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Milé čtenářky, milí čtenáři,
v rukou držíte letošní druhé, avšak
speciální číslo Region Reportu. Speciální
proto, že od vydání prvního se odehrálo
nebývalé množství novinek a událostí,
které stojí za zmínku a zaslouží si
svůj prostor. Podstatná část tohoto
čísla je proto věnována dvěma
velkým akcím, které jsme uspořádali
v květnu a červnu 2019 – konferencím
Brownfieldy a Potenciál místní
ekonomiky. Brownfieldová konference
přinesla praktické ukázky, jak na
revitalizaci zanedbaných budov či
území a představila aktuální možnosti
finanční podpory, které mohou čerpat
samosprávy při regeneraci nemovitostí
pro podnikatelské, ale i nepodnikatelské
využití. Červnová konference Potenciál
místní ekonomiky se zaměřila
na regionální rozvoj jako takový.
Abychom přítomné starosty a zástupce
místních samospráv inspirovali, jak je
možné zvyšovat kvalitu života v obcích,
pozvali jsme zahraniční hosty z Rakouska,
kteří nám odprezentovali zajímavé

projekty meziobecní spolupráce. Na této
konferenci jsme také vyhlásili výsledky
už třetího ročníku soutěže Investičně
atraktivní region. Vítězství tentokrát
ukořistilo město Žďár nad Sázavou.
Ve druhé polovině roku nás čekají
neméně důležité události. Hned na
začátku září například vstoupila
v platnost novela zákona o investičních
pobídkách. Ta nejen významně mění
proces schvalování udělení pobídky,
nová pravidla ale budou dbát i o to, aby
plány investora byly přínosné také pro
region, kam zamíří. V praxi to znamená,
že potřeby měst, obcí, ale i periferních
regionů získají větší váhu, než tomu
bylo doposud. Tomu pomůže i právě
probíhající pasportizace podnikatelského
prostředí, kterou provádí naše regionální
kanceláře po celé České republice. Pokud
zastupujete obec alespoň s pověřeným
úřadem, můžete se těšit na návštěvu
našich kolegů a probrat s nimi možnosti
ekonomického a infrastrukturního rozvoje
vašeho území. Cíl celého procesu je jasný

– podpořit vznik atraktivních pracovních
míst pro občany třeba i vašeho města.
Každý region je totiž něčím atraktivní
a pokud se s ním bude správně zacházet,
můžeme společně zabránit nebo alespoň
omezit vylidňování obcí. Důležitou roli
při tom hraje i digitalizace, budování
kvalitní infrastruktury a zavádění inovací
ve firmách. Vedle pořádání našich
pravidelných seminářů na tato témata
jsme se proto v září spojili s Facebookem
a do regionů jsme přivezli jeho vzdělávací
program pro malé a střední podniky
a živnostníky.
Aktuální číslo přináší i řadu dalších
pozvánek a zajímavých témat.
Věřím, že vám určitě nějaké padne
do oka. Hezké počtení!
Patrik Reichl
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CzechInvest mapuje
připravenost obcí na investice
Michal Heinzl

CzechInvest má novou strategii (Strategie 2019+). Jedním z jejích bodů je pomáhat
regionům tak, aby mohly lépe objevit svůj potenciál pro podnikatele a investory.
S tím mu má pomoci nová metodika z dílny regionálních kanceláří. Jejím cílem
je roztřídit správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem do čtyř kategorií
podle toho, jaký typ investice by byl pro daný region nejvhodnější.
Podobná iniciativa ostatně není žádnou novinkou, obdobné mapování proběhlo už v roce 2017, kdy se pracovníci regionálních
kanceláří zaměřili na 205 obcí s rozšířenou působností (ORP). Vzhledem k mnohdy velkým rozdílům na území správních obvodů ORP
se však s mapováním rozhodli pokračovat a nyní se zaměřit na 393 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ).

Čtyři kategorie investic

1.

Investice do zpracovatelského průmyslu

2. Investice do pokročilého zpracovatelského průmyslu
3. Investice do technologických projektů a projektů ve službách
4. Investice do výzkumu a vývoje
Zdroj: CzechInvest, 2019
Hodnocení jednotlivých správních obvodů POÚ probíhalo ve dvou fázích na jaře 2019. Nejprve se vyhodnocovala statistická data,
která říkají, zda se na daném území nachází nějaká výzkumná a inovační infrastruktura, a analyzovala lokální socioekonomická situace.
Po zpracování těchto údajů pracovníci regionálních kanceláří zařadili správní obvody POÚ k jednomu ze čtyř typů možných investic.
Ve druhé fázi hodnocení ověřili na základě svých odborných znalostí a zkušeností z mapování z roku 2017 správnost takového zařazení
a provedli případné korekce.

Hodnoticí kritéria pro zařazení obce do vhodné kategorie investic
VÝZKUMNÁ A INOVAČNÍ INFRASTRUKTURA

SOCIOEKONOMICKÁ SITUACE

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

vysoké školy
ústavy Akademie věd ČR
státní výzkumné a zkušební ústavy
centra excelence
regionální inovační centra
vědeckotechnické parky
podnikatelské inkubátory
inovativní firmy

podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva
celková migrace obyvatelstva
nezaměstnanost
soběstačnost na trhu práce

Zdroj: CzechInvest, 2019
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Mapování v terénu pokračuje
Aby takové mapování bylo co nejkonkrétnější a co nejvíce vypovídající, vracejí se zástupci regionálních kanceláří ve druhé polovině
roku opět do terénu. Jejich cílem je zjistit připravenost obcí na příchod potenciálního investora. Zkoumají například dostupnou
podnikatelskou infrastrukturu – zda obec má vůbec prostor pro umístění investice (volné plochy určené k podnikání, průmyslové haly
či brownfieldy) – nebo situaci na lokálním trhu práce. Zjišťují ale i samotný zájem obce o potenciálního investora a případně také to,
z jakého odvětví by investor měl být. Informace nashromážděné od všech obcí s pověřeným obecním úřadem poslouží především
k vytvoření stupnice ochoty a celkové připravenosti pro lokalizace investic, která informačně rozšíří přiřazenou investiční kategorii.

2017

1. mapování v terénu (ORP)

1Q
2019

2Q
2019

rozřazení POÚ
do čtyř investičních kategorií

2. mapování v trénu (POÚ)

V praxi zaměstnancům CzechInvestu metodika pomůže při vytváření nabídek pro nově příchozí investory a pro expanze stávajících
společností. Investor se tak dozví nejen o regionech, které pro jeho investici vypadají nejvhodněji, ale i o tom, zda bude místním
úřadem vítán. Metodika v budoucnu poslouží také jako podklad pro krajské koncepce lokalizace podnikatelských investic.
Pro příklad – takovou koncepci schválil například Jihomoravský kraj už v roce 2018.

Revoluce v investičních pobídkách:
Co přinese regionům?
Marcela Kolveková, Petra Sivová, foto: Shutterstock

Nová pravidla v poskytování pobídek od státu investorům začaly platit 6. září 2019.
Budou dbát i o to, aby plány investora byly přínosné také pro region, kam zamíří.

Hlavním důvodem změn v systému
investičních pobídek připravených
Ministerstvem průmyslu a obchodu
spolu s dalšími subjekty, včetně
agentury CzechInvest, je proměna
české ekonomiky. Už nepotřebujeme
investice, které přinášejí nová pracovní
místa. Pobídkami je nyní třeba podpořit
technologické investice orientované
na výzkum a vývoj, které povedou ke
zvyšování životní úrovně v Česku.
K hlavním změnám patří například
prokazování vyšší přidané hodnoty
u výrobních projektů či skutečnost, že
všechny jednotlivé žádosti o investiční

pobídky bude nově posuzovat
a schvalovat vláda. Zohledňovat se
začnou i přínosy, které bude mít ten
který investiční záměr, jak pro stát, tak
pro region, do kterého investor se svou
investicí zamíří.
V praxi to znamená, že do žádosti
o investiční pobídku bude muset
společnost detailně vyčíslit
předpokládané odvody do veřejných
rozpočtů či vliv investice na trh práce,
popsat, jak plánuje rozvíjet infrastrukturu,
jak chce do svých aktivit aplikovat výzkum
a vývoj anebo jak plánuje budovat
a rozvíjet své vztahy s výzkumnými

institucemi či s městem a obcí,
na jehož území bude investovat.
Přínos konkrétního projektu pro daný
region bude posuzovat i agentura
CzechInvest, zejména prostřednictvím
svých regionálních kanceláří.
Od investora bude chtít znát, zda
a jak plánuje spolupracovat s místními
dodavateli či školami, jak pomůže
s rozvojem infrastruktury, například
dopravy, jak podporuje vztahy
s veřejností nebo zda se chová
ekologicky, zkrátka zda je společensky
odpovědná. Cílem je do budoucna více
dbát o to, aby plány investora byly
Ú
v souladu s potřebami regionu.
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Investičními pobídkami
se stát snaží zvýšit kvalitu investic na svém území, a tudíž podpořit hospodářský rozvoj.
V České republice jsou v různých formách poskytovány od roku 1998, a to dle zákona č. 72/2000 Sb.,
o investičních pobídkách. Nejčastěji jsou poskytovány ve formě slevy na dani z příjmu právnických osob
Žádosti o investiční pobídky jako jediná instituce v České republice přijímá agentura CzechInvest.

Co například bude muset investor doložit k žádosti o pobídky
+

údaje o průměrné mzdě budoucích pracovníků

+

očekávaný, příp. současný (pokud již investor v místě působí) podíl dodávek od místních
či regionálních dodavatelů, malých a středních podniků

+

jak plánuje spolupracovat či již spolupracuje s místními výzkumně-vývojovými institucemi

+

jakým způsobem bude spolupracovat či již spolupracuje s místními školami
(stáže a praxe pro studenty či učně, finanční příspěvky apod.)

+

jakým způsobem bude či již je aktivní v oblasti sociálního rozvoje regionu
(bydlení, zdravotnictví, kultura, sport, sociální služby apod.)

+

s jakými rozvojovými potřebami regionu je v souladu, příp. doporučení starosty či hejtmana
k realizaci investiční akce

Hlavní změny v systému investičních pobídek
+

všechny žádosti bude nově schvalovat vláda ČR

+

podpořeny budou pouze projekty s nejvyšší přidanou hodnotou

+

podmínky pro malé a střední podniky se sníží na polovinu

+

technologická centra a centra strategických služeb budou moci získat hmotnou podporu
na nová pracovní místa a školení a rekvalifikaci nových zaměstnanců nově ve všech okresech
České republiky kromě Prahy
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Od montoven k datové ekonomice
Pavel Chovanec, Jana Kohoutová

Visegrádské země prošly za posledních dvacet let významnou hospodářskou
transformací. Výroba aut a elektroniky, kvalitní dodavatelská základna a levná
pracovní síla – to byla hlavní lákadla visegrádského regionu na přelomu tisíciletí.
Ekonomická krize a následný vývoj však poukázaly na nutnost další transformace
regionu. Polsko, Maďarsko, Česko a Slovensko by se nejen proto měly posunout
více ke zpracování dat a zelené ekonomice.
Téměř před čtvrt stoletím začali
objevovat středoevropský region
výrobci automobilů. Nízké náklady a ve
srovnání se západními sousedy dostatek
pracovní síly přilákal do České republiky,
Polska, Maďarska a na Slovensko řadu
světových značek. Ačkoliv se investice
řídily hlavně poptávkou ze starého
evropského trhu, opomenout nešlo
ani trhy nové. Region čítající zhruba 64
milionů obyvatel měl hlad po spotřebě.
Bývalé státní podniky změnily majitele,
získaly nové investory nebo podstoupily

akvizici. České a slovenské závody Škoda
získala společnost Volkswagen, Fiat
koupil podniky v Polsku, Audi získalo
nedokončené haly v Györu a Suzuki
postavilo úplně novou továrnu
v maďarském Esztergomu.
Výroba přinesla prosperitu
Rostoucí objem výroby automobilů
podpořený zvětšující se dodavatelskou
základnou ovlivnil strukturu všech
ekonomik v regionu. Automobilová

Automobilová výroba v zemích visegrádské čtyřky
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výroba se stala ziskovým obchodem
nejen pro samotné výrobce a dodavatelské firmy, ale i pro občany, kteří mohli
těžit z rostoucích platů. V regionu se
díky automobilovému boomu objevili
noví, původem však lokální dodavatelé
s celosvětovou působností, jako je
například české Brano, Brisk nebo Mitas
nebo polský ASMET a Boryszew Group.
Jen pro představu – výroba automobilů
se zvýšila zhruba o 2,1 milionu
– z 1,2 milionu v roce 2000 na 3,3 milionu
v roce 2018.
Příznivé hospodářské situace v regionu
využili i výrobci elektroniky, zejména
televizorů a domácích spotřebičů, jako
jsou například ledničky, myčky na nádobí
a pračky, a následovali tak trend přesunu
výroby do zemí visegrádské čtyřky. Nově
příchozí investoři minimálně zpočátku
nevyužívali nejmodernější výrobní
zařízení. V samotných zemích pak byly
zahraniční investice považovány spíše
jako vhodné řešení technologického
zastarání a jistá kompenzace nižší
produktivity a vysoké nezaměstnanosti.
V elektronice začaly postupně dominovat
asijské investice. První japonskou
investici v České republice představovalo
založení plzeňského montážního závodu
televizorů skupinou Matsushita Group.
Další investice následovaly v průběhu
let. Mezi významné značky, které působí
v regionu v současné době, se řadí
například Electrolux, Samsung, Flex,
Videoton, Foxconn či Panasonic.
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Čas krize

Visegrádu vstoupily v roce 2004
do Evropské unie.

