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„Agentura CzechInvest letos poprvé udělovala,
v rámci výzkumu Město pro byznys, ceny v nové kategorii
Investičně atraktivní region. První místo za přístup
k rozvoji podnikatelského a investičního prostředí získal
STAR Region, sdružení obcí Dolní Břežany, Zlatníky
– Hodkovice a Vestec, na druhém místě skončilo město
Kunovice a třetí příčku obsadil Třinec. Jsme rádi, že se
v soutěži prezentovaly úspěšné příklady obcí v České
republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou
sférou na hospodářském a investičním rozvoji
jednotlivých regionů.“
Karel Kučera
generální ředitel agentury CzechInvest
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Jak firmy využívají investičních pobídek
Autor: Tomáš Vlasák (CzechInvest)

Na základě zákona č. 72/2000 Sb. mohou investoři, kteří umístí nebo rozšíří
svou investici na území České republiky, získat podporu ve formě investičních
pobídek. Mezi podporované oblasti aktuálně patří zpracovatelský průmysl,
technologická centra a centra strategických služeb.
Agentura CzechInvest administruje proces

Od roku 1998 pobídky získalo 1053 projektů.

1 projekt, a protože poměr investované částky

zpracování žádosti o investiční pobídky

Na grafu, který znázorňuje počty projektů

a počtu vytvořených pracovních míst zůstává

a vede přehled o všech projektech, kterým

v jednotlivých letech, vidíme dva vrcholy –

trvale kolem 5 miliónů, došlo rovněž ke snížení

byly pobídky uděleny. Ve většině regionů

mezi lety 2006 a 2008 a nyní po roce 2014.

průměrného počtu vytvořených míst z 300 na

je nyní podle novely spodním prahem pro

V obou nejlepších letech dosáhl počet

dnešních zhruba 100.

udělení pobídek investice 100 1 miliónů korun

projektů 149, naopak v krizovém roce 2010

Průměrná hodnota pochopitelně nedává

pro výrobní aktivity (z toho minimálně 50

jich bylo pouze 13. Průměrná výše investice se

úplný obraz o situaci. V roce 2016 pozorujeme

miliónů do technologie) a 10 miliónů korun

v průběhu let snižuje částečně i proto, že se

dva zajímavé jevy – snižování počtu

pro technologická centra. V obou případech je

snížila minimální hranice, od které je možno

vytvořených pracovních míst k minimálnímu

současně nutno vytvořit alespoň

o pobídky žádat, z počátečních téměř

povinnému počtu 20, kdy téměř 40 %

20 pracovních míst.

2 miliard na dnešních zhruba 500 miliónů na

úspěšných uchazečů o pobídky vytvořilo méně

Hodnota investic pobídkových projektů
v České republice v roce 2016 činila:

33 996 mil. Kč

Víte, že ...

Počty projektů v jednotlivých letech

než 25 nových pracovních míst. Na druhou
stranu podniky prakticky nevyužívají možnosti

120 000

160

ve vybraných regionech žádat o pobídky již
při překročení hranice 50 miliónů korun,
v loňském roce šlo pouze o 3 případy.

90 000

120

Přestože podání žádosti není zvlášť
administrativně náročné, firmám se patrně
u nižších investic nevyplatí o pobídku

60 000

80

žádat. Pobídka totiž (na rozdíl od dotačních
programů) v první řadě znamená budoucí
úsporu na dani z příjmu a firmy tak neobdrží
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žádné hotové peníze.
Jedním z cílů pobídek je vyrovnat rozdíly
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Nově vytvořená pracovní místa
Zdroj: CzechInvest, 2017

0

mezi regiony a motivovat investory, aby se
zajímali o znevýhodněné kraje. Z tohoto
1

Ve znevýhodněných regionech jde o poloviční částku

2

Investiční trendy

pohledu jsou pobídky úspěšné, neboť
v Ústeckém kraji bylo od roku 2000 podpořeno
162 a v Moravskoslezském 139 projektů.
Podle počtu projektů dále následují tři kraje,

Pobídkové projekty od roku 1998
160 000

180

120 000

135

80 000

90

které jsou naopak pro investory atraktivní
i bez investičních pobídek, a to Středočeský,
Jihomoravský a Plzeňský kraj.
Ani v roce 2016 se situace příliš nezměnila,
nejvíce projektů, investic i pracovních míst
směřuje do Ústeckého kraje. Vzhledem
k jedné vysoce nadprůměrné investici je na
druhém místě Pardubický kraj následovaný
Moravskoslezským krajem, ve všech třech
krajích by mělo být vytvořeno více než
1500 míst.

40 000

45

Výhled na rok 2017, který vychází z informací za
první 3 měsíce, naznačuje, že letošní rok bude
s rokem 2016 srovnatelný. Během jednání
s investory pozorujeme velmi prorůstovou
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a proinvestiční atmosféru, která je brzděna

Karlovarský

Vysočina

Počet projektů

pouze obavou z nedostatku kvalifikovaných

Investice v mil. CZK

pracovníků pro realizaci příslušných plánů

Nově vytvořená pracovní místa

na expanzi.

