z programu Nemovitosti Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014–2020.
V roce 2017 CzechInvest spustil nové webové stránky www.brownfieldy.eu. Vedle přístupu do Národní databáze brownfieldů nabízejí také přehled úspěšných
projektů, aktuality z brownfieldového prostředí a kompletní přehled o možnostech čerpání dotačních titulů na regeneraci brownfieldů.
Jednou z možností čerpání je Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který je pilotně zaměřen na strukturálně postižené a hospodářsky
znevýhodněné kraje. Jeho administrátorem je agentura CzechInvest, správcem pak Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vláda jej schválila na základě usnesení
č. 361/2016 a jeho cílem je podpořit regeneraci brownfieldů ve veřejném vlastnictví pro další podnikatelské využití. V letech 2017 až 2023 je na program plánováno ze státního rozpočtu vynaložit 2 miliardy korun. V srpnu 2017 byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o podporu z tohoto programu s alokací
100 milionů korun. Mezirezortní hodnoticí komisí byl ke konci roku 2017 schválen k registraci jeden projekt, dalších šest se nacházelo ve fázi předběžné
registrace.
Agentura CzechInvest také provádí administraci národního Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. V roce 2017 v něm bylo
řešeno osm aktivních projektů přípravy a rozvoje průmyslových zón, na které byla uvolněna dotace 125 milionů korun. V roce 2017 byly zároveň registrovány
dvě nové investiční akce, jejichž čerpání proběhne v následujících letech.

Dodavatelé
Projekt CzechLink
Projekt kapitálových účastí CzechLink funguje jako platforma spojující firmy, které hledají investora,
a investory, kteří zamýšlejí kapitálově vstoupit do místního podniku. CzechLink usnadňuje úvodní jednání
o kapitálových vstupech mezi českými subjekty a zahraničními společnostmi. V rámci projektu je zpracována

CzechLink

mezinárodně srozumitelná finanční analýza společně s charakteristikou podnikání společnosti. Následně se
po dobu jednoho roku evidují lokální výrobní společnosti a společnosti zabývající se vývojem softwaru jako
investiční cíle. Na konci roku 2017 bylo v projektu CzechLink registrováno 17 českých společností. V naprosté
většině případů se jednalo o společnosti do 100 zaměstnanců. Zájem o české investiční cíle byl v roce 2017
nižší než v roce 2016. Hlubší zájem o české firmy projevilo celkem šest investorů, se kterými CzechInvest
podepsal dohodu o mlčenlivosti. Jednalo se o investory z Kanady, Číny, USA, Indie a České republiky.

Sourcing
CzechInvest pomáhá investorům nalézt vhodné dodavatele v České republice a rozvíjí tak českou dodavatelskou síť. Oddělení rozvoje dodavatelů v roce 2017
vytvořilo celkem 156 nabídek českých dodavatelů pro 56 klientů ze 17 zemí světa. Jedná se o téměř padesátiprocentní nárůst oproti roku 2016. Nejvíce aktivní
v hledání dodavatelů v České republice byly japonské společnosti, celkem jich bylo 13. Dále pak společnosti z Jižní Koreje, Velké Británie a Německa. Během
roku 2017 uspořádalo Oddělení rozvoje dodavatelů pět dodavatelských fór pro společnosti Samsung SDI, GE Aviation, JR East, Wabco a Tokyo Metro.
Dodavatelských dní se celkově zúčastnilo 64 českých společností. Po celý rok 2017 probíhala aktualizace a rozšiřování Sektorové databáze dodavatelů, která
na konci roku obsahovala již 3 478 profilů českých dodavatelů. Počet unikátních vstupů do databáze za rok 2017 činil 3 896. Nejvíce návštěv zaznamenal
automobilový sektor, následován strojírenstvím a elektronikou.
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Regiony
Regionální kanceláře
Síť třinácti regionálních kanceláří podporuje

dum o spolupráci s Technologickou agenturou

které vyplývají z nově uzavřených dohod.

zejména podnikání malých a středních podniků

České republiky (TA ČR) a v říjnu 2017 s Česko-

Některé aktivity regionálních kanceláří jsou

prostřednictvím nabídky relevantních programů.

moravskou záruční a rozvojovou bankou a.s.

plošně zastoupeny po celé České republice,

Neméně důležitou roli hraje asistence při

(ČMZRB). Informační portfolio konceptu

jiné mají pouze regionální charakter. Vedle

harmonizaci podnikatelského prostředí. Dohoda

tak zvaného One Stop Shop je díky

plošně vykonávaného spektra aktivit

uzavřená s agenturou CzechTrade v první

tomu komplexnější. Regionální kanceláře svou

se jednotlivé regionální kanceláře specializují

polovině roku 2017 umožnila rozšíření exportních

činností pokrývají širokou škálu aktivit –

vždy na jedno z klíčových témat související

konzultantů do všech regionálních kanceláří.

od standardních aktivit spojených

s podporou podnikání.