V návalu euforie začala média označovat
visegrádské země jako průmyslově
rozvíjející se Evropu (tzv. emerging
Europe). Objevily se takové přezdívky
jako „továrna Evropy“ nebo „nová
Evropa – výrobní mocnost“. Slovensko
bylo s největší produkcí automobilů
na obyvatele nazýváno evropským
Detroitem. S blížící se krizí však
pozitivní nuance brzy přešly ve varování.
Hospodářská krize, která přišla záhy
a která těžce zasáhla nejen automobilový
průmysl, pozitivní vývoj v regionu
na pár následujících let výrazně zbrzdila.
A poukázala mimo jiné na to, že nová
a stará Evropa jsou propojeny více
než kdykoliv předtím a více než by se
před krizí mohlo zdát. Vzájemné vazby
prohloubil už jen samotný fakt, že země

a Maďarsko zavedly celosvětově
ojedinělý koncept – nový systém zdanění
založený na takzvané superhrubé mzdě,
který měl jasný cíl – přinést do státních
rozpočtů nové zdroje.

Řada investičních projektů dostala
červenou, krize měla výrazný dopad na
důvěru investorů. Zatímco Polsko jen
zpomalilo růst, situace v Maďarsku se
vyvinula tak dramaticky, že země musela
požádat o finanční pomoc. Tu ji nakonec
poskytl Mezinárodní měnový fond
v objemu 20 miliard eur. A jako ironií
osudu ve stejné době Daimler stavěl svůj
první evropský závod mimo Německo,
a zrovna v maďarském městě Kecskemet.

Konec montovnám
Pozitivní dopad na všechny visegrádské
ekonomiky mělo nepochybně členství
v Evropské unii a pokračující integrace.
Vedle dostupných dotací na podporu
znevýhodněných regionů a politiky
soudružnosti sehrál největší roli přístup
na evropský a zejména pak německý
trh. Nárůst německého exportu a s tím
související zvýšení počtu objednávek
komponentů nakonec region z recese
vytáhly. Krize však odhalila zranitelnost
plynoucí z politiky nízkých nákladů.

Přestože vlády z visegrádského regionu
nemusely zavádět žádná velká úsporná
opatření, s ohledem na rozsah a dopady
krize se začaly soustředit na rozpočtovou
udržitelnost, snižování výdajů a změny
daňového systému. Česká republika

Hodnoty regionální investiční podpory v zemích V4 (ve vztahu k počtu obyvatel)
země

míra regionální
investiční podpory

Česká republika

Slovensko

Maďarsko

Polsko

podíl
obyvatelstva

obyvatelstvo

Míru regionální investiční podpory
projektů a činností určuje
tak zvané obecné nařízení

0%

12 %

1 280 508

25 %

88 %

9 298 312

0%

11 %

606 753

25 %

35 %

1 862 227

kterou může žadatel získat. Zatímco

35 %

54 %

2 924 657

Slovenska (Bratislavy) a Maďarska

0%

18 %

1 750 000

25 %

10 %

983 933

35 %

23 %

2 304 651

50 %

49 %

4 791 901

Varšava. Z tabulky mimo jiné vyplývá,

10 %

5%

1 756 000

žije v regionu, ve kterém je možné

25 %

28 %

10 928 759

35 %

49 %

18 869 239

50 %

18 %

6 857 160

o blokových výjimkách (GBER).
Jedná se o maximální procentní
podíl z rozsahu způsobilých nákladů,
v případě České republiky (Prahy),
(Budapešti) nejbohatší regiony
nemají nárok na žádnou veřejnou
podporu (například ze strukturálních
fondů, ale i ve formě investičních
pobídek), v Polsku na ni dosáhne i
že 95 procent visegrádské populace
podporu čerpat. Důležité je také
podotknout, že regiony
s nejvyšší podporou jsou zároveň
regiony, ve kterých panuje
nejvyšší nezaměstnanost.

Zdroj: Pavel Chovanec, 2019
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Ve stejnou dobu byli navíc investoři
tlačeni k restrukturalizaci na svých
původních trzích a začali hledat nejlepší
možné podmínky (tak zvaný the best
deal on the east) – kombinaci levné
a dostupné pracovní síly a veřejné
finanční podpory. A tím byl právě
visegrádský region. Kritickému
přezkoumání však byla postupem
času podrobena i investiční politika
Visegrádu. V regionu se v debatách
začaly objevovat určité pejorativní
termíny. Český výraz „montovna“ nebo
polský „przemysl peryferyjny“ (periferní
průmysl) se staly synonymem
pro špatně placená pracovní místa
s nízkým daňovým výnosem. Region
proto začal hledat novou strategii růstu.

Budoucnost přichází
Přítomnost velké řady společností
navázaných na automobilový průmysl
a klasickou uhlíkovou ekonomiku
přirozeně vzbuzuje otázku dalšího vývoje
a nezbytnost další transformace regionu.
Tentokrát by to pravděpodobně měla
být zelená ekonomika spojená
s obnovitelnými zdroji, umělou
inteligencí a zpracováním dat.
Důležitou roli v tomto procesu budou
mít nepochybně i firmy z regionu – ať
už zahraniční investoři, nebo významné
lokální firmy.

IT

kopíruje koncept Průmyslu 4.0
a na to navázané zpracování dat.
Centrem strukturálních politik se vedle
výrobních center stávají nová místa
ve vývoji, obchodní administrativě
a vývoji softwaru, která jsou na
pracovním trhu stále více žádaná.
Důležité si je také uvědomit, že bez
implementace principů Průmyslu 4.0 by
současné výrobní a logistické operace
ztratily v regionu konkurenceschopnost.
Ostatně přechod na zelenou datovou
ekonomiku je klíčem k úspěchu
a dalšímu rozvoji Prahy, Bratislavy,
Varšavy i Budapešti.

Posun od čistě výrobních ekonomik
k ekonomikám zaměřeným na inovace

Nejvýznamnější firmy v zemích Visegrádské čtyřky podle obratu v roce 2017
obrat mil. EUR
2017

místo

název

země

odvětví

1.

PKN Orlen

Polsko

nerosty, chemie, ropa, plasty
a farmaceutika

22 831

2.

Škoda Auto (VW)

Česká republika

automobilový průmysl

15 970

3.

MOL

Maďarsko

nerosty, chemie, ropa, plasty
a farmaceutika

13 309

4.

Jeronimo Martins Polska

Polsko

obchod

11 531

5.

PGNG

Polsko

veřejné služby

8 584

6.

Audi Hungaria (VW)

Maďarsko

automobilový průmysl

7 550

7.

Volkswagen Slovakia (VW)

Slovensko

automobilový průmysl

7 549

8.

Gruppa Lotos

Polsko

nerosty, chemie, ropa, plasty
a farmaceutika

5 790

9.

Eurocash

Polsko

obchod

5 571

10.

PGE

Polsko

veřejné služby

5 530

Zdroj: Coface CE Top 500, 2018
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Brownfieldy jsou spící krásky
čekající na probuzení
Jana Kohoutová, foto: Dominik Kučera

Na konci května 2019 se v areálu bývalé kotelny v Libčicích nad Vltavou konal
už druhý ročník konference Brownfieldy. Developeři, vlastníci brownfieldů,
starostové, architekti a zástupci státu se na ní sešli, aby diskutovali možnosti
revitalizace brownfieldů, jejich nové využití a možné překážky. Na takovou
revitalizaci v České republice čekají téměř tři tisíce brownfieldů.
V tuzemsku ubývá volných pozemků
k podnikání. Brownfieldy se proto
stávají stále žhavějším tématem. Letošní
konference, kterou zorganizoval opět
CzechInvest ve spolupráci s Asociací
developerů, přinesla praktické ukázky,
jak na revitalizaci zanedbaných budov
či území. Propojila všechny, kteří chtějí
a mohou problematiku brownfieldů
v České republice posouvat dál,
a přispěla k užšímu dialogu mezi státní
a soukromou sférou.
Na příkladech z Krásné Lípy, Kotelny
a Uhelného mlýna v Libčicích, Kasáren
Karlín, Lipna a řady dalších dostali
přítomní starostové a vlastníci brownfieldů
praktický návod, na co všechno je potřeba
myslet při revitalizaci či rozvoji a jak
přibližně velké jsou finanční náklady.
„Centrum města bylo jedním velkým
brownfieldem. Díky celkové revitalizaci
jsme vytvořili dobrou infrastrukturu,
vznikly nové ubytovací kapacity a rozvíjejí
se s tím spjaté služby. Nezaměstnanost
poklesla od roku 2005 z 24 procent na
5 procent v roce 2019,“ přiblížil přínosy
revitalizace dlouholetý zastupitel Krásné
Lípy a senátor Parlamentu ČR
Zbyněk Linhart.
Z úst řečníků zazněly mimo jiné překážky,
které musí majitelé brownfieldů překonávat při jejich revitalizaci. To je zejména
celkový stav objektu, roztříštěné vlastnictví,
ekologická zátěž nebo nulová představa
o budoucím využití areálu či budovy.
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Pokud majitelé všechny tyto problematické body vyřeší, následuje fáze, ve které
hledají vhodné nástroje financování.
„Jakékoliv úspěšné řešení spočívá v tom,
že skutečně dobře znám současný stav.
Řada vlastníků ho však nezná. Důležitá
je i konkrétní idea budoucího rozvoje,“
vysvětlil v panelové diskuzi úvodního
bloku Oživování brownfieldů a jejich nové
využití Tomáš Ctibor, zakladatel 4ct.
Stát podporuje revitalizaci brownfieldů
prostřednictvím dotačních programů,
a to jak ze strany evropských operačních,
tak národních. Jedná se například
o program Ministerstva průmyslu
a obchodu Regenerace a podnikatelské
využití brownfieldů a programy
Ministerstva pro místní rozvoj
Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití a Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov. Další
podporu poskytuje kupříkladu
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo
životního prostředí nebo Agentura pro
podnikání a inovace. Určité možnosti
financování nově nabídne také Českomoravská záruční a rozvojová banka
(ČMZRB).
Dotace však mají ale i své limity.
CzechInvest proto zpracoval Národní
strategii regenerace brownfieldů, která
je připravena k předložení a schválení
vládou. „Tato strategie navrhuje
systémové změny a mohla by přispět
například k daňovému zvýhodnění při
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výstavbě na brownfieldu nebo vytvoření
fondu pro regeneraci brownfieldů
z odvodů za vynětí ze zemědělského
půdního fondu a v neposlední řadě
zkrácení povolovacích procesů,“ přibližuje
Kateřina Kubizňáková, vedoucí Oddělení
řízení projektů brownfieldů agentury
CzechInvest.
O brownfieldy se vedle státní správy
přirozeně zajímá i soukromá sféra, pro
kterou představují zajímavou příležitost.
„Loňský i letošní ročník konference poukázal na to, že revitalizace brownfieldů
není cestou snadnou, pokud se ale
zrealizuje, její výsledky skutečně stojí za
to. Brownfieldy jsou vlastně takové spící
krásky, které čekají na své probuzení,“
říká ředitel Asociace developerů Tomáš
Kadeřábek.
Brownfieldové lokality po celé České
republice mapuje Národní databáze
brownfieldů agentury CzechInvest.
Na svou revitalizaci v ní čeká nyní
2 958 lokalit. Ne všechny však dosud
mají vyřešené majetkoprávní vztahy,
což znemožňuje jejich další využití.
CzechInvest zároveň administruje
program Regenerace a podnikatelské
využití brownfieldů, který Ministerstvo
průmyslu a obchodu spustilo v roce 2017.
Ministerstvo v letošním roce plánuje
rozdělit 100 milionů korun. Více informací
o podpoře revitalizace brownfieldů
v České republice najdete
na www.brownfieldy.eu.
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Konference Brownfieldy 2019 se konala v areálu bývalé kotelny v Libčicích nad Vltavou.
Ten je v současné době využíván jako reprezentativní prostor pro konání nejrůznějších akcí.
Akce přispěla k užšímu dialogu mezi státní a soukromou sférou.

