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Milé čtenářky, milí čtenáři,
právě držíte v rukou první letošní číslo
Region Reportu, který tak vstupuje
do svého 3. ročníku. Věřím, že jste si náš
zpravodaj oblíbili a přináší Vám spoustu
zajímavých a inspirativních příkladů,
projektů a příběhů o místním
a regionálním rozvoji.
I v šestém vydání tomu nebude jinak.
Představíme pozitivní příběhy, i díky
nimž se Česká republika objevuje
na špici mezinárodního žebříčku cílů
udržitelného rozvoje (Sustainable
Development Goals – SDG Index). Hned
v prvním roce hodnocení, tedy v roce
2017, se Česká republika umístila těsně
za skandinávskými zeměmi na skvělém
5. místě z celkově 157 vybraných zemí
světa. V roce 2018 Česko mírně oslabilo,
ale stále se drží na 13. místě, přičemž
se před něj dostaly pouze tak vyspělé
a hospodářsky silné země, jako jsou
Švýcarsko, Nizozemsko či Německo.
Máme být na co pyšní.
Agentura CzechInvest se už od svého
založení v roce 1992 zaměřuje na podporu
investic a podnikání. Za více než čtvrt
století se škála činností s tím spojených
rozrostla natolik, že jsme založili
regionální kanceláře, rozšířili zahraniční
zastoupení a spolupracujeme s mnoha
institucemi, organizacemi a hospodářskými partnery, bez kterých bychom
toto poslání nebyli schopni vykonávat.

SŠ

V roce 2019 nás čeká spousta práce
a je před námi řada změn, které by měly
naši zemi posouvat dále a přibližovat ji
hospodářsky vyspělejším zemím. Vláda
ČR v únoru 2019 schválila novou Inovační
strategii České republiky 2019–2030 –
Czech Republic: Country for the Future,
podle které by se Česko mělo do roku
2030 stát sebevědomým inovačním
lídrem.
Nezaháleli jsme ani my v CzechInvestu,
na jaře jsme po několika měsících
příprav vydali naši novou strategii. Jeden
z jejích pilířů se zaměřuje na podporu
rozvoje lokálního podnikatelského
prostředí a cílí na sebeudržitelnost
regionů a firem. Abychom tomuto pojmu
dali konkrétní podobu, vyhlásili jsme
v letošním roce už třetí ročník soutěže
Investičně atraktivní region. Výsledky
vyhlásíme na konferenci Potenciál místní
ekonomiky, která se bude konat 6. června
2019 ve Znojmě. Těšíme se na další příval
zajímavých příběhů a inspirativních
příkladů měst a obcí!
Přeji Vám příjemné čtení a věřím, že Vás
toto číslo motivuje k novým nápadům
a projektům a i Vy přispějete svým dílem
k rozvoji České republiky.

Patrik Reichl
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Do inovací investuje v Libereckém
kraji více než třetina velkých
a středních průmyslových firem
Michal Heinzl
Často se se lze setkat s názorem, že zahraniční firmy z oblasti zpracovatelského průmyslu přicházejí do České republiky pouze
za levnou pracovní sílou. Takovým firmám bývá vytýkáno, že se zaměřují na jednodušší výrobu a nepřinášejí s sebou žádnou vyšší
přidanou hodnotu. Je to ale skutečně tak? Samotné měření přidané hodnoty je značně problematické, proto se zpravidla používají
jiné, lépe identifikovatelné ukazatele, jako jsou například výdaje na výzkum a vývoj. Z vlastní analýzy liberecké kanceláře agentury
CzechInvest, která se zaměřila na velké a střední podniky ze zpracovatelského průmyslu v Libereckém kraji, vyplývá, že do výzkumu
a vývoje v roce 2016 investovala zhruba třetina ze 165 zkoumaných firem. Konkrétně se jednalo o 57 společností (Tabulka 1).

Tabulka 1: Výdaje na výzkum a vývoj ve zpracovatelském průmyslu v Libereckém kraj (2016)
Počet firem

Počet firem s výdaji
na výzkum a vývoj

Podíl firem s výdaji
na výzkum a vývoj

84

29

34,5 %

– velké (nad 250 zaměstnanců)

5

5

100,0 %

– střední (50–250 zaměstnanců)

79

24

30,4 %

Zahraniční firmy

79

28

35,4 %

– velké (nad 250 zaměstnanců)

36

15

41,7 %

– střední (50–250 zaměstnanců)

43

13

30,2 %

165

57

34,5 %

České firmy

Celkem
Zdroj: výroční zprávy firem za rok 2016 (www.justice.cz), vlastní šetření

Finance na výzkum a vývoj vynaložilo 34,5 procenta českých firem, v případě firem zahraničních to bylo 35,4 procenta. Hodnoty se
od sebe tedy příliš neliší. V kraji převládají české společnosti, které mají do 250 zaměstnanců. Do výzkumu a vývoje jich investuje
pouze třetina. Velkých českých podniků je oproti tomu v kraji pouze pět, výzkumem a vývojem se však zaobírají všechny. Velké
zahraniční firmy vynakládají finance na výzkum na vývoj v necelých 42 procentech, u malých firem je to zhruba 30 procent.
U zahraničních společností lze také sledovat, z jaké země pochází jejich mateřská společnost, vyskytují se zde totiž patrné
geografické rozdíly (Tabulka 2).
V roce 2016 stály v popředí firmy z Kanady a Francie, které vynakládaly prostředky na výzkum a vývoj takřka ve všech případech
(Tabulka 1). Vyvracejí tak výše popsané tvrzení, že se zahraniční firmy soustředí pouze na levnou pracovní sílu. Na druhou stranu v kraji
sídlily i zahraniční firmy, například ze Švýcarska či Číny, které se zaměřovaly čistě na výrobu. V regionu bylo ve sledovaném období
možné nalézt nejvíce zahraničních firem původem z Německa (29), pouhá pětina z nich však investovala do výzkumu a vývoje.
Sledovat je dále také možné lokalizaci firem. Zatímco na Liberecku, Českolipsku a Frýdlantsku převládaly firmy původem ze zahraničí,
v ostatních částech kraje tomu bylo naopak (Mapa 1). Co se týče výdajů na výzkum a vývoj, stěžejní byla oblast Liberecka a Jablonecka.
To nejspíše souvisí se zdejší vyšší mírou vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva, ke které nepochybně přispívá přítomnost Technické
univerzity v Liberci. V ostatních regionech se firmy zaměřovaly převážně na výrobu.
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Tabulka 2: Velké a střední průmyslové firmy v Libereckém kraji (2016)
Počet firem

Počet firem s výdaji
na výzkum a vývoj

Podíl firem s výdaji
na výzkum a vývoj

Kanada

3

3

100,0 %

Francie

2

2

100,0 %

USA

8

7

87,5 %

Rakousko

6

3

50,0 %

Velká Británie

7

3

43,9 %

84

29

34,5 %

3

1

33,3 %

Země původu

Česká republika
Nizozemsko
1 | V čase přípravy tohoto článku se jednalo o poslední nejaktuálnější a nejkompletnější data

Do budoucna bude určitě zajímavé sledovat, jak se bude měnit podíl firem investujících do výzkumu a vývoje. Nasnadě je zejména
otázka, zda se firmy, které se dosud zaměřovaly na výrobu, zapojí do inovačního ekosystému, či raději odejdou za levnější pracovní
sílou na „Východ“.

Mapa 1: Velké a střední firmy ze zpracovatelského průmyslu v Libereckém kraji (2016)

VELKÉ A STŘEDNÍ FIRMY ZE ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V LIBERECKÉM KRAJI (2016)
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Zdroj dat:
Výroční zprávy firem (www.justice.cz)
©ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2016
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Efektivní spolupráce měst a obcí
přispívá k vyššímu tempu
hospodářského růstu lokální ekonomiky
Patrik Reichl, Tomáš Vlasák

V Horním Rakousku funguje již dvacet let projekt meziobecní spolupráce
Interkommunale Betriebsansiedlung in Oberösterreich (INKOBA).
A nutno podotknout, že se mu daří. V rámci 28 společných projektů, do kterých
se zapojilo 303 dolnorakouských měst a obcí, vzniklo přes 4 tisíce pracovních míst.
A vyrostly díky němu obchodní a průmyslové parky různých velikostí – od malých
venkovských až po rozsáhlé městské.
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Typickým příkladem takové hornorakouské spolupráce je projekt deseti
až patnácti obcí, které uzavřou smlouvu
o vybudování průmyslové zóny,
obchodního či vědeckotechnického
parku. Společně pak investují do vybudování infrastruktury či marketingu
těchto lokalit tak, aby přilákaly vhodné
investory, kteří by zde vytvořili platově
a profesně zajímavá pracovní místa pro
místní obyvatele.
Výnosy z prodeje pozemků investorům,
o které se obce poměrově dělí podle
výše vkladu do projektu nebo komunální
daně, které v Rakousku platí usídlené
firmy obcím, jsou nemalým přínosem
pro městské kasy. Velkou přidanou
hodnotou takového projektu je také to,
že obce společně plánují další navazující
infrastrukturu, a to nejen dopravní, ale
také vzdělávací. Mohou například lépe
plánovat kapacity mateřských
a základních škol. Společně také
připravují plán dopravní obslužnosti,
který vychází vstříc potřebám zasídlených
investorů z hlediska mobility pracovní síly
v regionu.
Konkrétním a momentálně velmi
aktuálním příkladem je spolupráce
jedenácti obcí ve sdružení
Salzkammergut-Nord (na trase mezi
Lincem a Salcburkem). To v červnu
2018 podepsalo smlouvu o vybudování
průmyslové zóny v obci Vorchdorf,
ve které žije 8 tisíc obyvatel.
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Jak jsme na tom v Česku?

„Pracujte tam,
kde jiní odpočívají.“
Heslo sdružení
Salzkammergut-Nord

Ve spolupráci s agenturou Bussiness
Upper Austria, která celý projekt INKOBA
odstartovala a stále zastřešuje, sdružení
připravuje jak technickou infrastrukturu,
tak marketingovou kampaň. Vstup
prvních investorů do zóny je plánován
na konec roku 2019. Obce očekávají,
že zde vznikne přibližně 450 nových
pracovních míst. Stejné sdružení
současně začíná jednat o přípravě dalšího
projektu v obci Ohlsdorf (5 tisíc obyvatel).
Společným cílem obcí je diverzifikace
pracovních příležitostí na jejich území.
Zajímavostí navíc je, že jde o turisticky
atraktivní místa.

V České republice tento způsob
spolupráce v podstatě neexistuje.
Stávající národní programy pro budování
průmyslových zón či regenerace
brownfieldů pro podnikatelské využití
umožňují, aby žadatelem byla pouze
jediná obec, případně svazek obcí
(mikroregion).
Mikroregiony se však v oblasti
hospodářského rozvoje regionu
zaměřují spíše na společné projekty
cestovního ruchu, případně na budování
infrastruktury pro občanskou vybavenost
(typicky společné kanalizace, čističky
odpadních vod či přivaděče vody).
Meziobecní spolupráce s účelem lákat
podnikatelské investice je v tuzemsku
spíše výjimečná (doposud všechny
žádosti o podporu z Programu
na podporu podnikatelských nemovitostí
a infrastruktury podaly obce vždy
samostatně) a zaměřuje se spíše
na měkké projekty. Takovým projektem je
kupříkladu Konsorcium zaměstnavatelů
Orlicka.
Projekt INKOBA je pro CzechInvest
natolik velkou inspirací, že se bude při
přípravách nových podpůrných programů
Ministerstva průmyslu a obchodu
snažit zohledňovat podporu projektů,
o které by v budoucnu mohla žádat i
sdružení obcí založená za účelem rozvoje
podnikatelských aktivit na svém území.
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Jedna společná myšlenka a čtyři
exkurze za den.
Vítejte v Lanškrouně
Lenka Loučková

Vzájemné propojování škol a firem je jednou ze základních aktivit, kterým se
agentura CzechInvest v oblasti podpory kvalifikované pracovní síly věnuje. Reaguje
tím na nedostatek odborně vzdělaných zaměstnanců, který v současné době
pociťuje většina firem. Skvělým příkladem spolupráce se školami
je Společenství firem Lanškrounska.
Na začátku prosince 2018 připravili
významní zaměstnavatelé v Lanškrouně
souhrnnou exkurzi pro studenty středních
škol z Pardubic. O prohlídku firem
KOMFI, SCHOTT CR, fortell
a SCHAEFFLER Production projevila
zájem Střední průmyslová škola chemická
Pardubice a EDUCA Pardubice – Střední
odborná škola. S výrobními procesy
v jednotlivých firmách, požadavky
na vzdělání zaměstnanců a pracovní
náplní jednotlivých pracovních pozic se
seznámily více než čtyři desítky studentů.