V srpnu 2017 CzechInvest podepsal memoran-

s dojednáváním investic až po požadavky,

Specializace regionálních kanceláří na klíčová témata podpory podnikání

Start-up
ecosystem

Skilled
workforce

Podnikatelské
nemovitosti

Liberec
Regional Office

Ústí nad Labem
Regional Office

Regionální kancelář
Praha a střední Čechy

Science,
research
and innovation

Hradec Králové
Regional Office

Regionální kancelář
Karlovy Vary

Operační program
Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost
+ One Stop Shop

Pardubice
Regional Office

Regionální kancelář
Plzeň

Geografický
informační systém,
databáze
a info. zdroje

AfterCare,
investiční pobídky
a povolovací procesy

Strategy,
regional
development

Regionální kancelář
Ostrava
Regionální kancelář
Jihlava

Brownfieldy

Regionální kancelář
Olomouc

Start-upy

Regionální kancelář
Brno

Kreativní
průmysly

Regionální kancelář
Zlín

One Stop
Shop
Regionální kancelář
České Budějovice

Katalog
investičních
příležitostí
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Aktivity v regionech
One Stop Shop
Koncept One Stop Shop představuje síť míst, kde státní instituce – CzechTrade, Agentura pro podnikání a inovace, ČMZRB, TA ČR – prostřednictvím
regionálních kanceláří agentury CzechInvest poskytují své služby pro podnikatele.

HR Point
Regionální kanceláře ve spolupráci s Oddělením AfterCare v roce 2017 zorganizovaly napříč Českou republikou 25 workshopů pro personalisty pod názvem
HR Point. Zúčastnilo se jich na 300 personalistů.

Podpora kvalifikované pracovní síly a technického vzdělávání
V roce 2017 uspořádaly regionální kanceláře 15 seminářů pro výchovné poradce základních a středních škol a 6 seminářů o zaměstnávání vězňů. Zorganizovaly
35 exkurzí škol do firem, poskytovaly informace o aktuálních tématech zaměstnanosti ve spolupráci s Úřadem práce a ve spolupráci s Ministerstvem práce
a sociálních věcí se podílely na zakládání dětských skupin a klubů.

Pasportizace obcí s rozšířenou působností
Projekt Pasportizace obcí s rozšířenou působností je analytickou aktivitou napříč Českou republikou, která by svými výstupy, tj. strukturovaným sběrem dat
a komunikací se starosty 205 obcí, měla mimo jiné napomoci vhodnému umisťování investic do regionů, v nichž se střetává poptávka investora s nabídkou
dostupné infrastruktury, kvalifikované pracovní síly a zájmem reprezentace území o daný typ investice. Během roku 2017 byl dokončen sběr dat, v roce 2018
bude následovat analytická činnost a transformace dat do vrstev Geoinformačního systému (GIS).

Region Report
Agentura CzechInvest v roce 2017 začala vydávat zpravodaj pro města a obce s názvem Region Report. Čtenáři se zde dočtou informace o podnikání
a investicích v regionech. V roce 2017 vyšla tři čísla zpravodaje.
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Aktivity v regionech
Soutěž Investičně atraktivní region
Na vyhlášení soutěže Investor a podnikatelská nemovitost roku 2016, které se konalo 15. června 2017, předala agentura CzechInvest ocenění třem regionům
za jejich přístup k rozvoji podnikatelského a investičního prostředí. Po regionálních kolech, která byla součástí 9. ročníku výzkumu Město pro byznys,
si tak cenu za 1. místo v kategorii Investičně atraktivní region odnesli zástupci STAR Region, sdružení obcí Dolní Břežany, Zlatníky-Hodkovice a Vestec.
Ceny za 2. a 3. místo získala města Kunovice a Třinec.

Podnikavé ženy Pardubického kraje
Pardubická kancelář v roce 2017 začala spolupracovat se skupinou aktivních začínajících podnikatelek z Pardubic a okolí. Uspořádala pro ně dvě setkání,
která vedle přednášek na nejrůznější témata (marketingová komunikace, využití webu, zvládání stresu, vytváření společensky účelných pracovních míst)
umožnila představení inspirativních příběhů úspěšných podnikatelek a navázání vzájemných kontaktů.

Další aktivity
Regionální kanceláře v roce 2017 pořádaly nebo spolupořádaly 85 akcí na podporu start-upů. Zúčastnilo se jich více než 1 700 osob. Systematicky také
podporovaly vědeckovýzkumné aktivity firem. Jedním z výstupů byla série šesti seminářů s ustálenou strukturou s názvem Regionem za výzkumem.
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Podpora start-upů
Agentura CzechInvest nabízela v roce 2017

CzechDemo, CzechAccelerator a CzechMatch.

i zahraničních mentorů a dalších služeb

finanční i poradenskou podporu vznikajícím

V těchto programech CzechInvest pomáhá

na podporu komercializace produktu a transferu

technologickým společnostem v kosmickém

začínajícím inovativním podnikatelům –

výsledků vývojových a inovačních aktivit malého

inkubátoru ESA BIC Prague a ve čtyřech

start-upům – od úplných začátků přes expanzi

a středního podnikání.

