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PROJEKT CZECH EMPLOI PŘIVEDE DO ČESKA MLADÉ TALENTY Z FRANCIE
KLÍČEM K VĚTŠÍ PROSPERITĚ ZLÍNSKÉHO KRAJE JSOU INOVACE
JE JEDNOU Z MOŽNOSTÍ ROZVOJE MALÝCH OBCÍ JEJICH SLUČOVÁNÍ?

Slovo generální ředitelky
Milé čtenářky, milí čtenáři,
ve svých rukou právě držíte páté číslo magazínu Region Report. Najdete v něm řadu článků o současných investičních trendech, lokálních trzích práce
a podnikatelské infrastruktuře. Podniky jsou si vědomy toho, že inovace jsou klíčem k prosperitě. Nabídka tzv. OneStopShop služeb našich regionálních
kanceláří reaguje na jejich potřeby investovat do výzkumných a vývojových projektů, v červnu se proto rozrostla o podporu aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje od Technologické agentury České republiky (TA ČR). Je to zároveň praktická ukázka toho, jak funguje nedávno ustanovený
Tým Česko. Veřejné instituce, které jsou jeho součástí, vzájemně spolupracují a snaží se podporovat české podniky co nejvíce.
Ve všech regionech navíc vznikají zcela nové inovativní firmy. Tím, co je v současné době trápí a co se naopak v jejich podpoře a dalším růstu daří,
se zabývá studie Startup Report 2017/2018, do jejíž přípravy se zapojila i naše agentura. Více o studii naleznete na straně 5. O úspěchu jedné takové
firmy, brněnského start-upu 60seconds.cz, se dozvíte v rozhovoru s jejím zakladatelem Davidem Spáčilem.
V době, kdy se firmy v Česku potýkají s nedostatkem pracovníků, vytvořilo Velvyslanectví Francouzské republiky společně s Francouzským institutem
v Praze (IFP) pilotní projekt nazvaný Czech emploi. CzechInvest se do projektu zapojil v květnu 2018. O tom, co je jeho cílem, se dočtete na straně 8.
Podporovat technické vzdělávaní dětí v Lanškrouně a učit je programovat se snaží Nadační fond micro:la prostřednictvím propagace mikropočítačů
BBC micro:bit. Centrum robotiky v Plzni se naopak zasazuje o smysluplné využívání digitálních technologií ze strany pedagogů a výuku robotiky již
na základních školách.
Stále více populárním se stává koncept rendez-vous podnikavých žen, který se do dalších krajů šíří z Pardubic. Skupina podnikavých a aktivních žen stojí
o sdílení zkušeností napříč různými oblastmi a obory podnikání, navzájem se inspiruje, obchoduje spolu a vytváří tak pevnou základnu tuzemské
ekonomiky. Pardubická kancelář CzechInvestu se v polovině června podílela také na přípravě setkání velkých podniků, které dnes trpí nedostatkem
pracovní síly, a sociálních firem z regionu. To, jak první akce tohoto charakteru v České republice probíhala a jaký měla úspěch, prozradí článek na straně 7.
Lokality brownfieldů skýtají značný potenciál dalšího rozvoje. Přestože jejich příprava je časově a finančně náročná, jejich regenerace má pozitivní sociální
a ekonomický dopad na danou oblast. O tom svědčí příběh úspěšné revitalizace Pilnáčkovy továrny v centru Hradce Králové, ze které se stává moderní
multifunkční komplex, či připravovaný projekt revitalizace bývalé textilky Tosta na Chebsku.
Rok 2018 byl vyhlášen jako Czech Space Year. Důležitost kosmických technologií pro každodenní život a využití poodhalí rozhovor s vládním zmocněncem
pro spolupráci s Evropskou agenturou pro globální navigační družicové systémy (GSA) Karlem Dobešem na stranách 27 až 29.
Přeji příjemné čtení.

Silvana Jirotková
generální ředitelka agentury CzechInvest
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Na Social Market Foru
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aby si vzájemně představili
na jedné straně své
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Lidé míří do Litomyšle
hlavně za bydlením,
dobrou infrastrukturou
a pestrou nabídkou kultury
a sportu. Ve zdejším
spolku Made in Litomyšl
se sdružují aktivní
a kreativní lidé.
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Výzkumníci a firmy na jedné lodi
Lukáš Trčka, Pavlína Zapletalová

Vláda České republiky schválila zvýšení výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj
pro rok 2019 o 6,3 procenta na celkových 35,9 miliardy korun. Veřejné prostředky
však nejsou jediným zdrojem financování. Jak vyplývá z dat Českého statistického
úřadu (ČSÚ, 2017), zejména ve Středočeském a Jihomoravském kraji je realizace
projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje doménou podnikatelů.
Celkové výdaje na výzkum a vývoj v krajích bez Prahy v r. 2016
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Motivace podniků investovat do výzkumných

produktů a tím svou konkurenceschopnost.

s uplatněním výsledků pouze v akademickém

a vývojových projektů je zřejmá – chtějí

Takové projekty mohou být podpořeny

sektoru pomalu ustupují. Tento trend je

inovovat, zvyšovat přidanou hodnotu svých

buď přímo dotačními schématy (na národní

patrný v celé Evropské unii. Dle studie

úrovni zejména prostřednictvím programů

University-Business Cooperation 20171 je mezi

Technologické agentury České republiky),

firmami a výzkumnou organizací (v tomto

nebo nepřímo, například formou

případě je výzkumná organizace vysoká

daňového odpočtu.

škola, pozn. red.) nejrozvinutější spolupráce

60 procent akademiků
s firmami doposud

v oblasti mobility studentů a kolaborativního

na výzkumných

Stále více preferována je také realizace

výzkumu. I přesto studie uvádí, že přibližně

projektů ve spolupráci s českými výzkumnými

60 procent akademiků s firmami doposud

a vývojových projektech

institucemi, zejména technickými vysokými

na výzkumných a vývojových projektech

nespolupracovalo.

školami. Akademičtí a výzkumní pracovníci

nespolupracovalo. Bariéry se tvoří v důsledku

si začínají uvědomovat, že budoucnost patří

složité byrokracie, legislativních opatření

kooperaci s výrobními podniky a kreativními

i vnitřních předpisů samotných

průmysly a dříve obvyklé výzkumné projekty

výzkumných organizací.

1

https://www.ub-cooperation.eu/index/presentations
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Inovační potenciál v regionech

aplikovaného výzkumu a experimentálního

podpoří CzechInvest

vývoje od TA ČR. Je to praktická ukázka toho,

a TA ČR společně
Napravit tento stav a rozvinout smysluplnou
spolupráci českých výzkumníků s podniky
se od června 2018 pokouší projekt
regionálních konzultačních center, která
vznikají ve spolupráci agentury CzechInvest
a Technologické agentury České republiky
(TA ČR). „Nabídka tzv. OneStopShop služeb
našich regionálních kanceláří směrem
k českým podnikům se tak rozrůstá o podporu

jak funguje nedávno ustanovený Tým Česko,“
říká Silvana Jirotková, generální ředitelka
agentury CzechInvest.
Cílem projektu je poskytnout konzultační
služby a tím zkvalitnit předkládané projekty
žádající o veřejnou podporu. „V našich
klíčových programech (Epsilon, Gama,
Zéta, pozn. red.) tak očekáváme nárůst

Investice do výzkumu
a vývoje pomáhají
zvyšovat přidanou
hodnotu produktů, které
tím tak zvyšují svou
konkurenceschopnost.

projektů s potenciálem rychlého uplatnění
výsledků v praxi,“ nastínil představu fungování
projektu Vít Šumpela z TA ČR, koordinátor
nových regionálních center. Zejména poslední

Budoucnost patří

jmenovaný program pak má ještě jednu

kooperaci mezi

výzkumné pracovníky do 35 let řešící lokální

přidanou hodnotu. Je orientován na mladé

výrobními podniky

výzkumné a vývojové potřeby. Napomáhá tak

a kreativními průmysly.

v regionech a ve spolupráci s aplikačními

motivovat mladé vysokoškoláky k setrvání
garanty k tvorbě smysluplných výstupů.

V procesu hodnocení projektových návrhů
je navíc oceňováno zapojení žen, čímž se
program snaží přispět ke zrovnoprávnění jejich
postavení na vysoce kvalifikovaných postech.
Konzultační týmy jsou zájemcům k dispozici
v celé síti regionálních kanceláří agentury
CzechInvest. Více informací naleznete na
stránchách CzechInvestu www.czechinvest.org.
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V Jihomoravském kraji začínají třídit investice
Hana Radová

V České republice nadále panuje pozitivní hospodářská situace. Firmám se
daří, ekonomika roste, nezaměstnanost klesá. I proto nastal čas, kdy je potřeba
cíleně řešit prioritizaci zahraničních i domácích podnikatelských investic podle
rozvojových a strategických potřeb územně samosprávných celků.
Agentura CzechInvest v letech 2016 a 2017

úroveň a hloubku spolupráce radnice s místní

modifikovala způsob práce v regionech,

podnikatelskou sférou.

který je nyní postaven na hledání a podpoře
investorů (tuzemských i zahraničních) přesně

Z tohoto rozsáhlého šetření vzešla Mapa

podle potřeb konkrétního regionu. Pracovníci

podnikatelského prostředí České republiky.

regionálních kanceláři proto v druhé polovině

Tento dokument se stal pro CzechInvest

roku 2017 provedli pasportizaci podnikatelského

základním podkladovým materiálem pro

prostředí v České republice a navštívili všech

umisťování investic do regionů. A to ať už

207 obcí s rozšířenou působností.

se jedná o expanzi tuzemských firem, nebo

Při umisťování investic
do regionu nás zajímá,
o jaký typ projektů kraj
a daná obec stojí.

o nové investiční projekty přicházející ze

říká Patrik Reichl, ředitel regionální kanceláře

zahraničí. Mapa podnikatelského prostředí

agentury CzechInvest pro Jihomoravský kraj.

České republiky navrhuje pro všech třináct
krajů Strategii prioritizace podnikatelských

V Jihomoravském kraji již došlo k projednání

investic. Strategie rozděluje každý kraj na

návrhu strategie na úrovni vedení kraje. Rada

několik typů lokalit podle nutnosti veřejné

kraje na konci května 2018 svým usnesením

intervence a podpory vhodných sektorů.

schválila Koncept prioritizace soukromých
podnikatelských investic v Jihomoravském

Koncept prioritizace soukromých
Při jednáních s volenými zástupci a vedoucími

Mapa podnikatelského
prostředí se stala pro
CzechInvest základním
materiálem pro umisťování
investic do regionů.

podnikatelských investic

kraji. Zároveň pověřila Regionální rozvojovou
agenturu jižní Moravy, aby společně
s jihomoravskou kanceláří agentury

pracovníky obcí zjišťovali například dostupnost

v Jihomoravském kraji

technické infastruktury (podnikatelských

„Při umisťování investic do regionu nás zajímá,

vycházející z tohoto konceptu. Aktuálně

nemovitostí, brownfieldů a dalších rozvojových

o jaký typ projektů kraj a daná obec stojí. Je

probíhají jednání s vedením příslušných

ploch), kvalitu sociální infrastruktury

důležité zohlednit sektorovou specializaci

obcí a následně budou navržena opatření,

(občanskou vybavenost, kapacity pro

jednotlivých regionů tak, aby přicházející

která vytipované lokality připraví a zatraktivní

bydlení), dostupnost kvalifikované pracovní

investice byly v souladu s Regionální inovační

pro budoucí podnikatelské investice.

síly (tradiční průmyslové obory, strukturu

strategií kraje a aktuálním nastavením

Tento přístup by měl být postupně aplikován

odborného školství) a v neposlední řadě také

podnikatelského prostředí dotčeného regionu,“

také v ostatních krajích České republiky.
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Start-upy vytvářejí na trhu nová pracovní místa
Lucie Hustolesová, Petr Kopeček

České start-upové prostředí je stále poměrně mladé, na druhou stranu se od
roku 2010 dynamicky rozvíjí. Start-upy vznikají ve všech regionech a příběhy těch
úspěšných již nejsou ničím ojedinělým. Tím, co mladé inovativní firmy v současné
době trápí a co se naopak v jejich podpoře a dalším růstu daří, se zabývá studie
Startup Report 2017/2018.
Report vypracovalo Keiretsu Forum CEE

Čeští inovativní podnikatelé by ocenili pomoc

ve spolupráci s výzkumnou agenturou

zejména s expanzí do zahraničí, kde si zatím

Perfect Crowd. Vznikl z potřeby zmapovat

nejsou tolik jistí. O zpětném přínosu pro

české start-upové a investorské prostředí

českou ekonomiku v případě růstu start-upů

a poskytnout o něm relevantní informace

na zahraniční trhy svědčí i fakt, že 80 procent

nejen lidem v něm přímo působícím,

dotazovaných start-upů je registrovaných

ale i širší veřejnosti. Partnery studie jsou Innogy,

právě v České republice. Tuzemská ekonomika

Komerční banka, poradenská společnost

tak může ještě mnohem více těžit z jejich

Grant Thornton, advokátní kancelář DLA Piper,

přínosu a dalšího růstu. Téměř polovina

agentura CzechInvest a Ministerstvo

jich sídlí v hlavním městě, 56 procent

průmyslu a obchodu.

v ostatních regionech.