Exkurzi organizovalo Společenství
firem Lanškrounska ve spolupráci
s pardubickou kanceláří agentury
CzechInvest. „Je velmi efektivní, když se
studenti mohou na vlastní oči seznámit
s provozem průmyslové firmy. Mnohdy
totiž mají předsudky, že se jedná o
špinavou a nepříjemnou práci. V průběhu
exkurze se ale přesvědčili, že zaměstnanci
pracují v čistém provozu a mnohdy
získávají zajímavé benefity,“ shrnuje
celodenní program Tereza Všetečková
z agentury CzechInvest. Dodává, že
studenti nejvíce ocenili, když mohli
na vlastní oči vidět nebo si přímo
vyzkoušet některé výrobní procesy.

Společenství firem Lanškrounska
je dobrovolné uskupení zástupců
lanškrounských firem, nadačního fondu
micro:la a města Lanškroun, které se
téměř pravidelně setkává od podzimu
roku 2016. Vzniklo za účelem podpory
rozvoje základního a středního školství
ve městě Lanškroun a zvýšení atraktivity
technických oborů. Společenství zároveň
hledá vhodné aktivity a prostředky,
kterými by podpořilo zájem dětí, žáků
a studentů základních a středních škol
o technické obory.
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V Královéhradeckém kraji vznikl
nový technologický klub
Tomáš Tázlar
Ve druhé polovině roku 2018 se
v Albrechticích nad Orlicí, necelých
dvacet kilometrů od Hradce Králové,
otevřel Technologický klub. Místním
dětem slouží jako komunitní místo, kde
mohou zkoušet, objevovat a testovat
nové technologie a postupy. Klub se
však snaží především propojovat řešení
technicky obtížných úkolů se zábavou
a utvářet pozitivní přístup k přírodním
vědám a matematice.
V TéKáčku, jak se klubu přezdívá, se děti
ze sedmi základních a dvou středních
škol z blízkého okolí učí například
navrhovat a tisknout 3D formy nebo
programovat roboty a novou sekvenci
úkonů. Autorům konceptu klubu se
podařilo to, co se zatím na národní ani
krajské úrovni příliš nedaří – propojit
výrobní sféru se školami nižších

stupňů. Právě v raném věku školáka je
nejdůležitější získat co nejvíce podnětů
a mít co možná největší spektrum zájmů.
To může do značné míry ovlivnit i výběr
budoucího povolání.
Realizace projektu by ovšem nebyla
možná bez podpory podnikatelů
(například prezidentky PETROF group
Zuzany Ceralové Petrofové nebo ředitele
MERKUR Toys Jiřího Kříže), původkyně
nápadu a garantky projektu Yvonny
Ronzové nebo starosty Albrechtic nad
Orlicí Jaromíra Kratěny, který nabídl
vhodné prostory. V současné době
téměř každý podnik bojuje s nízkou
nezaměstnaností a kvalifikovaný
zaměstnanec se stal nedostupným
zbožím. Mnoho firem si proto začíná své
budoucí pracovníky vychovávat během
studií na vysoké nebo střední škole,

některé nyní začínají s „osvětou“ už
na škole základní.
Současní školáci třeba jednou budou
pracovat ve výzkumném oddělení
firmy PETROF, která se řadí mezi
významné inovátory v oblasti hudebních
nástrojů, nebo pro firmu MERKUR
Toys. Minimálně k tomu mají dobře
našlápnuto. Stavebnice Merkur už dávno
neslouží jen jako složitější varianta lega,
na mnoha školách dnes plní i funkci
vzdělávací. Okřídlená historka o Ottu
Wichterlem, který své první kontaktní
čočky zdokonalil na konstrukci
z Merkuru, se může opakovat
i v současnosti, protože děti v TéKáčku
mohou díly stavebnice využívat kupříkladu jako plošné spoje pro
jednoduché robotizované modely.

Lipo.ink oslavil první narozeniny
Vendula Zedníková (lipo.ink)
Ke konci roku 2018 oslavil krajský
podnikatelský inkubátor Lipo.ink rok od
svého založení. V průběhu uplynulého
roku jeho představitelé navázali
spolupráci s Technickou univerzitou
v Liberci, středními školami v regionu
nebo s podobnými organizacemi
v sousedním Německu nebo Švýcarsku.
Daří se jim úspěšně podporovat
podnikavost po celém kraji s pomocí tak
zvané Podnikatelské ambulance nebo
vzdělávacích a kulturních akcí.
Do budoucna se chtějí více zaměřit také
na networking. Je známo, že podnikání
se z knih naučit nelze. Proto Lipo.ink
soustředí velkou pozornost na vzdělávání
nejen široké veřejnosti, ale i mladší
generace, která je budoucností (nejen)
Libereckého kraje. Ve svých přednáškách
ukazuje studentům, že podnikat může

skutečně každý. Během workshopů
podnikatelských nápadů tak studenti
probouzejí svoji kreativitu a hledají
kolem sebe příležitosti. Jednou
z nejznámějších aktivit inkubátoru je
Podnikatelská ambulance, která se koná
každý pátek a může na ni přijít kdokoliv,
kdo potřebuje poradit s podnikáním. Ať
už se jedná o konzultaci ohledně nového
podnikatelského záměru, nebo pomoc
s již zaběhnutým podnikáním.

s rozvojem malých a středních firem
v kraji a nabízí inkubační služby, které
jsou k dispozici všem začínajícím firmám
zabývajícím se záměrem s vyšší přidanou
hodnotou. Příkladem takové firmy, která
programem prošla, je Hardwario. To se
pohybuje v oblasti internetu věcí (IoT)
a minulý rok rozšířilo své působiště do
Velké Británie, kde i s podporou projektu
CzechAccelerator agentury CzechInvest
založilo pobočku.

Za zmínku stojí i projekt Živá knihovna,
ve které účastníci vstupují do intimního
dialogu s vybranou knihou, kterou
reprezentují nejrůznější podnikatelé.
Cílem je nabourat stereotypy
o podnikatelích a zvýšit chuť podnikat.
Lipo.ink dále také pokračuje
s programem PlatInn, který pomáhá

Letos na podzim inkubátor plánuje
Open Space konferenci na téma
inovace. Tento formát akce je v České
republice poměrně ojedinělý – nabídne
totiž účastníkům možnost vytvořit si
obsah konference takový, jaký sami
budou chtít.
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Průmysl 4.0
si paradoxně vyžádá více zaměstnanců.
Budou ale potřebovat vyšší kvalifikaci
Martina Váchová

Často skloňovaným problémem, se kterým se v současné době potýká velké
množství firem, je nedostatek kvalifikovaných odborníků s technickým vzděláním.
Jelikož volba budoucího profesního směřování začíná už výběrem střední školy,
pomáhá CzechInvest popularizovat technické obory a šíří osvětu mezi
výchovnými a kariérními poradci ze základních škol a pracovníky školských
poradenských zařízení.
To všechno se děje prostřednictvím
návštěv a seminářů ve firmách. Cílem
odborně zaměřených setkání je umožnit
školským pracovníkům nahlédnout
pod pokličku moderních průmyslových
podniků a udělat si tak lepší představu
o práci v technických profesích.
„Snažíme se být spojujícím článkem
mezi průmyslovými podniky a školami.
I proto jsme navázali spolupráci
s havlíčkobrodskou inženýrskou
společností B:TECH, která nabízí služby
v oboru průmyslové automatizace
a robotizace,“ říká ředitel jihlavské
kanceláře CzechInvestu Adam Joura.

CzechInvest podporuje
technologické vzdělávání žáků
Pilotní workshop se konal 22. listopadu
2018 a zúčastnilo se ho 12 pracovníků
z pedagogicko-psychologických poraden
ze Žďáru nad Sázavou a Havlíčkova
Brodu. Tématem byl vývoj technologií,
robotizace a jejich vliv na strukturu
a změny poptávaných profesí. Účastníci
se seznámili především se změnami
souvisejícími s nástupem Průmyslu
4.0. Zamysleli se ale také nad tím, jaké
zaměstnance průmyslové firmy potřebují
dnes a jaké budou potřebovat za 10 let.
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Naděje i obavy, že v továrnách nové
generace nebudou potřeba lidé, jsou
podle vedoucího oddělení robotizace
společnosti B:TECH Pavla Gülicha
mylné. „Lidé budou potřeba stále, ale
kvalifikovanější a s větší specializací.
Požadavky na ně se budou zásadně měnit
a boj o technicky vzdělané zaměstnance
bude nabírat na intenzitě,“ myslí si
Gülich. Celkový obraz doplňuje generální
ředitel B:TECH Igor Zahrádka: „V roce
2018 jsme nabrali rekordní počet
nových zaměstnanců a fluktuace nám
klesá. Je potřeba přestat si stěžovat
a začít pracovat jinak.“
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Společnost B:TECH se věnuje
popularizaci technických oborů aktivně již
od roku 2014, firemní politika se zaměřuje
na výchovu vlastních talentů. Firma proto
v roce 2018 založila Automation Academy.
„K pracovnímu trhu přistupujeme
proaktivně. Věříme, že firmy a jejich
odborníci mají velký potenciál zvyšovat
prestiž a atraktivitu technických profesí
a posilovat loajalitu studentů k oboru,“
říká vedoucí Automation Academy
Lenka Klimešová.

LOKÁLNÍ TRH PRÁCE

Jak na studenty? Interaktivní
dopoledne, elektrotechnický
kroužek nebo brigády
Posláním akademie je vedle zmiňované
popularizace také předávání know-how,
zaškolování nových kolegů a rozvoj
spolupráce se školami. Za zmínku stojí
pravidelné interaktivní programy pro žáky
základních škol a gymnázií, které jsou
realizovány pod záštitou Hospodářské
komory Havlíčkův Brod.
Na ně navazuje zájmový volnočasový
elektrotechnický kroužek. Dlouhodobým
cílem je „vychovat“ pro region kvalifikovanou pracovní sílu, schopnou
adaptovat se na stále rychleji
se vyvíjející obor.
O existenci oboru průmyslové
automatizace se většina návštěvníků

ze základních škol dozvídá poprvé až při
návštěvě společnosti. O tom, jak vznikají
věci denní potřeby, prý často vůbec
nepřemýšlejí. Během exkurze si s dětmi
interaktivní formou povídají zástupci
společnosti například o tradici českého
průmyslu, budoucnosti technických
oborů nebo o možnostech profesního
uplatnění.