9

KB

SPECIÁL – KONFERENCE BROWNFIELDY

4

3

6

5

3

Konferencí provázela Kateřina Kubizňáková (uprostřed) z CzechInvestu a Tomáš Kadeřábek (vpravo)
z Asociace developerů. Přítomné přivítala i náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková (vlevo).

4

V úvodním panelu zazněly úspěšné příklady oživování brownfieldů. Na fotografii senátor Parlamentu ČR
Zbyněk Linhart (vlevo), zakladatel platformy 4ct Tomáš Ctibor (uprostřed) a architekt Patrik Hoffman (vpravo).

5

Na konferenci Brownfieldy 2019 dorazilo na 260 návštěvníků.

6

Libčický areál je bývalým brownfieldem, který pozbyl svou původní funkci
– zázemí pro průmyslovou výrobu. Na snímku vidíme pohled do komína.
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Na konferenci zazněly zkušenosti developerů, starostů i odborné veřejnosti. Na fotografii Pavel Sovička z Panattoni
(vlevo), Jaroslav Kaizr ze Savills (uprostřed) a Zdeněk Zídek z Lipna nad Vltavou (vpravo).

8

Zástupci CzechInvestu, Agentury pro podnikání a inovace, Českomoravské záruční a rozvojové banky,
Ministerstva průmyslu a obchodu, Unicredit Bank, Ernst & Young a P3 Logistic Parks diskutovali finanční nástroje
a dotační programy pro revitalizaci brownfieldů.
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Součástí konference byla prohlídka Arto.to galerie v Uhelném mlýně...
...a komentovaná prohlídka celého areálu šroubáren a drátoven.
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Péče o to, co vybudovali lidé před
námi, dává smysl
Pavel Černý (ext.), foto: Dominik Kučera

Když před lety objevil chátrající areál šroubáren v Libčicích nad Vltavou, okamžitě
věděl, že to je místo, které si zaslouží nikoliv zbourat, ale citlivě obnovit a znovu
uvést do života. Investor, pro kterého pracoval, však nakonec od svého úmyslu
odstoupil, a tak architekt Patrik Hoffman začal s rekonstrukcí na vlastní pěst.
Nejprve revitalizoval bývalý uhelný mlýn, pak společně se svou rodinou přidali
kotelnu a nyní pokračují s popelovým silem, které je také součástí revitalizovaného
území brownfieldu o velikosti 4 ha. Za svou práci získal řadu architektonických
ocenění a my jsme si s ním povídali o strastech i radostech, které ho při oživování
brownfieldů potkávají.
S Co vás jako architekta láká pustit se
do oživení nemovitosti, která dávno
ztratila svou funkci a chátrá?
V prvé řadě je to společenská
odpovědnost architekta. V momentě, kdy
vidíte opuštěná a zdevastovaná místa,
která už byla hotová, někdo jim věnoval
energii, čas a peníze, a v kontrastu s tím
bezbřehé stavby na polích, tak si říkáte,
že má smysl se těm starým areálům
věnovat a navracet je zpět k životu. Mají
kromě nevýhod i spoustu výhod. Třeba
to, že prostředí je téměř hotové a velmi
jednoduše se z něj dá znovu vykřesat
fungující celek. Na výsledek nemusíte
čekat dalších 80 let.
Druhým motivem je nálada konkrétního
místa. Emoce, které ve vás vyvolá, když si
představujete, jak místo kdysi fungovalo
a jak by mohlo vypadat a fungovat.
Nakonec je to i posílení vlastní pozice
architekta při jednání s investory. Tím,
že jsem sám něco takového dokázal,
je pro mě jednodušší argumentovat
a obhajovat názor, že využívání
brownfieldů má smysl.
S Jaké největší překážky jste při
revitalizaci brownfieldu v Libčicích
musel překonávat?

Nejtěžší asi bylo překonání pochybností
ze strany okolí. Když se do něčeho pustíte
a lidé z okolí vám říkají, že to je hloupost,
bere to člověku energii. Zaskočilo mě
třeba, že když jsem si na rekonstrukci
Kotelny najal stavitele, tak on místo toho,
aby vzal projekt a stavěl, začal mudrovat,
jestli to má vůbec smysl. Takovým
pochybnostem se těžko vzdoruje.
A velkou překážkou jsou často i malé
zkušenosti a povědomí o podobných
projektech u dotčených úřadů,
zastupitelů, ale i lidí v sousedství.

„Prostředí starých
areálů je téměř
hotové a velmi
jednoduše se z něj
dá vykřesat
fungující celek.“
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Patrik Hoffmann vystoupil
na konferenci Brownfieldy 2019,
která se konala
v areálu bývalého brownfieldu
v Libčicích nad Vltavou.
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Od roku 2006 vede Patrik Hoffman svůj ateliér.

S O co se jedná?
Úřady mnohdy zcela nesmyslně prodlužují
projednání stavby třeba diskusí
nad banalitami. Dlouze zvažují míru
a podobu intervence, například zda je
možné v centru města vybudovat zelenou
střechu, když tam byla původně asfaltová
lepenka, a podobně. Libčický areál je ale
naštěstí trochu stranou. Takže zde jsme
na takové potíže nenarazili. V podstatě
nám řekli, že když jsme v průmyslové zóně,
tak si s tím můžeme dělat,
co chceme.
Dalším problémem, který nás brzdí, je
nestabilita prostředí. Třeba stavební zákon
se za mou profesní kariéru změnil snad
šestnáctkrát. Nebo dva roky vymýšlíte, jak
uchopit nějaké území, a najednou přijde
změna územního plánu, která vás vrátí
zase na začátek. A málokoho to zajímá.
S Podařilo se Kotelnu v Libčicích začlenit
do života obce a regionu?
Nejen regionu. Naše aktivity rezonují
i za hranicemi republiky. Nedávno jsme
tu měli na návštěvě zemskou vládu
Porýní-Falce, byli jsme nominováni
mezi 350 evropských projektů
na Mies van der Rohe Award 2019,

KB

Areál šroubáren zrevitalizoval na vlastní pěst.

vědí o nás v Německu, Americe…
Důležitá pro nás je ale také integrace
do lokálního prostředí. Snažíme se
propojovat komerční aktivity
s nekomerčními, zapojovat místní
komunitu a vytvářet si prostředí, ve
kterém je příjemné žít. Funguje tady
občanský spolek Los, který organizuje
taneční a divadelní představení, kino,
farmářské trhy. Snažíme se k místu, kde
fungujeme, chovat odpovědně. Tím se
budují zdravé sociální vazby a omezují
se negativní jevy. Překvapuje nás ale,
že zcela chybí podpora ze strany města.
Nejde nám o finance, ale o to, aby město
nekladlo zbytečné překážky našemu
rozvoji. A přitom nezvýhodňovalo stavby
na zelené louce či průměrné stavby
a stavební zásahy jen proto,
že je realizují kamarádi.

Dostali jsme také šanci podílet se
na revitalizaci části bývalé Waltrovky.
Řešíme komín, který tam zůstal po
kotelnách, a snažíme se vymyslet, jakou
náplň dát jeho nejbližšímu okolí.

„Naše aktivity
rezonují
i za hranicemi
České republiky.“

S Máte vyhlédnutý nějaký další
brownfield, do jehož revitalizace byste
se chtěl pustit?
Ano, máme. V Papírenské ulici
v Praze-Bubenči vedle historické čistírny
odpadních vod. Chceme tam vytvořit
prostředí pro řemesla, ateliéry kreativní
práce a služby, které by využívali lidé
z okolní nově vznikající zástavby.
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Město může aktivně pomáhat rozvoji
podnikání
Pavel Černý (ext.), foto: Dominik Kučera

V době starostování Zbyňka Linharta se centrum Krásné Lípy proměnilo
z nevzhledného chátrajícího prostoru v kultivované a příjemné místo, kde se cítí
dobře místní i turisté. Tento přerod byl financován nejen z veřejných financí, ale
také ze soukromých zdrojů. Požádali jsme proto bývalého starostu a současného
senátora o vysvětlení, jak se mu podařilo takového úspěchu dosáhnout.
S Sledujete po osobní zkušenosti
s revitalizací brownfieldu v Krásné
Lípě i to, jak se daří oživovat chátrající
objekty na jiných místech v ČR a jak
tuto činnost podporuje stát?
Znám situaci zejména na severozápadě
Čech, ale na jiných místech to bude
podobné. V těch bohatých regionech
je větší ekonomická síla soukromých
investorů a rychlejší realizace.
Brownfieldy v našem kraji jsou z převážné
většiny v hrozně špatném stavu. Jejich
případná rekonstrukce bude velmi
náročná. Dalším závažným problémem
je nedořešené majetkové vypořádání.
Tím, jak u nás dlouhodobě nefungují
insolvence a majetkové spory jsou
komplikované a trvají hrozně dlouho,
je mnoho brownfieldů zablokovaných,
protože není vyjasněno, komu vlastně
patří. V posledních letech stát podporuje
revitalizaci brownfieldů ve strukturálně
postižených regionech v rámci programu
RE:START. Potíž je ale v tom, že starostové
ani další žadatelé nemají jistotu, jak
dlouho státu jeho aktivita vydrží.
Tyto věci se musí nastavit dlouhodobě
a region musí mít garanci, že když věnuje
čas a peníze do přípravy projektů, vláda
program po několika letech nezruší.
S Jak by podle vás mělo vypadat
správné řešení situace? Co by restartu
zaostalých regionů skutečně pomohlo?
Smutné je, že se promeškalo třicet let,
kdy se tyto regiony nejen nepodporovaly,
ale prohlubovalo se jejich zaostávání. Při

porovnání dotací, které směřovaly
v přepočtu na obyvatele do bohatých
a chudých regionů, zjistíme, že do těch
bohatých šlo daleko víc. Místo toho,
aby se rozdíl zmenšoval, nůžky se dál
a dál rozevíraly. Pro inspiraci, jak by to
mělo fungovat, se můžeme podívat
třeba do Německa. Německo má systém
vyrovnávacích plateb, jejichž cílem je
udržení kvalitních podmínek
i v zaostalejších regionech. Například
Sasko dostává dvě miliardy eur ročně.
Kdyby něco podobného v adekvátním
měřítku fungovalo i na české straně,
určitě by to pomohlo. V příštím
programovém období evropských dotací
mají být regiony v České republice
rozděleny do tří úrovní a do těch
nejslabších má jít většina dotací určených
na kohezi. Je smutné, že do toho, co by
mělo být samozřejmé a přirozené, musí
naši vládu tlačit Evropská komise.
S V Krásné Lípě se vám podařilo získat
i soukromého investora, který navázal
na to, co bylo investováno z veřejných
prostředků. Jak důležitá je úloha
soukromých investic při oživování
městských brownfieldů?
Když jsme se pouštěli do rekonstrukce
chátrající továrny a její přestavby na
centrum služeb pro návštěvníky, šlo nám
o to, zachránit poslední tovární objekt
v centru města. Umístili jsme do něj
restauraci, ubytování, fitness a sauny
a začali vše provozovat. Jsou to aktivity,
které by město typicky dělat nemělo, ale

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

v té době jiná cesta nebyla. Pokud jsme
chtěli továrnu zachránit, museli jsme
přijmout fakt, že město bude mít starosti
s provozem a bude na něj doplácet.
Shodou okolností přišel krátce na to
soukromý investor, který vytušil potenciál
turistického ruchu v regionu Českého
Švýcarska a viděl, že město se snaží pro
turismus vytvářet vhodné zázemí.

„To, že velký investor
přišel v pravý čas,
byla do jisté míry
náhoda, ale myslím,
že bez aktivity města
a vůle spolupracovat
by k tomu ani nedošlo.“

S Takže se rozhodl zainvestovat…
Ano. Navíc odkoupil od města další
chátrající dům, o jehož přestavbu na
penzion jsme marně usilovali už několik
let, a parcelu na náměstí, kde vybudoval
nový hotel. Nakonec jsme mu prodali
i centrum služeb v bývalé továrně, na
kterém jsme prodělávali. On ho zapojil
do celého nově vzniklého komplexu a vše
dohromady do sebe zapadá a výborně
funguje. Na tohoto investora navázal
druhý, který přestavěl jinou chátrající
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budovu na náměstí na minipivovar,
a postupně v Krásné Lípě a okolí přibývají
další ubytovací a stravovací zařízení. Byla
to do jisté míry náhoda, že velký investor
přišel v pravý čas, ale myslím, že bez
aktivity města a vůle spolupracovat
by k tomu ani nedošlo. Potvrdilo se, že
město se nemá plést do podnikatelských
činností, ale může aktivně pomáhat
jejich rozvoji.