Podle studie je české podnikatelské klima

Partneři studie se shodují, že rozvoj českého

obecně vnímáno optimisticky. Tento názor

start-upového prostředí je důležitý.

zastávají zejména start-upisté, kteří oceňují

Start-upy a inovace jsou hlavní hnací silou

jeho inovativnost a inspirativnost. O něco

hospodářského rozvoje a zvyšují produktivitu

skeptičtější jsou pak drobní živnostníci či

ve společnosti založené na znalostech.

investoři. Start-upisté si také myslí, že pomoc

Start-upy pomáhají zvyšovat úroveň

státu by mohla být větší. Zájem o státní dotace

ekonomické aktivity. Připravují nás nejen

je přesto spíše menší – pouze třetina start-upů

na budoucí vývoj, ale z dlouhodobého

se obrátila na stát se žádostí o podporu. Jako

hlediska také vytvářejí velké množství nových

jednu z hlavních překážek uvádějí byrokracii.

pracovních míst, zejména v perspektivních

Pokud tak však učiní, je šance uspět vyšší než

oborech. Tím opět pomáhají vývoji ekonomiky.

50 procent.

I proto je potřeba věnovat jejich rozvoji

Až 80 procent expandujících
start-upů sídlí v Česku

a podpoře od regionální až po mezinárodní
úroveň pozornost a úsilí. „Podpora jednoho
start-upu může z dlouhodobého hlediska

Startup Report rovněž uvádí, že celá třetina

přinést české ekonomice mnoho. Očekáváme,

start-upů spolupracuje s akademickou

že účast v regionálních inovačních a následných

či výzkumnou institucí a čtvrtina má ve svém

akceleračních programech pro expanzi

týmu dokonce člena pracujícího v takovéto

za hranice bude nabývat na významu,“

instituci. Dobře funguje také spolupráce

říká Markéta Havlová, ředitelka Odboru

s inovačními centry a akceleračními programy.

start-upů agentury CzechInvest. Dodává,

Akcelerátory sice nepatří mezi dominantní

že se získáváním zahraničních zkušeností

formy rozvoje podnikání, do budoucna však

se českým start-upům snaží pomáhat také

představují značný potenciál. Pokud start-up

agentura CzechInvest prostřednictvím svých

nějaký takový program využije, je zpravidla

regionálních kanceláří, širokého portfolia

velmi spokojený.

služeb i programů na podporu start-upů.

„Think big. Start smart. Fail fast. Learn fast. Scale fast.“
Rada a doporučení pro start-upy od Markéty Havlové, ředitelky
Odboru start-upů agentury CzechInvest.
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Projekt Czech emploi přivede do Česka
mladé talenty z Francie
Hana Radová

V době, kdy se firmy v Česku potýkají s nedostatkem pracovníků, vytvořilo
Velvyslanectví Francouzské republiky společně s Francouzským institutem
v Praze (IFP) pilotní projekt nazvaný Czech emploi. Ten si klade za cíl pomoci
mladým frankofonním absolventům najít své první zaměstnání v České republice
a podpořit tuzemské firmy při náboru nových kvalifikovaných pracovníků.
v České republice tak mají možnost získat mladé

řešit aktuální nedostatek lidí na pracovním

vzdělané talenty se znalostí minimálně dvou

trhu. V Brně se nachází velké množství

světových jazyků – francouzštiny a angličtiny.

mezinárodních firem, které aktivně hledají

Uchazečům o zaměstnání poskytuje projekt

právě francouzsky mluvící uchazeče,“ dodává.

širokou informační základnu a představuje
Českou republiku jako atraktivní destinaci

CzechInvest se do projektu

Podíl nezaměstnaných osob v Česku klesl

nejen pro práci, ale pro život jako takový.

zapojil v květnu 2018

v květnu 2018 na pouhá 3 procenta (Český

Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou na
francouzské straně jsou zejména mladí lidé,

Na konci května 2018 se v Brně konal

statistický úřad, 2018) a v řadě regionů je dnes
nezaměstnanost na historických minimech,

využívá projekt pro komunikaci také sociální

především pak v okolí průmyslových zón. Česká

sítě – Facebook, LinkedIn a rovněž vlastní

ekonomika nadále roste a dle informací

kanál na Youtube.

a jihomoravské kanceláře agentury CzechInvest.

v tuzemsku nejnižší v Evropské unii.

Ve své pilotní etapě je projekt Czech emploi

CzechInvest se do projektu Czech emploi

Vzhledem k aktuální situaci na trhu práce

testován v Praze a Dijonu, dále pak v Brně

zapojil letos v květnu podpisem memoranda

musí firmy hledat alternativní zdroje

a Rennes. Je to z důvodu aktivní decentralizované

o spolupráci s Francouzským institutem

kvalifikované pracovní síly a pracovníci

spolupráce mezi městy. Město Brno je ostatně

v Praze (IFP). Memorandum má přispět

ze zahraničí jsou jedním z nich.

jedním z oficiálních partnerů a velmi aktivně

k rozvoji vzájemné spolupráce v oblasti

projekt podporuje. „Chceme povzbudit

pracovní mobility spojené s rozvojem

Společnosti působící v České republice

mladé Francouze, aby přišli pracovat do

a změnami v celoevropském investičním

– a to jak české, tak zahraniční – mohou nyní

České republiky, a ukázat jim, že nejen Praha,

prostředí. Za tímto účelem si obě instituce

prostřednictvím webových stránek projektu

ale i Brno je dynamické město s příjemným

budou vyměňovat informace o českém

Czech emploi zveřejňovat aktuální nabídky

prostředím pro studium, život a spoustou

a francouzském trhu práce a sdílet zkušenosti

práce, které se dostanou mezi uchazeče

zajímavých pracovních příležitostí,“ říká Lucie

a informace o zaměstnávání cizinců.

o práci ve Francii. Zde jsou distribuovány

Mezníková, specialista spolupráce s privátním

Součástí spolupráce je i vzájemná propagace

mimo jiné prostřednictvím institucionálních

sektorem Magistrátu města Brna. „Zároveň je

na webu www.czechyourtalent.com

partnerů, vysokých škol a univerzit. Firmy

to jedna z cest, jak pomoci místním firmám

a www.czechemploi.fr.

informační seminář Velvyslanectví Francouzské
republiky s názvem How to hire French talents
za organizační podpory Magistrátu města Brna

Eurostatu je míra nezaměstnanosti

Memorandum za českou stranu podepsala generální ředitelka CzechInvestu Silvana Jirotková, za francouzskou stranu pak ředitel Francouzského institutu
v Praze a rada pro kulturu a spolupráci Luc Lévy.
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Zodpovědné firmy nabízejí práci sociálním podnikům
Tomáš Vlasák, Tereza Všetečková

Pardubická regionální kancelář CzechInvestu ve spolupráci s Pardubickým krajem
a Českou abilympijskou asociací uspořádala v polovině června 2018 první Social
Market Forum v České republice. V Integračním centru Kosatec se sešli zástupci
13 firem – zpravidla velkých průmyslových podniků – a 17 sociálních podniků, aby si
vzájemně představili na jedné straně své výrobky či služby a na druhé své potřeby.
Velké podniky, které dnes trpí nedostatkem
pracovní síly, si mohly u nových partnerů
objednat například kompletační a jednoduché
montážní práce, úklidové služby, catering
nebo péči o zeleň. Rovněž jim byly nabídnuty
výrobky šicích, truhlářských nebo pekařských
dílen z provozů, ve kterých pracují různě
znevýhodnění zaměstnanci.

„Domníváme se, že je tu jakási mezera,
kdy firmy a sociální podniky mohou najít
společnou řeč a mnohdy jsou kousek od
sebe, ale neznají se. Na evropské úrovni již
taková spolupráce funguje.“
Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře pro
Pardubický kraj, CzechInvest

Průběh Social Market Fora byl formou speed-datingu

Během dopoledne 250 jednání
Díky zvolené formě speed datingu se stihli

firem není tudíž prázdným pojmem. Sociálně

navíc tolik jednání bychom nestihli s naší

zástupci obou stran seznámit a pobavit každý

prospěšné aktivity firmy často dokonce

další pracovní náplní ani za několik měsíců.

s každým. Během dopoledne se uskutečnilo na

sponzorují. Na pardubickém Social Market

Máme radost, že firmy mají povědomí,

250 dvoustranných jednání včetně konzultací

Foru však sociální podniky nevystupovaly jako

co sociální firma je a že se snažíme pomáhat

zúčastněných se zástupci Úřadu práce, Centra

žadatelé o příspěvek, ale jako rovnocenní

lidem. Reflektuji zde i takového ducha

investic, rozvoje a inovací (CIRI) a CzechInvestu.

obchodní partneři. To také obě strany

zodpovědnosti vůči společnosti.“

Šestiminutový limit na jedno setkání se ukázal

v závěrečném hodnocení velmi ocenily.
Nápad na pořádání této akce vznikl

jako dostatečně dlouhý na to, aby se oba
partneři stihli představit a vyměnit základní

Velký přínos takového setkání vidí i Zdeněk

v pardubické regionální kanceláři CzechInvestu

informace o nabídce a poptávce.

Vacek, manažer Chráněných dílen Fokus

zhruba před rokem, konat se ale mohla

Vysočina: „Vítáme možnost sejít se s firmami

teprve po podrobnějším seznámení

Společenská odpovědnost je dnes již

v neutrálním prostředí. Jejich zástupci zde

s prostředím sociálních podniků, jejich

poměrně rozšířená a pro většinu zúčastněných

fungují jinak, než když je sami jedeme oslovit,

možnostmi i potřebami velkých firem.
Pro realizaci akce bylo potřeba také nalézt
vhodné partnery. Vzhledem k úspěchu
Social Market Fora plánuje regionální
kancelář pokračování a předpokládá,
že se koncept rozšíří i do dalších regionů.
Podporu fóru vyjádřila senátorka Miluše
Horská (zakladatelka Základní a Praktické školy
Svítání pro děti a mládež s kombinovaným
zdravotním postižením) a krajský radní pro
sociální záležitosti Pavel Šotola.
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Podnikavých žen přibývá. Jsou aktivní a vytvářejí
vlastní spolky
Lukáš Černý

Myšlenka rendez-vous podnikavých žen vznikla v pardubické regionální kanceláři
CzechInvestu. Koncept setkávání, kde spolu podnikatelky sdílejí své zkušenosti
napříč různými obory, se však šíří i do dalších regionů České republiky.
Společenská poptávka po podpoře podnikání žen v Česku roste, kopíruje tak
současný celosvětový trend i diskuzi o genderových tématech.

„Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR na začátku tohoto roku
navázala v rámci vlastního nedotačního
projektu „Podnikavá žena“ užší spolupráci
s CzechInvestem. Společně se tak snažíme
podporovat ženy podnikatelky v klíčových
oblastech, které je nejvíce pálí
při rozjezdu podnikání.“
Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR

Agentura CzechInvest dlouhodobě malé

v rámci možností pánem svého času. Právě

a střední podnikání podporuje, proto začala

časovou flexibilitu a možnost samostatného

vznikat myšlenka konceptu rendez-vous

rozhodování považují osoby samostatně

podnikavých žen, tedy platformy pro setkávání,

výdělečně činné za největší výhody podnikání.

vzdělávání, možnosti sdílení a čerpání nových

Studie se zaměřuje na soukromé podnikání

informací. Akce tohoto charakteru úspěšně

a zúčastnilo se jí 10 tisíc respondentů z deseti

proběhly již několikrát v Pardubickém kraji.

zemí světa (České republiky, Německa,

V návaznosti na ně vznikl dokonce spolek

Francie, Nizozemska, Itálie, Portugalska,

Podnikavé ženy z Pardubického kraje.

Rumunska, Turecka, Ruska a Číny).

Tvoří ho zhruba šedesátka podnikatelek
napříč různými obory.