„Průmysl 4.0
znamená, že musíme
začít pracovat jinak.“

Součástí akce je prezentace regionální
partnerské školy VOŠ, OA a SOUT
Chotěboř, která se své budoucí studenty

LTP

snaží nalákat pomocí praktických ukázek
i setkání se současnými studenty.
Pro zájemce, kteří se chtějí setkávat
pravidelně a naučit se něco z oboru,
připravuje společnost již třetím rokem
volnočasový elektrotechnický kroužek.
Ve školním roce 2018/2019 se schází
celkem 31 žáků základních a středních
škol, kteří jsou rozděleni do třech skupin.
Věnují se jim zaměstnanci společnosti,
kteří se v praxi zabývají průmyslovou
automatizací, robotizací a vývojem
elektroniky. Děti se v kroužku seznamují
se zapojováním elektrických obvodů,
návrhem a výrobou desek plošných spojů
a naučí se základy programování v jazyce
C, C#. V loňském roce si mohli například
vyzkoušet programování průmyslových
robotů. V roce 2019 se chystají základy
programování PLC. Účastníci, kteří se
rozhodnou pro studium elektrotechniky,
dále mohou pokračovat ve spolupráci
s B:TECH formou praxe či brigády.
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Jihomoravský kraj podporuje
podnikavost a kreativitu žáků
Hana Radová
Podle strategie Evropa 2020 by měli
všichni žáci základních a středních škol
získat do roku 2020 základní znalosti
o podnikání. Touto strategií se však řídí
jen velmi málo evropských zemí
a výchova k podnikavosti je často pouze
okrajovou či dobrovolnou mimoškolní
aktivitou. Jihomoravský kraj chce být
v této oblasti průkopníkem. S rozvojem
podnikatelského ducha mezi žáky
základních a středních škol mu pomáhá
projekt KaPoDaV.
KaPoDaV, neboli projekt podpory
kariérového poradenství, podnikavosti
pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání
v Jihomoravském kraji, studenty učí
finanční gramotnosti, posiluje jejich
kompetence k podnikání, vzdělává je
v oblasti udržitelného rozvoje a rozvíjí
jejich měkké dovednosti. Ty studentům
pomáhají nacházet nejlepší řešení
s nejméně riziky a zároveň podporují
jejich iniciativu a kreativitu.
Jednotlivé oblasti jsou však rozděleny
nejen na aktivity, které cílí na samotné
žáky, ale i na jejich učitele. Ti mohou
ocenit zejména nastavení systému
metodické podpory, který spočívá ve
vzájemném síťování škol a přenosu
příkladů dobré praxe. Tříletý projekt
je realizován v rámci implementace
Krajského akčního plánu vzdělávání.
Odstartoval na podzim 2017 a poběží až
do konce října 2020. Zapojit by se do něj
mělo až na 60 škol z regionu.

Základem je propojení škol
na podnikatelský ekosystém
a praktická výuka
Na podnikavosti k udržitelnému rozvoji
Jihomoravského kraje se podílí celkem

devět organizací. Patří k nim šestice
středních škol v pozici tak zvaných
lokálních lídrů, kteří vynikají svými
aktivitami podporujícími podnikavost
a dokážou inspirovat ostatní školy
v regionu. Jejich činnosti koordinuje
Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání Brno.
K dalším partnerům projektu se řadí
Jihomoravské inovační centrum (JIC)
a yourchance.
Hlavním úkolem JIC je propojovat školy
s podnikatelskou sférou a zároveň žákům
prakticky představit oblast digitálních
technologií a podněcovat je k práci
na vlastním nápadu. Za tímto účelem
centrum pořádá například pololetní
soutěže v otevřené digitální dílně FabLab
Brno nebo jednodenní workshopy
s názvem Inspirací k podnikání. Na nich
se žáci díky příkladům z praxe dozví, co
podnikání obnáší, a vyzkouší si metodu
brainstormingu, s jehož pomocí pak
mohou svůj nápad dále rozvíjet. Na
workshopech jsou jim k dispozici zkušení
odborníci, kteří pomohou se sestavením
jednoduchého byznys plánu. Žáci si
závěrem mohou svůj nápad zkusit i
odprezentovat.
Yourchance garantuje zejména aktivity
v oblasti praktické výuky a finanční
gramotnosti. Školám pomáhá uplatnit
nové nástroje výuky, vzdělávat učitele
a hledat cesty, jak upravit učební plán
či školní vzdělávací program tak, aby
rozvoj finanční gramotnosti a podpora
podnikavosti byly trvalým a systémově
uchopitelným tématem. K aktivnímu
zapojení žáků přispívají interaktivní formy
výuky a projektové dny, během kterých
si žáci mohou vyzkoušet řízení vlastního
podniku – Školní žákovské firmy – nebo
se zapojit do soutěže Rozpočti si to. Školy,
které splní dané podmínky, navíc získají
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Studenti z Gymnázia Boskovice
svůj výtvor prezentovali a obhájili
před tříčlennou porotou
certifikát Finančně gramotná škola.
Lipka zaštiťuje aktivity, které se věnují
udržitelnému rozvoji a rozvoji měkkých
dovedností, jako jsou kupříkladu
podnikatelské kompetence. Jedná se
například o koncept Škola pro udržitelný
rozvoj (žáci navrhují zlepšení okolí školy,
záměr řeší společně s komunitou a učí se
tak základům komunitního plánování),
Ekoškola (ekotým analyzuje stav školy
a rozhoduje, na kterou oblast zlepšení
se v daném období zaměří) nebo Jedlá
zahrada (žáci spolurozhodují o podobě
a úpravách školní zahrady, kterou
společně budují, a plody dodávají
například do školní jídelny).

LOKÁLNÍ TRH PRÁCE
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Hořická firma Altran si vychovává
konstruktéry už ve škole
Martina Ceplová
Firma Altran CZ je přední český
poskytovatel vývojových služeb pro
automobilový průmysl. Vznikla v roce
1993 v Hořicích na Královéhradecku
a od té doby vyrostla z malé konstrukční
kanceláře v respektovaného partnera
evropských automobilek a jejich
dodavatelů. Společnost vyvíjí díly
a sestavy pro karoserie vozů, stejně tak
pro jejich interiéry a exteriéry. Zabývá
se speciálními zkouškami komponentů.
V roce 2018 se stala součástí koncernu
Altran. Vedle toho si firma uvědomuje,
že klíčový je pro ni výběr těch správných
zaměstnanců.
I proto firma dlouhodobě podporuje
a přispívá k rozvoji kvalifikované pracovní
síly v regionu. Spolupracuje s Vyšší
odbornou školou a Střední průmyslovou
školou v Jičíně, a to hned v několika
oblastech. Firma například zakoupila
licence speciálního programového
systému CATIA V5, který studentům
umožní seznámit se s konstrukčním

prostředím již ve škole. „Studenti jsou
schopni po absolvování školy modelovat
nejen základní solidové návrhy, ale mají
i velmi dobré znalosti, pokud jde
o práci s obecnými plochami. Poznatky
ze školy tak mohou velmi dobře
zužitkovat v praxi,“ říká vedoucí útvaru
vývojové konstrukce firmy Altran Radek
Bulíček.
Odborníci z firmy také ve škole
pravidelně přednášejí – například na
témata konstrukce a výpočty, mechatronika nebo vývoj. Společnost zároveň
nabízí studentům 3. ročníků pětiměsíční
stáže přímo v Altranu. Řada absolventů
školy ve firmě již pracuje.
K výchově kvalifikované pracovní
síly v regionu přispívá i agentura
CzechInvest, která organizuje exkurze
žáků a studentů do firem. Výjimkou
nebyla v minulosti ani exkurze žáků
8. a 9. ročníků základní školy Na Habru
v Hořicích právě do firmy Altran.

11

LTP

LOKÁLNÍ TRH PRÁCE

V Česku rostou nová centra
odborného vzdělávání
Michal Heinzl, Alena Hájková

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.
V polovině roku 2016 vyhlásilo
Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci
Integrovaného operačního programu
(IROP) výzvy, které cílily na rozvoj
infastruktury středních a vyšších
odborných škol. Mezi podporované
aktivity patřila především výstavba

nových a rekonstrukce stávajících budov,
ale také pořízení nového vybavení
učeben. Nyní je možné vidět první
výsledky programu.
Hlavním cílem programu je podpořit
zvýšení kvality vzdělávání, zaměřit se na
klíčové kompetence (práce s digitálními

technologiemi, důraz na přírodní vědy,
technické a řemeslné obory) a zlepšit
komunikaci v cizích jazycích tak, aby
absolventi středních škol lépe obstáli
na trhu práce a mohli lépe čelit výzvám,
které s sebou přináší například
Průmysl 4.0.

Mapa 1: IROP – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (výzva č. 32 a 33)
IROP – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (vý zva č. 32 a 33)
Počty projektů a proinvestovaných financí v krajích ČR (2019)
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Zdroj dat:
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MMR – IROP (seznam podpořených projektů)
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IROP podpořil 272 projektů
ve výši 4,1 miliardy korun
Integrovaný operační program podpořil
napříč Českou republikou, s výjimkou
území hlavního města Prahy, 272 projektů
v celkové výši 4,1 miliardy korun, přičemž
prostředky z fondů Evropské unie tvořily
3,9 miliardy korun. Mapa 1 mimo jiné
zobrazuje, že nejvíce peněz putovalo do
škol v Jihočeském kraji, nejméně pak do
kraje Karlovarského. Část projektů se
zaměřila na centra odborného vzdělávání.
Takto třeba Liberecký kraj získal dotace na
osm nových center. První dokončené se
otevřelo v lednu letošního roku v areálu
frýdlantské Střední školy hospodářské
a lesnické. S pomocí projektu byla
nejprve postavena nová budova se
strojírenskými a opravárenskými
dílnami, následně bylo pořízeno
moderní vybavení. Další dvě centra byla
dokončena v březnu v České Lípě a jedno
v dubnu v Liberci. Do konce tohoto roku
se pro studenty otevřou ještě čtyři centra.

Obdobná centra se stavějí i v dalších
částech republiky, zmínit lze například
Vysočinu. Ve Žďáru nad Sázavou
vyrostlo robotické centrum Biskupského
gymnázia, v Humpolci pak Centrum
zemědělského vzdělávání. Stát i školy
si od nově vybudovaných center slibují
zkvalitnění výuky. Dosud se totiž zcela
běžně stávalo, že se žáci učili na strojích
i několik desítek let starých.
Nové prostory i nové vybavení by také
měly přispět ke zvýšení atraktivity
výučních oborů.

Další zdroje financování
Vedle výše uvedeného programu vznikají
i další střediska odborného vzdělávání,
která jsou financována z jiných zdrojů,
kupříkladu z Krajských akčních plánů
(KAP). Konkrétním příkladem může
být základní škola Neštěmická v Ústí
nad Labem, která na sklonku roku
2018 otevřela ve spolupráci s Katedrou

LTP

informatiky ústecké Univerzity
J. E. Purkyně technologickou učebnu
vybavenou moderními stavebnicemi,
virtuální realitou či 3D tiskem. Nově
bylo také otevřeno Centrum virtuálních
prototypů a aditivních technologií při
Fakultě strojního inženýrství Univerzity
J. E. Purkyně, a to i díky podpoře
Ústeckého kraje. Centrum je vedle
praktické výuky využíváno také pro
exkurze středních škol.
Studenti se zde mohou zabývat
3D tiskem, virtuálními prototypy,
mechanikou, termomechanikou či
hydromechanikou. Virtuální prototyp
umožňuje simulovat chování dané
součásti, konstrukce nebo celého
systému v reálném provozu bez nutnosti
výroby prototypu a experimentálních
zkoušek. Aditivní technologie patří
k nejprogresivnějším metodám výroby
tvarově složitých konstrukčních prvků –
vytvářejí se souvislé vrstvy materiálu až
do konečného tvaru prvku.
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Burza filantropie přinesla neziskovkám
v Pardubickém kraji
už přes 9 milionů korun
Tereza Všetečková

Burza filantropie funguje v Pardubickém kraji od roku 2011. Pomáhá nejen
zahraničním investorům, ale i místním firmám zapojit se do života města
a kraje. Nabízí jim ověřený „produkt“, pomocí kterého mohou uplatňovat principy
společenské odpovědnosti. O tom, jak koncept burzy vznikl, postupně dospěl
a kam by dále mohl směřovat, jsme si povídali s radním Pardubického kraje
pro sociální a neziskový sektor Pavlem Šotolou.

S Jak Burza filantropie vznikla?
Tento projekt vznikl díky dlouhodobé
spolupráci Pardubického kraje s Koalicí
nevládek Pardubicka (KONEP), která
zastřešuje neziskové organizace v
kraji. Myšlenka vychází z principu
propojování veřejné správy, firemního
a neziskového sektoru za účelem
podpory místních i regionálních projektů
neziskových organizací. Jedná se tedy
o zcela ojedinělou formu podpory,
kterou jsme nastartovali nanečisto
v roce 2011, naostro pak v roce 2012,
a jsem velmi rád, že máme nástroj
– zavedený program, který zaujal již
řadu společensky odpovědných firem.
Díky tomu se už zrealizovalo mnoho
zajímavých projektů.

dochází ke vzájemné komunikaci mezi
neziskovým sektorem, podnikateli a
veřejnou správou, a to nad konkrétními
potřebami regionu. Navíc je to příjemné
setkání, kde se snažíme vytvořit
odlehčenou atmosféru. Neziskovky dělají
záslužné věci, na které my nemáme
kompetence ani čas.