„Neházíme si vzájemně
klacky pod nohy,
vždycky hledáme
dohodu. V rozhádané
atmosféře se náročnější
projekty dobře
dělat nedají.“

S Bylo těžké prosadit záměry na
revitalizaci brownfieldu a spolupráci
se soukromým investorem
v zastupitelstvu?
Měl jsem to štěstí, že v Krásné Lípě
pracuje zastupitelstvo a rada města

v podobném složení od roku 1994.
Je tam kontinuita a projekty si můžeme
dobře připravit a promyslet. Neházíme
si vzájemně klacky pod nohy, ale vždycky
hledáme dohodu. To je pro vedení obce
velmi důležité. V rozhádané atmosféře
se náročnější projekty moc dobře
dělat nedají.
S Jak rekonstrukce a novou výstavbu
přijali obyvatelé města?
Vždycky se najde někdo, kdo na něco
nadává. Všichni spokojení být nemohou.
Nejtěžší období bylo asi v době, kdy se na
náměstí, na místě, kde desítky let nebyly
žádné budovy, začal stavět hotel. To lidem
vadilo, když se místo zelené plochy objevil
tříposchoďový cihlový kolos. Že tam kdysi
stály domy, které v šedesátých letech byly
zbourány, to už si nikdo nepamatoval.
Naštěstí investor pojal stavbu komplexně,
pamatoval i na zeleň a mobiliář
a fasádu hotelu obložil dřevem. Prostor
zůstal otevřený, kultivovaný a většině
lidí se to nakonec zalíbilo. Aparthotel
se stal Stavbou roku ČR 2013. Podobně
rekonstrukce našeho náměstí byla
Dopravní stavbou ČR roku 2010.
S Co dalšího revitalizace brownfieldu
městu a jeho obyvatelům přinesla?

Zbyněk Linhart na konferenci Brownfieldy 2019 pohovořil
o tom, jak se Krásná Lípa v čase měnila.
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Před deseti lety u nás téměř vůbec nebyly
kvalitní moderní ubytovací kapacity
a už vůbec ne v dostatečném množství.
Díky novému hotelu a dalším privátním
subjektům jejich počet výrazně narostl
a zvýšila se i kvalita. Trochu jsme se
obávali, že bude obsazeno jenom v letní
sezóně a po zbytek roku budeme městem
duchů. To se naštěstí nesplnilo a provoz
běží naplno takřka celoročně.
A rozvinutější turistický ruch přináší nové
pracovní příležitosti. Zatímco v roce 2008
u nás byla nezaměstnanost patnáct
procent, letos je to jenom pět procent.

Program RE:START

Ministerstva pro místní
rozvoj pomáhá strukturálně
postiženým regionům, tedy
Moravskoslezskému, Ústeckému
a Karlovarskému kraji. Zaměřuje
se například na udržení
kvalifikovaných pracovníků
v těchto regionech, snížení
dopravních emisí či modernizaci
základních škol.
www.restartregionu.cz

Linhart je dlouholetým zastupitelem města. Výrazně se zasloužil
o jeho revitalizaci.
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Fungujeme na principu sousedství
Pavel Černý (ext.), foto Dominik Kučera, Kasárna Karlín

Matěj Velek se svým týmem před lety oživil spoustou kulturních a společenských
aktivit chátrající budovy na opuštěném Nákladovém nádraží Žižkov.
Slibně se rozvíjející projekt však musel po třech letech ukončit podle jeho slov
pro neshody s ředitelem Národního filmového archivu, který v areálu nádraží
později provozoval letní kino a plánoval sem přestěhovat i sídlo archivu.
Matěj se však nevzdal a svou energii a entuziasmus nyní věnuje provozování
kulturního a společenského centra Kasárna Karlín. I tady má však smlouvu
s vlastníkem, tedy Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
pouze na tři roky.
S Objekty, ve kterých fungujete, máte
pronajaté vždycky pouze dočasně.
Není to frustrující?
Frustrující je, pokud je ta doba kratší,
než se stačí dosáhnout návratnosti
a soběstačnosti. Ani projekt dočasného
využití, pokud je myšlený vážně, se
neobejde bez počátečních investic.
Proto jsme původně chtěli získat kasárna
na 10 let. Dostali jsme jenom tři roky,
ale já věřím, že se nám podaří smlouvu
prodloužit a že budeme mít šanci
v našem snažení pokračovat.
S Je dočasné využití výhodné
i pro vlastníka brownfieldu?
Co mu přinese?
Ušetří spoustu peněz. Prázdná stavba,
kterou musíte udržovat a zabezpečovat,
je drahá. Když starost o ni svěříte
někomu jinému, nemusíte za tyhle
služby utrácet.
Zároveň je to i pozitivní PR. Skutečnost,
že objekt, který nebudete dalších pět
nebo deset let užívat, poskytnete jako
zázemí pro nějaké kulturní či sociální
účely, ukazuje, že jste osvícený vlastník,
který se chová společensky odpovědně.
Bohužel stávající česká legislativa
a nastavené prostředí nepamatuje na
to, že by stát poskytl nějaké nemovitosti

k dočasnému využití na dobu, která
by dávala ekonomický smysl. Raději se
utrácí za ostrahu a údržbu.
S Vy státu za nájem kasáren
něco platíte?
V tuto chvíli ne. Jsme v režimu výpůjčky,
takže neplatíme nájemné, ale na náš
vrub jdou veškeré náklady na opravy,
úpravy, údržbu a zabezpečení areálu.
S Nebojíte se, že kdyby se možnost
dočasného pronájmu vtělila do
nějakého předpisu, tak stát začne
nabízet objekty v aukcích a získá je
ten, kdo nabídne víc?
Myslím, že výběrová řízení jsou cesta,
kterou bychom se měli vydat. Ideální
by byl otevřený seznam nevyužívaných
budov, které vlastní stát nebo obce.
Do něj by se mohl podívat kterýkoliv
zájemce a vybrat si vhodný objekt
pro svůj záměr. Pokud by šlo o
komerční účely, mohla by rozhodnout
nejvyšší nabídka, ale v případě nějaké
společensky zaměřené aktivity by
podmínky byly nastaveny vstřícněji.
Vlastník objektu by samozřejmě dohlížel,
zda je využití v souladu s daným
projektem.
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S Aktivity v karlínských kasárnách už
běží na plné obrátky, uvažujete tedy
o nějakém dalším objektu?
Zatím ne. Kasárna mě vytěžují naplno
a já pevně věřím, že se nám podaří
prodloužit smlouvu alespoň na další
tři roky. Stěhování jinam si dovedu
představit pouze v případě, že bychom
museli kasárna opustit. Ale momentálně
si i vnitřně zakazuji přemýšlet o jakékoliv
jiné štaci.
S Čím to je, že se kasárnám daří lákat
tak velké množství návštěvníků?
Náš projekt funguje na principu
sousedství. Je to místo, které je
otevřené, do něhož může kdokoliv přijít
a užít si to, co nabízí. A lidé to oceňují.
Ale přiznám se, že nás samotné mile
překvapilo, jak velký ohlas naše aktivita
má i v bezprostředním okolí. Spousta
návštěvníků k nám chodí pravidelně,
stali se z nich štamgasti, kteří si
nenechají ujít téměř žádnou akci.
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„Velmi často slýchám,
že by bylo skvělé,
kdyby stát žádné
využití pro karlínská
kasárna nenašel
a my jsme tu mohli
fungovat navždycky.“

S Jak významnou roli ve využití prostor
brownfieldu hraje architektura?
Spolupracujete s architekty?
Ze začátku jsme hodně věcí navrhovali
sami. Ale dílem šťastné náhody do
našeho týmu vplula kolegyně, která
se stará o řízení techniky a zároveň je
profesí architektkou. To pro mě byla
obrovská úleva, když tyto záležitosti
převzala na sebe. Při konkrétních

úpravách prostoru nebo projektech
spolupracujeme i s dalšími architekty,
občas se na nás obracejí studenti
architektury, jejichž služeb pak
využíváme.
S Umíte si představit, že by se
dočasné využití překlopilo v trvalé?
Velmi často od někoho slýchám, že by
bylo skvělé, kdyby stát žádné využití pro
karlínská kasárna nenašel a my jsme
tu mohli fungovat navždycky. Nevím
však, do jaké míry by nás to potom
ještě bavilo. To, že se jedná o dočasnou
aktivitu, je pro nás v něčem důležité.
Jakkoliv vím, že zůstat tu natrvalo je
zbožným přáním celé řady našich hostů
a možná i části mých kolegů, já sám si to
neumím představit.
Ale jsem fandou toho, aby se taková
věc občas stala. Aby nějaké místo, které
původně bylo určené k zástavbě, zůstalo
parkem nebo společenským centrem,
když se prokáže, že to dává smysl
a funguje to.

Matěj Velek na konferenci Brownfieldy 2019 mluvil
o svých zkušenostech s chátrajícími a opuštěnými budovami.
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S Předáváte nabyté zkušenosti
i dalším nadšencům, kteří chtějí
podobně jako vy oživit nějaký
brownfield jinde v ČR?
Nedávno jsem na dálku radil lidem, kteří
otvírají pro veřejnost Žižkova kasárna
v Českých Budějovicích. Jsem strašně
rád, že se to podařilo.
Oživování nevyužitých objektů jsme také
věnovali konferenci u nás v Karlíně
a byl jsem až překvapený, kolik aktérů ze
všech koutů republiky přijelo vyprávět
své příběhy. Lidí, kteří něco podobného
dělají, je nespočet. A čím víc takových
vlaštovek bude, tím snazší bude dát
nové využití nějakému dalšímu objektu.

„Věřím, že se nám
podaří prodloužit
smlouvu alespoň
na další tři roky.“

Areál Kasárna Karlín je místem pro setkávání lidí napříč generacemi.
Pro veřejnost se otevřel v roce 2017. Je zde kavárna, kino, pískoviště,
galerie, bar a klub, ohniště.
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11.–15. listopadu 2019
Praha | Brno | a další města
Víte, že kosmické technologie
můžete využít i ve vaší obci?
Technologie z vesmíru pomáhají například:
- v zemědělství
- při monitorování sucha
- při efektivní výsadbě zeleně
- při stavbě ekologických budov

Přijďte na Czech Space Week a dozvíte se více
o kosmických možnostech ve vašem regionu.

Aerospace průmyslové dny, Gate2Space,
GSA Open Days, Space for Women
a mnoho dalšího
www.czechspaceyear.com

LOKÁLNÍ TRH PRÁCE
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V Česku chybí technicky vzdělaní lidé.
Firmy si proto studenty vychovávají
už ve škole
Pavlína Trávníčková, foto: Shutterstock

Z průzkumu společnosti ManpowerGroup (2018) vyplývá, že téměř 40 procent
zaměstnavatelů hlásí nedostatek kvalifikovaných osob s technickým vzděláním.
Největší poptávka je aktuálně po elektrikářích, svářečích, mechanicích, ale také
kontrolorech kvality či technických zaměstnancích.
Pomoci řešit neutěšenou situaci by mohl
tzv. duální systém vzdělávání, v jehož
rámci studenti zároveň s teoretickou
průpravou ve škole získávají také praxi
v konkrétním podniku, s nímž mají
uzavřenou zaměstnaneckou smlouvu.
Je to výhodné pro všechny zúčastněné
strany. Škola nemusí pořizovat drahé
vybavení pro praktickou výuku, ale může
se plně soustředit na kvalitní předávání
teoretických znalostí. Studenti získají
praxi v existující fungující firmě a učí se
tedy to, co je skutečně pro jejich budoucí
profesi potřeba. A firma má zajištěn
nábor nových kvalitních zaměstnanců,
které si navíc ještě v průběhu studia
může důkladně prověřit a vybrat pro ně
nejvhodnější pracovní pozici.
V České republice již od devadesátých
let fungoval model, který byl v mnoha
ohledech duálnímu systému podobný.
Některé firmy zde zřizovaly své vlastní
školy, například ArcelorMittal, Třinecké
železárny, Škoda Auto a další. (1)
Bohužel ne všechny společnosti si
své školy drží dodnes, například
ArcelorMittal (nyní Liberty Ostrava)
musela svou školu uzavřít v roce 2011.
V Evropě se v současné době lze setkat