Společenská poptávka po podpoře
soukromého podnikání nejen žen je značná.

Vzhledem k úspěchu těchto setkávání

V průzkumu společnosti METRO se pro ni

Skupina podnikavých a aktivních žen je

a rostoucímu zájmu o ně se tento koncept

vyjádřilo 75 procent respondentů. Souvisí

specifická tím, že zpravidla nedisponuje

postupně rozšiřuje i do dalších regionů

to nepochybně i s aspektem a současným

takovým inovačním potenciálem, který

České republiky. Setkání se nově konala také

trendem rovných genderových příležitostí,

vyžadují programy podpory podnikání,

v Ústeckém kraji a v Praze, kde CzechInvest

kdy například ženy na mateřských dovolených

jako jsou evropské, národní nebo jen

nově navázal spolupráci s Asociací malých

mají komplikovanější podmínky pro podnikání

regionální dotační tituly. Ženský byznys, který

a středních podniků a živnostníků ČR.

a celkově problematičtější situaci oproti

se vedle dalších oblastí zaměřuje na služby

V Ústeckém kraji vznikla dokonce Platforma

klasickému zaměstnání a vůči mužům.

či rukodělné aktivity, v porovnání s projekty

žen Ústeckého kraje, která během jednoho

Tento fakt vnímá 45 procent podnikatelů

zaměřenými na informační technologie

měsíce předběhla velikostí své členské

a podnikatelek v České republice.

a technologické inovace na tuto podporu

základny pardubické ženy.

Řada překážek je přitom zakořeněna

tudíž nedosáhne.

Téměř každá třetí žena v Česku

ve společenských stereotypech.

sní o vlastním podnikání

Jak ukazují průzkumy i zpětná vazba

Z průzkumu, který připravila společnost

ze samotných setkání pořádaných

METRO (2017)1 a jehož šetření proběhlo

CzechInvestem, nejčastějším úskalím pro

během srpna a září 2017, vyplývá, že téměř

začínající podnikatelky je nedostatečná

každá třetí žena v České republice sní

informovanost o možných rizicích a formách

o svém vlastním podnikání. Avšak jen

podpory spjatých s podnikáním. Na setkáních

8 procent z nich věří, že by se jim tento sen

se proto zaobírají tématy jako marketing,

mohl skutečně vyplnit. Jako hlavní důvody

využití sociálních sítí, tvorba a správa

uvádějí například nedostatečnou finanční

webových stránek, sestavení vhodného

podporu či ekonomickou situaci v zemi.

byznys modelu, tvorba e-shopů, zaměstnanci,

Téměř 60 procent dotázaných vidí problém

partnerství s korporátní sférou nebo nyní

v nedostatečné podpoře soukromého

aktuální téma Obecného nařízení o ochraně

podnikání ze strany státu.

osobních údajů (GDPR). Tyto ženy velmi stojí
o networking a sdílení zkušeností napříč

Mentor Karel Raiser představil účastnicím
setkání problematiku finanční validace

I přes tyto nesnáze je motivace žen

různými oblastmi a obory podnikání. Díky

k podnikání velká. Pro polovinu dotázaných

tomu dokážou řešit výzvy společně, navzájem

je důležitá především představa podnikání

se inspirovat či spolu obchodovat a vytvářet

v oboru, který je baví a který jim umožní být

tak pevnou základnu tuzemské ekonomiky.

1

https://www.metroag.de/en/search?q=business%7Cwomen
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Plzeňské Centrum robotiky pomáhá s digitalizací
a učí děti programovat
Milan Kavka

Centrum robotiky je součástí Správy informačních technologií města Plzně, subjektem
zřizovaným statutárním městem Plzeň. Poskytuje informační a komunikační služby
pro západočeskou metropoli a příspěvkové organizace zřizované městem. Školí učitele,
učí děti informatice a pořádá řadu akcí pro veřejnost.
Centrum robotiky si v rámci podpory škol klade

3D tisk, elektroniku, přírodní vědy nebo

za cíl podporovat pedagogy ve smysluplném

využívání dotykových zařízení a online nástrojů

využívání digitálních technologií ve výuce. Jde

ve výuce. Exkurze jsou připraveny pro učitele

o podporu materiální, odbornou i metodickou.

vždy na míru dle věku jeho žáků a předmětů,

V centru jsou pořádány soutěže pro učitele

které vyučuje. Učitelé či pedagogičtí
pracovníci se zde v rámci dalšího vzdělávání

Soutěž pro pedagogy
se nazývá PUMA, tedy
pedagog učící moderně
a atraktivně.
i žáky 1. i 2. stupně základních plzeňských škol.
Soutěž pro pedagogy se nazývá PUMA, tedy
pedagog učící moderně a atraktivně. Mají v ní
za úkol vytvořit výukový digitální materiál, který
bude interaktivní, zajímavý a aktivně zapojí
žáky do vyučovací hodiny.
Podobná soutěž je připravena i pro žáky
2. stupně základní školy a nese název Vyzkoušej
si být učitelem. Žáci se na čas pasují do role
učitelů a vytvářejí výukový materiál, který si ve
své škole také vyzkoušejí odučit. Ve školním
roce 2017/2018 se konal již pátý ročník a jeho
vítěz ohromil porotu svou prací Let´s code.
Jedná se o webovou stránku, která má sloužit
jako elektronická učebnice k výuce základů
tvorby webu. Porotu ohromilo mimo jiné to,
že stránka žákům umožňuje pracovat svým
vlastním tempem.
Poslední soutěž se jmenuje Škrábej, kotě!
Její cílovou skupinou jsou žáci 1. a 2. stupně
základních škol a jejich úkolem je prostřednictvím
nástroje Scratch naprogramovat animaci, kvíz
či hru na téma bezpečnost na internetu;
téma v dnešní době velice aktuální.
Centrum rovněž pořádá exkurze pro mateřské,
základní a střední školy či pedagogické fakulty,
které se zaměřují na programování, robotiku,

pedagogických pracovníků v systému
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
mohou zúčastnit také akreditovaných
seminářů, konferencí či dalších setkání,
například na téma využití tabletů ve výuce,
nebo srazů učitelů mateřských škol.

Robotika jako předmět ve škole
Činnost Centra robotiky je velmi provázaná se
vzděláváním žáků na plzeňských mateřských
a základních školách. Pracovníci centra
pomáhají se začleňováním programování
a robotiky do výuky. Na několika školách se
jedná o režim využívání robotiky ve stávajících
předmětech, jako je například matematika,
anglický jazyk či přírodověda. Na Masarykově

Ukázka humanoidního robota NAO

základní škole dokonce vznikly samostatné
předměty, Základy robotiky určené pro
1. stupeň a Robotika určená pro 2. stupeň.
Učitelé využívají možností ukázkových hodin,
které jsou vedené zaměstnanci centra přímo
na konkrétní škole, možností vzdělávat se
v oblasti programování a robotiky na setkáních
a seminářích nebo možností výuky v tandemu.
V podobném režimu vypomáhá centrum
také v oblasti přírodní věd. Několik škol
totiž vybavilo sadami Pasco pro badatelsky

Kroužky, příměstské
tábory a souteže jsou
zaměřené na grafiku,
fotografii, video, robotiku,
programování, drony, 3D
modelování a 3D tisk.

orientovanou výuku přírodovědných
předmětů. Díky sadám mohou žáci pracovat
v malých skupinkách jako tým, stanovovat
hypotézy, které následně ověřují, a sami
vyvozovat závěry.
Mezi další aktivity patří také volnočasové
vzdělávání dětí a mládeže od 6 do 17 let ve
formě kroužků, soutěží a příměstských táborů.
Ty jsou zaměřené na grafiku, fotografii
a video, ale také na programování, robotiku,
drony, 3D modelování a 3D tisk, přírodní
vědy a elektroniku. Hlavním cílem těchto
volnočasových aktivit je podpora technického
a přírodovědného vzdělání.
K akcím pro širokou veřejnost Centra robotiky
patří víkendové workshopy pro děti, mládež
a jejich rodiče v rámci celoevropského týdne
programování Codeweek, kampaně Hour of Code
nebo Evropský týden robotiky.
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Na Lanškrounsku využívají ve školách speciální
BBC mikropočítače
Tereza Všetečková

Podpora polytechnického vzdělávání v Lanškrouně, desetitisícovém městě na východě
Pardubického kraje, je na vysoké úrovni. Nachází se zde řada úspěšných firem
s vlastním vývojem a výjimečným know-how, které se snaží přispět k tomu, aby se ve
zdejších školách mohli rozvíjet už i ti nejmladší zájemci o techniku.
smajlíky či blikající panáčky a užijí si při tom

největšího počtu dětí. První výsledky na sebe

spousty legrace. Je to vlastně taková škola

nenechaly dlouho čekat a děti z místních škol,

hrou. Micro:bity také přispívají k nalezení

které se pro micro:bit nadchly, se úspěšně

společné řeči mezi světem dětí a dospělých

umísťují v krajských a celostátních soutěžích.

z hlediska přístupu k digitalizaci a celému

Zakladatel Nadačního fondu micro:la Tomáš Zedníček

Před rokem a půl zde vznikl Nadační fond
micro:la, nestátní nezisková organizace, jejímž
cílem je podpořit technologické vzdělávání
v České republice prostřednictvím propagace
mikropočítačů BBC micro:bit. Jak říká zakladatel
této organizace Tomáš Zedníček, snaží se
shromáždit finanční prostředky od sponzorských
firem a organizací, aby mohl zakoupit a posléze
zdarma předávat micro:bity školám.
„Původně jsme se zaměřili na Lanškroun,
nicméně takový projekt se neutají a je o něj
zájem po celé republice. Naše zkušenosti
předáváme i dalším městům, jako je například
Šumperk, Chrudim nebo Olomouc. Stáváme
se vzorem pro podporu lokální ekonomiky
v České republice,“ dodává Zedníček.

digitálnímu věku. Děti mohou zažít, jak

Také v největší lanškrounské firmě AVX se

funguje moderní bezdrátová komunikace

rozhodli, že představí své výrobky dětem

mezi přístroji v domácnosti (pračka, lednička,

prostřednictvím těchto speciálních počítačů.

televize), v nositelné elektronice (chytré mobily,

Úsek technického vývoje vyvinul jednoduchý

hodinky, diagnostika zdraví) či u průmyslových

stroj řízený micro:bitem, který je schopný

systémů (automatizace, robotizace, senzory).

měřit a testovat AVX tantalové kondenzátory.

Programovatelný micro:bit může uvést

Smyslem projektu je ukázat, že micro:bit

do pohybu cokoliv – od jednoduchého

není jen zábavnou hračkou k výuce, ale

autíčka přes domácí větrnou elektrárnu

plnohodnotným procesorem schopným řídit

až po robotickou ruku.

i průmyslový stroj. To, co se děti s micro:bitem
naučí, mohou tudíž později uplatnit jako

Na lokální úrovni lze zatím pozorovat
Společenství firem Lanškrounska, které vzniklo

Agentura CzechInvest tyto aktivity podporuje

v roce 2017, podepsalo společnou deklaraci

nejen účastí na společných akcích v Lanškrouně,

o podpoře lanškrounského školství se všemi

ale i propagací v dalších firmách a městech.

místními základními školami včetně víceletého

Ve spolupráci se Střední školou informatiky

gymnázia, základní školy speciální, Domu dětí

a ekonomie DELTA v Pardubicích zorganizovala

a mládeže i Střední odborné školy a Středního

na přelomu let 2017 a 2018 soutěž Hackathon BBC

odborného učiliště Lanškroun. Ze společného

micro:bit pro žáky základních škol. Tato soutěž

fondu firem a města každá škola obdržela již

je součástí DigiKoalice iniciované Ministerstvem

přibližně 20 až 30 micro:bitů a také 3D tiskárny

školství, mládeže a tělovýchovy, podporující

a další příslušenství k podpoře tvořivosti co

digitální gramotnost občanů České republiky.

BBC micro:bit je kapesní programovatelný
počítač se senzorem pohybu, zabudovaným
kompasem a bluetooth. Umí komunikovat
s mobilem, tabletem i počítačem. Programovat
se dá v různých softwarech a na různých
úrovních. Počítač vznikl jako projekt
veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti
BBC, která ho nejprve zdarma rozdala všem
žákům 7. tříd ve Velké Británii, poté ho začala
prodávat dalším zájemcům. V současné době
se micro:bity rozšiřují po celém světě.
Výhodou této aktivity je, že se všechny děti
k programování dostávají nenásilnou formou,
velmi rychle si dokážou vytvořit například různé
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BBC micro:bit – kapesní programovatelný počítač

Rozhovor s ...