S Na jakém principu burza funguje?
Neziskovky, které se přihlásí, představí
své projekty před donátory (sponzory)
z řad firem a veřejné správy. Když
projekt donátory zaujme, podpoří jej
finančně či jinou formou, například
poskytnutím vlastních služeb či
provedením prací. Velmi cenné je to, že

S Záslužné věci, přesto nedosáhnou na
klasické formy podpory a dotací, že?
Přesně tak. A právě proto organizujeme
Burzu filantropie.

„Neziskovky dělají
záslužné věci, na které
my nemáme
kompetence ani čas.“

S Na co se projekty neziskovek
zaměřují?
Jedná se o projekty téměř ze všech
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oblastí působení neziskového sektoru.
Často to jsou projekty z oblasti sociální,
na podporu rodin, práce s dětmi,
pěstounství, podporu seniorů či
zdravotně postižených. Jiné projekty
se pak zaměřují na životní prostředí,
kulturu či vzdělávání. Donátoři podpořili
například projekt Dědečkova dílna,
v jehož rámci senioři docházejí do
mateřského centra a učí děti řemeslným
dovednostem. Díky Spolku archaických
nadšenců byla obnovena kaple ve
Vysokém lese a Oblastní charita získala
podporu na rozvoj pralinkárny, kde se
na výrobě pralinek podílejí přímo klienti
charity. Díky burze firmy podpořily přes
300 projektů.
S O jaké služby a práce se naopak
jedná ze strany sponzorů?
Donátoři odeberou nějaké výrobky od
neziskovky, například objednají vánoční
dárky nebo nakoupí nějaké služby,
kupříkladu od tiskárny. Anebo – pokud
neziskovka potřebuje nějaké stavení
úpravy, tak stavební firma pomůže třeba
s rekonstrukcí za menší náklady.

ROZHOVOR

S Kolikrát do roka se burza koná?
Burza filantropie se stále rozvíjí. V
Pardubickém kraji se pravidelně konají
čtyři burzy za rok, jedna v každém
okrese. Loni jich bylo dokonce pět – pro
velký zájem sponzorů se burza otevřela
dvakrát v Pardubicích. Jelikož se snažíme
myšlenku donátorství šířit i dále, KONEP
uspořádal v posledních dvou letech
burzy i v jiných krajích. Konkrétně se
jednalo o Jihočeský a Středočeský kraj
a Kraj Vysočina.
S Jak byste zhodnotil dosavadní
výsledky?
Za osm let jejího působení bylo
podpořeno 301 prospěšných projektů
neziskových organizací a celková
výše podpory přesáhla 9,1 milionu
korun. Z dosavadních zkušeností je
zřejmé, že burza přináší neziskovkám
nejen finanční prostředky na realizaci
potřebných projektů, ale také jim
pomáhá profesionalizovat jejich
vystupování a prezentaci projektů
navenek, což je dnes velmi důležité.
Burza je také velkým obohacením i pro
samotné podnikatele, kteří tak poznávají
neziskový sektor, jeho fungování,
společenský význam a vede je to ke
společenské odpovědnosti.

S Jakou roli v tomto konceptu hraje
Pardubický kraj?
Pardubický kraj má v rámci burzy
dvě role. Na jedné straně jsme jejími
spolupořadateli a na její realizaci
každoročně přispíváme částkou přes
100 tisíc korun. Na druhé straně plníme
roli donátora. To znamená, že přímo
podporujeme prospěšné projekty
neziskovek, a to částkou 200 až 250 tisíc
korun ročně.

Burza expanduje i za české
hranice
S Máte nějaké plány do budoucna?
K dalšímu rozvoji burzy by měl přispět
tak zvaný Klub burzy filantropie, který
vznikl v roce 2018. Jedná se o neformální
platformu, kde se setkávají především
zástupci firem, ale i neziskovek. Ti zde
mají možnost vyměnit si zkušenosti
s filantropickou činností, diskutovat o
přínosech Burzy filantropie a hledat
další cesty pro vzájemnou spolupráci
ve prospěch rozvoje regionu. O burzu
je zájem i v zahraničí. Proto jsme na
začátku prosince zpracovali projekt na
přenos zkušeností z burzy do Gruzie.

R

V roce 2019 bude Burza filantropie také
předmětem spolupráce s partnerským
francouzským regionem Centre
Val de Loire.
S To ale není první zahraniční úspěch…
Přesně tak. Burza získala v roce 2016
mezinárodní ocenění SozialMarie
ve Vídni. Byla zde vyhodnocena jako
třetí nejlepší sociální inovace z 280
přihlášených projektů.
S Jak spolupracujete s agenturou
CzechInvest?
V oblasti společenské odpovědnosti
jsme se velmi dobře sladili v pořádání
marketingových akcí zejména pro
sociální podniky. Dohromady jsme
uspořádali Social Market Forum, speed
dating sociálních podniků s firmami
nebo konferenci na téma sociální
podnikání se zaměřením na vzdělávání.
Zde bychom chtěli navázat. Společně
jsme si stanovili dlouhodobější
cíl – chtěli bychom uspořádat roční
cyklus vzdělávání, tak zvanou Sociální
akademii, kde by firmy dostaly podporu
v oblasti podnikání, byznys plánu
a marketingu.
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Česká republika má mimořádnou příležitost stát se do roku 2030 jedním z inovačních lídrů Evropy. Jak prokazuje
mezinárodní srovnání, má k tomu potenciál v rozhodujících nástrojích pozitivních změn, a to především v inovační
infrastruktuře a podpoře digitalizace. K faktickému inovačnímu potenciálu má také jasnou představu, co je pro změnu
třeba udělat, což prokazuje devět oblastí

Inovační strategie České republiky 2019–2030,
které jsou významné pro změnu. V neposlední řadě má rovněž politickou vůli k provedení těchto změn.

Jeden z prvních kroků bude snaha zvýšit výdaje na výzkum a vý-

společenských potřeb. Podle izraelského vzoru budeme vytvářet

voj. Tyto výdaje budou vázány na hodnocení výzkumu, který bude

prostředí, kde stát podpoří svými nástroji nejrizikovější období

stále kvalitnější v mezinárodním srovnání a stále užitečnější pro

vzniku nových firem.

dobrý život lidí v Česku.
S podporou z EU fondů a národních prostředků budou podpoJako průmyslová země, která dovedností svých lidí byla vždy na

rována nejperspektivnější centra a výzkumné infrastruktury, a to

předních místech vývoje, se neobáváme změn označovaných jako

jak centra, která mohou dosáhnout mezinárodního významu, tak

Průmysl 4.0, ale budeme podporovat takový výzkum a vývoj, který

inovační centra, která budou vysoce užitečná pro českou společ-

posílí místo České republiky ve světě, zejména v oblasti umělé

nost a hospodářství.

inteligence a digitalizace hospodářských odvětví. Ke kvalitě života
občanů přispěje také digitalizace služeb veřejné správy, možnost

Produkční potenciál ekonomiky ČR, který byl v minulosti podpo-

poskytnout svá data veřejné správě pouze jednou a z jednoho

řen investičními pobídkami, bude obnovován a rozšiřován

místa s ní komunikovat. Zvláště významné bude prosazení práva

s podmínkou vazby na vysokou přidanou hodnotu produkce

občanů na digitální službu.

a spolupráci s výzkumnou infrastrukturou ČR. Investice v ČR
byly v minulosti orientovány na podporu zaměstnanosti, přičemž

Ve světě platíme za mimořádně vynalézavý a kreativní národ.

budou dále orientovány na podporu inovativnosti.

Vždycky jsme měli mimořádný technický potenciál, schopné inženýry a techniky. Nové výzvy vyžadují účinný systém polytechnické-

Dnešní a budoucí infrastruktura zahrnuje nejen silnice, dálnice

ho vzdělávání, nové způsoby výuky, digitální vzdělávání, podporu

a železnice, ale také telekomunikační infrastrukturu a s ní spoje-

technického vzdělávání a manuální zručnosti již od školek. Budou

nou logistiku. Budeme připraveni na autonomní dopravu, nové

upraveny školské vzdělávací programy, dále vzděláváni učitelé

pohony dopravních prostředků, mj. s ohledem na dopady klima-

s praxí a v tomto smyslu budou vedeni i studenti učitelských oborů.

tických změn. V krátkém čase dojde k reformě stavebního práva
tak, aby se zásadně urychlil schvalovací proces a bylo možné

Soustavně bude také posilována ochrana duševního vlastnictví.

veškerou infrastrukturu stavět v krátkém čase po vzoru nejdyna-

To vyžaduje zejména podporu systematického vzdělávání v této

mičtějších inovativních zemí.

oblasti již od základních škol, podporu patentové ochrany
a vymáhání práv v této oblasti.

Československo bylo ve světě pojmem.
Česká republika má „nárok“ na obdobný brand. Nový brand.

Bude dále posílena podpora endogenních českých firem,

Ten zní: Czech Republic: The Country for The Future.

spin-offs a start-ups, které vzniknou jak z akademického

Uděláme vše pro to, aby tato značka ve světě rostla jako značka

výzkumu, tak přirozených potřeb podniků ve všech oblastech

dynamické země, která má kvalitní podmínky pro život lidí.

Karel Havlíček
Rada pro výzkum, vývoj a inovace

INZERCE

Hrdě naplňujeme tři pilíře Inovační strategie ČR

Národní start-up
a spin-off prostředí
Chytré investice
Chytrý marketing
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České firmy hojně exportují.
Investují i do nových technologií,
výzkumu a vývoje
Barbora Dostálová, Petra Sivová

V loňském roce zástupci CzechInvestu
navštívili české firmy po celé republice
s cílem zjistit, co plánují, co je tíží
a v čem jim mohou pomoci. Navštívili
446 firem, zejména těch malých
a středních, ale také těch, které
zaměstnávají stovky lidí a patří
k významným zaměstnavatelům ve svém
kraji, anebo i těch úplně začínajících.
Jednalo se o firmy zejména z oblasti
zpracovatelského průmyslu a informačních technologií a ve třech čtvrtinách
případů šlo o ryze české firmy.
CzechInvest se zajímal o jejich technické
zázemí, zda plánují investovat do
nových technologií, jak jsou na tom
se zaměstnanci, zda a jak spolupracují
se školami, místními zástupci státní
samosprávy či výzkumně-vývojovými
institucemi a zda exportují do zahraničí.

Zázemí a investice do nových
technologií
Ve vlastním zázemí podnikají necelé tři
čtvrtiny (67 %) z oslovených firem, více
než čtvrtina (27 %) působí v pronajatých
prostorách. Téměř každá druhá firma (42
%) se však v horizontu dvou let plánuje
rozšiřovat do prostor nových.
Potěšující je, že většina firem (59 %)
plánuje v příštích dvou letech investovat
také do nových technologií a téměř
každá třetí firma (26 %) tuto možnost
zvažuje.

Zaměstnanci a spolupráce
se školami
Evergreenem mezi tématy, které
podnikatele trápí nejvíce, je

nedostatek zaměstnanců, zejména
těch kvalifikovaných. Potýká se s ním
polovina (55 %) oslovených firem.
Přibližně desetina podnikatelů (9 %) na
druhou stranu uvádí, že si mezi uchazeči
mohou vybírat. K nejvíce nedostatkovým
profesím patří technici, konstruktéři
a pracovníci výzkumu a vývoje. Polovina
(52 %) firem spolupracuje z důvodu
náboru a výchovy nových pracovníků se
školami. V případě těch, které se školami
na všech úrovních – od základních až po
vysoké školy – spolupracují, se nejčastěji
jedná o exkurze žáků a studentů
do firem, praxe a stáže, stipendia,
rekvalifikační kurzy či technické kroužky,
vedení a oponentury studentských prací
či vlastní učební programy.

Vztahy s radnicí
Každá druhá firma (54 %) spolupracuje
s místními zástupci státní samosprávy
a většina z nich (78 %) je s takovou
spoluprací spokojená. Když si firmy ve
vztahu k místní samosprávě na něco
stěžují, pak to bývá obecně nezájem,
přílišná byrokracie, nedostatek prostor
pro podnikání či zdlouhavé povolovací
procesy.