projektech, které jsou zaměřeny vždy na konkrét-

na zahraniční trhy až po jednání s možným

ní fázi rozvoje start-upu: CzechStarter,

investorem. K tomu využívá služeb tuzemských

Projekt CzechStarter
Projekt CzechStarter pomáhá start-upům v první fázi jejich rozvoje. Start-upy v něm mají možnost
absolvovat sedmiměsíční tréninkový program zaměřený na rozvoj jejich podnikatelských aktivit
a komercionalizaci produktu. Jedná se zejména o pomoc s byznys plánem, marketingovou strategií,
finančním plánem či ochranou práv duševního vlastnictví. Mohou čerpat až 150 hodin mentoringu
a poradenství, a to v celkové maximální hodnotě 800 tisíc korun. Agentura CzechInvest disponuje širokou
sítí více než 80 mentorů, pre-mentorů, expertů a poradenských společností. Start-upy si na služby
přispívají 15 procenty částky. Vybrané firmy z každé výzvy čeká též dvoutýdenní stáž přímo v srdci Silicon
Valley. V roce 2017 vyhlásila agentura CzechInvest dvě výzvy pro podávání přihlášek do projektu
CzechStarter. Do první výzvy vyhlášené 15. března 2017 se přihlásilo 12 uchazečů. Hodnotitelská komise
vybrala 9 z nich (ThreatMark, PlasmaAgro, Nadkov, Webscope, StatusDroid, Langino, SuperKodéři,
FROU FROU, New Era Materials). Hodiny mentoringu začali čerpat v září 2017. Do druhé výzvy vyhlášené
2. října 2017 se přihlásilo 18 společností.

Projekt CzechDemo
Projekt CzechDemo se zaměřuje na podporu účasti malých a středních podniků na vyhlášených
mezinárodních start-upových akcích a technologických konferencích. Na nich mají příležitost prezentovat
svůj produkt či službu, ucházet se o zájem investora a během networkingu a doprovodných akcí navázat
důležité kontakty. Start-up může čerpat finanční podporu na stánek na konferenci, letenky a další
služby až do výše téměř 100 tisíc korun. Během roku 2017 mohly start-upy vycestovat na pět zahraničních
konferencí. V případě konferencí TechCrunch Disrupt v New Yorku a San Franciscu připravila agentura
CzechInvest pro české start-upy bohatý doprovodný program.

CzechDemo v datech:
+
+
+

CES Las Vegas (1/2017) – účast 4 start-upů (Six Guys Labs, XTND, Pixbuf, Oscar Tech)
TechCrunch Disrupt New York (5/2017) – účast 4 start-upů (Six Guys Labs, Largos Media, XTND a Incomaker)
TechCrunch Disrupt San Francisco (9/2017) – účast 12 start-upů (AquaQube, BattSwap CZ, Brightify, Dataddo,
Decissio, Incomaker, Largos Media, Nanits Universe Ltd., Six Guys Labs, StatusDroid, Simple Dent, XEVOS Group)

+
+

Web Summit Lisabon (11/2017) – účast 5 start-upů (Mentem-brain Training, Incomaker, Decissio, Dativery, Webscope)
Slush Helsinky - (11, 12/2017) – účast 6 start-upů (Mentem-brain Training, Incomaker, Webscope, StatusDroid, Six Guys Labs, Right Rider)

V roce 2017 CzechInvest vyhlásil další dvě výzvy pro podávání přihlášek k účasti na konferencích konaných v roce 2018. Výzva pro podávání přihlášek k účasti
na konferenci CES v Las Vegas, která se koná v lednu 2018, byla vyhlášena 21. srpna 2017. Vybrány byly 4 společnosti. Výzva pro podávání přihlášek k účasti
na konferenci Slush Tokyo, která se koná v březnu 2018, a TechDay New York, která se koná v květnu 2018, byla vyhlášena 14. prosince 2017.
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Projekt CzechAccelerator
Jedná se o tříměsíční akcelerační pobyt v zahraničním inkubátoru v Silicon Valley, New Yorku, Singapuru
nebo Londýně. Program účastníkům nabízí kancelářské prostory, mentoring, poradenství, řadu
work-shopů, networkingových akcí a dalších služeb s tím spojených. Cílem je umožnit mladým českým
inovativním firmám získat know-how z vyspělých trhů a pomoci jim se zdravou a rychlou expanzí
do zahraničí, to vše ve spolupráci s místními partnery. V San Franciscu, New Yorku a Londýně má
agentura CzechInvest navíc zahraniční zastoupení, může tudíž start-upy propojit s řadou relevantních
kontaktů. Start-up může na mezinárodní akceleraci získat z projektu podporu až 1 milion korun. Podpora
na jednotlivé služby se pohybuje mezi 50 procenty (například poradenství v oblasti ochrany duševního
vlastnictví) až 100 procenty (pronájem kancelářských prostor, mentoring, poradenství). V roce 2017
agentura CzechInvest vyhlásila dvě výzvy k podávání přihlášek do projektu CzechAccelerator. První výzva
byla vyhlášena 17. května 2017. Vybráno bylo šest účastníků (Integromat a Nanits Universe
do San Francisca, Legito a TouchArt do New Yorku a Retailys do Singapuru). V druhé výzvě vyhlášené
23. října 2017 se přihlásilo 11 zájemců.