Brněnský start-up boduje v Asii.
Pracuje na zakázkách pro tamní klienty
Lucie Hustolesová, Petr Kopeček

Společnost 60seconds.cz – to jsou psavci, kreslíři a především digitální vypravěči.
Vytvářejí svébytná animovaná videa, která dokážou v šedesáti sekundách říci jindy
obtížně uchopitelné příběhy srozumitelnou a zábavnou formou. Ambice mají vysoké
– chtějí uspět jak v Česku, tak v zahraničí. S tím jim pomáhá i CzechInvest, se kterým
se podívali už například na prestižní konferenci do Tokia. O jejich cestě za úspěšným
podnikáním jsme si povídali se zakladatelem 60seconds.cz Davidem Spáčilem.
naše videa používají často pro interní
komunikaci, a organizace jako různé úřady,
ministerstva, školy a města.

S S krátkými animovanými videi máte
velký úspěch. Jaká k nim ale vedla cesta
a jaké problémy jste museli při budování
podnikání řešit?
Celá idea 60seconds.cz je vlastně strašně
jednoduchá. V 60 sekundách vysvětlíme,
co děláte. Hlavní výhodou je videoprodukce
bez starostí na straně klienta, jistota dodání
špičkového videa v termínu a fixní cena.
A právě přijít s tou jednoduchostí a osekat
vše nepotřebné je většinou to nejtěžší.
Nás to stálo roky experimentování, hromadu
úsilí a prostředků, ale výsledek podle ohlasů
stojí za to.
S Tvoříte především pro komerční subjekty,
ale vaše videa si může objednat kdokoliv
po celém světě. Kdo jsou vaši zákazníci
nejčastěji?
V zahraničí jsou to hlavně start-upy, v České
republice překvapivě spíše korporace, které

S A jaký je ohlas?
Například vedoucí Odboru vnějších vztahů
a informací města Olomouce Bohumil Šíp
řekl, že prvotní reakce na kreslený klip byly
nad jejich očekávání. Ti, kteří jej měli možnost
již zhlédnout, oceňovali vtip, historickou
nadsázku a poetiku kreslené Olomouce.
S Prošli jste programem CzechStarter
agentury CzechInvest pro začínající
společnosti. Kde vidíte jeho největší
přidanou hodnotu? Doporučili byste jej
i dalším začínajícím inovativním ﬁrmám?
Pokud máte projekt s globálními ambicemi
a hodí se vám rady zkušenějších podnikatelů,
doporučuji CzechStarter určitě využít. Pro nás
měl největší přidanou hodnotu mentoring

S V rámci dalšího programu CzechDemo

od Davida Kovalského, který si sám prošel

jste zamířili také na technologickou

budováním firmy, zároveň dobře zná

konferenci Slush Tokyo, kde jste slavili

problémy start-upů a posunul naši

značný úspěch. Jak se vám v Japonsku

firmu, hlavně co se týká nastavení

líbilo a co vám to přineslo?

obchodu a procesů.

O konferenci Slush Tokyo se říká, že je to
něco mezi byznys eventem, TED konferencí
a hudebním festivalem, takže se nám tam
přirozeně líbilo hodně. Navíc jsme se s naším
projektem přesně trefili do toho, co teď
v Japonsku a vůbec v celé Asii klienti řeší.
Dochází tam totiž doslova k explozi videa
všude, kam se člověk podívá. A služba jako
60seconds.cz, produkující ručně kreslená videa
za fixní cenu a s pevným termínem dodání, je
přesně to, po čem by se místní, od start-upů
přes korporace až po státní instituce, mohli
utlouct. Bez podpory programu CzechDemo
bychom se na podobnou událost neměli šanci
podívat. Díky tomu jsme také navázali
v Japonsku první partnerství.
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Pelhřimov: Priority podnikatelsky přívětivého města
Petr Kukla, Adam Joura

Pelhřimov je město známé krematoriem, jímž nedisponuje, skutečným Muzeem
kuriozit, malebnou krajinou Vysočiny, ale i čím dál významnější podporou
místního podnikání. Podnikatelům se zde zkrátka daří a město jim umí nastavit
podmínky tak, aby zde vytvářeli zajímavé pracovní příležitosti. To dokládá míra
nezaměstnanosti, která dlouhodobě patří k nejnižším v republice (Úřad práce,
2018), i nízká fluktuace zaměstnanců. Pelhřimov se stal jakýmsi hubem pro
pracovníky z blízkého, ale i vzdáleného okolí.
či zemědělství. Úspěšnost podnikatelsky

Do průmyslových zón se

přívětivého města loni ukázaly výsledky

investovat vyplatí

celostátního výzkumu Město pro byznys,
ve kterém se šestnáctitisícový Pelhřimov
umístil na prvním místě. Neustálý rozvoj jak
pro-podnikatelských aktivit města, tak
místních podniků ukazuje, že v nastoleném
trendu město nikterak nepolevuje.

Klíčová je výstavba bytů
Důležitou roli při rozvoji podnikání

Na budování místní infrastruktury se město
podílí i finančně. Firmě Agrostroj Pelhřimov
přispělo částkou přes 8,5 milionu korun na
vybudování kruhové křižovatky, která pomohla
vyřešit složitou dopravní situaci. Více než 12
milionů korun Pelhřimov zainvestoval také do
základní technické infrastruktury pro výstavbu
výše zmiňovaných bytových jednotek.

v Pelhřimově sehrála kvalitní a kapacitně
dostatečná dopravní a technická infrastruktura

U průmyslových zón se městu vyplácí

schopná pojmout nové výrobní objekty a zátěž

komplexní přístup jejich přípravy. Na počátku

z nich pocházející. Vedle rozvoje infrastruktury

totiž vykupuje pozemky, proto má plně

průmyslových zón jako takových sehrálo

pod kontrolou, jaké projekty se na nich

důležitou roli i zajištění městské hromadné

uskuteční. Samospráva pak na pozemcích

dopravy. V roce 2016 město uvedlo do plného

zajišťuje vybudování kompletní infrastruktury

provozu také zrekonstruovanou čistírnu

včetně přístupových komunikací. To je pro

Největším místním zaměstnavatelem je

odpadních vod. Zároveň se snaží intenzivně

investory natolik atraktivní, že se například

výrobce zemědělských strojů a celků pro

spolupracovat se stávajícími zaměstnavateli.

pětatřicetihektarovou průmyslovou zónu

Ladislav Med, místostarosta města Pelhřimov

zemědělské a účelové stroje a současný

Lhotka podařilo zcela obsadit do roku 2015.

držitel ocenění EY Podnikatel roku

„Vedení města se s nejvýznamnějšími

Do její přípravy město investovalo od roku

AGROSTROJ Pelhřimov, který zaměstnává

podnikateli schází každoročně, a zná tak jejich

1994 kolem 60 milionů korun a celkově se

2 600 osob a má provozy také v Humpolci

potřeby. Spolupráce s Okresní hospodářskou

v ní usadilo více než 20 firem, které vytvořily

a Počátkách. V posledních letech mohutně

komorou je rovněž na vysoké úrovni a radnice

několik stovek pracovních míst. Pelhřimov

investuje a expanduje. Velkým rozšířením

není tedy odtržena od podnikatelského dění,“

se však nespokojil s obsazením jedné zóny,

prošel i výrobce kufrů RIMOWA CZ, který

říká místostarosta města Ladislav Med. Podle

takže ještě před obsazením Lhotky začal

v Pelhřimově zaměstnává okolo 600 lidí.

něj místní firmy, stejně jako ostatní v republice,

připravovat novou šestadvacetihektarovou

Mezi další významné zaměstnavatele ve

trápí nedostatek kvalifikovaných pracovníků

průmyslovou zónu Ke Skrýšovu. Opět

městě patří také tradiční výrobce kartáčků

a nedostatek bytů.

komplexně, včetně výkupu pozemků

a kartáčů Spojené kartáčovny či výrobce

a budování kompletní doprovodné

elektrotechnických komponent CONTEG.

„Již před třemi roky jsme se proto zaměřili na

infrastruktury. Celkové výdaje města na tuto

Výrobky s vyšší přidanou hodnotou – optická

možnosti výstavby jak rodinných, tak bytových

zónu zatím přesáhly 18 milionů korun,

vlákna a kabely – zde od roku 2016 produkuje

domů. Dnes jsou již lokality připraveny

obsazeno a prodáno je již 80 procent pozemků.

společnost Optokon Kable.

a v letošním roce by mělo dojít k zahájení
výstavby bytů,“ dodává Med. Jedná se zhruba

Lze říci, že Pelhřimovu se na jedné straně

Vedle velkých firem ve městě působí také

o 300 nových bytů, zčásti zaměstnaneckých,

vyplatila značná investiční kuráž a velkorysost,

desítky malých nebo středních podnikatelů

které budují místní podniky, zčásti komerčních.

na druhé straně úzkostlivý výběr soukromých

v oborech, jako je brašnářství, strojírenství,

V příštím roce je v plánu výstavba 50 rodinných

investičních projektů s cílem chránit ve městě

dopravní služby, potravinářský průmysl

domů nedaleko nových průmyslových zón.

již usazené firmy.
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Smart technologie nejen pro velká města:
bikesharing
Radka Rajnochová

Hlavním smyslem konceptu chytrých měst je zlepšení kvality života obyvatel
a zefektivnění správy měst v souladu s principy udržitelného rozvoje. Jednou
z klíčových oblastí, kterou se smart city zabývá, je doprava. Počet osobních
automobilů každoročně roste, alternativu k nim představuje ale stále populárnější
sdílení kol, tak zvaný bikesharing. O tom, že nemusí nutně fungovat jen ve
světových metropolích, ale i na menších městech, jsme si povídali s Vítem Králem,
koordinátorem projektu Živé Milevsko – Smart Region.
na kterém chceme ukázat, jak smart technologie

nebo se na úrovni regionu zabýváme nakládáním

mohou v mnoha oblastech změnit náš

s odpady. V neposlední řadě připravujeme

každodenní život.

tři hlavní strategie pro město Milevsko.

S Jak bude bikesharing v Milevsku fungovat?

S Čím se budou zabývat?

Připravili jsme malý projekt, který je

Veřejným prostorem, podporou podnikání,

s drobnými úpravami použitelný ve všech

kulturou a sportem. Je dobré využít každou

městech, obcích i městských částech – projekt

smysluplnou moderní technologii, která

půjčovny elektrokol. V regionu jsme navrhli

pomůže zlepšit život v dané lokalitě.

rozmístit čtyři speciální nabíjecí stanice na

Nejdále jsme zatím s výstavbou milevského

S Co vás vedlo k myšlence zavedení

elektrokola a do města Milevska umístit

Podnikatelského parku, v rámci kterého je

bikesharingu v Milevsku?

i malou půjčovnu kol. V plánu je rovněž

naprojektován i podnikatelský inkubátor.

Na úplném začátku byla otázka, která napadne

mobilní aplikace pro veřejnost.

Vít Král, koordinátor projektu Živé Milevsko
– Smart Region

každého, kdo se fenoménem smart city
zabývá – jak v praxi ukázat veřejnosti,

S Proč právě elektrokola?

že občané a další zájmové skupiny jsou

Protože elektrokola nám pomáhají mazat

nedílnou součástí projektu?

různé hendikepy a odlišnosti, jako je čas,
nadmořská výška, pohlaví, věk, fyzická

S A jak do dopadlo?

připravenost či finanční možnosti. V Evropě

Celé smart city je o změně myšlení a přístupu

jsou elektrokola již dnes zajímavou dopravní

Jaké jsou výhody bikesharingu?

společnosti k utváření veřejného prostoru

alternativou. Město se stává zdravějším

+ trvale udržitelný druh dopravy

jako k místu, kde žijeme, a to nejen za pomoci

a zvyšuje se kvalita života. Pro vedení města

+ vysoká přepravní rychlost na krátké vzdálenosti

moderních technologií. Hledali jsme jednoduchou

Milevska je hlavním cílem budovat město,

+ šetrnost k životnímu prostředí

a všem známou činnost, na které bychom

které bude lepším místem pro život.

+ zlepšení kondice, zdraví a spokojenosti občanů
+ optimalizace využití městského prostoru

ukázali, že je tato změna možná. A objevili
jsme kolo! Na kole se učil jezdit snad každý

S Jaké máte další plány v oblasti smart city?