Výzkum a vývoj
Přesně polovina (50 %) z oslovených
firem zaměstnává výzkumně-vývojové
pracovníky, každá desátá (10 %) pak
dokonce v počtu dvaceti a více. Silnější
třetina (38 %) firem spolupracuje na
výzkumu a vývoji s univerzitami či
výzkumně-vývojovými institucemi.
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Export
Naprostá většina oslovených podniků
(94 %) exportuje za hranice České
republiky. Necelá polovina z nich (44 %)
se zaměřuje výhradně na trhy Evropské
unie, ostatní vyváží i na náročnější
mimoevropská odbytiště, jako je Rusko,
Čína, Afrika či Austrálie. Každá čtvrtá
(25 %) z oslovených firem aktivně
spolupracuje při svých exportních
aktivitách s agenturou CzechTrade, další
čtvrtina (24 %) o tom uvažuje.
České firmy se podle zjištění
CzechInvestu plánují rozšiřovat
a chystají se také investovat do nových
technologií. Významná část z nich má
vlastní výzkumně-vývojové aktivity
anebo v tomto směru spolupracují
s externími partnery. Dobrou zprávou
by pro ně mohlo být to, že ve snaze
posunout Českou republiku na pozici
evropského inovačního lídra chce vláda
soukromé investice do výzkumu a vývoje
ještě více podnítit, například novou
úpravou v oblasti daňových odpočtů.

• 42 % firem se plánuje do 2 let
rozšířit do nových prostor

• 59 % firem plánuje investovat
do nových technologií,
26 % o tom uvažuje

• 9 % firem si může vybírat mezi
kandidáty na volné pracovní
místo

• 42 % firem si pochvaluje
spolupráci s radnicemi

• 50 % firem má vlastní výzkum
a vývoj

• 94 % firem exportuje,
57 % i mimo Evropu

OBEC PRO BYZNYS OPB

Webové stránky měst
potřebám podnikatelů zatím nestačí
Ondřej Dobeš (stážista pardubické regionální kanceláře)

Rostoucí využívání internetu má za
následek to, že obce na své stránky
vkládají čím dál tím více informací
a občan i podnikatel se může mnoho
potřebného o rozvoji a podnikatelském
prostředí dozvědět jednoduše z počítače
nebo svého mobilního telefonu. Protože
však neexistuje jednotná metodika nebo
doporučený postup, co na webu uvádět,
liší se kvalita i množství dostupných
informací město od města. Region Report
podrobil analýze webové stránky všech
obcí s rozšířenou působností
v Pardubickém kraji a dospěl
k zajímavým závěrům.

Informace o rozvoji obce
Klíčovým dokumentem, který poskytuje
informace o dalším vývoji a směřování
obce, je strategický plán rozvoje
města. Na jeho základě můžou občané
porovnávat aktuální vývoj realizovaných
kroků a posoudit, zda obec rozhoduje
v rámci stanovených cílů, nebo náhodně
podle aktuální potřeby. Strategický plán
zveřejňuje na svých webových stránkách
deset z patnácti hodnocených obcí. Zbylá
třetina buď aktuální plán nemá, nebo
ho na webu neuvádí. Lze si klást otázku,
jak se tyto obce hodlají dále rozvíjet a jak
mohou o rozvoji spolurozhodovat občané.
V případě aktualizace strategického
plánu je situace ještě neutěšenější. Na
svých webových stránkách ji zveřejňuje
pouze sedm obcí z patnácti, tedy méně
než polovina. V praxi to znamená,
že není možné provádět tak zvanou
laickou veřejnou kontrolu a zájemci
musí o informace úřad speciálně žádat.
Obdobná situace panuje u hodnocení
jednotlivých akčních plánů (dílčích cílů
strategického plánu), které na webu
publikuje pouze šest obcí z patnácti.
Otázkou zůstává, zda vedení většiny

měst strategický plán realizuje
a informace zkrátka jen nezveřejňuje,
nebo zda plány zůstávají na papíře
a vůbec se nerealizují.

Informace o podnikatelském
prostředí v obci
Z analýzy redakce vyplývá, že
existuje také významný rozdíl mezi
dohledatelností a využitelností informací
o dotacích pro podnikatele. V 87
procentech obce uvádějí tyto informace
ve zvláštní sekci, která často pokrývá
pouze dotace poskytované příslušným
městem a někdy uvádí dokonce údaje
neaktuální. Zbylých 13 procent obcí
informace umisťuje na podstránky
jednotlivých odborů městského úřadu,
což není příliš intuitivní. Webové
stránky sedmi z patnácti hodnocených
měst obsahují sekci, kde mohou
uživatelé najít přehledné informace o
prodejích a pronájmech nemovitostí
pro podnikatelské účely. U pěti obcí
jsou tyto informace zveřejněné
pouze v aktualitách, což jim ubírá na
přehlednosti, a tři města nezveřejňují
informace o prodeji či pronájmu

nemovitostí vůbec. O svých průmyslových zónách informují pouze čtyři
hodnocená města. Je nutné podotknout,
že šest dalších měst průmyslovou zónu
vůbec nemá. Zóny v dalších pěti městech
jsou již plné a vedení měst může zastávat
názor, že informace o nich by nové
investory stejně neoslovily. Pro
podnikatele by však mohla být zajímavá
alespoň informace o tom, jaké podniky
a kdy se v zóně usídlily. Komplexní
informace o zóně jsou navíc jistým
ukazatelem ekonomické situace města.
Závěrem lze říci, že všechna hodnocená
města poskytují na svých webových
stránkách množství základních
informací o svém chodu. Informace pro
podnikatele splňují však pouze základní
požadavky. Uživatelé se obvykle dozvědí
o probíhajících výběrových řízeních,
veřejných zakázkách, prodeji majetku
či pronájmu. Závažný nedostatek
ale představuje fakt, že většina obcí
nezveřejňuje strategický plán, respektive
informace o jeho aktualizaci a realizaci.
Ze všech zkoumaných měst poskytují
nejkvalitnější a nejpřehlednější
informace webové stránky měst
Ústí nad Orlicí, Litomyšl a Chrudim.
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Jsou cirkulární obce utopií,
nebo blízkou budoucností?
Lenka Richterová (INCIEN)

Na Zemi nyní žije 7,6 miliardy lidí a odhaduje se, že do roku 2050 to může být až
o 2,4 miliardy více. Stejně jako roste spotřeba, roste i produkce odpadů.
V zemích Evropské unie se vyprodukuje 2,5 miliardy tun odpadu za rok.
Z tohoto množství končí 50 procent na skládkách nebo ve spalovnách.
Tím se nenávratně připravujeme o vzácné materiály. Na některých skládkách
je dnes větší koncentrace zlata než ve zlatých dolech.
Hlavním důvodem této situace je fakt, že
většina materiálových toků má lineární
povahu. Primární suroviny jako ropa,
kovy či stromy jsou vytěženy, přeměněny
na produkty a na konci životního cyklu
skončí na skládce nebo ve spalovně.
Situaci neprospívá ani to, že 95 procent
produktů končí v koši po šesti měsících
od jejich zakoupení. Jinak tomu není ani
v České republice. I ta totiž patří mezi
„skládkovací velmoci“. V roce 2017 zde
lidé vyprodukovali 5,7 milionu tun
komunálního odpadu, což činí
536 kilogramů na obyvatele. A 45
procent z tohoto množství skončilo na
skládkách. To, že skládky nejsou řešením
a představují zátěž pro životní prostředí,
ať už ve formě produkce skládkových
plynů, znečištění podzemních vod,
úniku toxických látek, záboru půdy
nebo změny krajinného rázu, si lidé
uvědomují. Uvědomují si ale, že to, co
nazývají odpady, mohou být i cenné
suroviny a zdroje? Další otázkou je
i to, jak lze uspokojit potřeby rostoucí
populace, když už dnes čelí negativním
důsledkům konzumního životního stylu.

Řešení nabízí cirkulární
ekonomika
V konceptu cirkulární ekonomiky odpad
takřka neexistuje. Mezi její základní

principy, které cirkulární ekonomiku
definují, patří uzavírání toků materiálů
ve funkčních a nekončících cyklech, kde
neztrácejí hodnotu, čerpání energie
z obnovitelných a udržitelných zdrojů
a navrhování takových produktů a
služeb, které nemají negativní dopady
na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.

Cirkulární ekonomiku
lze aplikovat i na obecní
úrovni. Přispívá k tomu
například podpora
recyklace, kompostování
biologicky rozložitelných
odpadů z domácností
či osvěta a motivace
občanů k třídění.
Cirkulární ekonomika se zaměřuje na
materiálové úspory, opětovné použití,
opravu a změnu ekodesignu výrobků
nebo naplňování potřeb zákazníků
novými službami namísto prodeje.
Vlastnictví je nahrazováno pronájmem
a maximálním využíváním potenciálu
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výrobku. I když se obec bez odpadu
může zdát někomu jako utopie, Institut
Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) už dnes
vytváří projekty, které se této realitě
přibližují. Za pozornost stojí například
projekt Obce na cestě k minimálnímu
odpadu, který se snaží pomoci obcím
nastartovat účinné kroky, které povedou
k dlouhodobému snižování komunálních
odpadů a ke zvyšování množství tříděného
odpadu, nebo projekt Praha 7 bez
odpadu. Na tomto projektu pracoval
INCIEN v posledních dvou letech ve
spolupráci s městskou částí Praha 7
a Pražskými službami. Viditelným
výsledkem projektu je výrazně vyšší podíl
vytříděného odpadu (nárůst bonitní složky
/složky, která se dá dále zpracovávat,
pozn. red./ v nádobách na tříděný odpad
o 30 procent) a distribuce domácích
kompostérů, které přispívají jednak ke
snížení množství komunálního odpadu,
jednak ke zhodnocení cenného zdroje
živin. Vize obce, která je inspirována
přírodními procesy a považuje odpady
za zdroje, je ekonomicky efektivní
a zároveň má vysokou kvalitu života,
se tak pomalu stává realitou. Některé
kroky jednotlivců, vybraných iniciativ,
firem a organizací se však mohou zdát
nedostatečné ve srovnání s výzvami,
kterým budou čelit obce. Nicméně
každá pozitivní změna na lokální úrovni
ovlivňuje dění na úrovní globální.

OBEC PRO BYZNYS OPB

de
sig
n

výroba

né zpracování
kova
opa

zbytk
ov
odpad ý

recyk
lac
e

suroviny

CIRKULÁRNÍ
EKONOMIKA

bu

ěr

ce

sb
spot

řeba

t
dis

ri

po
užit
í, opr
ava, znovupoužití

vs
LINEÁRNÍ EKONOMIKA

suroviny

výroba

INCIEN
Institut Cirkulární Ekonomiky je
nevládní nezisková organizace,
která se zaměřuje na inovativní
environmentální management.
Společně se svými partnery
pracuje na projektech, které
umožňují přechod z lineárního
chodu systému na cirkulární.
Aplikace cirkulární ekonomiky
na obecní úrovni:
• předcházení vzniku odpadů

distribuce

(re-use centra, bazary, 		
nádoby na sběr použitého 		
textilu, osvěta)
• kompostování biologicky 		
rozložitelných odpadů
z domácností
• podpora třídění
v domácnostech pomocí 		
chytrých systémů
(PAYT – Zaplať, kolik vyhodíš
– evidenční systém odpadů)
• motivace občanů k třídění 		
pomocí door to door systému
(svoz odpadů přímo z místa

spotřeba

odpad

jejich vzniku)
• osvěta obyvatel (letáky, 		
besedy, přednášky, osvěta 		
dětí v mateřských a 			
základních školách, web, SMS
kanál, rozhlas, zapojení se do
aktivit typu Ukliďme Česko)
• digitalizace, přesný přehled
o materiálových tocích
• podpora recyklace a vyžití 		
odpadních toků na lokální 		
úrovni (například formou 		
sběrného dvora,
dotřiďovací linky)
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Značka nepřežije bez kvalitního obsahu,
říká destinační manažerka
Zlínska-Luhačovicka Dana Müller
Pavlína Zapletalová