Zdroj: CzechInvest, 2017

Minimální investice dle regionů

REGION

MINIMÁLNÍ INVESTICE

Region I a zvýhodněné průmyslové zóny

50 mil. Kč

Region II

100 mil. Kč
platnost od 1. 1. 2014

2

1
3

* Zvýhodněné průmyslové zóny
1 Ostrava-Mošnov
2 Most-Joseph
3 Holešov

Zdroj: Map data© Český úřad zeměměřický a katastrální, 2017
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Česko a sousedi
Autor: Pavel Chovanec (CzechInvest)

Celá střední Evropa ekonomicky roste. I Česká republika zažívá ekonomicky
nejúspěšnější období ve své historii. Současný ekonomický růst je výsledkem
umu a disciplíny místních zaměstnanců a je navíc podpořen veřejnými
investičními intervencemi v nejširším slova smyslu.
Podnikatelské průzkumy staví Českou

v Poznani nebo výroba autobusů Volvo ve

jen vlastní majetkové scelování pozemků

republiku na první místo mezi oblastmi, kde je

Wroclawi, případně výroba bílé techniky

a administrativní úpravy územního plánu,

ve střední Evropě výhodné rozvíjet podnikání

oblíbené značky Whirlpool.

ale i stavbu energetické a dopravně obslužné

a investičně expandovat, a to před Slovensko,
Slovinsko, Estonsko, Maďarsko a Polsko. Rozdíl
v ekonomické výkonnosti mezi námi a našimi
sousedy se zmenšuje.

infrastruktury. Průmyslová výstavba na

Vznik současného stavu

sebe následně navazuje obslužná odvětví
nutná k zajištění chodu výroby. Dnes je

Regionální, v tomto případě středoevropský

V Rychnově nad Kněžnou

ekonomický úspěch zemí jako Česko,

Regionální rozdíly

Slovensko nebo Polsko, vychází ze

Oproti našim sousedům není Česká republika

zpracovatelského průmyslu a dočasném

tolik regionálně ekonomicky rozdílná.

spoléhání se na nižší náklady, které však stále

Zatímco v okrese Karviná, místě s nejvyšší

umožňují udržet určitý stupeň kvalitativních

nezaměstnaností, dosáhla nezaměstnanost

parametrů nutných pro zajištění výroby.

v březnu 2017 hodnoty 9,9 %, tak v okrese

Podobné, obecné formulace je potřeba

Rychnov nad Kněžnou bylo nezaměstnaných

ztotožnit s konkrétními činy a kroky.

jen 1,6 % obyvatel, což je pravděpodobně

Politické reprezentace ekonomicky

zřejmé, že města a obce, které systematicky

nejnižší hodnota v celé EU. U našich sousedů

úspěšných oblastí, měst a regionů si od

budovaly průmyslové zóny, prospěly svému

jsou regionální rozdíly mnohonásobně větší.

počátku uvědomovaly nutnost podpory

hospodářskému růstu a tím životní úrovni

Za tuzemskou nízkou nezaměstnaností

příchodu zahraničních investorů. Pro rozvoj

vlastních obyvatel nejvíce.

a ekonomickým úspěchem ve Středočeském

ekonomického potenciálu a dosažení růstu

Pracovní místa, která pak vznikají v nových

kraji a na Královéhradecku stojí především

bylo potřeba přivést do těchto míst externí

průmyslových zónách díky mzdám a platům

rozvoj automobilky ŠKODA AUTO a jejich

finanční zdroje. Což orientace na podporu

vyplácených investory zaměstnancům,

dodavatelů. V případě Slovenska je to

zahraničních investic splňovala a stále splňuje.

posilují koupěschopnou poptávku

automobilka PSA a také výroba elektroniky

Pro posílení investic je vždy potřeba

v regionu, čímž do regionu proudí další

společnosti Samsung a jejich dodavatelů.

nastartovat a rozvíjet trh s podnikatelskými

investice, které jsou již odvozené od

Velmi obdobné podmínky panují i v Polsku,

nemovitostmi. Při orientaci na zpracovatelský

koupěschopné poptávky obyvatel v místě,

kde solidní hospodářský základ tvoří montáž

průmysl především přípravou pozemků

nikoliv od vlastních výhodných podmínek

malých užitkových vozů koncernu Volkswagen

k průmyslové výstavbě. To dnes nepředstavuje

pro průmyslové investice. Následně opět

bylo nezaměstnaných

stejného principu; z podpory investic do

jen 1,6 % obyvatel, což je
pravděpodobně nejnižší
hodnota v celé EU.

Oblasti s nejnižší a nejvyšší nezaměstnaností ve střední Evropě (v měsíci březnu 2017)

Nejnižší

Nejvyšší

Česká republika

nezaměstnanost %

Polsko

nezaměstnanost %

Slovensko

nezaměstnanost %

Rychnov nad Kněžnou

1,6

Kepiňská (nedaleko Wroclavi)

2,3

Trnava

3,01

Praha-východ

1,7

Poznaň

2,4

Piešťany

3,10

Mladá Boleslav

2,5

Wroclaw

2,9

Galanta

3,13

Jeseník

8,8

Bartoszycká (severovýchod země)

24,6

Rožňava

21,02

Most

9,7

Braniewská (severovýchod země)

25,4

Revúca

22,32

Karviná

9,9

Szydłowiecká (střed země, nedaleko města Kielce)

29,3

Rimavská Sobota

24,76
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roste zájem o nemovitosti. Tentokráte však

v 90. letech byly polské i slovenské regiony

a obce na rozdíl od konkurenčních municipalit

již o nevýrobní, tedy o pozemky a pronájmy

orientované převážně zemědělsky a zároveň

v sousedních zemích bohužel nevynikají.

pro stavbu obchodních a zábavních center.

výrazně chudší, po 20 letech podobného

Prostřednictvím vyššího výběru daní se pak

ekonomického vývoje se mnoho rozdílů stírá.

přelijí pozitivní dopady průmyslových

Hlavní rozdíl mezi námi a našimi sousedy stále

i navazujících investic do obecních rozpočtů.