Projekt CzechMatch
Projekt CzechMatch nabízí vyspělejším start-upům unikátní možnost prezentovat svůj produkt
v zahraničí před potenciálními investory, obchodními partnery a odbornou veřejností. Pomáhá tak
zvýšit šanci internacionalizovat podnikatelský projekt a najít strategické partnery a zákazníky přímo
na trzích, na které by firmy chtěly vstoupit. V rámci této aktivity zajišťuje CzechInvest také vlastní
zahraniční doprovodné akce, kde se start-upy mohou setkat například s úspěšnými firmami působícími
v daném regionu a získat další cenné kontakty. Zapojení do projektu může start-upu přinést úsporu
až 100 tisíc korun. První výzva k podávání přihlášek do projektu CzechMatch byla vyhlášena 14. prosince
2017. První akce projektu CzechMatch byla naplánována na červen 2018 do Singapuru. Následovat budou
Londýn, New York a San Francisco.

Zdroj financování
Projekty Czech Starter, CzechDemo, CzechAccelerator a CzechMatch spadají pod interní projekt agentury CzechInvest Podpora start-upů, jehož cílem je rozvoj
podnikatelských aktivit inovativních malých a středních podniků.
Tento interní projekt je realizován z programu Marketing, prioritní osy č. 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ v rámci
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014–2020.

Výše podpory jednotlivých projektů v roce 2017:

+
+
+
+

CzechStarter: 699 125 CZK
CzechDemo: 1 379 311 CZK
CzechAccelerator: 0 CZK
CzechMatch: 0 CZK
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Podnikatelský inkubátor ESA BIC Prague
Podnikatelský inkubátor ESA BIC Prague se soustředí na podporu začínajících podniků zaměřených
na využití kosmických technologií a systémů v běžném životě. Po dobu pěti let mohou inkubované
společnosti získat finanční prostředky ve výši až 50 tisíc eur. ESA BIC Prague přispívá ke zvýšení
konkurenceschopnosti České republiky, k podpoře rozvoje a růstu začínajících podniků, zvýšení
zaměstnanosti a podpoře vývoje produktů s vysokou přidanou hodnotou. Inkubace v inkubátoru
ESA BIC Prague zahrnuje podporu ve formě zvýhodněného nájmu kancelářských prostor a cenově
zvýhodněných konzultantských služeb, školení, rekvalifikací a dalších služeb. Další výhodou inkubátoru
je sdílení prostor a celkového zázemí, což zefektivňuje vzájemnou spolupráci a komunikaci
inkubovaných firem. Inkubační a nájemní smlouva se uzavírá maximálně na dobu 2 let, které jsou
pro nově vznikající firmu nejkritičtější. ESA BIC Prague vedle samotné inkubace organizuje
technologické soutěže a odborné vzdělávací akce na podporu využití kosmických technologií. V roce
2017 v inkubaci pokračovala šestice start-upů vybraných v prosinci 2016 (Festka, Triphood, NG Aviation,
TuddyTuddy, Big Terra a InsightART). V březnu 2017 se nově připojily společnosti Let’s Earth a Right
Rider. V prosinci 2017 je doplnily ještě start-upy FoxWorks Aerospace a SMUP – UQ.

Zdroje financování

Klíčové aktivity roku 2017

+
+
+

+
+
+
+

Evropská kosmická agentura ESA: 825 000 EUR
Hlavní město Praha: 825 000 EUR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky: 25 881 348 CZK

zahájení mentoringu a workshopů pro start-upy
přijetí čtyř nových start-upů do inkubátoru
pořádání End-of-the-Year Conference 2017 (11/2017)
členství v Národním sekretariátu Copernicus
a národní kontaktní bod Copernicus Incubation Programme

+

roadshow po krajích České republiky

Start-upy, které zahájily inkubaci v ESA BIC Prague v roce 2017
Let’s Earth
Aplikace AMMA firmy Let’s Earth doporučuje majitelům nemovitostí, jak efektivně využít obnovitelné zdroje za pomoci družicových dat.

Right Rider
Aplikace NaviRider nabízí motocyklistům navigaci, propojení s ostatními účastníky, tipy na zajímavé trasy i bezpečnější jízdu.

FoxWorks Aerospace
Firma pracuje na vývoji softwaru kosmického simulátoru, který bude fungovat jako výuková hra, později bude
využitelný i pro průmyslové a akademické zákazníky z kosmického sektoru.

SMUP – UQ
Společnost vytváří software pro realističtější simulaci inženýrských procesů a designu.
Software je postaven na vědeckém výzkumu pro kosmický sektor.
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Projekt EO ClimLab (Earth Observation Climate Laboratory)
Projekt EO ClimLab je realizován konsorciem partnerů z Polska, Rumunska a České republiky pod hlavičkou Evropské kosmické agentury ESA. Jeho cílem
je zvýšit povědomí o datech dálkového průzkumu Země (tak zvaná EO data) a podporovat rychlý rozvoj produktů a služeb zaměřených na redukci
klimatických změn či na adaptaci společnosti vůči nim, například v zemědělství, lékařství, řízení rizik, údržbě infrastruktury či vzdělávání. Partnerské země mají
na starosti technickou a animační část projektu. V rámci technické části zajišťují vývoj cloudové platformy DAP (Data Analytics Platform),
která shromažďovala EO data, animační část má za úkol organizovat technologické soutěže a další akce na podporu šíření povědomí o možnostech využití
EO dat. Část animační má v České republice na starost agentura CzechInvest, technickou část pak firma Space Systems Czech.