Zlínský kraj se v posledních letech postupně vysídluje, mladí lidé odcházejí
do měst a oblastí, kde se mohou lépe seberealizovat. Jednou z možností, jak tento
trend začít postupně narovnávat a poukazovat na atraktivitu regionu nejen
pro turisty, ale i potenciální nové obyvatele, je kvalitní destinační management.
Své o tom ví destinační manažerka oblasti Zlínsko-Luhačovicko Dana Müller,
za kterou jsme se vydali do Luhačovic.
S Co vlastně dělá takový
destinační manažer?
Spektrum úkolů je široké. Snažíme se
nejen reflektovat očekávání návštěvníků
destinace, ale také aktivovat společný
dialog aktérů v cestovním ruchu
v destinaci. Chceme, aby se Zlínsko
a Luhačovicko stalo uznávanou destinací
a silným brandem na poli cestovního
ruchu. Právě to může přispět ke zvýšení
konkurenceschopnosti jednotlivých
mikroregionů – lokálních oblastí, jako
je například Zlínsko, Luhačovicko nebo
Valašské Klobucko.
S Jakou roli podle vás hraje destinační
management v regionálním rozvoji?
Cestovní ruch má velký vliv na území
či region, ať už pozitivní, či negativní.
Na jedné straně pomáhá přitáhnout
pozornost, budovat značku území
a zvyšovat kvalitu a šíři poskytovaných
služeb. Turisté destinaci navštěvují,
a pokud jsou spokojeni, šíří své nadšení
dále. Je však potřeba být na pozoru,
kde možnosti destinace končí, kde se
vliv cestovního ruchu začíná negativně
projevovat na kvalitě života místních, kde
je potřeba uzavřít pomyslné závory
a návštěvníky nasměrovat jinam – zkrátka
rozprostřít jejich koncentraci. Řekla bych,
že destinační management patřík důležitým a neodlučitelným nástrojům pro

realizaci regionálního rozvoje.
S Je brand regionu skutečně tak
významným faktorem? Setkává se
vždy s realitou destinace?
Mám dojem, že na cestovní ruch
a značky je odborník dneska už každý.
Nebo si to alespoň myslí. Značka je určitě
důležitá, ale nepřežije bez kvalitního
obsahu. Osobně se řídím tím, co říkám
i žiji. Naší destinaci se nesnažím
přisuzovat něco, čím není a nikdy
nebude, byť by to hezky vypadalo nebo
znělo. Tam, kde se setká realita destinace
s očekáváním návštěvníků, je zaděláno
na silný brand. Není nad věrného
návštěvníka, který se vrací za místem i
značkou.
S Existují i v České republice příklady
dobré praxe brandingu?
Brandingu v oblasti cestovního ruchu?
Dle mého názoru ano, k mým favoritům
patří #brnotruestory a #brnoregion.
S Co konkrétně byste z těchto projektů
vyzdvihla? Čím jsou dobré/unikátní?
#brnoregion funguje jako funkční
marketingový nástroj, jak jednotně
prodat esenci regionu skrze různá odvětví
či segmenty. Má být dostupný pro firmy,
instituce, územní samosprávy, kohokoliv,
kdo chce či potřebuje dané
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místo prezentovat. #brnotruestory je
nová destinační značka, která prodává
autenticitu místa s nadsázkou i humorem
a která úzce vymezuje i to, pro koho
je určena.
S Jak nahlížíte na spolupráci místních
samospráv s podnikateli v cestovním
ruchu? Je propojení veřejného
a soukromého přínosné?
Propojení určitě ano, bez průběžné
komunikace a vzájemného sdílení
informací je ale spolupráce méně
efektivní. Zdůrazňuji slovo průběžné,
komunikace totiž nekončí společnou
konferencí jednou za rok, kde
se potkáme a jedna strana něco
odprezentuje. Vedle společného záměru
a cíle může být přínosem i sdílení
špatných zpráv, hledání řešení
a vyhodnocování. V naší destinaci
pořádáme společně s podnikateli,
informačními centry, zástupci
turistických cílů a samospráv tak zvané
workshopy. Vznikají na nich nová
partnerství, podněty pro společné
projekty i jednotnou propagaci.
S Jaké máte v roce 2019 plány na
Zlínsku-Luhačovicku?
Plány máme velké, a to s vědomím, že
jsme nastoupili na maratonskou trať,
nyní potřebujeme sílu i vytrvalost a cíl

je zatím v nedohlednu. Pro tento rok
plánujeme další společné workshopy.
Budeme na nich připravovat společnou
nabídku vůči cílovým skupinám.
S O co konkrétně půjde?
Diskutovat budeme o spouštěčích zájmu
nebo o tom, jak propojíme velké cíle
s těmi menšími. Chceme více prohloubit
povědomí o činnosti destinační
společnosti u nás doma, soustředíme
se na synergii. Komunikaci v tomto
roce nasměrujeme i mimo Zlínský kraj,
můžeme si to dovolit, protože se nám
podařilo získat více financí od našich
členů (destinační společnost Zlínsko-Luhačovicko je spolufinancována
Zlínským krajem, pozn. red.). Pyšní
jsme také na dvě novinky, kterým
pomáháme na světlo světa – na Zlínský
architektonický manuál a Zvukovou
mapu Luhačovice.
S Čeho se tyto novinky týkají? Co je
jejich cílem?
Ambicí projektu Zlínský architektonický
manuál je popularizace architektury
20. století na Zlínsku nejenom pro
odbornou veřejnost, ale i místní
obyvatele nebo návštěvníky regionu.
Dostupný bude formou online/offline
webové databáze a vyznačených objektů
v terénu, které tvoří tematické trasy.

R

Jedná se například o Bydlení u Bati,
Ředitelské vily či Od cihly k panelu.
Zvuková mapa Luhačovice pak představí
příběh lázeňského města formou
uměleckých zvukových nahrávek.
Pro návštěvníky bude připraveno pět
tras s tématy, jako jsou Jurkovičovy nebo
Janáčkovy lázně, Historie a Zákulisí
lázní a také Příběh vody, který představí
luhačovické minerální prameny trochu
jinak. Pokud k nám zavítáte, měli byste
vyzkoušet.
S Kam byste na Zlínsku-Luhačovicku
pozvala naše čtenáře?
Chcete do lázní, města, nebo přírody?
Ve Zlíně bych vás vzala do 16. patra
21. budovy, tak zvaného Baťova
mrakodrapu, ať se pokocháte
výhledem na Zlín a necháte se
inspirovat unikátním urbanismem
účelně postaveného města.
V Luhačovicích doporučuji naprosto
úžasné dezerty paní Větříškové
v kavárně Myslivna poblíž lázeňské
kolonády. A do přírody se vypravte
například procházkou až na Vršatec
na slovenské straně. Pokud vyrazíte,
nebudete litovat. Ideální začátek je
například ze Sidonie, Nedašovy Lhoty
nebo Valašských Klobouků.

„Řídím se tím,
co říkám i žiji.“
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CzechInvest oslavil mezinárodní den žen
setkáními pro podnikatelky
Jana Kohoutová, Petra Sivová

Každá třetí žena v Česku sní o vlastním
podnikání, ale pouze osm procent žen
svému snu věří, vyplývá z průzkumu
společnosti METRO z roku 2017. Většina
z nich přitom vidí problém v nedostatečné podpoře soukromého
podnikání ze strany státu. CzechInvest se
toto vnímání snaží dlouhodobě alespoň
trošku narovnávat a měnit, a proto
pořádá již od roku 2017 nepravidelná
setkávání podnikavých žen. Od té doby
se na nich sešlo už více než 700 žen.
V době oslav Mezinárodního den
žen CzechInvest tyto snahy ještě více
zintenzivnil a pro ženy podnikatelky
uspořádal od 4. do 11. března 2019 po
celé České republice – Pardubicích,
Hradci Králové, Českých Budějovicích,
Olomouci, Brně, Přelouči, Ostravě,
Chomutově, Zlíně, Berouně, Karlových
Varech, Liberci a Havlíčkově Brodě –
třináct Rendez-vous. Agentura tak chtěla
a i nadále chce podporovat ženské
podnikatelské komunity v regionech.

Na akcích
podnikavých žen
se v regionech sešlo
už více než 700 žen

Podnikatelky, ale i ženy, které o vlastním
podnikání třeba teprve přemýšlejí,
na setkáních získaly informace o tom,
jak s podnikáním začít, a vyslechly si
inspirativní příběhy žen, které již tuto
zkušenost mají za sebou. Zkušení
mentoři či mentorky je zasvětili do
témat, jako je budování značky,
obchodní vyjednávání, nastavování cen,
a radili také v oblastech financí
a marketingu. Na setkáních měly ženy
navíc jedinečnou příležitost potkat jiné
ženy, které řeší obdobné problémy,
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sdílet s nimi své zkušenosti, úspěchy
i případné nesnáze v podnikání. Vedle
toho mohly také navazovat případná
obchodní partnerství. V řadě regionů
účastnice projevily zájem v podobných
setkáváních pokračovat i nadále.
Ve většině měst se těší na další Rendezvous, která regionální kanceláře
CzechInvestu plánují buď ještě před
létem, nebo na podzim (pro aktuální
informace doporučujeme sledovat
webové stránky CzechInvestu, pozn. red),
v některých dokonce vznikají platformy,
které vzájemnou spolupráci žen mají
ještě více zintenzivnit. Rendez-vous
podnikavých žen začal CzechInvest
pořádat v červnu 2017 v Pardubicích.
„Na setkání přichází maminky na
mateřské dovolené, ženy, které po
opuštění dosavadního zaměstnání
vzaly či chtějí vzít svůj osud do vlastních
rukou, prostě ty, které chtějí dělat, co je
baví a naplňuje,“ říká Tereza Všetečková
z pardubické kanceláře CzechInvestu.

OBEC PRO BYZNYS OPB

Týden podnikavých žen v kostce
počet měst: 13
počet školicích hodin: 48
počet mentorů: 44
počet proškolených žen: 349
počet rozdaných balzámů: 428
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Nejkreativnější české start-upy
se utkaly v Olomouci
Kristýna Turečková

Sedm českých start-upů z oblasti
kreativního podnikání se v úterý
26. března 2019 v Olomouci utkalo
o možnost postoupit do finále
mezinárodní soutěže Creative Business
Cup 2019. Vítězkou českého národního
kola soutěže se stala mladá podnikatelka
Linda Šejdová s projektem Snuggs.
Vyvíjí menstruační kalhotky s absorpční
vrstvou, které slouží jako plnohodnotná
náhrada stávajících hygienických potřeb
pro ženy. Svůj produkt představí
v dánské Kodani 1. a 2. července 2019.
„Menstruační kalhotky Snuggs představují
alternativní řešení pro ženy namísto
vložek a tampónů. Používáme kvalitní
materiály v kombinaci s nanovlákny.
Společně s inženýry jsme produkt vyráběli
rok. Vážíme si toho, že jsme vyhráli.
Soutěž nám přináší mediální pozornost
a láká potenciální partnery i zákazníky.
Nemusíme tak v takovém měřítku
investovat do reklamy,“ říká autorka
vítězného projektu Linda Šejdová.
České národní kolo soutěže Creative
Business Cup pořádá již druhým rokem
agentura CzechInvest. Záměrem soutěže
je nejen propojit kreativní podnikatele s

Soutěžící posuzovala odborná porota

investory a podpořit jejich vstup
na globální trhy, ale také přispět
k posílení podnikatelských dovedností
a rozvíjení mezioborových informací.
Do mezinárodní soutěže je zapojeno
více než 70 států z pěti kontinentů.
Mezi podporované oblasti patří
například design, móda, architektura,
reklama, film, fotografie, gastronomie,
volnočasové aktivity, hračky, hudba,
rozhlas, televize, ale i software,
počítačové hry či 3D tiskárny.
V olomouckém Divadle na cucky
své kreativní produkty a služby letos
představilo sedm soutěžících
start-upů. Spolu ze Snuggs také
ChemLight Designs, Imaglee,
Foodgroot, The Greenest Company,
Optimistic Coffins a Termosolární úly.