s třemi různými modely praktické výuky
ve školách. Duální systém je typický
pro Rakousko a Německo. V dalších
zemích najdeme školsky orientovaný
model s periodami přípravy v podnicích
v podobě různých stáží. Třetí možností
je integrace praktických předmětů
přímo do školsky orientovaných oborů
odborného vzdělávání a přípravy.
Praktická výuka pak probíhá ve školních
laboratořích, dílnách, fiktivních firmách
či prostřednictvím simulací.
Ve většině zemí se nevyužívá pouze
jeden konkrétní model, ale setkáváme se
zde s kombinací principů několika z nich.
Jak jsme na tom v Česku
Systém odborného vzdělávání a přípravy
je u nás orientován školsky, přípravu
mají v gesci školy. Praktické vyučování
může, ale také nemusí probíhat
v podniku. Podíl praktického vyučování
zaujímá 50 procent z celkového času na
výuku. Naproti tomu v duálním systému
vzdělávání se žáci věnují získávání
a procvičování praktických dovedností
z 80 procent. V České republice je
student, který absolvuje odborné
vzdělávání a přípravu, po celou dobu

studentem školy, nikoliv podnikovým
učněm, jako tomu bývá v duálním
systému. Odborná příprava tak nemusí
probíhat pouze v jednom podniku, ale
student se může seznámit s více různými
provozy. To lze vnímat jako určitou
výhodu, na druhou stranu si student
nevytváří pevnou vazbu k budoucímu
zaměstnavateli. Tu se firmy u nás
snaží budovat například poskytováním
motivačních příspěvků studentům.
Průkopníkem v odborné přípravě
studentů je Moravskoslezský kraj
Zásadní význam rozvoje partnerství
podniků se středními školami pro
vzdělávání budoucích technických
profesí si uvědomuje také Svaz průmyslu
a dopravy ČR. Proto formuloval model
odborné přípravy v prostředí firem, který
akcentuje posilování prvků duálního
vzdělávání. Při tvorbě modelu bylo
využito výsledků pilotního ročníku
uplatňovaní prvků duálního vzdělávání
v Moravskoslezském kraji, na jehož
uspořádání se už v roce 2017 dohodl
prezident Svazu průmyslu a dopravy,
hejtman kraje a ministr školství, mládeže
a tělovýchovy (2).
Ú

(1) Moravskoslezský kraj od příštího školního roku vyzkouší duální systém vzdělávání – Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj
[online]. Dostupné z: https://www.msk.cz/cz/skolstvi/moravskoslezsky-kraj-od-pristiho-skolniho-roku-vyzkousi-dualni-systemvzdelavani-98143/
(2) ODBORNÁ PŘÍPRAVA V PROSTŘEDÍ FIREM, Svaz průmyslu a dopravy ČR
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Do pilotního projektu se zapojilo pět
společností – ArcelorMittal Ostrava
(nyní Liberty Ostrava), BROSE CZ, ČEZ
a částečně Vítkovice a Varroc.Lighting
Systems. K nim se připojily střední školy
– elektrotechnická Ostrava, Vítkovická
střední průmyslová škola, Střední
průmyslová škola elektrotechniky
a informatiky ve Frenštátě pod
Radhoštěm a Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm (3).
Podle ředitele Střední školy
elektrotechnické v Ostravě Tomáše
Führera je důležité, aby spolu velké
společnosti a školy v kraji vzájemně
komunikovaly. Podcenit se nesmí ani
spolupráce s učiteli. Ti sami často
v žádném provozu nepracovali, proto
je klíčové, aby viděli, jak takový provoz
funguje, do firem docházeli a získali
reálnou praxi. A celé by to samozřejmě
nebylo možné bez studentů. „Největší
množství studentů posíláme
do společností ČEZ a ArcelorMittal. Tady
se nejedná o jednotlivce, ale opravdu

o skupiny v počtu okolo deseti studentů.
Aktuálně se nacházíme v situaci, kdy je
poptávka po studentech větší než naše
kapacita,“ shrnuje současnou situaci
Führer a dodává, že základem všeho je
ale fungující kariérní poradenství.
Spolupráci se studenty si chválí i ve
firmách
„U nás je to již letitá tradice. Naše
společnost disponovala v letech
1957–2011 vlastní střední školou,
nacházející se nedaleko sídla firmy.
Aktuálně situaci hodnotím pozitivně,
je skvělé, že se podporou technického
vzdělávání začalo zabývat vedení
Moravskoslezského kraje,“ chválí
spolupráci Věra Válková, která má na
starosti učně v huti Liberty Ostrava.
Aby proces získávání odborné praxe
v reálném prostředí firem plně
fungoval, je podle Válkové zapotřebí
zainteresovanost pěti skupin – školy,
pedagogů, rodičů, studentů
a v neposlední řadě instruktorů

odborného výcviku z firmy. Studenti
ve firmě absolvují kvalitní praktickou
výuku v reálném pracovním prostředí,
dobře se seznámí s fungováním
firemních procesů a získají zkušenosti
od expertů, kteří se v oboru pohybují
desítky let. „Pro nás jako pro
zaměstnavatele je naprosto ideální, když
se absolventi po dokončení školy vrátí
do prostředí, které znají, a mají již
pracovní zkušenosti s našimi provozy
a pracovišti,“ dodává Válková.
I v Moravskoslezském kraji se tedy
potvrzuje, že duální vzdělávání znamená
oboustranně výhodnou spolupráci. Firmy
si mohou vytipovat ty nejšikovnější z řad
studentů a zajistit si tak nábor kvalitních,
prověřených pracovníků, studenti si zase
vyzkouší práci ve skutečném provoze
a řešení konkrétních úkolů, s nimiž
se budou v praxi setkávat. Zároveň si
uvědomí, zda je pro ně nabízená kariéra
perspektivní a zda je daná profese
skutečně tím, čemu se chtějí v životě
věnovat.

(3) Projekt duálního vzdělávání zahajuje druhý školní rok, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, cit. 16.07.2019.
Dostupné z: https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12140-projekt-dualniho-vzdelavani-zahajuje-druhy-skolni-rok
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Obce lákají mladé lidi zpět domů a učí je
patriotismu. Bojují tak proti vysídlování
Lukáš Trčka, Pavlína Slepičková, Nikol Klimajová, Michal Heinzl, foto: Kamil Kavka, Karlovarská agentura rozvoje podnikání

Demografický vývoj v České republice, stejně jako ve většině evropských států,
není příznivý. Podle prognózy Českého statistického úřadu bude v roce 2050 žít
v tuzemsku přibližně 5,1 milionu ekonomicky aktivních osob. Dnes je jich zhruba
o milion více. Celkový počet obyvatel, tedy 10,6 milionu, se přitom téměř nezmění.
Nabízí se tak úvaha nad otázkou nevyhnutelné automatizace a digitalizace nejen
v segmentu výrobních podniků, ale také související téma aktivizace regionů a jejich
zatraktivňování pro mladé. I menší sídla mají totiž co nabídnout.
Predikce počtu obyvatel ČR ve věku 25-65 let (optimistická varianta po započtení migrace)
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Zdroj: Vlastní zpracování z dat ČSÚ, 2019
Jistým problémem je přitom aktuální trend vylidňování, byť se přirozeně netýká všech regionů. V České republice se nachází celkem
205 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP), přičemž na území jednoho takového obvodu žije v průměru 45 tisíc
obyvatel. Největší úbytek obyvatel zaznamenaly za posledních devět let zejména SO ORP na vnitřních hranicích krajů. Nejvíce
postiženým regionem je Karlovarský kraj, následuje ho kraj Moravskoslezský a podhorské oblasti Olomouckého kraje. Na opačné
straně spektra figuruje Praha a Středočeský kraj. Lidé jsou zde ochotní žít v menších obcích s horší infrastrukturou než ve zbytku
republiky, klíčovým lákadlem je dojezdový čas do Prahy a potenciál uplatnit se u atraktivních zaměstnavatelů.
Ú
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CELKOVÝ PŘÍRŮSTEK/ÚBYTEK OBYVATEL MEZI LETY 2010 A 2018

Celkový
přírůstek/úbytek
obyvatel
správní obvody
obcí s rozšířenou
působnostímezi lety 2010 a 2018 ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Rumburk

Přírůstek/úbytek obyvatel

Varnsdorf

přírůstek 3 % a více

Děčín

přírůstek 0,1 – 2,9 %

Tanvald

úbytek 0,1 – 2,9 %

Litvínov

úbytek 3 % a více

Broumov
Kraslice

Cheb

Sokolov

Ostrov

Karlovy
Vary

Jeseník
Krnov
Králíky

Šumperk
Bruntál
Rýmařov

Chotěboř

Horažďovice

Milevsko

Žďár nad
Sázavou

Pacov

Vítkov

Moravská
Třebová

Odry
Konice

Přerov
Sušice

Karviná
Ostrava
Havířov
Český
Těšín

Bystřice pod
Hostýnem

Telč
Dačice

Moravské
Budějovice
Veselí nad
Moravou

0

Zdroj dat:
©ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2016
Veřejná databáze – Český statistický úřad 2019

100 km

Zdroj: Vlastní zpracování z dat ČSÚ, 2019

V regionech, kde je téma vylidňování
aktuální nejvíce, se s ním rozhodli
bojovat po svém. (Znovu)objevují
mnohdy skrytou atraktivitu a lákají na
ni zejména mladé lidi. V Jeseníku proto
založili v lednu 2018 iniciativu pozitivJE,
v Karlovarském kraji pak spustili v říjnu
2018 kampaň Žijeme regionem.
Každý den jedna pozitivní zpráva
Jesenicko ročně přijde zhruba o 200 lidí.
Jsou to hlavně mladí, kteří odcházejí
za studiem, prací nebo zkrátka jen
životem ve větším městě. Někteří se po
vystudování vrátí, rozjedou v rodném
kraji vlastní byznys a založí rodinu. Čísla
ale ukazují, že takových lidí je málo.
Změnit to chce Kamil Kavka, který založil
platformu positivJE (pozitivní Jesenicko).
Ta lidi z Jesenicka přesvědčuje o tom,
že region je mnohem lepší, než si oni
sami myslí, a že i odsud lze dosáhnout

úspěchu. PositivJE proto na svém webu,
Facebooku a Instagramu každý den
přináší jednu pozitivní zprávu z regionu.
Každý měsíc přivádí na zdejší střední
školy úspěšné regionální osobnosti
(podnikatele, sportovce či umělce)
a každý rok pořádá festival, na němž se
představuje to nejlepší z Jesenicka.
Od září se zaměřuje i na základní školy
– chce v dětech zažehnout zájem o svůj
rodný kraj už od malička.
„Potřebujeme, aby ti, co tu už žijí, věděli,
že žijí na jednom z nejlepších míst
v zemi. Tohle sdělení chceme doručit i za
hranice Jesenicka a přilákat sem třeba
i lidi, kteří dnes žijí ve velkých městech,“
vysvětluje svoji motivaci Kavka. Ten by
do budoucna rád také přispěl ke zrodu
tak zvaného jesenického IT sektoru.
„Informační technologie jsou totální
budoucnost všeho a je to práce, kterou
můžete dělat na dálku z Jeseníku
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doslova pro celý svět. Tenhle fakt
je obrovskou příležitostí, jak
v regionu udržet mladé lidi – dát jim
kvalifikovanou a dobře placenou práci,“
plánuje Kavka.
Žijeme regionem ukazuje Karlovarský
kraj v jiném světle
Poslední, nejhorší a nejmenší. Tak běžně
vychází Karlovarský kraj z nejrůznějších
statistik. Aby se tato image mohla
pomalu začít měnit, snaží se autoři
a tváře marketingové kampaně Žijeme
regionem přibližovat kraj v jiném světle
a aktivizovat místní. Kreativci,
podnikatelé, ředitelé škol a jinak
úspěšné či známé lokální osobnosti
poukazují prostřednictvím úspěšných
a pozitivních příběhů na to, že nejen
v metropoli si mohou lidé plnit sny
a realizovat své ambice.

OBEC PRO BYZNYS OPB

Zakladatel platformy positivJE Kamil Kavka by na Jesenicko
chtěl přilákat třeba i lidi z velkých měst.

Posilují tím patriotismus a snaží
se o to, aby lidé pochopili, že mají
jedinečnou příležitost využít obrovský
potenciál, který se v místě jejich
bydliště skrývá. Mohou se aktivně
zapojit a přetvořit své okolí v atraktivní
místo pro život, kde si mohou užívat
nejen krásnou přírodu, ale také
dělat zajímavou práci a podílet se
na společenském dění. Poklidný
způsob života a malé vzdálenosti mezi
domovem, pracovištěm, školami
a místy pro volnočasové aktivity jsou
více než příjemným bonusem.
„Primárně cílíme především na žáky
a studenty škol a absolventy, kteří jsou
klíčoví pro nastartování inovačního
myšlení v našem regionu,“ přibližuje
Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské
agentury rozvoje podnikání (KARP),
která kampaň realizuje. Děje se tak
například na webu, Facebooku nebo
na regionálních akcích. „Důležitou
cílovou skupinou jsou ale i rodiče
a školská zařízení, protože mládež
výrazně ovlivňují,“ doplňuje Veselý.