představuje vyšší kvalita života, a to nejen

Mluvit dnes v České republice o akutní

v metropolitních oblastech, ale především

potřebě boje s nezaměstnaností se zdá při

i v rurálním území.

neustále opakovaném nedostatku pracovníků

Od obce či města přicházející investor

téměř nepatřičné, přesto je potřeba věnovat

očekává, že bude kromě nabídky

pozornost aktivní tvorbě pracovních míst a pro

podnikatelských nemovitostí, a to hlavně

ni určené stimulaci realitního trhu. Situace

pozemků pro novou výstavbu, pro své občany

v Česku je na hony vzdálena podmínkám

a tím jeho budoucí zaměstnance vytvářet

strukturálně postižených slovenských

příjemné místo pro spokojený život. Už proto,

nebo polských oblastí. Zatímco dříve bylo

aby zaměstnanci neodcházeli, popřípadě ti

zdůrazňováno především dlouhodobé

nově přicházející měli možnost se rychle sžít

působení společností a dlouhodobá tvorba

s prostředím, ve kterém budou pracovat a žít.

míst, dnes se od zaměstnavatelů očekává

S tím se však pojí i podpora a vlastní komunální

hlavně nabídka perspektivní práce spojené

výstavba bytového fondu, v němž česká města

se sociálními výhodami. Takovéto pracovní

Dnes je zřejmé, že města
a obce, které systematicky
budovaly průmyslové
zóny, prospěly svému
hospodářskému růstu
a tím životní úrovni
vlastních obyvatel nejvíce.
Příjemné místo pro život
Investiční atraktivita se vždy projevuje
stavební aktivitou. K tomu, aby byl region
všeobecně investičně atraktivní nebo alespoň
atraktivnější než srovnatelná místa u našich
sousedů, je potřeba neustálý vývoj a růst. Při
tempu růstu v regionech našich sousedů se
ovšem jedná o složitý úkol. Zatímco

Budoucí výhled

příležitosti neočekávají jen sami zaměstnanci,

Pro posílení investic
je vždy potřeba
nastartovat a rozvíjet
trh s podnikatelskými
nemovitostmi.

ale i představitelé měst a obcí, kteří svými
rozhodnutími formují regionální nemovitostní
trh, bez kterého je umístění investorů takřka
nemožné. Jen tak bude možné naplnit
očekávání investorů a stále udržovat Českou
republiku mezi investičně atraktivními místy,
ať už díky výhodnosti pro průmyslové investice
nebo atraktivitě pro koupěschopné poptávky.

Investment Academy

aneb jak správně rozvíjet podnikatelské prostředí

133
proškolených účastníků
Investment Academy

5

Agentura CzechInvest od listopadu 2015

i externí experti na problematiku regionálního

obnovila vzdělávací kurz Investment Academy

rozvoje s mezinárodními zkušenostmi.

(v letech 2003-2005 známý pod názvem

Cílem kurzu je informovat a sdílet dobrou

Akreditace manažerů průmyslových zón)

praxi v oblastech jako je role veřejné správy

určený představitelům měst a obcí. Tematicky

v místním ekonomickém rozvoji, způsoby

je kurz zaměřený na praktické ukázky podpory

efektivního jednání s místními i zahraničními

investičního a podnikatelského prostředí

investory, spojitost mezi pravomocemi

a aktivní spolupráci samosprávy s podnikateli.

municipalit a jejich využití pro ekonomický

Nad kurzy Investment Academy má záštitu

růst a zaměstnanost. Účastníci jsou seznámeni

Svaz měst a obcí České republiky.

s aktuálními dotačními možnostmi investic,

Kurzy probíhají ve všech krajích, podle zájmu

přípravou podnikatelské zóny, či regenerace

představitelů obecních a krajských úřadů.

brownfieldů pro podnikatelské účely.

Proběhlo již 11 cyklů kurzu, které absolvovalo
celkem 133 účastníků.

Chcete se účastnit Investment

Odborné přednášky s praktickými ukázkami

Academy? Neváhejte a spojte se

prezentují jak odborníci z CzechInvestu, tak

s vaší regionální kanceláří!
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Dočkáme se výstavby veřejných logistických
center i v České republice?
Autor: Denisa Číhalová (CzechInvest)

Jednou z hlavních výhod veřejných logistických

investiční akce jsou tato centra málo atraktivní.

a zabezpečí ho potřebnou administrativní

center je jejich intermodální napojení na

Pomoci by měl Operační program Doprava 2,

podporou. Soukromý partner obvykle zajistí

silniční a železniční dopravu, podle možností

který do současného programového období

potřebné investice do budov, rekonstrukci

případně i vodní a leteckou. Díky těmto

2014-2020 podporu multimodální nákladní

funkcím je logistické centrum přitažlivé pro

dopravy již zakomponoval.

poskytovatele logistických služeb, stejně

Veřejná logistická centra u nás potřebujeme.

jako pro výrobní, dodavatelské a obchodní

Překládka silnice/železnice je v Česku

společnosti. Součástí veřejného logistického

nepřiměřeně drahá, náklady jsou prakticky

centra bývá také překladiště kombinované

dvojnásobné oproti Německu a rozvoj

dopravy, které usnadňuje manipulaci se

železniční dopravy stagnuje. Veřejná logistická

logistické technologie a získání know-how

zbožím během překládky ze silnice na

centra jsou výhodná zejména pro malé

a je zodpovědný za celý provoz veřejného

železnici či vodní cesty. Díky překládce na

a střední podniky, které nemají takový

logistického centra.