Zdroj financování v roce 2017:
+

Evropská kosmická agentura ESA: 1 067 634,24 CZK

Klíčové aktivity roku 2017
+
+
+
+
+

organizace EOVation Training workshopu na zpracování družicových dat v programu SNAP (10/2017)
organizace EOVation Agriculture – prvního českého hackathonu na využití EO dat (10/2017)
spoluorganizace Climathonu Brno – mezinárodní soutěže na podporu technologických inovací (10/2017)
organizace technologické soutěže EOvatio Masters (11/2017 – 3/2018)
spoluorganizace Q-TON 2.0: Smart City – mezinárodní soutěže na podporu technologických inovací (11/2017)

Další projekty
V roce 2017 agentura CzechInvest podala několik žádostí do projektu Horizon 2020, dvě z nich byly vyhodnoceny jako úspěšné. Jedná o projekty MY GATEWAY
a ASTROPRENEURS. MY GATEWAY se zaměřuje na podporu start-upů a hledání podnětů pro zlepšení start-upového ekosystému v zemích střední a východní
Evropy, jako je Česká republika, Slovinsko, Rumunsko a Maďarsko. Projekt ASTROPRENEURS mapuje kosmické prostředí v Evropě a zaměřuje se na akceleraci
start-upů využívajících kosmické technologie. Zahájení projektů bylo naplánováno na leden 2018.

Další aktivity v oblasti podpory start-upového ekosystému
CzechStartups.org
Webový portál Czechstartups.org je první oficiální web o české start-upové scéně, který přináší důležité
informace na jednom místě. Web byl spuštěn na podzim roku 2015 jako partnerský projekt CzechInvestu
ve spolupráci s IBM Česká republika, Czech ICT Alliance, Asociací malých a středních podniků a živnostníků České republiky a Rockaway Capital. Čtenáři na něm najdou novinky ze start-upového světa, success
stories, kalendář akcí či informace o programech podpory. Cílem projektu je mimo jiné zviditelnit české
start-upové prostředí v zahraničí.

Start-up víza
Projekt udělování víz pro statutární orgány start-upových společností a jejich zaměstnance byl spuštěn
v listopadu 2017. Cílem projektu je dosáhnout časových úspor v rámci migračního procesu nově založených společností, které odpovídají definici start-up společnosti a jsou smluvně či majetkově napojeny
na investory či podnikatelské inkubátory a akcelerátory v České republice. Proces je součástí projektu
Welcome Package pro investory.

Start-up report
V roce 2017 se agentura CzechInvest zapojila do přípravy studie Startup Report 2017/2018, zpracovávanou
Keiretsu Forum CEE ve spolupráci s výzkumnou organizací Perfect Crowd, Ministerstvem průmyslu
a obchodu a dalšími partnery. Studie vznikla z potřeby zmapovat české start-upové a investorské
prostředí a poskytnout o něm relevantní informace nejen lidem v něm přímo působícím, ale i širší
veřejnosti.
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Zahraniční aktivity
Divize zahraničních aktivit agentury CzechInvest

soustředí na sektory life sciences, informační

akcí, řadu odborných seminářů v České republice

se věnuje identifikaci nových potenciálních

a komunikační technologie (ICT), automobilový

a podíleli se na organizaci incomingových misí

investic ve vybraných teritoriích a sektorech.

průmysl, letectví, nanotechnologie a nové

z Číny, USA a Kolumbie na podporu

V roce 2017 působili zahraniční zástupci agentury

materiály, strojírenství a elektronický

vědeckotechnologické spolupráce či z Japonska

CzechInvest ve Spojených státech amerických

a elektrotechnický průmysl. Zároveň provádí

se zaměřením na přilákání nových investic

(New York, San Francisco), Velké Británii

osvětu v oblasti nových výzkumných a techno-

v sektoru life sciences. Zahraniční zástupci

(Londýn), Německu (Düsseldorf), Číně (Šanghaj),

logických trendů, například Průmyslu 4.0,

agentury CzechInvest spolupracovali úzce také

Jižní Koreji (Soul) a Japonsku (Tokio). Zástupce

smart cities nebo kyberbezpečnosti a podporuje

s Ministerstvem zahraničních věcí České

pro oblast Skandinávie pracuje z pražské

spolupráci mezi českými a zahraničními

republiky, ať už v rámci Projektů na podporu

centrály. Připravovalo se otevření kanceláří

vědeckovýzkumnými institucemi. Pracovníci

ekonomické diplomacie (PROPED), nebo

pro Kanadu a Rusko. Při dojednávání nových

Divize zahraničních aktivit v roce 2017

se zastupitelskými úřady České republiky

investičních záměrů ze zahraničí se CzechInvest

zorganizovali 76 zahraničních marketingových

přímo v destinacích.