+ relativní snížení nehodovosti

a většina z nás ho používá v různých intenzitách

V kooperaci s okolními městy a podnikatelskými

+ zlepšení dopravní situace ve městě

po celý život. Kolo bylo spojovacím prvkem,

subjekty řešíme také myšlenku carsharingu

+ nízká a efektivní investice

Z historie bikesharingu
První bikesharingový systém zavedl Amsterdam již v roce 1965. Stejně barevná kola nabídlo město občanům zcela zdarma a nechráněná proti krádeži.
Nemůžeme se tak divit, že tento projekt skončil již krátce po spuštění neúspěchem. Druhá generace sdílených kol byla vybavena zámkem na mince, jak to
známe dnes u nákupních vozíků, a vrácení bylo možné jen na předem určených místech. Ve třetí fázi byla zavedena identifikace uživatelů, a to přes čipové
karty nebo mobilní telefon. Krádežím měl zabránit i ne příliš atraktivní vzhled kol – výrazné barvy, reklamní potisky či dámský rám. Čtvrtá generace sdílených
kol zavádí technologické novinky – například vyhledání kola dle GPS. Díky tomu dochází k rapidnímu poklesu odcizených kol.
Pro koncept smart city je pak nejzajímavější poslední – pátá generace. Ta rozšiřuje nabídku sdílených kol o elektrokola. Začlenění elektrokol
do bikesharingových systémů výrazně rozšiřuje počty potenciálních uživatelů. Elektrokola mohou být zaváděna do měst s kopcovitým terénem a nabízejí
výbornou alternativu pro obyvatele, kteří by jinak použili automobil.
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Je jednou z možností rozvoje malých obcí jejich
slučování?
Michal Heinzl

Pokud vezmeme celkový počet obyvatel Česká republiky a vydělíme ho počtem obcí,
dostaneme číslo 1 690 – přesně tolik obyvatel připadá v průměru na jednu obec.
V porovnání s ostatními evropskými státy zaujímáme v tomto ohledu první místo,
žádný totiž nemá v průměru menší obec než Česká republika.
Tabulka 1: Průměrná velikost obce ve vybraných státech Evropy
Stát

Počet obyvatel

Počet obcí

Průměrný počet obyvatel na jednu obec

Česká republika

10 578 820

6 258

1 690

Francie

66 989 083

36 658

1 827

Slovensko

5 435 343

2 930

1 855

Rakousko

8 772 865

2 100

4 178

Německo

82 521 653

11 313

7 294

Polsko

37 972 964

2 497

15 207

Litva

2 847 904

60

47 465

Dánsko

5 748 769

98

58 661

Velká Británie

65 808 573

419

157 061
Zdroj: Local and Regional Governments in Europe: Structures and competences, 2016

Pohled do historie

osamostatnit, musí mít minimálně 1 000

kterých je v naší republice 76 procent

V posledních 100 letech se počet obcí na našem

obyvatel, vlastní katastrální území, které

z celkového počtu. Jakou přesnou příležitost

území výrazně měnil. Zatímco v roce 1921 se

sousedí alespoň s dalšími dvěma obcemi,

slučování představuje, si uveďme na

na území Čech, Moravy a Slezska nacházelo

a občané musí k tomuto procesu vyslovit

konkrétním příkladu dvou nejmenovaných

11 417 obcí, v roce 1990 jich bylo jen 4 100. Takto

souhlas v místním referendu. Původní obec

sousedních obcí. Obec „A“ měla v minulém

rapidní úbytek způsobilo několik skutečností.

však musí mít po oddělení také alespoň 1 000

roce 500 obyvatel. Sousední obec „B“ měla

Za prvé to byl vznik vojenských újezdů

obyvatel a vlastní katastrální území sousedící

v témže roce 300 obyvatel. Od roku 1980

v 50. letech a následné vybudování železné

s dvěma dalšími obcemi či jednou obcí

do roku 1990 spolu tvořily jeden celek, poté

opony, za druhé pak zavedení střediskové

a jedním cizím státem.

se však oddělily. Podíváme-li se na jejich
rozpočty v roce 2017, zjistíme zajímavou

soustavy osídlení, kdy byla celá řada malých
obcí proti své vůli připojena k větším sídlům.

Oproti tomu při slučování nebo připojování

věc. Obě dvě shodně vydaly 62 procent

Zejména tyto obce se pak na začátku

obcí nestanovuje zákon žádná číselná kritéria.

svého rozpočtu na veřejnou správu, tj. na

90. let díky uvolnění politické situace opět

Jediným požadavkem je to, aby spolu dané

chod místního obecního úřadu a odměny

osamostatnily. Další je následovaly po roce 1993

obce sousedily. Poté už zbývá jen splnit

pro zastupitelstvo. Oproti tomu na služby

po definitivním zrušení střediskové soustavy.

několik menších formalit.

pro obyvatelstvo vydala obec „A“ pouze 26

Co říká zákon o obcích

Jakou příležitost představuje

V roce 2000, kdy nabyl účinnosti zákon

slučování obcí?

o obcích, se ztížily podmínky pro oddělování

Slučování obcí představuje příležitost

Zákon o obcích z roku 2000 ve svém druhém

obcí. Pokud se dnes chce část obce

především pro malé obce do 1 000 obyvatel,

paragrafu uvádí, že „obec pečuje o všestranný
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procent financí a obec „B“ jen 31 procent.
Tyto údaje přehledně demonstruje tabulka 2.

Obec pro byznys

Tabulka 2: Rozpočty obcí „A“ a „B“ v roce 2017
Obec A

Obec A

Obec B

Obec B

Bezpečnost státu a právní
ochrana

321 000 Kč

5%

206 000 Kč

5%

Doprava

439 000 Kč

7%

89 000 Kč

2%

Služby pro obyvatelstvo

1 624 000 Kč

26 %

1 228 000 Kč

31 %

Všeobecná veřejná správa
a služby

3 897 000 Kč

62 %

2 491 000 Kč.

62 %

VÝDAJE CELKEM

6 281 000 Kč

100 %

4 014 000 Kč

100 %

Zdroj: Monitor – informační portál Ministerstva financí (2018)

rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“.
Jestliže však obec vynakládá téměř dvě třetiny

Tabulka 3: Dostupnost služeb v obcích „A“ a „B“

svého rozpočtu na chod vlastního aparátu,
pak je jasné, že rozvoj území a uspokojování

Obec A

Obec B

potřeb občanů není takové, jaké by mohlo být.

Mateřská škola

ANO

NE

Co by sloučení znamenalo

Základní škola – 1. stupeň

ANO

NE

Základní škola – 2. stupeň

NE

NE

Praktický lékař

ANO

NE

Dětský lékař

NE

NE

Stomatolog

NE

NE

Pošta

ANO

NE

pro občany?
Starostové, ale i občané malých obcí
o slučování slyší neradi. Tento negativní
postoj má jistě opodstatnění v minulosti, kdy
docházelo k nařízenému slučování, po kterém
byla řada připojených obcí na okraji zájmu.
Dalším častým argumentem proti územním
změnám, který se dnes objevuje, je ztráta
obecní identity a místní soudržnosti, ale také

Zdroj: CzechInvest, 2018

větší docházková vzdálenost na obecní úřad.
Právě zrušení jednoho obecního úřadu

Možnosti meziobecní spolupráce

dostatek prostředků na financování společných

po sloučení obcí by mělo fakticky přinést

Některé obce již dnes společně provozují

služeb, je to určitě vhodná volba spolupráce.

finanční úsporu, ze které by následně mohly

vybrané služby (například mateřské a základní

Pokud však obec není schopna zajistit ani

být financovány rozvojové projekty obou

školy). Tato spolupráce je většinou postavena

jednu službu pro své obyvatele, viz obec „B“,

původních obcí nebo zřízení služby, která

buď na vzájemné smlouvě, nebo na členství

je na zvážení, zda sloučení se sousední obcí

doposud v obou obcích chybí.

v dobrovolném svazku obcí. Pokud mají obce

není nejvýhodnějším řešením pro její obyvatele.
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Made in Litomyšl sdružuje desítky firem
i kreativců
Tereza Všetečková

Litomyšl je atraktivním místem pro život hned z několika důvodů. V Pardubickém kraji
je možná dokonce nejatraktivnějším, vždyť počet obyvatel zde v roce 2017 vzrostl o 181.
S tím mohou soupeřit pouze desetkrát větší Pardubice, kde přibylo 291 lidí. Ve zdejším
spolku Made in Litomyšl se sdružují aktivní a kreativní lidé.
„Počet obyvatel roste a díky tomu se zvýší
i daňové příjmy. Litomyšl patří mezi pět měst
v republice s nejnižším podílem lidí v exekuci,
nejnižší nezaměstnaností a zločinností,“
vypočítává starosta města Radomil Kašpar.
„Myslím, že jsme dobrá lokalita pro život,“
doplňuje. Lidé míří do Litomyšle hlavně
za bydlením, dobrou infrastrukturou a pestrou
nabídkou kultury a sportu. O zdejší stavební
parcely je velký zájem, proto město chystá
další pozemky.

Lázně ducha, Litomyšl

V roce 2016 tiskárna H.R.G., pralinkárna
Chocco café a výrobce originálních bloků

Bez dotací?“ říká Tupec. „Prvotní myšlenky

spolkového a společenského (potažmo

young block iniciovaly vznik spolku s názvem

směřovaly pouze na lidi, kteří opravdu něco

i obchodního) rozvoje města, které mám rád

Made in Litomyšl. Jak říká jednatel H.R.G.

vyrábějí, ale stále nás oslovovali další, kteří

a kde žiju s rodinou,“ vysvětluje Edlman.

tiskárny Leoš Tupec: „Je parádní žít ve městě,

nabízeli třeba skvělé služby. Vznikl tak spolek,

Členy spolku jsou jak velké české výrobní firmy,

kde se lidé umějí aktivně bavit, rádi se scházejí

který sdružuje podobně smýšlející lidi. Už nás

například i největší zaměstnavatel ve městě

a mluví spolu.“

je více než 40! Tolik lidí a firem, co jsou hrdí na

Saint-Gobain Adfors CZ, tak živnostníci

svoje město a na své výrobky a služby neváhají

z oblasti obchodu, služeb a výroby.

Podle ředitele rodinné tiskárny H.R.G. Leoše

použít značku Made in Litomyšl,“ dodává.
Mezi úspěšné projekty sdružení patří například

Tupce bylo pro zakladatele spolku inspirací
město Leiden, kde vznikl zajímavý komunitní

Prvotní nápad o vzájemné spolupráci

vydávání netradičních pohlednic nebo mapy

projekt. „Sdružil všechny umělce živnostníky

litomyšlských firem byl dotažen až po vzniku

Made in Litomyšl. Mapa města zobrazuje sídla

podnikající ve městě a ti vytvořili nádhernou

spolku Made in Litomyšl. Jeho ředitelem

všech členů spolu s krátkým popisem jejich

knihu, kde každý umělec představil sebe

se stal David Edlman ze společnosti young

činnosti a fotografiemi vybraných turistických

i svoje řemeslo. Skvělý nápad, řekli jsme si.

block. „I když to pro mne znamená nemálo

míst. Členové spolku se také každoročně

Proč něco takového nezkusit u nás v Litomyšli?

administrativní práce, dělám to rád, protože

účastní akce Lázně ducha a propagují projekt

Je možné, aby něco vzniklo odspodu?

to považuji za svůj osobní příspěvek ke zlepšení

na svých webových stránkách. Poukazují
na často nenápadné, ale zajímavé aktivity,
výrobce a kreativce. K nim patří například

Filozofie spolku Made in Litomyšl

šperky z litomyšlského studia Laura Jonas
Jewellery, které exkluzivně k 450. narozeninám
litomyšlského zámku vytvořilo i náušnice

Tvoříš
v Litomyšli?

ve tvaru sgrafita, nebo zdejší šicí centrum
Český patchwork Renaty Edlmanové.

Jsi hrdý na své
výtvory a místo,
kde žiješ?

Made

in Litomyšl

Spolupráce v rámci sdružení přináší všem, kteří
se nechávají inspirovat litomyšlským geniem
loci, nové kontakty, nápady a zkušenosti. A také
dobrý pocit, že kolem sebe našli spoustu stejně

Chceš se potkat
s podobnými
lidmi?

naladěných lidí. Jako dobrovolníci přispívají
k zajímavějšímu životu ve městě. Litomyšl
prostě své podnikatele, občany, patrioty baví.
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Rozhovor s ...