druh dopravy šetrnější k životnímu prostředí

dostatek finančních prostředků na vybudování

Díky Operačnímu programu Doprava 2

dochází k významnému snížení produkce

vlastního logistického centra. Řadu malých

bude možné získat podporu na výstavbu

látek znečišťujících životní prostředí, která

a středních podniků dnes tíží skladovací

či modernizaci kontejnerových terminálů.

s sebou přináší nadměrné využívání nákladní

náklady a pronájem skladu shledávají finančně

Investice mohou plynout jak do výstavby

silniční dopravy. V neposlední řadě napomáhá

nevýhodným. Veřejné logistické centrum jim

a modernizace překladišť, tak do pořízení

překládka odlehčení silniční dopravy a snížení

může nabídnout nižší ceny za poskytované

manipulačního zařízení pro kombinovanou

dopravních kongescí v centru města.

služby, za nimiž stojí především synergické

dopravu. Podmínkou poskytnuté dotace je

Ve většině zemí Evropy již síť veřejných

efekty plynoucí ze společné spolupráce firem

zajištění přístupu na nediskriminačním základě.

logistických center vznikla a dále se rozvíjí.

a existence konkurenčního prostředí, které ve

Výše podpory může dosáhnout až 49 %

Například v Německu jsou známá pod pojmem

veřejném logistickém centru panuje.

způsobilých nákladů investice.

Güterverkehrszentren. v Anglii jako Freight

V zahraničí jsou veřejná logistická centra

Villages. V České republice takováto soustava

často vytvořena na principu spolupráce PPP

Nesmíme také opomenout, že pro výstavbu

doposud chybí. Přitom u našich západních

– tedy spolupráce soukromého

veřejného logistického centra je důležité vybrat

sousedů tato centra plní důležité funkce při

a veřejného sektoru, která se v těchto případech

nejen správné umístění, umožňující veřejnému

vytváření nabídky logistických služeb.

jeví jako nejefektivnější. Veřejný sektor,

logistickému centru napojení na nejméně dva

Budeme-li považovat tuto koncepci za přínosnou

v tomto schématu reprezentovaný krajem

druhy dopravy, ale také místo s dostatečným

a hledat řešení, jednoznačně vyvstane otázka

či obcí, zajistí výkup pozemků či stávajících

objemem materiálového toku a poptávkou po

zajištění investičních zdrojů. Jako samostatná

nemovitostí, garantuje úvěry, zasíťuje areál

logistických službách ze strany výrobních firem.

Výše podpory dosahuje
až 49 % způsobilých
nákladů investice.
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Sociální infrastruktura

Kvalita výuky na základních školách předurčuje
uplatnitelnost absolventů na trhu práce
Autor: Patrik Reichl (CzechInvest)

Jedním z klíčových nedostatků při ekonomickém rozvoji regionů je nedostatek
kvalifikované pracovní síly. Takové pracovní síly, která by byla profesně
a oborově kompatibilní s aktuálními požadavky zaměstnavatelů. Pokud by
byla kvalifikovanost lidských zdrojů dostatečně harmonizovaná s poptávkou
zaměstnavatelů, tak by v konečném důsledku vedla k eliminaci nákladů na
rekvalifikaci a odbornou přípravu zaměstnanců, resp. k vyšší produktivitě práce.
Pokud použijeme jednoduchou definici

Největší bariéry
v oblasti spolupráce
základních škol
a lokálních
zaměstnavatelů

produktivity práce, tj. že se jedná o celkový
výstup dělený pracovními vstupy, a že
produktivita práce se zvyšuje v důsledku
dokonalejších technologií, vyšší pracovní
zručnosti a prohlubování kapitálu
(čili růstu vybavenosti práce kapitálem),
lze odvodit, že v současné době jdou v Česku
tyto dva základní prvky proti sobě. Přestože se
technologický pokrok velmi zrychluje

omezené
časové možnosti
školy

nezájem
místních
zaměstnavatelů

a v podstatě stojíme na prahu nové
průmyslové revoluce označované jako Průmysl
4.0, v České republice může být jeho největší
bariérou právě druhá složka produktivity
práce – tzn. kolísavá, případně snižující

omezené
finanční možnosti
školy

se produktivita intelektuálního kapitálu.
Dynamika technologického vývoje je však vyšší,

Intelektuální kapitál
Intelektuální kapitál je zastřešujícím pojmem a je tvořen lidským kapitálem, společenským kapitálem a organizačním kapitálem. Je definován
jako zásoby a toky znalostí a dovedností, které jsou organizaci k dispozici. Ty mohou být považovány za nehmotné zdroje související s lidmi
a společně s hmotnými zdroji (peníze a materiální jmění) tvoří tržní nebo celkovou hodnotu organizace. Intelektuální kapitál se rozvíjí a mění
v čase a významnou roli v těchto procesech hrají lidé působící a pracující společně.
Zdroj: Koubek, J., Několik poznámek k pojení lidského kapitálu, 2009
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Sociální infrastruktura

takže celková produktivita práce přesto roste.