Zásady kampaně Žiju regionem.

CzechInvest vzdělává

„Většina lidí se připojí k
tomu, co už je zaběhnuté
a funguje. Ochuzují se ale
o možnost spoluvytvářet
svět podle svých představ.
Region má před sebou
řadu výzev, řada věcí
potřebuje změnu, zlepšení
a inovace. Neexistují
žádní „ONI“, kteří pro nás
něco udělají, zatímco my
budeme sedět a stěžovat
si. Jsme to MY, kdo to
tu tvoříme. Než někam
odjíždět, je lepší tu něco
rozjíždět.“

Menší města a obce mohou mít
mladým skutečně co nabídnout.
Cestou k jejich oslovení je cílené
budování atraktivity regionu
a prezentace kvality života v daném
místě. Jak ukazují existující příklady
dobré praxe, pro tento nesnadný
a dlouhodobý proces je nezbytná
účinná spolupráce osvícených radních,
místních podniků a aktivních občanů.
CzechInvest proto jednou ročně
pořádá pro zástupce měst, obcí
a aktivní občany kurz Investment
Academy, na kterém se účastníci
mimo jiné dozvědí, jak správně
rozvíjet podnikatelské prostředí v obci.
Podrobnosti lze zjistit
na www.czechinvest.org nebo
prostřednictvím e-mailu regionálních
kanceláří regiony@czechinvest.org.

Manifest kampaně
Žijeme regionem
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Výrobní podniky mnoho financí
do obecní pokladny nepřináší
Michal Heinzl

Průmyslová zóna, developer a investor. To jsou slova, která nenechají v klidu řadu
starostů. Mnozí z nich mají k umístění výrobního závodu na své území negativní
postoj, a to především kvůli zátěži (nadměrná doprava, zvýšení hluku či zápach),
která je s průmyslem obecně spojená. Najde se však i řada obcí, která přimhouří
oči s vidinou toho, že místní obyvatelé nebudou muset dojíždět za prací a obec
nezůstane pouhou noclehárnou. Jak je to ale vlastně s finančním přínosem
výrobního podniku pro obecní pokladnu? Vyplatí se jít investorům naproti?
Rozpočtové určení daní
V České republice platí zákon o rozpočtovém určení daní (RUD), podle kterého se celkově vybraná částka ze sdílených daní rozdělí
na tři části (Tabulka 1). Jedna část putuje do státního rozpočtu, druhou část si mezi sebou přerozdělí jednotlivé kraje podle předem
daných podílů a třetí část připadne obcím, které si peníze rozdělí podle stanovených poměrů.

Tabulka 1: Schéma rozpočtového určení daní
sdílené daně

státní rozpočet

obce

kraje

daň z přidané hodnoty

67,5 %

23,58 %

8,92 %

daň z příjmů právnických osob

67,5 %

23,58 %

8,92 %

daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

67,5 %

23,58 %

8,92 %

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

66,0 %

1,5 %

8,92 %

daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti

80,5 %

14,15 %

5,35 %

23,58 %

Zdroj: Zákon 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, 2018

Podíl každé obce na celkovém výnosu daní se vypočítá podle počtu obyvatel, rozlohy, počtu dětí a žáků v mateřských a základních
školách, které zřizuje obec, a poměrem násobku postupných přechodů. Stěžejní je počet obyvatel – čím jich má obec více, tím větší
podíl v závěru bude mít.
Aby vše nebylo tak jednoduché, existuje ještě druhý podíl. Ten se odvíjí od počtu zaměstnanců, kteří v dané obci pracují. Čím více
jich je, tím více peněz do rozpočtu přiteče. Obce si mezi sebou takto rozdělují 1,5 procenta z daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti. To v roce 2018 představovalo necelé tři miliardy korun. V praxi to znamenalo příjem pro obecní pokladny přibližně 550 korun
za jednoho zaměstnance.
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Daň z nemovitosti
Zásadní roli hraje v případě výrobních
podniků daň z nemovitosti. Jelikož se
jedná o výlučnou daň, celá její výše
putuje do rozpočtu obce, ve které
se konkrétní nemovitost nachází.
Průmyslové stavby jsou zatíženy nejvyšší
sazbou 10 Kč/m2, za každé další podlaží
budovy se sazba zvyšuje o 0,75 Kč/m2.

objekty, které slouží k podnikání,
o 1,5násobek. Rovněž může nastavit tak
zvaný místní koeficient na hodnotu 2, 3, 4
nebo 5. Tímto koeficientem se následně
vynásobí daň všech zdanitelných staveb
a pozemků v obci – nejenom těch, které
slouží k podnikání.

Dobrovíz, ve které firma působí (Tabulka
2). K úplnému výčtu peněžních toků
v tabulce chybí daň z přidané hodnoty,
kterou však často nelze jednoduše
veřejně dohledat. Pro zajímavost byla
alespoň přidána částka za odvod
na zdravotní a sociální pojištění.

Amazon v Dobrovízi
Na příkladu firmy Amazon Logistic
Prague lze demonstrovat, kolik peněz
odvedených na daních zůstane v obci

Obec také může na základě vyhlášky
navýšit daň z nemovitosti pro všechny

Tabulka 2: Příjmy jednotlivých rozpočtů z firemních daní a pojištění
Dobrovíz

ostatní obce

ostatní
kraje
v Kč

státní
rozpočet
v Kč

celkem

v Kč

Středočeský
kraj
v Kč

v Kč
676

17 978 131

936 811

5 864 333

51 466 050

76 246 001

10 111

71 830 095

3 156 457

19 759 079

189 053 172

283 808 914

1 031 216

0

0

0

0

1 031 216

sociální a zdravotní pojištění
– zaměstnanci

0

0

0

0

153 264 540

153 264 540

sociální a zdravotní pojištění
– zaměstnavatel

0

0

0

0

516 314 000

516 314 000

1 042 002

89 808 226

4 093 268

25 623 411

910 097 762

1 030 664 669

0,29 %

24,87 %

1,13 %

7,10 %

66,61 %

100 %

daň z příjmů
právnických osob
daň z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti
daň z nemovitosti

celkem
celkem v % bez soc. a zdrav.
pojištění

v Kč

Zdroj: Výroční zpráva firmy Amazon Logistic Prague s.r.o. za rok 2018, vlastní výpočty na základě RUD, 2019

Z údajů v Tabulce 2 vyplývá, že Amazon
v roce 2018 zaplatil něco málo přes
76 milionů korun na dani z příjmů
právnických osob, zaměstnanci odvedli
283 milionů korun na dani z příjmů
fyzických osob a 153 milionů korun na
zdravotním a sociálním pojištění, zatímco
odvody na zdravotní a sociální pojištění
placené Amazonem dosáhly 516 milionů
korun. Daň z nemovitosti za hlavní výrobní
objekt o rozloze 96 tisíc m2 lehce přesáhla
1 milion korun. Současný systém RUD je
nastaven tak, že je v podstatě jedno, kde
se výrobní podnik nachází. Vybrané daně

si přerozdělí všechny obce, kraje a státní
rozpočet. V Dobrovízi tak z částky, kterou
v roce 2018 odvedla na daních společnost
Amazon, zůstalo pouhých 0,29 procenta.
Z toho 99 procent představovala místní
daň z nemovitosti. Za zmínku stojí i fakt,
že obec z daně z příjmů právnických osob
získala celkem pouhých 676 korun.
Dobrovíz na druhou stranu vydělala na
vysokém počtu zaměstnanců Amazonu
a zaměstnanců dalších místních firem.
V roce 2018 pracovalo v obci
o 550 obyvatelích celkem 9 500 osob,

což pro obecní pokladu znamenalo příjem
přes 5 milionů korun (550 Kč krát 9 500
zaměstnanců). Příklad Dobrovíze
a Amazonu je však ojedinělý.
Finanční přínos běžného investora
Jak by vypadal finanční přínos
pro Dobrovíz v případě příchodu značně
menšího investora, který by chtěl
postavit jednopodlažní halu o 10 tisících m2
a zaměstnat 200 zaměstnanců,
z nichž každý by pobíral průměrnou mzdu
32 tisíc korun? Uvažujme daň z příjmů
právnických osob 5 milionů korun.
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Zaměstnání dvou stovek lidí by přineslo
do obecní pokladny 110 tisíc korun
(550 Kč/zaměstnanec) a daň z nemovitosti by představovala 100 tisíc
korun. Podíl z daně z příjmů právnických
osob a daň z příjmů fyzických osob by
ovšem dohromady činily zanedbatelných
580 korun. V součtu by si tedy obecní
pokladna polepšila o 210 580 korun
(platné pro rok 2018).
Čas na změnu
Nynější systém RUD je solidární k obcím,
ve kterých nepůsobí zaměstnavatelé
a místní občané musí za prací buď
dojíždět, nebo fungovat jako živnostníci.
Naopak obcím, které nabízí dostatek
pracovních příležitosti nejenom svým
občanům, ale i těm z okolních obcí,

I

nedává tolik, kolik by měly v případě,
pokud by systém bral v potaz lokalitu
dané firmy. Proto v poslední době sílí
hlasy, které volají po změně systému
financování tak, aby obce měly motivaci
umísťovat na své území výrobní podniky.
Řešení, jak toho dosáhnout, se nabízí
hned několik. Pro inspiraci se stačí
například podívat do sousedního
Německa, kde obce v mnoha případech
získávají z daní a odvodů místních firem
více peněz než státní rozpočet či spolková
země. To je dáno především speciální
obchodní daní, jejíž celá výše zůstává
obci, stejně jako daň z nemovitosti
a 15procentní podíl z daně z příjmů
fyzický osob. Zavádět v České republice
novou obchodní daň, a tím pádem
zvyšovat firmám celkovou daňovou

zátěž, není nutné. Pro začátek postačí
změnit systém financování tak, aby
obcím, kde firmy působí, zůstalo
například větší procento daně z příjmů
fyzických osob. Pokud by se jednalo
o dostatečně vysoké procento, došlo by
ke snížení zmíněné solidarity. Pokud by
si obce, kde nepůsobí zaměstnavatelé,
chtěly zachovat stávající výši rozpočtu,
musely by se začít snažit přilákat
investora. Na tom by ovšem mohly
společně spolupracovat tak, jako se tomu
děje například v Rakousku. Několik obcí
tam na společné náklady vybuduje
v jedné z obcí průmyslovou zónu, přičemž
následné zisky si poměrově rozdělí podle
počátečního vkladu.

INZERCE

Podpora a rozvoj kreativních průmyslů v ČR

Mezinárodní konference
za účasti zástupců Creative England a Beaz Bizkaia

10. prosince 2019 | PRAHA

CAMP – Centrum architektury a městského plánování
Zdroj: Shutterstock
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Facebook vzdělával malé a střední
podniky v regionech
Jana Kohoutová, foto: Boost with Facebook Brno

V České republice je zhruba 1,4 milionu malých a středních podniků a živnostníků.
Ti společně tvoří 38 procent českého HDP a v Česku zaměstnávají přibližně
2,4 milionu lidí. Podle průzkumu Facebooku a Asociace malých a středních
podniků (AMSP ČR) jsou pro tuto skupinu klíčové digitální dovednosti, které však
často nejsou dostatečné a tak dobré, jak by sami podnikatelé chtěli. Facebook se
proto rozhodl ve spolupráci s CzechInvestem a AMSP ČR jejich digitální znalosti
zlepšit a přivezl do českých regionů svůj vzdělávací program Boost with Facebook.
Vzdělávací program pro malé a střední
podniky zamířil v posledním zářijovém
týdnu do Brna a Plzně. Zúčastnilo se
ho přes 400 účastníků. Marketingoví
odborníci z Facebooku přítomným radili,
jak rozvíjet podnikání na Facebooku
a Instagramu. Účastníci se mimo jiné
dozvěděli, že průměrný uživatel stráví
na Facebooku 38 minut denně nebo
že 51 milionů lidí z celého světa je na
Facebooku spojených s nějakou firmou
se sídlem v České republice.
Součástí akcí byly panelové diskuse se
zástupci místních podniků. V Brně se jí
zúčastnili představitelé firem Autonapůl
a Motylum a organizace Czechitas,
v Plzni pak zástupci ekofarmy Matagro,
kavárny CrossCafé a multidisciplinárního
prostoru Papírna Plzeň. Účastníci od nich

vyslechli informace o tom, jak získávají
nové zákazníky, budují komunitu,
zvyšují povědomí o své značce a zajišťují
prosperitu své firmy na sociálních sítích.
Boost with Facebook je pokračováním
prvního ročníku akce Boost Your
Business, na kterou v září 2018 dorazilo
do pražského Centra současného umění
DOX přes 300 firem. Praha byla prvním
místem v regionu střední a východní
Evropy, následovaly akce v Polsku
a na Slovensku. Nyní se Facebook
zaměřuje více na regiony, podobné
lokální akce se budou do konce roku
konat i v Polsku.
Kvalitní a celoplošná digitální
infrastruktura je už dnes považována
za základní podmínku hospodářského

Facebook se v letošním roce více zaměřuje na podporu podnikání
v regionech. Obou konferencí se zúčastnilo dopromady
přes 400 účastníků.

růstu obce, regionu, ale i státu. Důležité
je přitom začít u lokáních hráčů.
V Jihomoravském a Plzeňském kraji
aktuálně působí přes 182 tisíc malých
a středních podnikatelů a živnostníků.
CzechInvest proto ve spolupráci
s partnery pořádá i další semináře
zaměřené na podporu tradičních malých
a středních podniků a start-upů nebo
setkání podnikavých žen. Ty přispívají
ke zlepšení digitálních dovedností
a celkovému růstu konkurenceschopnosti
místních firem. Zájem o tyto akce
a semináře vzrůstá, v roce 2018
CzechInvest takto proškolil téměř 4 300
podnikatelů nebo podnikatelek v různých
fázích rozvoje podnikání – od start-upů
po zavedené společnosti.