Kreativní ekonomika klíčem
k rozvoji měst
„Kreativní ekonomika má obrovský
potenciál k tomu, aby se stala hybnou

vnímáme jako klíčovou konkurenční
výhodu českých podniků. Jsme rádi, že
můžeme šířit značku Creative Business
Cupu napříč regiony a představit
veřejnosti náš záměr podporovat mladé
kreativní podniky, které se stávají jednou
z priorit místních municipalit.
V Olomouci se akce konala proto,
že toto město považujeme za jedno
z nejaktivnějších v oblasti mapování
a rozvoje těchto odvětví. Každý projekt,
který byl na finále prezentovaný,
je jedinečný a přibližuje možnosti
k pozitivní změně prostředí kolem
nás,“ říká Zuzana Bláhová z agentury
CzechInvest.
Kromě finálového udílení cen čekal
v olomouckém Divadle na cucky
na návštěvníky bohatý doprovodný
program. Například ukázka 3D tisku
Vědeckotechnického parku Univerzity
Palackého, smart stélka do bot loňských
vítězů soutěže miomove, Knihář
od Bookcrushes a Google Assistant
od Vault42.

silou regionálního rozvoje. Kreativitu

Odstartuje projekt Optimistic Coffins revoluci
v pohřebním průmyslu?
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Zástupci výherních projektů: Optimistic Coffins (zleva),
Termosolární úly (vprostřed), Snuggs (zprava)
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Najděte dotační příležitost
pro váš brownfield!
Pavlína Slepičková

Máte na území vaší obce nemovitost, která už pěknou řádku let leží ladem,
případně ji kvůli jejímu stavu využíváte jen omezeně a neefektivně?
Lámete si hlavu, co s tím? Podívejte se na přehled dotačních programů
a najděte si ten, který vám bude vyhovovat nejlépe!

Název
dotačního titulu

Poskytovatel
dotace

Příjemce
dotace

Podporované
aktivity

Předmět
dotace

Výše
dotace

Příjem
žádostí

Regenerace
a podnikatelské
využití brownfieldů

Ministerstvo
průmyslu
a obchodu

Moravskoslezský,
Ústecký a Karlovarský
kraj a obce či svazky
obcí ležící
na jejich území
nebo hospodářsky
problémové regiony*

revitalizace zastaralých a nevyužívaných
areálů/objektů
a jejich přeměna
na průmyslové
a podnikatelské
plochy do 10 ha/objekt

výkupy nemovitostí,
přípravná
a projekční činnost,
demolice, příprava
ploch, rekonstrukce,
inženýrská činnost,
inženýrské sítě

podle
velikosti
žadatele:
60–95 %

16. 4. 2019
–
16. 7. 2019

Podpora regenerace
brownfieldů
pro nepodnikatelské
využití

Ministerstvo
pro místní
rozvoj

obce, kraje

revitalizace
a výstavba
či rekonstrukce**

výkupy nemovitostí,
demolice, úpravy
pozemků, novostavby, rekonstrukce,
inženýrská činnost,
inženýrské sítě
a účelové komunikace,
městský mobiliář a
oplocení

podle
velikosti
žadatele:
50–70 %

29. 11. 2018
–
31. 5. 2019

Rekonstrukce
a přestavba
veřejných budov

Ministerstvo
pro místní
rozvoj

obce do 3 tisíc
obyvatel

obnova veřejných
budov – kulturních,
obecních a multifunkčních domů,
školních budov
(cílem není
navyšovat kapacitu)

částečná demolice,
částečná výstavba,
rekonstrukce,
inženýrská činnost,
inženýrské sítě

až 70 %

podzim
2019

*dle usnesení vlády ČR č. 344/2013
** určeno primárně pro brownfieldy v havarijním stavu
Více informací naleznete na www.brownfieldy.eu/financni-podpora.
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Investoři nejčastěji poptávají
podnikatelské nemovitosti
v Ústeckém kraji
Petra Hadravová, Jana Kohoutová, Petra Sivová

Zájem je o průmyslové pozemky o rozloze 2 až 5 ha a výrobní haly do 1 ha
V roce 2018 agentura CzechInvest přijala
156 poptávek investorů po nemovitostech
v České republice. Nejčastěji byly poptávány
výrobní haly a průmyslové pozemky (shodně
45,5 %), dále pak kancelářské prostory (9 %).

Poptávka po podnikatelských nemovitostech v roce 2018

9%

V téměř 29 procentech všech poptávek se
jednalo o brownfieldy. V porovnání s rokem
2017 se mírně zvýšila poptávka po výrobních
halách, mírně naopak poklesla poptávka
po průmyslových pozemcích
a kancelářských prostorách.
Největší zájem projevili investoři
o průmyslové pozemky o rozloze do
5 hektarů (31 %) a o plochy od 5 do 10
hektarů (23 %). Poptávky tradičně směřovaly
nejvíce do Ústeckého kraje (19 %), kde ve
srovnání s minulými léty zájem o tamní
průmyslové pozemky ještě vzrostl. Hojně
poptávaný byl také Moravskoslezský
(15 %), Středočeský (12 %) a Zlínský (11 %)
kraj. Naopak Karlovarský kraj byl méně
žádanou lokalitou než dříve. Ten totiž oproti
jiným regionům nabízí relativně málo
průmyslových pozemků vhodných ke koupi.
Co se poptávky po výrobních halách do
pronájmu týče, investoři se nejvíce zajímali
o haly o velikosti 5 až 10 tisíc m2 (25 %),
o haly do 2 tisíc m2 (24 %) a haly od 2 do
5 tisíc m2 (23 %). Preferovaný byl kraj
Ústecký kraj (14,4 %), dále pak Plzeňský
a Středočeský kraj (shodně 10,4 %).
Z trendu předešlých let nevybočuje
poptávka po kancelářských prostorech.
Investoři nejčastěji poptávali kancelářské
prostory o rozloze do 500 m2 v Praze, Brně
a Ostravě.

45.5%

45.5%

průmyslové pozemky

výrobní haly

kancelářské prostory

Poptávka po200
průmyslových pozemcích a výrobních halách v letech 2005–2018
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Brownfieldové lokality zahraniční investoři
většinou přímo nepoptávají, protože pro ně
jejich regenerace představuje činnost navíc,
která zároveň může nést riziko odkladu
zahájení či rozšíření jejich aktivit. Přesto se
v 29 procentech případů investoři zajímali
i o vhodné brownfieldové nemovitosti.
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Poptávka po průmyslových pozemcích v roce 2018 dle krajů ČR

19%

Ústecký kraj

12%

Středočeský kraj
Zlínský kraj

CzechInvest pro investory

11%

z vlastní databáze, která

9%

Jihomoravský kraj

eviduje podnikatelské

8%

Karlovarský kraj

Nabídky podnikatelských
nemovitostí připravuje

15%

Moravskoslezský kraj

Plzeňský kraj

5%

nemovitosti ve veřejném

Olomoucký kraj

5%

i soukromém vlastnictví.

Pardubický kraj

5%

Registrace do databáze

Kraj Vysočina

3%

Královéhradecký kraj

3%

Liberecký kraj

3%

je bezplatná.
Zájemci pro ni mohou
využít e-mailového

2%

Jihočeský kraj
Hl. m. Praha

kontaktu

1%
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nemovitosti@czechinvest.org.

Program Regenerace
a podnikatelské využití
brownfieldů nabízí obcím,
městům a krajům ležícím
na území strukturálně
postižených krajů
Moravskoslezského,
Ústeckého
a Karlovarského anebo

Poptávka po výrobních halách v roce 2018 dle krajů ČR

hospodářsky problémovým
regionům do roku 2023

14.4%

Ústecký kraj
Středočeský kraj

10.4%

Plzeňský kraj

10.4%

Moravskoslezský kraj

10%

Jihomoravský kraj

10%

ze státního rozpočtu
celkem 2 miliardy korun
na přeměnu
nevyužívaných areálů

9%

Karlovarský kraj

a objektů na jejich

8.5%

Olomoucký kraj
Kraj Vysočina

území směrem

6%

Liberecký kraj

4.5%

Královéhradecký kraj

4%

Pardubický kraj

4%

Zlínský kraj

3.5%

Jihočeský kraj

3%

Hl. m. Praha

2.5%

0

k podnikatelskému využití.
Více na
www.brownfieldy.eu.
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Firmy z pardubické průmyslové zóny
přinesly do státního rozpočtu
už více než čtyři miliardy korun
Tomáš Vlasák

Pardubice jsou už od 90. let přirozeným
centrem zájmu zahraničních investorů.
Vedení města se proto v roce 1995
rozhodlo vybudovat průmyslovou zónu
Staré Čívice, jejíž výstavba začala v roce
1998. Zóna se nachází přibližně šest
kilometrů od centra města a leží na
ploše 71 hektarů. Územní plán však do
budoucna počítá s jejím rozšířením.
Po více než dvaceti letech od začátku
budování zóny nastal čas spočítat náklady
veřejných rozpočtů a příjmy, které
průmyslová zóna generuje.
Na úvod je důležité říci, že lokalita zóny
je určena k lehké průmyslové výrobě,
výrobním a strategickým službám či
technologickým centrům. Vzhledem
k průmyslové tradici města jsou
podporována odvětví elektrotechnického,
chemického i nově vznikajícího
automobilového průmyslu. První investor,
Panasonic Mobile & Automotive Systems
Czech, do zóny přišel v roce 2001.
Následovaly firmy JTEKT Automotive
Czech Pardubice, RONAL CR a KYB
Manufacturing Czech. Od roku 2014
působí v zóně poslední velký investor,
APAG Elektronik.
Náklady na přípravu zóny činily 354
milionů korun, z této částky bylo 137
milionů použito na výkupy pozemků
a 217 miliónů na infrastrukturu. Většinu
částky, tedy 259,2 milionu korun, hradilo
město Pardubice z vlastních zdrojů,
státní dotace z Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury činila 94,8 milionu korun.

Dalších 500 tisíc korun pak stát zaplatil na
vyškolení manažera průmyslové zóny
a podporu její propagace.
Město naopak získalo 259,9 milionu
korun za prodeje 43,5 hektarů pozemků
zmiňovaným investorům a každoročně

Společnost

Panasonic Mobile
& Automotive Systems
Czech, s.r.o.
KYB Manufacturing Czech
s.r.o.

Investice
(mil. Kč)

inkasuje daň z nemovitosti, která v roce
2018 dosáhla zhruba 7,5 milionu korun
(Václav Brož, vedoucí finančního odboru
Magistrátu města Pardubice, 2018) a od
roku 2001 přinesla městu už nejméně
70 milionů korun.

Počet
zaměstnanců
(2018)

8 425

Strop
veřejné podpory
(mil. Kč)

Rok
podání
záměru

2 286,00

2000

767

372

346,08

2004

2 021

620

860,70

2004

583

382

233,21

2007

Panasonic Automotive
Systems Czech, s.r.o.

711

922

284,59

2008

APAG Elektronik s.r.o.

181

310

72,48

2013

12 688

2 606

4 083,06

RONAL CR s.r.o.

JTEKT Automotive Czech
Pardubice s.r.o.

Celkem

Zdroj: CzechInvest
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Rozpočtové určení daní zajišťuje každému
městu podíl 1,5 procenta z celostátního
výnosu daně z příjmu fyzických osob ze
závislé činnosti podle skutečného počtu
pracovních míst ve městě. Pro Pardubice
to v roce 2018 znamenalo zisk přibližně
495 korun na jednoho zaměstnance
(Luděk Tesař, Ministerstvo financí, 2018).
To dává souhrnnou částku téměř
1,3 milionu korun v roce 2018 a nejméně
12 milionů korun od roku 2001.
Všichni jmenovaní investoři požádali
o investiční pobídky, a protože splnili
zákonem dané podmínky, bylo jim
vyhověno. V tabulce 1 je možné vidět,
že firmy investovaly 12,7 miliardy korun
a vytvořily 2,5 tisíce pracovních míst.
Za to jim bylo přislíbeno téměř
4,1 miliardy korun na daňových úlevách,
přičemž 63 procent této částky se
týkalo prvního investora – společnosti
Panasonic. Ten již pobídky vyčerpal
a pravidelně platí vysoké částky do
státního rozpočtu. Podstatné je také
říci, že skutečné čerpání pobídek je
pravděpodobně výrazně

Celkem
(mil. Kč)
Výkony

198 515

Přidaná hodnota

22 834

Osobní náklady

13 657

Zdravotní a sociální pojištění
(odhad)
Daň z příjmu za běžnou
činnost

Zdroj: Magnusweb; vlastní výpočty

3 541

790
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menší, přesné údaje však k dispozici
nejsou. Přínosy plynoucí z umístění
podniků v zóně jsou v tomto článku
hodnoceny pouze po finanční stránce
a na základě zaplacené daně z příjmu
a zdravotního a sociálního pojištění.
Nezohledňují možné další faktory, jako
je například otevření trhu pro české
subdodavatele. Celkové výkony od roku
2003 do roku 2017 činí téměř 200 miliard
korun, přidaná hodnota v průměrné výši
11 procent výkonů pak značí nižší podíl
výzkumu a vývoje ve výrobě. Vyplacené
osobní náklady aktuálně překračují
1,5 miliardy korun ročně, v součtu
dosahují více než 13,5 miliardy korun.
Zdravotní a sociální pojištění činilo
od roku 2003 do roku 2017 odhadem
3,5 miliardy korun, přičemž tato částka
zohledňuje pouze kmenové zaměstnance
uvedených firem. Situaci agenturních
zaměstnanců nelze sledovat, i když tvoří
významnou složku. Zaplacená daň
z příjmu činí 790 milionů korun. Tyto
údaje přehledně shrnuje také Tabulka 2.