úrovni než v zemích, které poráží ve výše

A VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚROVNI ZÁKLADNÍCH

Nicméně lze usuzovat, že mnohem méně,

uvedených kompetencích. Z toho lze usuzovat,

ŠKOL – JIHOMORAVSKÝ KRAJ A ÚSTECKÝ

než by mohla, pokud by i přenos relevantních

že vzdělávací systém a jeho programy jsou

KRAJ. Analýza byla provedena v rámci projektu

znalostí v rámci vzdělávacího systému

kvalitativně na vysoké úrovni, ale konečný

Propojování národního, odvětvového

odpovídal potřebám technologického vývoje.

dopad výsledků vzdělávání na výkonnost

a regionálního sociálního dialogu v ČR, který

Česká republika je ve srovnání s ostatními

měřenou produktivitou práce je irelevantní.

realizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR.

vyspělými zeměmi ve dvou základních

Hrubý domácí produkt České republiky sice

Protože si zainteresované instituce uvědomují,

posuzovaných kompetencích, tj. jazykové

dosahuje 86 % průměru Evropské unie,

že základ budoucího profesního uplatnění je

a matematické gramotnosti, velmi dobře

tuzemské platy jsou ale ve stejném srovnání

dětem poskytován již v průběhu devíti let na

hodnocena. To dokazují například výsledky

jen třetinové. Podle odborníků za to může

základní škole, rozhodly se získat přesnější

dlouhodobého sledování OECD ve své práci

hlavně nízká produktivita práce ve firmách.

a relevantnější informace o tom, jakým

A New Measure of Skills Mismatch z roku

Agentura CzechInvest v souvislosti s výše

způsobem se firmy zapojují do spolupráce se

2013. I přes tento fakt je však produktivita

uvedenou problematikou provedla analýzu

školami na všech úrovních. Cílem je připravit

práce v České republice na mnohem nižní

SOULAD POTŘEB TRHU PRÁCE

budoucí zaměstnance, kteří budou připraveni

Za dílčí cíle průzkumu lze považovat:
+ rozsah a forma preferované spolupráce mezi vzdělávacími institucemi (s důrazem na základní školy)
a zaměstnavateli
+ zapojení podniků do přípravy a tvorby školních vzdělávacích programů a celkový přístup škol k jejich tvorbě
+ názory zaměstnavatelů na současnou nabídku trhu práce a uvědomělé zapojení těchto témat
do výuky, evaluace úspěšnosti studia a činnosti výchovného poradce ve školách

Specializované učebny na základních školách dle typu školy
Vybavenost základních škol speciálními učebnami, které rozvíjí budoucí profesní dovednosti je rozdílná. Celkově však lze situaci vyhodnotit tak,
že chybí plošné zajištění alespoň základní moderní vybavenosti pro účely praktické výuky.

běžná ZŠ (1. - 9. třída)

jiná

malotřídní (1. - 5. třída)

malotřídní (i vyšší třídy)

celkem

0,0

17,5

35,0

52,5

Kuchyňka

Počítačová učebna
s připojením na internet

Počítačová učebna bez internetu

Školní pozemek pro pěstitelské práce

žádné z uvedených

jiné

52,5
Vybavená laboratoř
(chemická, fyzikální)

Zdroj: Analýza souladu potřeb trhu práce a vzdělávání na úrovni základních škol
- Jihomoravský kraj a Ústecký kraj, 2017
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uspokojit poptávku na lokálním trhu práce,

Dotazníkového šetření se celkově zúčastnilo

Průzkum také odhalil, jaké zdroje informací

a zjistit, jakým způsobem přistupují základní

244 základních škol z Jihomoravského

využívají základní školy při sestavení školního

školy k výuce ve snaze reflektovat měnící

a Ústeckého kraje.

vzdělávacího plánu. Naprostá většina škol

se požadavky trhu práce na odbornost,

Výsledek šetření v oblasti spolupráce

vychází ze svých koncepčních materiálů

zaměření a kompetence budoucích uchazečů

základních škol s lokálními zaměstnavateli

a naopak minimálně využívá relevantní externí

o zaměstnání. Za tímto účelem byl jak mezi

jednoznačně prokázal z pohledu zástupců

zdroje. Toto je také jedním ze zásadních

základními školami, tak mezi zaměstnavateli

základních škol tři největší bariéry

důvodů, proč není vzdělávání harmonizováno

proveden průzkum odkrývající pohled na

– nedostatek financí, nedostatek času

s požadavky lokálního trhu práce.

dané otázky.

a nezájem místních firem o spolupráci.

Podíly zapojení pověřených osob a kolektivů do sestavování ŠVP v celém souboru ZŠ
Ke stejnému závěru dospěla i položená

180

otázka, kdo na základních školách sestavuje
učební osnovy (tj. školní vzdělávací program).
V podstatě nikdo mimo sborovnu dané

Počet ZŠ

135

základní školy do přípravy ŠVP nezasahuje!

71

Doporučení a opatření dle autorů analýzy

90

budou zveřejněna ve 3. vydání REGION reportu.
49
107

45
59

35
Jihomoravský kraj
47

0
Ředitelka
ZŠ

9

celý
pedagogický
sbor

pověřený
pedagog

Ústecký kraj
10
10
výchovný
poradce

externí
poradce

školská
rada

jiní

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

Zdroj: Souhrnná výzkumná zpráva SOULAD
HOSPODÁŘSKÉHO PROFILU REGIONU S VÝSLEDKY
VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚROVNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Lokální trh práce

Podpora činnosti výchovných a kariérních
poradců na základních školách
Autor: Alena Hájková (CzechInvest)

Je to již rok a půl, kdy se uskutečnil první workshop zaměřený na výchovné
a kariérní poradce základních škol, kteří jsou s dětmi v denním kontaktu, znají
jejich schopnosti a dovednosti a mohou jim pomoci při volbě střední školy
s ohledem na budoucí povolání.
Každý region má svá specifika. Ve většině

nutné vzdělávat a podporovat i v oblastech

exkurze, při kterých se děti podívají přímo

případů se workshopy konají ve spolupráci

informačních technologií, zejména s odkazem

do výroby a v některých případech si mohou

s úřadem práce, hospodářskou komorou,

na nastupující čtvrtou průmyslovou revoluci,

vyzkoušet jednoduché pracovní úkony, jako

Svazem průmyslu a dopravy a dalšími

a proto je i toto téma – fenomén Průmysl 4.0,

např. složení energetického řetězce.

partnery. Akce jsou koncipovány tak, aby

zahrnuto do obsahové náplně workshopu.