Konferenci Boost with Facebook Brno zahájila ředitelka brněnské kanceláře
CzechInvestu Hana Šindelková (na fotografii), plzeňskou akci pak ředitel plzeňské
kanceláře Milan Kavka.
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Každá obec, každé město má potenciál
Petra Sivová, foto: CzechInvest

Ve Znojmě se začátkem června setkali čeští starostové a zastupitelé. Do vinařské
metropole je pozvala agentura CzechInvest, aby na konferenci Potenciál místní
ekonomiky diskutovali o tom, jak podpořit ekonomický rozvoj svých obcí a měst.
Tématem letošního 2. ročníku konference byla meziobecní spolupráce.

Aby se lidem v obci dobře žilo
a pracovalo, aby se dlouhodobě
rozvíjela, aby firmy, které zde sídlí,
prosperovaly a přinášely jí užitek.
To by mělo být v zájmu každé radnice.
S kultivací a harmonizací podnikatelského prostředí a v důsledku i příznivějším prostředím pro život jejich
občanů jim může pomoci agentura
CzechInvest, její regionální kanceláře,
které sídlí v každém krajském městě
České republiky. „Každá obec, každé
město je atraktivní pro jiný typ investora.
Záleží na tom, jakého investora si přejí
a jaké jsou mu schopné vytvořit podmínky. Zájmy investora a zájmy obce či
města pomáháme vzájemně propojit
tak, aby to vedlo ke spokojenosti všech,
včetně obyvatel,“ vysvětluje Patrik Reichl,
pověřený řízením agentury CzechInvest.
Příkladů, kterými se může Česká
republika při rozvíjení místní ekonomiky
inspirovat, je v zahraničí hodně. „Čím
dál ale od Česka půjdeme, tím víc jsou
kultura, legislativa a podmínky obecně
odlišnější,“ říká Reichl. Již nějakou dobu
proto CzechInvest spolupracuje s nejbližšími sousedy. Do Znojma proto

také dorazili zástupci agentury Business
Upper Austria. Svým českým kolegům
představili projekt INKOBA, který již

inspirovat. Zároveň získáte kontakty,
povědomí o tom, co funguje jinde,
zpětnou vazbu, jak je na tom město

dvacet let rozvíjí spolupráci mezi obcemi
v Horním Rakousku.

ve srovnání se zbytkem republiky, co
děláme dobře, kde máme příležitost
pro zlepšení,“ říká Martin Mrkos,
starosta Žďáru nad Sázavou.

„Nejdůležitějším faktorem spolupráce
mezi obcemi je důvěra. Bez ní
spolupráce nefunguje,“ doporučuje
Čechům Franz Tauber z agentury
Business Upper Austria. „A druhým
důležitým faktorem je odvaha. Odvaha
najít kreativní řešení. Nemít klapky
na očích a nepřemýšlet zavedeným
způsobem, ale být kreativní,“ dodává
vzápětí.
Na konferenci, která našla zázemí
v prostorách znojemského Louckého
kláštera, dále vystoupil náměstek
ministryně pro místní rozvoj David
Koppitz. Promluvil o nové strategii
regionálního rozvoje České republiky
pro roky 2021 až 2030. Zástupce Svazu
měst a obcí ČR Jaromír Jech zase
představil pojetí lokální ekonomiky
v projektu Center společných služeb.
CzechInvest zde také vyhlásil vítěze
3. ročníku soutěže Investičně atraktivní
region, jejímž cílem je prezentovat
úspěšné příklady obcí, které v oblasti
hospodářského rozvoje efektivně
spolupracují s podnikatelkou sférou.
Na prvním místě se umístilo město Žďár
nad Sázavou, které bylo oceněno za
promyšlenou strategii plánování, kterou
vyvažuje podporu podnikatelů
a vytváření dobrých životních podmínek
pro obyvatele. „Účast v soutěži je skvělý
zdroj srovnání a inspirace. Chcete-li
být nejlepší, musíte se těmi nejlepšími
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Znojmo nebylo pro konání 2. ročníku
konference Potenciál místní ekonomiky
vybráno náhodně. V Jihomoravském
kraji CzechInvest spolu s vedením kraje
a dalšími partnery, jako je Regionální
rozvojová agentura jižní Moravy nebo
Jihomoravské inovační centrum,
připravil pilotní strategii lokalizace
podnikatelských investic. Ta zohledňuje
Regionální inovační strategii kraje,
sektorovou specializaci jednotlivých
regionů, úroveň podnikatelského
prostředí a v neposlední řadě zájem
kraje a samotných obcí o určitý druh
investice. Vedení města Znojma aktuálně
spolupracuje s CzechInvestem na tom,
aby vytvořilo podmínky pro příchod
sofistikovaného investora. Ten by měl
vytvořit pracovní místa pro vysokoškolsky
vzdělané obyvatele, kteří by pak našli
atraktivní zaměstnání v místě svého
bydliště a nebyli by nuceni vyjíždět
za prací do Brna. Znojmo by v budoucnu
nebylo závislé pouze na cestovním ruchu
nebo průmyslových zónách
na svém okraji.
Potenciál přilákat toho správného
investora, a pomoci tak zlepšit životní
úroveň vlastních obyvatel, má každé
město. Objevit a rozvinout jej pomůže
starostům agentura CzechInvest.
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Soutěž Investičně atraktivní region pořádá agentura
CzechInvest od roku 2017.
Hlásit se do ní mohou obce, města, svazky obcí
i mikroregiony bez ohledu na velikost. V soutěži
se hodnotí například velikost investic do rozvoje
podnikatelské infrastruktury nebo do školství či forma
a hloubka spolupráce radnice s podnikatelskou sférou
za uplynulý kalendářní rok. Další ročník vyhlásí
CzechInvest v zimě / na jaře 2020.

1

Letošní 2. ročník konference Potenciál místní ekonomiky se konal v prostorách premonstrátského kláštera ve Znojmě.

2

Konferenci spolu s Patrikem Reichlem, pověřeným řízením agentury CzechInvest (vpravo)
zahájil také starosta města Znojma Jan Grois (vlevo).

3

Zahraniční hosté – Friedrich Stockinger, starosta města Rainbach im Mühlkreis (uprostřed)
a Franz Tauber z agentury Business Upper Austria (vpravo).

4

Ocenění Investičně atraktivní region přijal Martin Mrkos, starosta Žďáru nad Sázavou (vpravo),
od Vojtěcha Rajtra, ředitele Divize malého a středního podnikání a regionů agentury CzechInvest (vlevo).

5

Na konferenci CzechInvest vyhlásil výsledky 3. ročníku soutěže Investičně atraktivní region. Zvítězil Žďár nad Sázavou.
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Příchod chytrých investic mají regiony
ve svých rukou
Patrik Reichl

Hospodaření obcí v České republice skončilo už osmým rokem za sebou
v přebytku. V roce 2018 tento přebytek činil 12,4 miliardy korun. Zdá se tak, že vše
je naprosto v pořádku, obcím se daří uspokojovat veškeré potřeby svých občanů
a ještě dokážou uspořit velkou část veřejných financí do budoucna.
Tak jednoduché to ovšem není.
Obce ze svých rozpočtů standardně
zajišťují základní technickou, dopravní
a občanskou vybavenost. Pouze
málokteré se však koncepčně a intenzivně
zabývají i tím, jak prostřednictvím
rostoucí kupní síly svých obyvatel
zvyšovat kvalitu života. Vyrovnaný,
či dokonce přebytkový rozpočet
neznamená, že občané ve své domovské
obci získají atraktivní a pro ně relevantní
pracovní místo. To, že se mladí vzdělaní
lidé stěhují za prací nebo pro ně obec
slouží jako pouhá „noclehárna“, není
žádnou novinkou. A děje se tak
i v „rozpočtově zdravých obcích“
s vybudovanou infrastrukturou.

v místě trvalého bydliště (1), kteří za
prací dojíždějí (2) a kteří v dané obci
podnikají (3). Při hledání rovnováhy mezi
těmito skupinami, která se však v každé
obci může různit, pomáhá lokalizační
strategie investorů. Ta pro vedení obcí
představuje určitou zpětnou vazbu, jak
je obec atraktivní pro občany z hlediska
pracovních příležitostí.

Pomůže lokalizace investic

Klíčovou roli v boji proti vysídlování
menších měst a periferních regionů
sehrává také atraktivita obce pro
investory. Právě ti v ní mohou vytvořit
kvalifikovaná pracovní místa především
pro vzdělané občany. To, že dnes
obyvatelé obce za prací dojíždějí,
nepředstavuje nutně negativum. Je to
spíše pozitivní zpráva pro podniky, které
budoucí lokalizací svého investičního
záměru mnohým občanům život usnadní
a každodenního dojíždění je zbaví.
K tomu je ovšem nutné, aby obec měla
potřebnou infrastrukturu. A tou už
zdaleka není jen občanská vybavenost
a základní technická infrastruktura.
Konkurenceschopné podniky potřebují
také robustní digitální infrastrukturu,
která je už dnes považována za základní
podmínku hospodářského růstu obce
a regionu. A do budoucna to bude platit
dvojnásob.

CzechInvest monitoruje tak zvanou
soběstačnost obce na trhu práce
a snaží se hledat přirozený podíl počtu
občanů, kteří pracují jako zaměstnanci

Bylo by mylné se domnívat, že budování
digitální infrastruktury je nutné pouze
v případě, že obec chce nalákat nové
investiční projekty. Digitální infrastrukturu

Proč? Jednou z příčin je nepochybně
skutečnost, že vedení obcí a regionů není
za stávajících rozpočtových pravidel
a legislativy dostatečně motivováno
k tomu, aby podporovalo podnikatelské
záměry. Stávající rozpočtové určení daní
nikterak nezvýhodňuje obce a kraje, ve
kterých působí zaměstnavatelé. Počet
zaměstnaneckých pozic v obci je pouze
jedním z kritérií pro přidělení daňových
příjmů do rozpočtu obce. Nijak se navíc
nesleduje, zda se jedná o pracovní místa
ve veřejném či soukromém sektoru.
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potřebují i stávající podniky, které –
chtějí-li být nadále konkurenceschopné – musí sledovat technologický
pokrok a progres ve svém oboru. Pokud
obec na svém území nedokáže zabezpečit
například rozvoj vysokorychlostního
internetu, dostane se v následujících
letech do nevýhodné pozice a může přijít
i o zaměstnavatele, kteří v současné době
v obci působí. Robustní a celoplošná
digitální infrastruktura je nutná nejen
pro rozvoj elektromobility, autonomního
řízení vozidel, ale i pro developerské
a individuální projekty typu e-housing.
Aby se úsilí o potřebnou modernizaci
a rozvoj infrastruktury v obcích
a regionech České republiky rozložilo
mezi veřejný a soukromý sektor,
bude se podle novely o investičních
pobídkách nově hodnotit také regionální
dopad investiční akce. Vláda tak před
udělením investiční pobídky například
posoudí, jak daná investice přispěje
k rozvoji lokální infrastruktury nebo jak
chce investor spolupracovat
s místními školami a výzkumně-vývojovou infrastrukturou.
Chytré (smart) investice tudíž přijdou
tam, kde jsou na ně infrastrukturně
a vzdělanostně připraveni.