Významné akce v zahraničí
San Francisko
Klíčové sektory: autonomní mobilita a elektromobilita, virtuální realita a vývoj her, kybernetická bezpečnost
Cloud Expo Santa Clara (Santa Clara, 11/2017), TechCrunch Disrupt (San Francisco, 9/2017), BIO Convention (Sand Diego, 6/2017)

New York
Klíčové sektory: letecký průmysl, nanotechnologie, ICT
TechConnect World / Nanotech Washington DC (Washington, 5/2017), Czech Startup Week NYC / TechCrunch NYC 2017 (New York, 5/2017),
The Battery Show (Novi, Michigan, 9/2017)

Londýn
Klíčové sektory: automobilový a letecký průmysl, ICT, sdílené služby
ALL ENERGY (Glasgow, 5/2017), Subcon (Birmingham, 6/2017), Czech Nano Day (Londýn, 6/2017), investiční seminář v Dublinu (Dublin, 9/2017),
North East Automotive Alliance Expo, Central European ICT StartUps (Londýn, 10/2017), Advanced Engineering (Birmingham, 11/2017)

Düsseldorf

Klíčové sektory: strojírenství, life sciences, ICT, automobilový průmysl
CeBIT (Hannover, 3/2017), HANNOVER MESSE (Hannover, 4/2017), Gamescom (Kolín nad Rýnem, 8/2017),
EMO (Hannover, 9/2017), Medica (Düsseldorf, 11/2017), Zulieferertag Automobil (Stuttgart, 10/2017)

Šanghaj
Klíčové sektory: automobilový průmysl, strojírenství, elektrotechnika, čisté technologie
Investiční semináře v rámci veletrhu CIFIT (Sia-men, 9/2017) a Hi-tech Fair v Šen-čenu (Šen-čen, 11/2017), technologická mise

Soul
Klíčové sektory: automobilový průmysl a nové technologie (elektromobilita, autonomní řízení), ICT a herní průmysl, elektrotechnický průmysl,
farmacie, strojírenství
Seoul Motor Show (Soul, 4/2017), KOAA Show (Soul, 10/2017), NEPCON (Soul, 4/2017),
Korea Electronics Show (Soul, 10/2017), G-Star (Busan, 11/2017), Korea Machinery Fair (Soul, 10/2017)

Tokio
Klíčové sektory: automobilový průmysl, elektronika, nanotechnologie, ICT, life sciences
Nano-tech Tokyo (Tokio, 2/2017), Bio Japan (Jokohama, 10/2017), Japan IT Week (Tokio, 5/2017),
JPCA Show (Tokio, 6/2017), technologická mise se zaměřením na průmysl 4.0 (Tokio, Ósaka, Nagoja, 4/2017)
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Podpora výzkumu a vývoje
V roce 2017 uspořádal CzechInvest 4 technologické mise.

letecký průmysl
(5/2017)
kybernetická bezpečnost,
Fintech, umělá inteligence
a smart cities
(11/2017)

Kanada

Čína

Japonsko

robotika,
kybernetická bezpečnost,
Průmysl 4.0
(4/2017)

Chile
důlní průmysl
(11/2017)

Ač se Divize zahraničních aktivit primárně

trendů moderní společnosti v České republice.

Budějovicích (3/2017) a Pardubicích (10/2017)

zaměřuje na zahraniční akce, důležitou součástí

Zorganizovala dvě série seminářů. Tématu

a na oblast kyberbezpečnosti a ochrany osobních

jejích aktivit je také podněcování diskuze o stavu

„Smart cities pro malé a střední obce“

údajů se zaměřily akce v Praze (2/2017)

a budoucnosti zavádění nových technologických

se věnovaly semináře v březnu v Českých

a Brně (12/2017).
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Marketing a komunikace
CzechInvest a média
Agentura pro podporu podnikání a investic

podpora CzechInvestu českým start-upům.

a podpoře start-upů. Jen malý podíl mediálních

CzechInvest vydala v roce 2017 celkem

Oddělení komunikace odpovědělo v roce 2017

dotazů směřoval na oblast služeb

33 tiskových zpráv. Hlavními tématy byly

na 177 mediálních dotazů. Novináře

CzechInvestu například v oblasti vízových

CzechInvestem do České republiky dojednané

z celostátních i regionálních médií,

programů pro investory či databáze dodavatelů,

investiční záměry, investiční pobídky a jejich

z televize, tisku, rozhlasu i online prostředí

interních procesů agentury, specifických aktivit

plánované změny, okrajově aktivity agentury

zajímaly především informace o agenturou

regionálních kanceláří a aktivit CzechInvestu

v zahraničí či na úrovni regionů České republiky

dojednaných či dojednávaných investicích

v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V online,

a podpora státu v oblasti podnikatelských

a investičních pobídkách, dále podnikatelských

tištěných i audiovizuálních médiích vyšlo v roce

nemovitostí. Převažujícím tématem byla

nemovitostech, strukturálních fondech EU

2017 celkem 2 861 mediálních výstupů.

CzechInvest a média v roce 2017

33

177
tiskových
zpráv

2 861
mediálních
dotazů

mediálních
výstupů

Vydané tiskové zprávy, vyřízené mediální dotazy a mediální výstupy v roce 2017
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Přehled tiskových zpráv vydaných v roce 2017
datum

název

16. 1. 2017

České start-upy vezme letos CzechInvest také do New Yorku a San Franciska

24. 1. 2017

Investiční pobídky čekají změny

1. 2. 2017

CzechInvest rozšiřuje aktivity pro start-upy

9. 2. 2017

Rakouský závod hledá dodavatele mezi českými firmami

16. 2. 2017

V roce 2016 dojednal CzechInvest investice za 64 miliardy korun. Každá čtvrtá je high-tech