Při workshopech pro výchovné poradce je

výchovným poradcům přiblížily možnosti

Neméně důležité je v současném vzdělávacím

téma propojování škol a firem představováno

procesu dobré jazykové vybavení absolventa,

přímo příklady z praxe – konkrétní firmy sdělí,

které se stává nezbytností pro výkon práce ve

jak se školami spolupracují a jaké výhody

většině firem zahraničních investorů.

jsou nabízené studentům středních škol

Více než 214 výchovných
poradců proškolených na
seminářích CzechInvestu.

(stipendijní programy, praxe na zkoušku).

Spolupráce firem se školami

Klíčovou roli hraje propojení základních škol

Nezbytnou součástí vzdělávacího systému je

o výběru střední školy mohli reálně seznámit

odborného vzdělávání v místě bydliště žáků

v dnešní době propojení škol a firem.

s prostředím a vybavením škol, které by chtěli

a jejich budoucího uplatnění na trhu práce.

Na straně firem je to například nabídka

navštěvovat. Typové projekty již dobře fungují

Velmi žádané jsou v poslední době technické

praxí pro střední školy. Je totiž nutné, aby

ve vybraných městech, například v Ústí nad

obory. Zájem o technické obory se musí

se žáci učili v reálném pracovním prostředí

Labem existuje projekt Dobrá volba.

rozvíjet u dětí a mládeže již na základní škole

a vykonávali tam odborné činnosti, ne

velmi přitažlivým přístupem k výkladu

nekvalifikované pomocné práce. Praxe ve

a procvičováním dovedností v předmětech

firmě vytváří sociální vazby mezi studentem

jako je matematika, fyzika, chemie, laboratorní

a firmou, často i konkrétním pracovištěm.

cvičení a práce v dílnách. Žáky je však

Pro žáky základních škol jsou velmi zajímavé

se středními, aby se žáci rozhodující se

CzechInvest zprostředkoval
již více než 50 exkurzí
škol do firem.

Exkurze ZŠ Stříbrnická do firmy Severotisk s.r.o., Ústí nad Labem
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Vysídlování území vs. reálná atraktivita regionů
Autor: Pavlína Zapletalová, Lukáš Trčka (CzechInvest)

Migrace se v posledních 2 letech stala silným mediálním tématem.
Novináři věnují značný prostor migrantům z arabských zemí, nicméně
už výrazně nižší pozornost vzbuzuje ekonomická migrace českých občanů
v rámci naší vlasti. Řešení tohoto problému je však dle názoru regionálních
kanceláří agentury CzechInvest klíčové pro efektivní lokální ekonomický rozvoj.

Právě lokální ekonomika a atraktivita regionů

Česká populace je ve srovnání s ostatními

Velká města nepochybně nabízí větší uplatnění

a mikroregionů pro podnikatele je silně

evropskými státy poměrně rigidní v otázce

vysoce kvalifikovaných profesí, kdy při srovnání

závislá na demografickém vývoji a související

stěhování za zaměstnáním. Nicméně ochota

nabízené mzdy lze narazit na rozdíly ve výši

dostupnosti kvalifikované pracovní síly.

opustit domov kvůli lepší práci je logicky

až 40 tisíc Kč měsíčně. V praxi se však týká jen

Dle průzkumů agentury CzechInvest a Asociace

vyšší u mladých lidí do 30 let. Dle průzkumu

úzkého spektra profesí a například v loňském

pro zahraniční investice (AFI) mělo až 30 %

agentury STEM o stěhování za prací uvažuje

roce si běžný obyvatel Moravskoslezského kraje

českých zaměstnavatelů v roce 2016 potíže

57 % lidí pod 30 let. Ochota přestěhovat se

odchodem za prací do Brna měsíčně přilepšil

s obsazením volných pracovních míst.

za zaměstnáním s přibývajícím věkem rychle

jen o 1 458 Kč. Dokáže tento rozdíl pokrýt

A důvod? Nedostatek vhodných uchazečů

klesá. Nejsilnějším motivačním faktorem pro

veškeré životní náklady a zvýšit tak životní

odchod do velkého města je dle citovaného

úroveň odcházejícího občana?

Dle průzkumu agentury
STEM o stěhování za
prací uvažuje 57 % lidí
pod 30 let.

průzkumu mzda. Nejvyšší průměrnou mzdou
a nejnižší nezaměstnaností se mohou chlubit

Regionální kanceláře agentury CzechInvest

města Praha, Brno a Plzeň, které jsou přirozeně

pečlivě analyzují socioekonomická data

nejčastější cílovou destinací mladých lidí

a srovnávají atraktivitu práce a osobního

odcházejících za prací. Naopak ekonomickou

života pro jednotlivé cílové skupiny ekonomicky

migrací obyvatel jsou nejvíce postižené,

aktivních lidí napříč kraji ČR.

dle dat Českého statistické úřadu (ČSÚ),

Je zřejmé, že porovnávat životní úroveň pouze

v regionech. Rekordně nízká nezaměstnanost

kraje Moravskoslezský, Karlovarský

na základě průměrné mzdy a nákladů nelze.

a nedostatek odpovídající kvalifikované

a Vysočina.