Z pohledu Pardubic se vybudování průmyslové zóny finančně vyplatilo, přímé náklady jsou zaplaceny a zóna přináší každoročně
do rozpočtu města několik milionů korun. Státní rozpočet je na tom ještě lépe, za necelých 100 milionů korun, které stát poskytl
z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, do něj za dobu fungování podniků v zóně přibylo zhruba
4,25 miliardy korun (součet zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmu). Z toho vyplývá, že Pardubice (stejně tak další
průmyslová města) na současném rozpočtovém určení daní prodělávají a vyhovovalo by jim, kdyby bylo více zohledněno místo,
kde zaměstnanci pracují a kde tak zvaně vznikají daně.
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Nemůžeme všechno podřizovat
turismu. Je to velmi kolísavé odvětví,
říká starosta Znojma Grois
Patrik Reichl

Struktura zaměstnavatelů ve Znojmě a okolí se za posledních třicet let velmi
změnila. Tradiční zemědělskou výrobu, potravinářství i obuvnictví nahradily jiné,
novější obory. O tom, jak to zahýbalo místní ekonomikou, školstvím i městem jako
takovým, se pro Region Report rozhovořil starosta města Znojma Jan Grois (ČSSD).
S Jak se této změně přizpůsobilo
město a místní základní
i střední školy?
Město má v kompetenci základní
školství, jehož úroveň je v rámci České
republiky docela oceňována. Snažíme
se do vzdělání investovat nad rámec
zákona. Střední školství má
v kompetenci kraj, s krajem

„Místní nacházejí
dobře placenou práci

S A jaký je váš názor?
Přiznám se, že osobně nejsem
zastáncem této strategie. Pro naše
město je to sice důležité odvětví, ale vše
mu podřizovat nejde, neboť je to odvětví
velmi kolísavé. Navíc přemíra turistů
snižuje komfort místních obyvatel.
Můžeme to pozorovat například
v Českém Krumlově. Myslím, že ideální
je mít takovou ekonomiku, která nebude
životně závislá na jednom odvětví –
v tomto případě na turismu. Znojmo má
potenciál pro výrobu, centra sdílených
služeb i kreativní odvětví.

komunikujeme prostřednictvím komisí
a snažíme se koordinovat jednotlivé
kroky. V rámci středních škol
i ekonomiky města lze pozorovat
trend orientace na služby.

S V roce 2012 spustilo Znojmo
projekt Kolumbus, jehož cílem
byla podpora místní ekonomiky
a zaměstnanosti. Jak s odstupem
času vidíte přínos projektu?
Projekt Kolumbus je jedním z nejúspěšnějších projektů města vůbec.
Navíc ho neustále rozšiřujeme a jeho
jednotlivé části nabíhají postupně. Vloni
jsme například připravili pilíř, který se
zaměřuje na vytváření institucionálních
podmínek. Podporuje tedy samotné
školy, aby dokázaly lépe pracovat
s talentovanými dětmi a také vytvářely
příležitosti pro děti ze sociálně slabých
rodin. Také jsme zavedli stipendijní
program pro úspěšné a nadané žáky.

S Které služby?
Hodně se vedou diskuze, zda máme
všechno vsadit na kartu turismu.

S Víte už, jaké konkrétní výsledky
projekt přinesl?
Efekty programu se projeví až později,

v Rakousku.
Důležité ale je,
že peníze utrácejí
ve Znojmě.“
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ale již teď lze sledovat jisté pozitivní
trendy. Roste třeba počet proplacených
jazykových certifikátů. Což je skvělé,
jazyková vybavenost je jedním ze
základních předpokladů úspěchu
na trhu práce.
S Znojmo leží velice blízko
rakouských hranic. Nakolik to ovlivňuje
mobilitu pracovní síly
a životní úroveň ve Znojmě?
Hodně místních obyvatel nachází
dobře placenou práci v Rakousku,
zejména ve službách. Důležité ale je,

že pak peníze utrácejí pak u nás ve
Znojmě. A častými zákazníky u nás
ve městě jsou právě i naši sousedé.
S Jak spolupracuje Znojmo
s rakouskými partnery na regionálním
rozvoji česko-rakouského příhraničí?
Aktuálně máme projekt přeshraniční
spolupráce s několika partnery, díky
kterému se nám podařilo získat téměř
50 milionů korun na rekonstrukci staré
školy v Louckém klášteře. Tam následně
vznikne Centrum obnovy společného
kulturního dědictví. Společně

R

s rakouským městem Retz jsme se také
ucházeli o pořadatelství Dolnorakouské
zemské výstavy. To bohužel nevyšlo,
ale nevzdáváme to a zkoušíme další
výzvy. Navíc jsme se dohodli, že budeme
spolupracovat i na menších projektech.
S Připravuje Znojmo také
nějaké projekty ve spolupráci
s místními firmami?
Samozřejmě, s firmami jednáme
pravidelně. Spolupracujeme například
na vytipovávání a směnách pozemků
vhodných pro výrobu.
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Potenciál místní ekonomiky II.
6. června 2019 | Loucký klášter
čtvrtek 12:30—17:00 | Loucká 3054/23, Znojmo

Jak mohou obce podpořit svůj hospodářský rozvoj? Jak vzájemně spolupracovat
za vyšší kvalitou života? A která obec se stala investičně nejatraktivnější za rok 2018?
Přijďte s námi diskutovat nejen o tématech regionálního rozvoje na 2. ročníku úspěšné konference!
Program konference
12:30–13:00
13:00–13:15

13:15–13:45
13:45–14:15
14:15–14:45
14:45–15:10
15:10–15:30
15:30–16:00
16:00–16:40
16:40–17:00
17:00

Registrace
Zahájení konference
(Silvana Jirotková – náměstkyně ministra průmyslu a obchodu,
pověřená řízením agentury CzechInvest,
Jan Grois – starosta města Znojma)
Představení projektu meziobecní spolupráce INKOBA
(Franz Tauber, Dan Dutescu – Business Upper Austria)
Success story z Rainbach im Mühlkreis
(Friedrich Stockinger – starosta města Rainbach im Mühlkreis, Horní Rakousko)
Coffee break
Prezentace nové Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2030
(David Koppitz – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
Pojetí lokální ekonomiky v projektu Centra společných služeb
(Pavel Drahovzal – Svaz měst a obcí ČR)
Vyhlášení vítězů soutěže Investičně atraktivní region 2018
Moderovaná diskuze s vítězi
Success story
(Miroslav Harašta – statutární ředitel Znojemského městského pivovaru)
Závěr konference

Doprovodný program 17:00–20:00
17:00–18:30
Prohlídka projektu Znojemského městského pivovaru
18:30–20:00

Včetně dopravy turistickým vláčkem
Neformální networking s možností degustace znojemských vín

Vstup na konferenci je zdarma.
Více informací na: www.czechinvest.org/PME2019

INZERCE

Představení řečníků

Silvana Jirotková
Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu,
pověřená řízením agentury CzechInvest

Jan Grois
Starosta
Město Znojmo

Franz Tauber
Projektový manažer
Business Upper Austria – OÖ. Wirtscha35sagentur GmbH

Dan Dutescu
Projektový manažer
Business Upper Austria – OÖ. Wirtscha35sagentur GmbH

Friedrich Stockinger
Starosta obce Rainbach im Mühlkreis, Horní Rakousko
Předseda Svazu pro interkomunální usídlení podniku
v regionu Freistadt (INKOBA)

David Koppitz
Náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Pavel Drahovzal
Výkonný ředitel
Svaz měst a obcí ČR

Miroslav Harašta
Statutární ředitel
Znojemský městský pivovar a.s.

I

T

TIRÁŽ

Region Report
– Zpravodaj CzechInvestu pro města
a obce o podnikání a investicích
vydává
– Agentura pro podporu podnikání
a investic CzechInvest, Štěpánská 15,
Praha 2 – Nové Město, 120 00
vychází
– 2x ročně jako občasník registrovaný
u Ministerstva kultury České republiky,
ev. č. 22755
jaro–léto 2019 (číslo 6)
– neprodejné
toto číslo vyšlo v Praze v červnu 2019
– minulá čísla volně ke stažení na
www.czechinvest.org/cz/O-CzechInvestu/Ke-stazeni
kontakt
– regionreport@czechinvest.org
e-mail na redaktory (mimo externistů)
– jmeno.prijmeni@czechinvest.org
šéfredaktor
– Patrik Reichl
šéfeditorka
– Jana Kohoutová
editorky
– Petra Sivová, Kristýna Turečková
art direktor
– Petr Knobloch
grafika
– Petr Knobloch, Zuzana Prosová
fotografie
– pocházejí z databáze agentury CzechInvest,
regionálních partnerů
a z archivu Shutterstock

Regionální kanceláře agentury CzechInvest
středočeský kraj a praha

jihočeský kraj

telefon: 296 342 486

telefon: 296 342 943

e-mail: praha@czechinvest.org

e-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org

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

web: www.czechinvest.org/jihocesky-kraj

Štěpánská 15

Radniční 133/1

120 00 Praha

370 01 České Budějovice

pardubický kraj

kraj vysočina

telefon: 296 342 934

telefon: 296 342 993

e-mail: pardubice@czechinvest.org

e-mail: jihlava@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/pardubicky-kraj

web: www.czechinvest.org/kraj-vysocina

K Vinici 1256

Komenského 31

530 02 Pardubice

586 01 Jihlava

královéhradecký kraj

jihomoravský kraj

telefon: 296 342 949

telefon: 296 342 937

e-mail: hradeckralove@czechinvest.org

e-mail: brno@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/kralovehradecky-kraj

web: www.czechinvest.org/jihomoravsky-kraj

Soukenická 54/8

Spielberk Office Centre

Regiocentrum Nový pivovar

Holandská 3 (Vila K – 4. patro)

500 03 Hradec Králové

639 00 Brno

liberecký kraj

moravskoslezský kraj

telefon: 296 342 971

telefon: 296 342 976

e-mail: liberec@czechinvest.org

e-mail: ostrava@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/liberecky-kraj

web: www.czechinvest.org/moravskoslezsky-kraj

U Jezu 525/4

Na Jízdárně 2824/2

460 01 Liberec - Perštýn

702 00 Ostrava

ústecký kraj

olomoucký kraj

telefon: 296 342 990

telefon: 296 342 982

e-mail: ustinadlabem@czechinvest.org

e-mail: olomouc@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/ustecky-kraj

web: www.czechinvest.org/olomoucky-kraj

Mírové náměstí 34

Jeremenkova 40 B

400 01 Ústí nad Labem

772 00 Olomouc

karlovarský kraj

zlínský kraj

telefon: 296 342 961

telefon: 296 342 954

e-mail: karlovyvary@czechinvest.org

e-mail: zlin@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/karlovarsky-kraj

web: www.czechinvest.org/zlinsky-kraj

Jaltská 906/1

Vavrečkova 5262

360 01 Karlovy Vary

23. budova areálu Svit
761 01 Zlín

plzeňský kraj
telefon: 296 342 965
e-mail: plzen@czechinvest.org
web: www.czechinvest.org/plzensky-kraj
Americká 8/39
301 00 Plzeň

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

www.czechinvest.org