15. 3. 2017

Tréninkový program pro začínající start-upy nabízí 13 milionů korun

27. 3. 2017

TZ Japonský HI-LEX postaví v Mostě továrnu na dveřní systémy pro automobily

31. 3. 2017

Za doprovodu CzechInvestu vyráží Češi na robotickou misi do Japonska

19. 4. 2017

GE Aviation hledá české dodavatele pro svou novou centrálu

10. 5. 2017

Čtveřice českých start-upů odlétá na TechCrunch Disrupt 2017 do New Yorku

13. 5. 2017

S čínskými firmami jedná CzechInvest o možných investicích v hodnotě až 60 miliard korun

17. 5. 2017

Až 70 milionů čeká na české start-upy v pokračování CzechAcceleratoru

22. 5. 2017

České start-upy mají šanci vycestovat na prestižní akce do Helsinek a Lisabonu

29. 5. 2017

Dotace v jeden čas a na jednom místě

15. 6. 2017

Robert Bosch a Deutsche Telekom jsou Investory roku 2016

15. 6. 2017

Do pražského kosmického inkubátoru ESA BIC Prague míří Let’s Earth a Right Rider

19. 6. 2017

Siemens v Česku investuje přes 7 miliard korun

27. 6. 2017

Generální ředitel CzechInvestu Kučera doprovází premiéra do Japonska

24. 7. 2017

Stát dá 2 miliardy korun na regeneraci brownfieldů ve veřejném vlastnictví

7. 9. 2017

CzechInvest vyráží za podnikateli z Vysočiny

11. 9. 2017

Dvanáct českých start-upů odlétá do San Franciska

12. 9. 2017

CzechInvest vezme české start-upy na veletrh CES Las Vegas 2018

26. 9. 2017

CzechInvest slaví 25 let

27. 9. 2017

České firmy se uchází o zakázky pro Nissan

4. 10. 2017

Prvních 9 start-upů začalo čerpat mentoring projektu CzechStarter

16. 10. 2017

Data dálkového průzkumu Země Evropské kosmické agentury jsou volně k využití

23. 10. 2017

Podnikatelské inkubátory v Silicon Valley, New Yorku a Singapuru čekají na další české start-upy

2. 11. 2017

Pětice českých start-upů odlétá do Portugalska

6. 11. 2017

Čeští výzkumníci a podnikatelé zamířili do Chile

27. 11. 2017

Kosmický inkubátor ESA BIC Prague podpoří české start-upy FoxWorks Aerospace a SMUP – UQ

28. 11. 2017

Do Helsinek vyráží šest českých start-upů

14. 12. 2017

V roce 2018 vezme CzechInvest české start-upy na akce do Tokia a New Yorku

14. 12. 2017

CzechInvest propojí české start-upy s asijskými investory
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Marketingové akce v roce 2017
V roce 2017 CzechInvest zorganizoval nebo se podílel celkem
na 556 akcích napříč všemi aktivitami agentury CzechInvest
v České republice i v zahraničí.

17. ročník soutěže Investor
a podnikatelská nemovitost roku 2016
V pražském paláci Žofín ocenila agentura CzechInvest ve čtvrtek 15. června 2017 významné investiční počiny roku 2016.
Investorem roku 2016 v kategorii Výroba a technologická centra
se stal Robert Bosch, v kategorii IT a sdílené služby pak
Deutsche Telekom Services Europe Czech Republic. Cenu
za Podnikatelskou nemovitost roku 2016 získala strategická
průmyslová zóna Most Joseph a Brno Spielberg Office Centre.
Odborný partner soutěže Sdružení pro zahraniční investice (AFI)
udělil jedno mimořádné ocenění a dvě ceny za dlouholetý přínos investičnímu prostředí a významný počin v oblasti investic. Mimo hlavní soutěž
CzechInvest zároveň předal ocenění třem regionům za jejich přístup k rozvoji podnikatelského a investičního prostředí. Po regionálních kolech, která byly
součástí letošního ročníku výzkumu Město pro byznys, si tak cenu za 1. místo v kategorii Investičně atraktivní region odnesli zástupci STAR Regionu, sdružení
obcí Dolní Břežany, Zlatníky-Hodkovice a Vestec. Ceny za 2. a 3. místo získala města Kunovice a Třinec. Slavnostním večerem v paláci Žofín provázela
moderátorka Jolana Voldánová. Záštitu nad soutěží Investor a podnikatelská nemovitost roku 2016 udělil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Během
dne probíhaly v prostorách Žofína diskuzní kulaté stoly zaměřené na témata podpory průmyslového výzkumu, autonomní mobility, podpory
regionálního rozvoje, víz pro start-upy či kulatý stůl projektu ESA BIC Prague.