Daitó Ryu: Setkání podnikavých žen nás vždy
inspiruje k novým nápadům
Tomáš Vlasák a Tereza Všetečková

Koncept platforem podnikavých žen zažívá v dnešní době velký boom a úspěch.
Ženy podnikají napříč různými obory. Chtějí se navíc potkávat, vzájemně se
inspirovat a propojovat své aktivity. Příkladem organizace, které se to podařilo
ukázkově, je pardubická škola bojových umění Daitó Ryu. O tom, jak škola
spolupracuje s řadou podnikavých žen, zaměstnává handicapované a připravuje se
na export, jsme si povídali s majitelkou rodinné firmy Radkou Šarochovou.
S Co si můžeme představit pod názvem

ve městě. Bonusem je samozřejmě sdílení

S Například?

Daitó Ryu?

zkušeností s ostatními, společné prezentace

Při prvním setkání jsme se inspirovali

Daitó Ryu se zabývá podporou tělovýchovné

na regionálních akcích, kterých je velké

přednáškou k marketingu a webovým

a sportovní činnosti mládeže a dospělých

množství. Vidíme zde velký potenciál do

stránkám, poté zaměstnávání znevýhodněných

v oblasti bojových umění a dalších aktivit na

budoucna, příští rok zase můžeme vymyslet

osob na trhu práce a naposledy zase

rozvoj výkonnostního a sportovního vyžití.

projekt s někým jiným, kterého bychom mimo

k GDPR. Kromě práce v klubu ještě

Náš klub se pyšní nejpočetnější základnou

spolek běžně nepotkali. Díky podnikavým

rozjíždíme svoji značku sportovního oblečení

svěřenců v Pardubickém kraji. V současné

ženám jsme narazili i na aktivity CzechInvestu.

pro úpolové sporty.

Rozjíždíme svoji značku

S Přemýšleli jste i o zahraničních trzích,

době je pod ním zapsáno 450 judistů. Někteří
z nich reprezentují klub na závodech v České
republice, účastní se ale i mezinárodních

sportovního oblečení

závodů a kempů. Organizujeme sportovní

S V čem vám pomohl CzechInvest?

na Českou republiku?

kroužky ve školách, pořádáme příměstské

Zajímavým setkáním byla díky CzechInvestu

Zatím jsme v začátcích, připravujeme e-shop.

i pobytové tábory a účastníme se veřejných

jarní návštěva na UMPRUM v Praze. Jednalo

Začneme u nás, ale rádi bychom i na sousední

akcí pořádaných městem Pardubice. Například

se o projekt Komunikační platformy, kde jsme

trhy. Z tohoto důvodu jsme se také obrátili

Olympijského parku a Sportovního parku

měli možnost potkat se s mladými designéry.

na CzechInvest, kde nám byly doporučeny

na Špici či veřejných vystoupení.

Nyní je náš klub v kontaktu s designérkou

služby sesterské organizace CzechTrade. Díky

Kristýnou Duhovou, kterou jsme oslovili

ní jsme se propojili se zástupci zahraničních

S Ve škole zaměstnáváte i zdravotně

pro realizaci návrhu jednotného klubového

kanceláří CzechTrade ve světě. Jsme rádi, že

postižené osoby a pomáháte sociálně

označení. Dále jsme pravidelnými účastníky

předtím, než začneme nějaké exportní aktivity,

slabším. Osvědčila se vám tato kombinace?

Rendez-vous Podnikavých žen v Pardubicích.

se můžeme poradit s někým, kdo zná daná

Ano. Velkou zajímavostí je, že máme pouze tři

Tato setkání nám vždy přinesou do podnikání

specifika trhu, žije v místě, a tak se vyhneme

zaměstnance, z toho dva jsou handicapovaní.

něco nového.

zbytečným chybám.

nebo se s novou značkou zaměříte spíše

Pro naši organizaci zároveň pracuje velký
počet dobrovolníků. Náš klub navštěvují také
děti ze sociálně slabších rodin. Těmto rodinám
se snažíme pomoci a propojujeme je
s nadačními fondy. Cvičí u nás děti umístěné
v Klokánku nebo z dětského domova.
S V Pardubicích funguje spolek Podnikavé
ženy z Pardubického kraje, kterého jste
součástí. Jak vám toto propojení pomohlo
v regionálních aktivitách?
Daitó Ryu se připojilo na podzim loňského
roku. Jedna z podnikaných žen pak dala
dětem z našeho klubu jako vánoční dárek na
150 kusů zdravých balíčků. Dále připravujeme
například pravidelné hodiny juda pro

Pardubická škola bojových umění Daitó Ryu (ZŠ Pardubice-Spořilov)

soukromou základní školu, ale i jiné školy
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Klíčem k větší prosperitě Zlínského kraje jsou inovace
RK Zlín

Hlavním posláním soutěže Inovační firma Zlínského kraje je přispět k větší
konkurenceschopnosti firem ze Zlínského kraje a tím zvýšit ekonomickou
stabilitu regionu. Oceňovány jsou úspěšné firmy, které umějí modifikovat
stávající nebo vyvíjet nové výrobky a služby dříve než konkurenti na trhu.
Cílem je podnítit i další podnikatele a společnosti k tomu, aby více inovovali.
V květnu 2018 odstartoval šestý ročník soutěže

a výzkumu i akademických pracovníků.

Inovační firma Zlínského kraje. Hlásit se

Slavnostní vyhlášení oceněných se uskuteční

Technologické inovační
centrum Zlín

mohou firmy, které během posledních dvou

14. listopadu 2018 ve Zlíně.

Technologické inovační centrum Zlín je

let významným způsobem inovovaly produkt,

společným podnikem Zlínského kraje

služby či proces a uvedly tuto inovaci na trh

Pilotní ročník soutěže se konal v roce 2009.

a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Sídlí

do konce roku 2017.

Od roku 2010 je pořádána ve dvouletých

v továrním areálu, kde mimo jiné nabízí služby

cyklech, tedy v letech 2010, 2012, 2014, 2016

vědeckotechnického parku, podnikatelského

Cílem soutěže je nejen ocenit a zviditelnit

a 2018. Za tu dobu se soutěž stala pevnou

inkubátoru či coworkingu. Vedle soutěže

nejlepší podnikatelské subjekty v oblasti

součástí aktivit Zlínského kraje vedoucích

Inovační firma Zlínského kraje pořádá

inovací, ale podnítit i další k vyšší míře

ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu.

Technologické inovační centrum Zlín také

inovací. Hledají se úspěšné, progresivní

„Podařilo se nám vzbudit zájem firem

soutěž Můj první milion a realizuje projekt

firmy z regionu, které díky inovacím získávají

i novinářů, do odborné poroty jsme získali

Smart Akcelerátor Zlínského kraje, který

velkou konkurenční výhodu a daří se jim

odborníky z mnoha oblastí,“ uvádí jednatelka

podporuje strategické projekty rozvíjející

prosazovat i na zákaznicky náročných trzích.

Technologického inovačního centra Zlín

inovační prostředí firem ve Zlínském kraji.

Daniela Sobieská.

Centrum letos obhájilo akreditaci Společnosti

Soutěž je vyhlašována Zlínským krajem,

vědeckotechnických parků ČR. Vzhledem

který pořádáním tradičně pověřuje

Soutěž a její poslání navazují na strategické

k tomu, že je aktuálně na seznamu vybraných

Technologické inovační centrum Zlín.

rozvojové dokumenty kraje, v nichž jsou

členů jen třináct subjektů, které musí splnit

Zájemci se mohou hlásit až do 28. září 2018

identifikovány problémy, které brání

přísné podmínky od minimální plochy pro

na www.inovacnifirma.cz. Podané přihlášky

zvyšování konkurenceschopnosti v oblasti

firmy přes prokázaný transfer technologií až

posuzuje tým odborníků složený z osobností

vývoje, inovací či výzkumu a tím dalšímu

po kvalitní poradenství, jde zároveň o ocenění

podnikatelské sféry, z oblasti vědy

ekonomickému rozvoji regionu.

kvality nabízených služeb.
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Galerie vítězů
Rok 2009 – 5M s.r.o., Kunovice
5M je ryze česká firma, která se zabývá vývojem a výrobou kompozitních a sendvičových materiálů pro široké rozpětí odběratelů. Specializuje se na
náročné aplikace a speciální produkty, opírá se o vlastní silné vývojové oddělení. Dnes má zhruba 200 zaměstnanců a moderní výrobní prostory
o velikosti 5 tisíc čtverečních metrů. Mezi její klienty patří především výrobci letadel, nákladních automobilů, autobusů či kolejových vozidel.
Velkou část produkce firma dodává přímo zahraničním zákazníkům, a to převážně na Slovensko, do Švýcarska, Itálie, Německa a Slovinska.
Kunovická společnost v soutěži uspěla i v roce 2010 – tehdy obdržela čestné uznání.

Rok 2010 – KOMA Modular, s.r.o., Vizovice
V roce 2010 ještě nebyla modulární výstavba tak běžná, jako je tomu nyní. Málokdo si dokázal představit, že z obytných kontejnerů či stavebních buněk
se dají postavit barevné školky, komfortní sídla firem nebo luxusní nízkoenergetické obytné vilky, které se v případě potřeby dají snadno a rychle
rozebrat a přesunout na jiné místo. Firma je výrazně orientována na export, zaměstnává asi 250 pracovníků a má velkou zásluhu na tom, že modulární
výstavba získala ve stavebnictví své pevné postavení. Vedle řady ocenění na výstavách a veletrzích proto získala titul Inovační firma Zlínského kraje
2010, celkem třikrát si pak odnesla ze soutěže i čestné uznání.

Rok 2012 – Česká zbrojovka, a.s., Uherský brod
Česká zbrojovka je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. Prvenství v soutěži si zasloužila za rozsáhlé inovace svého sortimentu.
Díky tomu se jí podařilo zvýšit tržby i zisk o 20 až 30 procent, navíc současně při snížení provozních nákladů. Firma patří k největším výrobcům ručních
palných zbraní – nabízí široké portfolio od vzduchovek přes pistole až po útočné pušky a granátomety. Vyváží je zákazníkům do více než stovky zemí světa.

Roky 2014 a 2016 – Avex Steel Products, s.r.o., Otrokovice
Výrobce speciálních ocelových skladovacích a přepravních systémů, společnost Avex Steel Products zvítězil v roce 2014 i 2016. Portfolio svých zhruba
dvou tisíců výrobků neustále inovuje. Produkce firmy naplní několik kamionů týdně. Firma je stabilním a flexibilním dodavatelem certifikovaných
skladových a přepravních palet, beden, kontejnerů a ocelových konstrukcí zejména v automobilovém průmyslu.

20

Podnikatelská infrastruktura

Jihočeské podnikatelské vouchery podpoří
rozvoj malých a středních podniků
Jan Vanžura

Program podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací
s názvem Jihočeské podnikatelské vouchery je jednoduchý dotační nástroj
s nízkou administrativní náročností a s možností rychlé realizace projektů.
Byl připraven s cílem podpořit rozvoj malých a středních podniků z Jihočeského
kraje, podnítit realizaci inovačních aktivit a současně je stimulovat ke kontaktování
výzkumných organizací a k zahájení či rozšíření jejich vzájemné spolupráce.
výzkumné organizace, které by za uvedenou

právní subjektivitou (včetně OSVČ)

službu musely podniky hradit ze svého,

a vlastnickou strukturou. Podmínkou účasti

přičemž žadatelé mají možnost získat služby

však je, aby se jednalo o podnik, to znamená

v hodnotě až 150 000 korun.

subjekt, který vykazuje vlastní hospodářskou
činnost. Tento podnik musí mít maximálně

Jihočeské podnikatelské vouchery jsou určeny

Podporovanými aktivitami jsou například

250 zaměstnanců a zároveň sídlit či vlastnit

pro podniky, které potřebují vyřešit specifický

měření, diagnostika, testování, zkoušky, návrh

provozovnu na území Jihočeského kraje.

problém při zavádění konkrétní inovační

nových systémů, unikátních konstrukčních

Žadatelé mají možnost začít realizovat projekty

aktivity (například složitou laboratorní

řešení, vývoj softwaru, hardwaru, modelování,

dnem podání žádosti, takže nemusí čekat

analýzu), kterou vlastními kapacitami

optimalizace procesů či design nových

několik týdnů až měsíců na vyhodnocení.

nezvládnou. Tento problém mohou vyřešit ve

výrobků. Online žádosti je možné podávat

Proces podání žádosti je velmi přehledný

spolupráci se specializovaným pracovištěm

až do 27. září 2018.

a administrativně nenáročný, i proto
dotační program za čtyři roky trvání přilákal

výzkumné organizace. Na podporu takovéto
spolupráce je určen podnikatelský voucher

Program neklade žádná omezení z hlediska

131 žádostí, z nichž 58 bylo podpořeno

pokrývající 75 procent nákladů služby

odvětví. Žádat o něj může podnik s jakoukoliv

částkou přesahující 6,5 milionu korun.