Agentura CzechInvest proto nabízí zástupcům

pracovní síly jsou hlavními činiteli

municipalit konzultace k budování image

zabraňujícími rychlejšímu ekonomickému

V návaznosti na výše konstatované lze

atraktivního místa pro život, práci

růstu. V absolutních číslech bylo v měsíci

považovat za alarmující, že u této cílové

a podnikání, čímž plní roli veřejné služby

březnu nezaměstnáno 356 112 osob z celkových

skupiny je velmi nízké povědomí o rozdílech

s cílem efektivního lokálního rozvoje

6 997 715 ekonomicky aktivních obyvatel ČR.

v průměrných mzdách mezi kraji ČR a také

a harmonizace regionálního vzdělávání

Při lineárním rozdělení nezaměstnaných mezi

neznalost alespoň orientační výše nákladů na

s potřebami místních podnikatelů.

14 krajů ČR připadá na jeden kraj jen cca 25

profesní a osobní život ve velkém městě vs.

tisíc osob. Tento absolutně nedostačující počet

původní destinaci. Právě na tomto faktu je

disponibilní pracovní síly dále prohlubuje

nutné budovat atraktivitu i menších

Obrátit se můžete na kteroukoliv regionální

dlouhodobé vysídlování některých regionů ve

krajských měst, bývalých okresních měst

kancelář agentury CzechInvest

prospěch velkých měst.

a obcí s rozšířenou působností.

či e-mail regiony@czechinvest.org.
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Obec pro byznys

Nová soutěž Investičně atraktivní region
Autor: Patrik Reichl a kol. (CzechInvest)

Agentura CzechInvest se zapojila s novou soutěžní kategorií Investičně atraktivní
region do 9. ročníku tradičního výzkumu Město pro byznys, který provádí
společnost Communa.
Stala se tak jedním z hlavních partnerů výzkumu

Obce, které spolupracují s místními

podnikateli. Porota byla složena z odborníků

vedle Svazu měst a obcí ČR a společností Škoda,

zaměstnavateli při vytváření zdravého

působících v daném kraji, typicky zástupců

Microsoft a vydavatele Deníků.

podnikatelského prostředí, mají prokazatelně

regionálních rozvojových agentur, hospodářské

Do nové kategorie se mohly přihlásit obce

vyšší životní úroveň a sociální vybavenost.

komory či Svazu průmyslu a dopravy.

jakékoliv velikosti, včetně sdružení obcí.

Mezi hlavní hodnotící kritéria soutěže patří

Celkem se v prvním ročníku přihlásilo 54

velikost investic do podnikatelské infrastruktury,

Do finále soutěže Investičně atraktivní region

soutěžících. Cílem soutěže je propagovat

kvalita výuky na místních základních školách,

byli nominováni: Město Kunovice, STAR

význam spolupráce municipalit s místními

investice do vzdělávání a formy a hloubka

Region, město Třebíč, město Třinec, město

podniky v hospodářském rozvoji regionu.

spolupráce zástupců radnic s lokálními

Plzeň a město Prachatice.

V rámci akce Investor a podnikatelská nemovitost roku 2016 předali zástupci CzechInvestu ocenění třem regionům
za jejich přístup k rozvoji podnikatelského a investičního prostředí. Po regionálních kolech, které byly součástí
letošního ročníku výzkumu Město pro byznys, si tak ocenění v kategorii Investičně atraktivní region odnesli:

1. místo
STAR Region

2. místo
Město Kunovice

3. místo
Město Třinec

Středočeský kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

STAR Region sdružuje obce Dolní Břežany,

Město Kunovice efektivně investuje do rozvoje

Město Třinec dlouhodobě podporuje spolupráci

Zlatníky – Hodkovice a Vestec. Obce strategicky

podnikatelského prostředí. Radnice je otevřená

místních firem a vzdělávacích institucí, investuje

investují do rozvoje infrastruktury, spolupracují,

vůči názorům investorů a provozuje vlastní

do rozvoje podnikání, věnuje se regeneraci

pravidelně se setkávají s podnikateli a vytvářejí

podnikatelský inkubátor.

brownfieldů. Úspěchem je také vybudování

příznivé podnikatelské prostředí.

průmyslové zóny Baliny, která přilákala řadu
zajímavých investorů.
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Do celostátního kola byly nominovány obce/sdružení obcí za:
Město Kunovice

Město Kunovice
- podnikatelský inkubátor

+

efektivní kombinaci investic do rozvoje podnikatelského prostředí

+

otevřenost radnice vůči názorům podnikatelů a rozsáhlou připravenost infrastruktury,
vč. provozování podnikatelského inkubátoru, což v národním srovnání měst velikosti Kunovic
(cca. 5 tis. obyvatel) rozhodně není samozřejmostí

ELI Beamlines

Star Region
+

STAR REGION, který sdružuje obce Dolní Břežany, Zlatníky - Hodkovice a Vestec
za komunikaci a spolupráci

+

významné a kontinuální investice do vědecko-technické infrastruktury a systematický
rozvoj doprovodné infrastruktury

+

pravidelné informování a schůzky s podnikateli a vytváření příznivého prostředí
pro podnikatelskou činnost

Město Třebíč

Město Třebíč

+

odvážné investice do průmyslové zóny z vlastních prostředků města

+

ambiciózní incomingovou kampaň Třebíč žije! zaměřenou z velké části na podporu podnikání

+

nový akční plán s příslibem budoucích investic do podnikatelského prostředí ve městě

Město Třinec

Město Třinec
+

dlouhodobou práci vedení města, která vyžaduje splnění tří podmínek, jimiž jsou kontinuita
a stabilita radnice, spolupráce s Třineckými železárnami (hlavní zaměstnavatel ve městě) a dalšími
většími či menšími podnikatelskými subjekty na území města

+

spolupráci firem a místních škol, investice do vzdělávání, zejména technického směru
– Střední odborná škola Třineckých železáren, místní základní školy (Mezinárodní řemeslné hry)