25. výročí založení agentury CzechInvest
V roce 2017 slavila agentura CzechInvest 25 let od svého
založení. V úterý 26. září 2017 se při té příležitosti v Míčovně
Pražského hradu uskutečnilo setkání zakládajících členů,
představitelů agentury, nejvýznamnějších investorů a dalších
partnerů ze soukromé sféry i státní správy. Pozvání přijal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček i zakladatel agentury
Josef Lébl, který v CzechInvestu stále působí. Na setkání
vystoupil také generální ředitel agentury Karel Kučera
a za podnikatelskou sféru zde pohovořil generální ředitel
společnosti GE pro střední a východní Evropu Peter Stračár.
Setkání moderovala Marcela Augustová.
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Zahraniční zastoupení
USA | New York

USA | Kalifornie

Jižní Korea

Jan Chmelík

Miroslav Tenkl

Martin Jírovec

Mobilní telefon: +1 347 789 0570

Mobilní telefon: + 1 (415) 794 0665

Mobilní telefon: +82 10 2987 5632

E-mail: newyork@czechinvest.org

E-mail: california@czechinvest.org

E-mail: seoul@czechinvest.org

www.czechinvest.org/en

www.czechinvest.org/en

www.czechinvest.org/ko

BNH - Bohemian National Hall, 321 E 73rd Street

44 Tehama Street

Embassy of the Czech Republic in Seoul, 17,

New York, NY 10021, USA

San Francisco, 94105 CA, USA

Gyeonghuigung 1-gil, Jongno-gu, 110-062 Seoul, Korea

Čína | Šanghaj

Japonsko

Velká Británie a Irsko

Jan Zapletal

Richard Schneider

Lucie Botha

Mobilní telefon: +86 (0)21 60322035

Telefon: +81 3-5485-8266

Telefon: +44 (0) 20 8748 3695

E-mail: china@czechinvest.org

E-mail: tokyo@czechinvest.org

Mobilní telefon: +44 (0) 77 8523 1520

www.czechinvest.org/cn

www.czechinvest.org/jp

E-mail: london@czechinvest.org

1207/F Zhongyi Building 580 Nanjing West Road,

Embassy of the Czech Republic, B2F

Jing’an District, 200041 Shanghai, China

2-16-14, Hiroo, Shibuya-ku, 150-0012

Embassy of the Czech Republic

Tokyo, Japan

30 Kensington Palace Gardens

www.czechinvest.org/en

Německo
Barbora Račan Ježková
Telefon: +49 211 250 56 190
E-mail: germany@czechinvest.org
www.czechinvest.org/de

W8 4QY London, United Kingdom

Skandinávie
Natálie Babjuková
Telefon: +420 296 342 890, +420 724 952 875
E-mail: scandinavia@czechinvest.org
www.czechinvest.org/en

Martin-Luther-Platz 28
D-40212 Düsseldorf, Germany

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Česká republika

Londýn
San Francisco

Düsseldorf

Praha

New York

Soul
Šanghaj

Tokio

30

Regionální kanceláře
Jihočeský kraj

Liberecký kraj

Plzeňský kraj

Telefon: 296 342 943

Telefon: 296 342 971

Telefon: 296 342 965

E-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org

E-mail: liberec@czechinvest.org

E-mail: plzen@czechinvest.org

www.czechinvest.org/jihocesky-kraj

www.czechinvest.org/liberecky-kraj

www.czechinvest.org/plzensky-kraj

Radniční 133/1

U Jezu 525/4

Americká 8/39

370 01 České Budějovice

460 01 Liberec-Perštýn

301 00 Plzeň

Jihomoravský kraj

Moravskoslezský kraj

Středočeský kraj a Praha

Telefon: 296 342 937

Telefon: 296 342 976

Telefon: 296 342 486

E-mail: ostrava@czechinvest.org

E-mail: praha@czechinvest.org

www.czechinvest.org/moravskoslezky-kraj

www.czechinvest.org/stredocesky-kraj-praha

Na Jízdárně 2824/2

Štěpánská 15

702 00 Ostrava

120 00 Praha

Olomoucký kraj

Ústecký kraj

Telefon: 296 342 982

Telefon: 296 342 990

E-mail: olomouc@czechinvest.org

E-mail: ustinadlabem@czechinvest.org

www.czechinvest.org/olomoucky-kraj

www.czechinvest.org/ustecky-kraj

Jeremenkova 40 B

Mírové náměstí 34

772 00 Olomouc

400 01 Ústí nad Labem

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Telefon: 296 342 934

Telefon: 296 342 993

E-mail: pardubice@czechinvest.org

E-mail: jihlava@czechinvest.org

www.czechinvest.org/pardubicky-kraj

www.czechinvest.org/kraj-vysocina

K Vinici 1256

Komenského 31

530 02 Pardubice

586 01 Jihlava

E-mail: brno@czechinvest.org
www.czechinvest.org/jihomoravsky-kraj
Spielberk Office Centre
Holandská 3 (Vila K – 4. patro)
639 00 Brno

Karlovarský kraj
Telefon: 296 342 961
E-mail: karlovyvary@czechinvest.org
www.czechinvest.org/karlovarsky-kraj
Jaltská 906/1
360 01 Karlovy Vary

Královéhradecký kraj
Telefon: 296 342 949
E-mail: hradeckralove@czechinvest.org
www.czechinvest.org/kralovehradecky-kraj
Soukenická 54/8
Regiocentrum Nový pivovar
500 03 Hradec Králové

Zlínský kraj
Telefon: 296 342 954
E-mail: zlin@czechinvest.org
www.czechinvest.org/zlinsky-kraj

Liberec
Ústí nad
Labem

		
Vavrečkova 5262, 23. budova areálu Svit

Hradec
Králové

Karlovy
Vary
Praha

761 01 Zlín
		

Pardubice
Olomouc

Plzeň
Jihlava
České
Budějovice

Ostrava

Zlín
Brno
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