Garantem schématu je Jihočeský kraj, administrátorem a poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu je Jihočeský vědeckotechnický park,
který je Jihočeským krajem vlastněn. Veškeré potřebné informace včetně textu aktuální výzvy jsou dostupné na webových stránkách programu
www.inovoucher.cz. Případné dotazy zodpoví Jan Vanžura na vanzura@jvtp.cz.

TIP na financování brownfieldů
ve veřejném vlastnictví
RK Olomouc

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

programu se mohou přihlásit obce, svazky

Více o programu lze nalézt na

společně s agenturou CzechInvest připravilo na

obcí a kraje, jejichž katastrální území leží

www.brownfieldy.eu/financni-podpora/.

roky 2017 až 2023 dotační program Regenerace

na území strukturálně postižených krajů

a podnikatelské využití brownfieldů, ze kterého

– Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského

Případné dotazy je možné směřovat

je možné podpořit nákup a následnou

– anebo v hospodářsky problémových

na brownfieldy@czechinvest.org nebo

celkovou rekonstrukci brownfieldů pro

regionech definovaných Strategií regionálního

na zástupce CzechInvestu v jednotlivých

podnikatelské účely. Do jednotlivých výzev

rozvoje ČR na období 2014 až 2020.

regionálních kancelářích.
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Potenciál místní ekonomiky
Konference nejen pro starosty
Jak mohou obce podpořit svůj hospodářský rozvoj? Proč je důležité strategicky plánovat? A muže být každá obec investičně
atraktivní? Přijďte s námi diskutovat o tématech regionálního rozvoje.

10. září 2018 | 13:30–20:00 | CAMP | Vyšehradská 51, Praha 2
Vstup na konferenci je zdarma.
Registrujte se na e-mailu: praha@czechinvest.org

Program:

Celou konferencí vás provede moderátor Filip Horký.

CAMP
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Bývalá textilka Tosta na Chebsku opět ožije.
Město chystá revitalizaci areálu
Petr Schaller

Historie a současný stav areálu textilní továrny Tosta v Plesné na Chebsku
– původní textilky Lehrman, která byla v roce 1948 znárodněna – je typickým
příkladem osudu průmyslových staveb přelomu 19. a 20. století. Staveb ještě
příliš mladých na památkovou ochranu, ale již příliš starých na jejich ekonomicky
udržitelné využití v současnosti.
Uspořádání vnitřních prostor často

začíná být svému okolí nebezpečný. Město

Architektonicky nejhodnotnější je hlavní

vícepodlažních objektů bývalých výrobních

Plesná však získalo dotaci na revitalizaci

budova podniku, která je situována podél

provozů nevyhovuje požadavkům současných

areálu, která mu bude poskytnuta z Programu

komunikační tepny města a kolem které

podniků a jejich průmyslové výroby, která by

přeshraniční spolupráce Česká republika

bude procházet i nově budovaná silniční

byla zbytečně nákladná a mnohdy obtížně

– Svobodný stát Bavorsko a Česko-německého

komunikace z německého Bad Brambachu.

realizovatelná. Proto tyto komplexy až na

fondu budoucnosti. V plánu je realizace

výjimky dožívají do doby, než se najdou

projektu s pracovním názvem Muzeální

Právě část hlavní budovy by při plánované

finanční prostředky na jejich demolici.

centrum „Tosta“ Plesná – Erbendorf.

revitalizaci měla zůstat zachována, konkrétně

Stejný osud by pravděpodobně čekal

Továrna je dominantou v Plesné

a architektonicky nejhodnotnějšími prvky

i dlouhá léta nevyužívaný objekt Tosty,

Továrna Tosta se nachází v původním středu

– například fasádu členěnou jednoduchými

který se v současnosti nárazově využívá jako

obce a za přibližně sto let své existence

pilastry, severní nároží s velkorysým

paintballové hřiště. Areál ale chátrá a pomalu

se stala její nezaměnitelnou dominantou.

pětipodlažním vikýřem a jižní zaoblené

se bude jednat o nárožní segmenty

Vizualizace návrhu areálu po rekonstrukci
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nároží původního vstupu. Zachován
bude také půdorys dalších objektů areálu
a monumentální kruhový komín s jednoduchou
hlavou o výšce přibližně 77 metrů.

O příběhy česko-německého
pohraničí se podělí místní
Při vytváření návrhu revitalizace areálu brali
jeho autoři v potaz nulový komerční potenciál
staveb, jejich charakteristiku i technický stav.
Ten vyloučil další komerční využití, nový areál
by ale měl posílit občanskou vybavenost města.
Záměrem projektu bylo nalézt kompromisní
řešení, které bude vypovídat o původním
účelu stavby a připomínat průmyslovou stavbu
přelomu století, do budoucna ale nebude
zatěžovat rozpočet města.
V rekonstruovaných prostorách vzniknou

Vizualizace návrhu areálu po rekonstrukci

interaktivní expozice pohnuté historie

česko-německého pohraničí. Projekt je svým
tématem i rozsahem jednoznačným přínosem
nejen právě pro oblast pohraničí a vztahy
mezi oběma zeměmi obecně, ale i pro mladé
generace, které již tolik historické události
nereflektují, a pokud ano, tak často zkresleně.
Na expozici se autentickým vyprávěním
podílejí lidé, kteří tuto dobu zažili a kterým
bezprostředně změnila osudy. Projektové
téma je svým způsobem nové a zároveň
důležité v mezinárodním kontextu, protože
se dotýká někdejšího soužití obou národů
a dlouhá léta tabuizovaného odsunu původního
obyvatelstva. Vysvětluje a objasňuje také
Vizualizace návrhu areálu po rekonstrukci

poválečné dosídlení obce a osudy původních
obyvatel v nové vlasti.

Současný pohled na chátrající areál čekající na revitalizaci
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Příběh úspěšné revitalizace: Z Pilnáčkovy továrny
se stává moderní multifunkční komplex
Tomáš Tázlar

Ten příběh začínal pro stovky restituentů začátkem devadesátých let velice
podobně. Zabavené průmyslové budovy, pozemky či vily se postupně vracely
dědicům původních majitelů. Často tristní stav nově nabytého majetku však
znemožnil v mnoha případech obnovu, a ten tak téměř třicet let od revoluce
stále leží ladem. Jedním z navrácených majetků je i areál Pilnáčkovy továrny
v centru Hradce Králové. Industriální komplex budov sloužil od konce 19. století
k výrobě mýdla, svíček či voňavek. V době první republiky patřila továrna
k předním producentům a exportérům. Postupně se do ní díky snaze nového
majitele vrací život.
Historie versus moderna
Prvním a nejdůležitějším cílem bylo získat
významný podnikatelský subjekt, který by
platbou nájemného dlouhodobě zajistil
přinejmenším pokrytí režijních nákladů na
chod areálu. Po více než šestiletém vyjednávání
s úřady i místními podnikateli se podařilo na
nezastavěném okraji pozemku vybudovat
obchodní dům. Ten má smlouvu na třicetiletý
pronájem a v případě, že nebude prodloužena,
může být demontován a vzniklá volná plocha
bude využita k jiným účelům. Vedle pronájmu
se supermarket zavázal i k úpravě okolního
Nový plášť budovy se stal symbolickou tečkou první fáze náročné rekonstrukce

terénu a výstavbě malého parkoviště
ve vnitrobloku, jehož plocha do té doby sloužila
jako černá skládka.

Co se zchátralým areálem?

Díky novému nájemci se v posledních několika

V roce 1992, kdy se v restitučním řízení továrna

Pro areál se začaly hledat možnosti dalšího

letech daří realizovat další projekty výrazně

vrátila rodině, se jednalo o zchátralé průmyslové

využití. Kapacita a objem budov teoreticky

snáz. Existenční problémy, se kterými se areál

budovy, ve kterých dříve sídlila pobočka Tesly

umožňovaly vznik malého kina, divadla

v začátcích potýkal, jsou už minulostí. Obvyklý

a výzkumný ústav. Areál o rozloze 10 tisíc

či multifunkčního kongresového centra,

scénář, kdy investor-nájemník představí

metrů čtverečních byl pronajímán drobným

město nicméně všechny nápady odmítlo

majiteli vlastní záměr, který je mu následně

podnikatelům. Nájemníci však postupně

a navrhlo stržení komplexu a jeho nahrazení

schválen, či nikoliv, v Pilnáčkově továrně ale

začali odcházet z důvodu neutěšeného stavu.

parkovacím domem. Likvidace budov byla

neplatí. Jednotlivé prostory majitel rekonstruuje

Vzhledem k vysokým platbám za energie hrozil

pro majitele nepředstavitelná. Proto si nechal

s konkrétní představou a až poté shání

krach a uzavření celého areálu při odchodu

vypracovat vlastní projekt revitalizace od

vhodné zájemce. Nacházejí se zde obchody

i jen jednoho většího nájemníka. V té době

známého architekta Radka Kolaříka, který

a sídla desítek společností a podnikatelů

došlo k zásadnímu rozhodnutí širší rodiny –

by byl uskutečnitelný bez pomoci města

z nejrůznějších sfér. Cílem majitele je propojit

jedinou majitelkou areálu Pilnáčkovy továrny se

a dotací. S detailní a propracovanou studií začal

jednotlivé podnikatelské subjekty a poskytnout

v roce 2008 stala dcera posledního z řady Josefů

kontaktovat investory. Po vyčíslení investičních

tak návštěvníkům komplexní nabídku služeb.

Pilnáčků, Olga Řeháčková, která správu svého

nákladů se však ukázalo, že z pohledu investora

Od restaurace a kavárny přes fitness, posilovny,

majetku svěřila synovi Filipovi. Tím se výrazně

není žádný z návrhů rentabilní. Majitel se tedy

CrossFit až po coworking či únikovou hru

zjednodušilo rozhodování a ve vývoji továrny

pustil do revitalizace sám. Veškerý zisk z nájmů

a laser game. Na střeše historické továrny navíc

nastal zásadní obrat.

okamžitě investoval do další obnovy.

vzniká relaxační zóna se saunami, vířivkou
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a ochlazovacím bazénkem. Saunové centrum
je také jedinou službou, kterou provozuje
majitel sám. Nechtěl totiž, aby případný investor
pozměnil jeho původní záměr a koncept.
Jediný větší projekt, který se nepodařilo
zrealizovat, byl plánovaný domov důchodců.
Studie proveditelnosti ukázala, že k tomu, aby se
takový záměr uživil a byl soběstačný, by ho bylo
nutné naprojektovat na vysoký počet klientů.
Jedině tak by bylo možné zaplatit ošetřovatele,
kuchaře, zdravotníky a další personál. Z nápadu
tedy po čase sešlo.

Jak dál?

Pohled na zašlý areál továrny před rekonstrukcí

V současné době je celý areál trvale pronajatý
z více než 90 procent své kapacity a renovují
se poslední menší kanceláře. V celém

prostor jako ateliér jednomu či více umělcům

možné využít i jako hlediště pro koncerty, které

komplexu je přesto hodně práce i na další

s možností pořádat zde i výstavy a přednášky.

se v kavárně pravidelně konají. Ohniště bude

desítky let dopředu.

sloužit široké veřejnosti jako meeting point
Opravy se nicméně zaměřují i na venkovní

bez podmínky využít dalších služeb, které

Největší problém momentálně představuje

prostory. Nejviditelnější proměnou prošla

továrna nabízí.

budova znehodnocená přiléhajícím nadjezdem

továrna před třemi lety, kdy byl opraven plášť

na druhém městském okruhu, který budovu

hlavní budovy a díky nové omítce poprvé

Lze očekávat, že s dalšími projekty, které budou

míjí ve vzdálenosti pouhých několika desítek

za desetiletí působí jako jednolitý celek.

realizovány v budoucích letech, se rozšíří

centimetrů. Majitel proto chce změnit

A podobnou opravu fasády čeká i další křídlo.

nabídka služeb, a tak obliba místa u obyvatel

vnitřní uspořádání tak, aby bylo možné ji

Další z připravovaných změn bude úprava

města nadále poroste. Jedno je však zřejmé již

plnohodnotně využívat. Rád by vytvořil moderní

vnitřního dvora, kde se vytvoří klidová zóna

dávno – Pilnáček se svým geniem loci má pro

open space kancelář, která ve městě zatím

s ohništěm. Návštěvníci kavárny tak budou mít

Hradec Králové mnohem větší význam, než by

chybí. Výhledově chce také zprovoznit půdní

možnost posedět v malém parku, který bude

měl jako parkovací dům.
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Karel Dobeš: Bez kosmických technologií by byl dnešní
život prakticky nemožný
Kristina Svobodová

Ministerstvo dopravy společně s agenturou CzechInvest,
kosmickým inkubátorem ESA BIC Prague a dalšími
partnery vyhlásilo letošek českým kosmickým rokem
– Czech Space Year 2018. Osmičky hrají v české historii
významnou roli a nejinak tomu je i v české kosmické
historii. Rok 2018 totiž přináší dokonce několik kulatých
vesmírných výročí s českou stopou. Umějí Češi na tuto
tradici navázat a mají ve vesmíru stále své místo?
O tom jsme si povídali s vládním zmocněncem
pro spolupráci s Evropskou agenturou pro globální
navigační družicové systémy (GSA) Karlem Dobešem.