INZERCE

Inovační strategie
České republiky 2019–2030
Vláda ČR schválila 4. února 2019 Inovační strategii České republiky 2019–2030.
Jedná se o klíčový dokument, který předurčuje vládní politiku v oblasti výzkumu,
vývoje a inovací a má České republice pomoci posunout se mezi nejinovativnější
země Evropy.
Inovační strategie se skládá z devíti navzájem provázaných pilířů, které obsahují
východiska, základní strategické cíle a nástroje vedoucí k jejich naplnění.
CzechInvest takto naplňuje pilíře Národní start-up a spin-off prostředí,
Chytré investice a Chytrý marketing. Inovační strategii zpracovala vládní
Rada pro výzkum, vývoj a inovace v úzké spolupráci s více než třicetičlenným
týmem osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy.
Součástí této strategie je zavedení nové značky
Czech Republic: The Country For The Future.

I
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Receptem na fungující obec
je komunikace
Kristýna Turečková, foto: CzechInvest

Titul Investičně atraktivní region roku 2018 získalo město Žďár nad Sázavou.
Výsledky 3. ročníku soutěže, která hodnotí přístup obcí a měst k rozvoji
podnikatelského prostředí na jejich území, vyhlásil CzechInvest ve čtvrtek
6. června 2019 na konferenci Potenciál místní ekonomiky ve Znojmě.
Na 2. a 3. místě se umístila města Polná a Lanškroun. Vítězů jsme se zeptali,
co dělat pro správné a úspěšné fungování obce.
S Jak podporujete podnikatelskou
infrastrukturu ve Žďáru nad Sázavou?
Dialogem trojlístku města, zaměstnavatelů
a třetích stran. Všichni se setkáváme
na tak zvaném fóru podnikatelů.
Na něm si definujeme problematické
body – co ve městě chybí a co chceme
zlepšovat. Další krok je na samosprávě,
aby investovala do vybavení škol,
lobbovala na krajích a čerpala správně
dotace. Důležitý je také rozvoj dopravní
infrastruktury a bydlení.
S Co se vám podařilo udělat pro
podnikatele v poslední době?
Vyzdvihnout můžu vznik neformální
pracovní skupiny pro Průmysl 4.0.
Budoucnost vidím zejména ve firmách,
které se zabývají technologiemi, automatizací či robotizací, tedy těch, které
přinášejí tak zvanou vyšší přidanou
hodnotu.

Žďár nad Sázavou,
starosta Martin Mrkos, 1. místo
S Co by mělo mít město, aby bylo
pro své obyvatele atraktivní?
To nejdůležitější představuje příležitost
dobře placené, kvalifikované práce
v regionu. Pokud je nízká nezaměstnanost
a lidé mají peníze, jsou pro ně dostupné
služby, sport i kultura, město žije a rozvíjí
se organickým způsobem.

S Proč by se měly obce a města
do soutěže Investičně atraktivní
region přihlásit?
Je to zdroj srovnání. Chcete-li být
nejlepší, musíte se těmi nejlepšími
inspirovat. Za druhé, získáváte kontakty
a povědomí o tom, co funguje jinde.
Nemusíte tak nutně objevovat Ameriku,
můžete přijít s konkrétními řešeními,
které někde zafungovaly.
S Zaznělo na konferenci ve Znojmě
něco, co vás zaujalo?
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Zajímavý byl příklad meziobecní
spolupráce projektu INKOBA od kolegů
z Horního Rakouska. V České republice
se podobná spolupráce mezi
jednotlivými obcemi odehrává na úrovni
kultury a cestovního ruchu, nikoliv však
v byznysu. To mě překvapilo a bude mě
to inspirovat při další práci.
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Město je tradičním regionálním
průmyslovým centrem. Současně
si zachovává ráz města se zdravým
životním prostředím. K tomu, aby byly
tyto dvě roviny v rovnováze, mu slouží
strategické plánování. To pomáhá
rozvíjet místní podnikatelské prostředí
a vytvářet dobré životní podmínky
pro zaměstnance. Město se snaží
především rozšiřovat plochy pro
podnikání a nabídku podnikatelských
nemovitostí za zvýhodněné ceny,
zlepšuje dopravní infrastrukturu,
zaměřuje se na technické vzdělávání
ve školách a za důležitou považuje také
dobrou informovanost podnikatelů.

„Chcete-li být nejlepší,
musíte se inspirovat
těmi nejlepšími.
Nemusíte nutně
objevovat Ameriku.“
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S Proč by se měly přihlásit
do soutěže Investičně atraktivní
regionu menší obce?
Na malém městě je paleta činností
starosty a zastupitelů široká. Může se stát,
že jeden kamínek z mozaiky nepovažujete
za důležitý, ale mohl by vaší obci pomoci.
Proto je pro nás přínosné sdílení
zkušeností a setkávání se.

Polná,
místostarosta Luboš Kousal, 2. místo
S Co se vám v Polné podařilo
v poslední době udělat?
Pracujeme na přemostění vodoteče
Šlapanka. Město do projektu investuje
11 milionů korun a jeho realizace
je podmínkou pro rozvoj výstavby
v bývalé průmyslové lokalitě Amylon.
Tuto část města považujeme za takovou
naši popelku. Proto zde podněcujeme
jednání mezi současným vlastníkem
a developerskou firmou.
S Jací investoři jsou u vás vítáni?
Všichni, kteří mají zájem v Polné
dlouhodobě podnikat. Město trápí
nabídka služeb v oblasti ubytování
a stravování. Máme spoustu památek,
ale turisté tudy většinou jen projíždí.

POLNÁ
Město Polná v roce 2018 významně
investovalo do vzdělávání
a infrastruktury, která souvisí
s podporou podnikání. Má čerstvě
aktualizovanou strategii rozvoje včetně
opatření na podporu podnikání a rozvoj
podnikatelského prostředí. Aktivně
komunikuje s podnikateli. Zástupci
podnikatelské sféry působí v komisích
rady města a ve výborech zastupitelstva.
Lanškroun,
starosta Radim Vetchý, 3. místo
S Co se vám v poslední době podařilo
udělat pro podnikatele?
Vlajkový je projekt Společenství firem,
ve kterém využíváme množství
podnikatelů, společností a poboček
zahraničních firem, které se nacházejí
v Lanškrouně. Společnými silami
podporujeme školství v oblasti
technického vzdělávání.
S Co je cílem Společenství firem?
V Lanškrouně chceme vzdělávat
a vychovávat děti a pěstovat jejich vztah
k území. Chtěli bychom, aby se sem
vracely a pracovaly v místních firmách
nebo město podporovaly například

prací na dálku. V krátkodobém
horizontu pak mohou rodiče vidět,
že děti mají lepší prostředí ve školách,
které jsou díky pomoci místních firem
technicky vybavené.
S Jací podnikatelé a investoři jsou
v Lanškrouně vítáni?
Protože máme vysokou míru
zaměstnanosti, rozvíjíme spíše stávající
firmy. Momentálně máme nedostatek
bytů a vítáme investory, kteří by investovali
do bytové výstavby nebo infrastruktury.
S Co vám soutěž Investičně atraktivní
region přinesla?
Utvrzení v tom, že jsme se vydali správným
směrem, kterým můžeme inspirovat.
Zároveň poučení z nápadů ostatních.
Pro mě i pro celý tým je to nová motivace
do práce.
LANŠKROUN
Město je sídlem celé řady domácích
inovativních průmyslových firem
i poboček zahraničních společností.
Počet pracovních míst ve městě
přesahuje počet práceschopných
obyvatel mikroregionu. Společenství
firem Lanškrounska slouží jako příklad
excelentní spolupráce radnice
se zaměstnavateli.

Galerie vítězů soutěže
Investičně atraktivní region
2017 – STAR Region
2018 – Kunovice
2019 – Žďár nad Sázavou

S Jaký je váš recept
na spokojený život v obci?
Pochopitelně to nemůže být jen
o podnikání. Je to o lidech a jejich
vzájemné komunikaci. Pokud se vám
podaří dát dohromady podnikatele,
kteří mají zájem o město, ve kterém
podnikají, a máte aktivní spolkovou
činnost, je vaše město jako živý
organismus. To vše se promítá
do spokojenosti jeho obyvatel.
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Na veřejná osvětlení
půjde dalších 120 milionů korun
Petr Kukla, foto: Shutterstock

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) letos na podzim rozdělí obcím,
městským částem, příspěvkovým organizacím a obchodním korporacím
vlastněných obcemi 90 milionů korun dotací na veřejná osvětlení.
Novou výzvu 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
v rámci programu EFEKT vyhlásilo v srpnu 2019. Dalších 30 milionů korun
na stejné aktivity pak rozdělí Ministerstvo životního prostředí ČR
v rámci Národního programu životní prostředí.
Dotaci u obou programů lze použít
na obnovu osvětlovacích soustav
a pořízení nebo optimalizaci řídicího
systému veřejného osvětlení. Podmínkou
proplacení výdajů na tuto optimalizaci
je výměna svítidel. Poskytnuté finance
mohou obcím pokrýt konkrétně náklady
na nákup nových svítidel a světelných
zdrojů nebo jejich doplnění za účelem
zlepšení osvětlení silnic a cest. Mohou
to být ale i výdaje na technické
dokumenty (například na povinný
energetický posudek/audit či projektovou
dokumentaci), optimalizaci řídicího
systému veřejného osvětlení, rekonstrukci
rozvodů včetně elektrovýzbroje bez
stavebních přípomocí a výměny kabeláží
od svorkovnice až ke svítidlu. Obce
si naopak sami musí zafinancovat
kupříkladu výdaje na dopravu, pořízení
a instalaci konstrukčních prvků, výkopové
práce a zemní kabeláže nebo výdaje
na úpravu okolí.
Maximální výše dotace, o kterou mohou
obce a další subjekty žádat, činí
2 miliony korun, přičemž obě ministerstva
mohou vždy proplatit nejvýše polovinu
způsobilých výdajů projektu. Pokud tedy
žadatel investuje do obnovy veřejného
osvětlení milion korun, stát může žadateli
přispět maximální částkou 500 tisíc korun.
Výzva 1A (MPO) se nevztahuje na obce,
které se nacházejí na území chráněné

krajinné oblasti, a mohou tudíž žádat
o podporu Ministerstvo životního
prostředí prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR. Zájemci mohou
podávat žádosti o podporu v obou
programech od 1. září do 31. října 2019.
Finanční prostředky z obou programů
přispívají nejen k úsporám energií,
ale snižují i světelné znečištění. Tím
pomáhají zlepšit infrastrukturu obcí
a měst a vytvářejí tak přívětivější prostředí
pro místní občany i potenciální investory.
Ve výzvách jsou přísnější požadavky
na ochranu životního prostředí, které
například omezují teplotu chromatičnosti
vyzařovaného světla u rekonstruovaných
svítidel a které zvýhodňují žádosti,
v nichž žadatel počítá se svítidly
s teplotou chromatičnosti do 2700
kelvinů. Při posuzovaní jednotlivých
žádostí hraje důležitou roli také úroveň
osvětlení, jas komunikace nebo způsob
vyzařování světelného toku svítidlem.
V roce 2018 byl o výzvu 1A hojný zájem,
žádost o dotaci na veřejné osvětlení
podalo 153 žadatelů. Ministerstvo
průmyslu a obchodu podle doposud
(srpen 2019) zveřejněných informací
podpoří více než 120 projektů částkou
přesahující 120 milionů korun. Finální
počet projektů a celková výše podpory se
však ještě může měnit. O program
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„Finanční prostředky
z obou programů
přispívají nejen
k úsporám energií,
ale snižují i světelné
znečištění. “
Ministerstva životního prostředí
na rekonstrukci osvětlení pak projevilo
zájem 34 žadatelů, ministerstvo vyhovělo
32 z nich. Ti obdrží podporu v souhrnné
výši přes 36 milionů korun.
Program EFEKT je doplňkovým
programem k operačním a národním
energetickým programům s cílem zvýšit
úspory energie v rámci naplňování Státní
energetické koncepce. Jeho celkový
rozpočet pro období 2017–2021 činí
maximálně 750 milionů korun. Finanční
prostředky jsou na něj uvolňovány
postupně. Dělí se na dva podprogramy –
Investiční podporu realizace energeticky
úsporných projektů (P1) a Podporu
strategie v oblasti zvyšování energetické
účinnosti (P2). Každý podprogram pak
zahrnuje několik samostatných aktivit, na
které jsou vyhlašovány jednotlivé výzvy.
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Program EFEKT
Podprogram P1
1A
1B
1C
1D

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla
Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC
Specifické a pilotní projekty

Podprogram P2
2A
2B
2C

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)
Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie
Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie
včetně podpory mezinárodní spolupráce
2D Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu
2E Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC
a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC
2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe
2G Zpracování územní energetické koncepce
2H Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce
2I Pilotní projekty, projekty vzdělávání a studie
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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