S Proč jste se s partnery rozhodli spustit

aktivit také otevírá dveře na trh, protože

projekt Czech Space Year?

je to důkaz vysoké kvality a spolehlivosti

Rok 2018 je nejen významným rokem pro

nabízených technologií a produktů i podniků,

českou státnost, ale také pro české kosmické

které je nabízí.

aktivity. Právě tato výročí nás vedla k vytvoření
společné platformy Czech Space Year 2018.
Před čtyřiceti lety jsme vypustili naši první
družici Magion 1, ve stejném roce letěl do
vesmíru jako vůbec první Evropan Vladimír
Remek, a letos je to přesně deset let, co se

Kosmické aktivity jsou na
špičce inovace.

Česká republika stala 18. členem Evropské
kosmické agentury (ESA).
S Co je cílem platformy a celého projektu?
Zajistit koordinaci jednotlivých v této

S Dotýkají se však kosmické aktivity

souvislosti plánovaných akcí a jednotlivých

běžných občanů?

partnerů s cílem co nejvíce přiblížit kosmické

Ani každodenní život každého z nás si

aktivity a jejich přínosy pro vědu, podnikání,

již nelze představit bez využívání dat

ale i každodenní život odborné i široké

z družicových systémů, a to i tam, kde bychom

veřejnosti v České republice. Czech Space

to na první pohled nečekali. Lidé v Česku si

Year 2018 vyvrcholí 12. až 16. listopadu v Czech

toto mnohdy neuvědomují. Domníváme se

Space Week. To bude týden nabitý aktivitami,

proto, že je velmi důležité upozorňovat na

kdy mimo jiné oslavíme 10. výročí od vstupu

to, že Česká republika je v této čím dál více

Česka do ESA.

perspektivní oblasti nejen aktivní, ale také
velmi úspěšná. Rozšíření povědomí veřejnosti

Karel Dobeš, vládní zmocněnec

S Je podobná aktivita v Česku důležitá?

o tom může mít pozitivní vliv na zájem

Kosmické aktivity jsou na špičce inovace

nových subjektů o zapojení se do kosmických

a jsou předpokladem dlouhodobé

aktivit, ale třeba i na zájem dětí studovat

konkurenceschopnosti našeho průmyslu

technické obory s perspektivou následného

v mnoha odvětvích. Zapojení do kosmických

zajímavého uplatnění.
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Rozhovor s ...

GSA nám právem ostatní
členské země EU závidí.

S Co přináší aktivity ESA našemu

úzkou komunikaci mezi start-upy nejen na

průmyslu?

technologické, ale i osobní úrovni. Praha se

Aktivity ESA zvyšují technologickou úroveň

díky aktivnímu působení CzechInvestu stává

našeho průmyslu. ESA také velmi podporuje

evropským centrem pro akce, jako jsou třeba

vznik nových firem prostřednictvím

technologické soutěže, hackathony či jiné

S Jak toho chcete dosáhnout?

sítě inkubátorů ESA BIC či podporuje

moderní formy spolupráce mladých lidí a jejich

K dosažení našich cílů je důležitá úzká

technologický transfer pomocí sítě

zapojení do nejmodernějších technologií.

koordinace, ke které také společná platforma

technologických brokerů. Rovněž podporuje

Letos v květnu se v Praze například konal první

Czech Space Year 2018 směřuje. Takto jsou

výuku na školách a stáže našich studentů.

vesmírný hackathon ActInSpace, pořádaný

všechny akce, které se zabývají kosmickou

Všechny tyto aktivity rozvíjíme díky našim

pod hlavičkou Francouzské národní vesmírné

tematikou, prezentovány na jednom místě

partnerům i v České republice. Důležitá je pro

agentury (CNES) a ESA.

a mají podporu všech relevantních partnerů.

nás také úzká spolupráce různých podniků

Vláda také v roce 2011 pověřila Ministerstvo

a výzkumných institucí, která je z pohledu u

dopravy koordinací všech kosmických aktivit.

nás spíše běžné rivality výjimečná. Takovou
spolupráci ESA rovněž stimuluje.

S Co nám přineslo deset let členství v ESA?
Byli jsme první z takzvaných nových zemí

S Kolik ﬁrem či institucí se v Česku zabývá

Evropské unie, které vstoupily do ESA. Oproti

kosmickými aktivitami?

například Maďarsku, které se koncentrovalo

Během těch deseti let, co jsme členy ESA,

spíše na vědecké aktivity, se náš přístup

se nám podařilo navýšit počet podniků a

orientoval ekonomicky. Byli jsme vedeni motem

vědeckých institucí aktivních v kosmických

„kosmické aktivity jsou byznys“. To znamená,

aktivitách z výchozích asi osmi na dnešních

že peníze daňových poplatníků investované

více než sedmdesát. Toto číslo stále roste.

Český potenciál
v kosmickém průmyslu
spočívá v kreativních
schopnostech českého
národa vypomoci
si ve všech situacích.

do kosmických aktivit se musí vrátit nejen
v průmyslových zakázkách z této oblasti,

S Přispívá k tomu třeba již zmiňovaný

ale musí rovněž znamenat využití moderních

ESA BIC?

technologií v jiných průmyslových oblastech.

Ano. Inkubátory ESA BIC v Praze a v Brně jsou

S A co evropská agentura pro družicovou

ESA je významný zdroj podnětů v oblasti

první inkubátory v nových zemích Evropské unie.

navigaci GSA?

nových technologií a branou do kosmického

Jejich zapojení do evropské sítě inkubátorů ESA

Ta sídlí v Praze od roku 2012. Místopředseda

průmyslu a mezinárodní spolupráce.

je předpokladem jejich úspěšnosti a přináší

Evropské komise Šefčovič v květnu agenturu

Nové kosmické talenty v ČR pomáhají hledat i technologické soutěže, jako např. soutěž ActInSpace
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Rozhovor s ...

S A kde všude se dají kosmické
aktivity využít?
Zkušenosti a znalosti získané z kosmických
aktivit jsou základem například pro autonomní
mobilitu, osobní mobilitu, infrastrukturu či
logistiku. Pro někoho je asi velmi obtížné
si přiznat, že bez kosmických technologií,
družic, navigace a komunikace by život dnešní
společnosti nebyl prakticky možný. Potenciál
je velmi vysoký, problém je jen v tom, že se
musíme učit a chtít realizovat naše sny.

Vítězové soutěže ActInSpace

S Jak vidíte budoucnost Čechů ve vesmíru?
Budeme mít dalšího Remka, nebo je
důležité soustředit se na něco jiného?
GSA navštívil a při svém setkání s premiérem

problematiku obrábění například titanu

Díky našemu členství v ESA není vlastně

Babišem a také při diskusi s českými občany

či duralu. Jiné firmy tyto nabídky musely

problém, aby se někdo z České republiky

vyzdvihl význam kosmických aktivit pro

odmítnout. Výhodou kosmických aktivit je

přihlásil do výběru na příštího astronauta.

Evropskou unii a také význam této agentury.

jejich komplexita. To znamená kombinace

Spíše je zajímavé, že naši mladí spoluobčané

Není to jen přes 150 zaměstnanců, kteří zde

všech možných odvětví, technologií, fantazie,

zrovna nejeví zájem pracovat v angažovaných

pracují, ale přínos pro české hospodářství

vizí – a to za podmínek nejvyšší spolehlivosti

technických pozicích v zahraničí. Například

a průmysl, který nám právem ostatní

a rozumných nákladů.

počet Čechů pracující v ESA ve Francii,

členské země Evropské unie závidí. Význam

Nizozemsku, Německu nebo Itálii je velmi

kosmických aktivit pro Evropskou unii

nízký. V GSA, jelikož sídlí v Česku, je situace

potvrzuje také Evropská komise svým návrhem
navýšit budoucí víceletý finanční rámec
pro kosmické aktivity na 16 miliard eur, což
znamená navýšení skoro o 30 procent.
S Kde je potenciál České republiky
v kosmickém průmyslu?
V kreativních schopnostech českého národa
si vypomoci ve všech situacích, kde jiní
už hází flintu do žita. Naše firmy jsou v

Díky našemu členství
v ESA není vlastně
problém, aby se někdo
z České republiky
přihlásil do výběru
na příštího astronauta.

oblasti kosmických aktivit schopny vyřešit
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podstatně lepší.
S Co nám vesmír může přinést?
Naše budoucnost je v technologicky
náročných produktech s vysokou přidanou
hodnotou s exkluzivní technologií, které
tvoří systémové jednotky. A to je přesně to,
co kosmické aktivity vyžadují. Ne kvantitu,
ale kvalitu, ne průměrnost, ale špičkové
technologie, které každý, kdo je potřebuje,
rád zaplatí.

Superlehká kola Festka vyrobená z vesmírných materiálů
- i takové firmy najdete v pražském inkubátoru ESA BIC.

CZECH SPACE WEEK 2018
Věděli jste, že rok 2018 je českým kosmickým rokem?
Výročí 10 let ČR v ESA (12. 11. 2008)
Výročí 40 let letu Vladimíra Remka (2. 3. 1978)
1. evropského kosmonauta po kosmonautech ze SSSR a USA
Vypuštění první české družice Magion 1 do vesmíru (24. 10. 1978)
za účelem výzkumu magnetického pole a ionosféry

Oslavte ho s námi během
CZECH SPACE WEEKU!
12.–16. listopadu 2018

Na co se můžete těšit
Hackathony a soutěže
Workshopy
Setkání s firmami
Přednášky a semináře
Panelové diskuze
Dny otevřených dveří GSA
A další...
Sledujte novinky na www.czechspaceyear.com

Regionální kanceláře agentury CzechInvest
JIHOČESKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA

telefon: 296 342 943

telefon: 296 342 976

telefon: 296 342 486

e-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org

e-mail: ostrava@czechinvest.org

e-mail: praha@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/jihocesky-kraj

web: www.czechinvest.org/moravskoslezsky-kraj

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

Radniční 133/1

Na Jízdárně 2824/2

Štěpánská 15

370 01 České Budějovice

702 00 Ostrava

120 00 Praha

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ KRAJ

ÚSTECKÝ KRAJ

telefon: 296 342 937

telefon: 296 342 982

telefon: 296 342 990

e-mail: brno@czechinvest.org

e-mail: olomouc@czechinvest.org

e-mail: ustinadlabem@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/jihomoravsky-kraj

web: www.czechinvest.org/olomoucky-kraj

web: www.czechinvest.org/ustecky-kraj

Spielberk Office Centre

Jeremenkova 40 B

Mírové náměstí 34

Holandská 3 (Vila K – 4. patro)

772 00 Olomouc

400 01 Ústí nad Labem

639 00 Brno
PARDUBICKÝ KRAJ

KRAJ VYSOČINA

KARLOVARSKÝ KRAJ

telefon: 296 342 934

telefon: 296 342 993

telefon: 296 342 961

e-mail: pardubice@czechinvest.org

e-mail: jihlava@czechinvest.org

e-mail: karlovyvary@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/pardubicky-kraj

web: www.czechinvest.org/kraj-vysocina

web: www.czechinvest.org/karlovarsky-kraj

K Vinici 1256

Komenského 31

Jaltská 906/1

530 02 Pardubice

586 01 Jihlava

360 01 Karlovy Vary
PLZEŇSKÝ KRAJ

ZLÍNSKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

telefon: 296 342 965

telefon: 296 342 954

telefon: 296 342 949

e-mail: plzen@czechinvest.org

e-mail: zlin@czechinvest.org

e-mail: hradeckralove@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/plzensky-kraj

web: www.czechinvest.org/zlinsky-kraj

web: www.czechinvest.org/kralovehradecky-kraj

Americká 8/39

Vavrečkova 5262

Soukenická 54/8

301 00 Plzeň

23. budova areálu Svit
761 01 Zlín

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

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

U Jezu 525/4
460 01 Liberec-Perštýn

www.czechinvest.org
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