+

podporu rozvoje podnikání a vznik nových firem ve městě, partnerství
s třineckým inkubátorem STEEL IT, přeshraniční spolupráce – Polsko, Slovensko

+

regeneraci brownfieldu a vybudování průmyslové zóny Baliny (2001)

Město Plzeň
+

ZČU v Plzni

město Plzeň plně využívá marketingové aktivity, které rozvíjejí podnikatelské prostředí
a spolupráci města s podnikateli, jako jsou osobní setkávání, business snídaně, business
newsletter a další tematicky zaměřené platformy a konference

+

město též rozvíjí aktivity vedoucí k růstu atraktivity technického vzdělávání a podporuje
spolupráci podnikatelských subjektů se Západočeskou univerzitou v Plzni. Právě univerzita
společně se svými výzkumnými centry výrazně rozvíjí vědecko-výzkumný potenciál města

Město Prachatice

Město Prachatice
+

Prachatice zaujaly především svým přístupem k podnikové sféře. Město podporuje místní
podniky prostřednictvím veřejných zakázek, pro zaměstnance prachatických podniků
má připraveny městské byty a firmy aktivně propojuje se školami

+

vedení města pak pravidelně navštěvuje zdejší podniky, se kterými probírá jejich aktuální potřeby
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5 rad ke strategickému plánování ve městech
Autor: Tomáš Vlasák (CzechInvest)

1.

Ujasněte si, co chcete

2.

3.

I cesta může být cílem

Zapojte ty,
kteří ovlivňují budoucnost

Na začátku si položte otázku – proč vlastně

Samotný komunitní plánovací proces, kdy do

Realizace strategického plánu bude záviset

potřebuji strategický plán? Kdyby to mělo

diskuse o budoucím směřování obce zapojíte

na ochotě politické reprezentace města

být jenom formálně pro splnění podmínek

zástupce významných organizací ve městě,

a možnostech, které dává jeho rozpočet.

v žádosti o dotace, napište si plán sami. Pokud

vám pomůže identifikovat optimální záměry

Nezapomínejte ale na to, že firmy i některé

myslíte strategické plánování vážně a opravdu

budoucího rozvoje včetně konkrétních kroků,

další instituce působící na vašem území

vás zajímá, jakou cestou se má vaše město

jak těchto zámětů dosáhnout. Klíčovou roli mezi

obvykle mají k dispozici i řádově větší částky

ubírat, chcete něco změnit a jste rozhodnuti

vašimi partnery musí hrát podniky, domácí i

na investice, než si může dovolit samo město.

změny realizovat, zvolte s plnou vážností

zahraniční, protože ovlivňují prosperitu města

Komunitní proces strategického plánování

proces komunitního strategického plánování.

i jeho obyvatel a protože město naopak může

Vám umožní projednat společné potřeby

významně (pozitivně i negativně) ovlivnit je.

města a podniků a institucí a nalézt potřebné

V průběhu plánovacího procesu se vytříbí

finance společným úsilím více partnerů

názory, jednotliví aktéři jsou nuceni obhájit

a společně realizovat vybrané projekty.

vlastní návrhy na projekty ve veřejné diskusi
a nakonec se nalezne shoda o dalším postupu.

4.

Soustřeďte se
na realizaci plánu

5.

Použijte selský rozum

A bonus na závěr

Pro úspěšnou realizaci plánu nepotřebujete

Dotace je dobrý sluha, ale špatný pán.

Sebelépe napsaný a projednaný plán není

sofistikovanou implementační strukturu,

Úspěšná realizace strategického plánu

k ničemu, pokud nebude realizován.

stanovení desítek indikátorů měřících úspěch

je do značné míry závislá na dostupnosti

Je lepší vyhnout se i žádoucím a objektivně

nebo teoretické studie dopadů. Potřebujete

financování a dotační zdroje jsou samozřejmě

potřebným záměrům, pokud se za ně nebude

především ochotu k realizaci, vůli

vítaným doplňkem.

cítit nikdo zodpovědný a nebude se je

ke spolupráci a přesvědčení, že Vaše

snažit realizovat. Proto je třeba určit nositele

nastoupená cesta je správná. S tím vším

Nedovolte však, aby dotace určovaly,

jednotlivých úkolů, manažera zodpovědného

vám komunitní plánovací proces pomůže.

co jsou vaše strategické cíle, a už vůbec

za realizaci či koordinaci celého plánu,

ne, aby se čerpání dotací stalo cílem

monitorovací tým s právem aktualizace

samo o sobě.

a propojit strategii s rozpočtem města.
Zahajte realizaci méně náročnými úkoly,
nejlépe s dobře viditelnými nebo potřebnými
výsledky, abyste dokázali, že to se strategií
myslíte vážně a zároveň povzbudili další
partnery tím, že budou první výsledky
brzy vidět.
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Podpora energetických projektů pro obecní podniky

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Autor: Lukáš Jiříček (API)

Vybrali jsme pro vás dva zajímavé programy podpory spadající pod Operační
program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, na kterých vám
ilustrujeme typové projekty pro podniky ve vlastnictví obcí.
Program Úspory energie

Program Nízkouhlíkové technologie

Žádat o podporu mohou podnikatelské subjekty vlastněné obcemi

V rámci připravované Výzvy III, kde byl zahájen příjem žádostí

ze širokého spektra činností. Mohou jimi být společnosti působící

o podporu dne 17. července 2017 a potrvá do 17. září 2017, bude možné

v dopravě, zdravotnictví, správě a údržbě veřejných prostranství

podpořit nákup elektromobilu, nabíjecí stanice a případně i souvisejícího

a komunikací, výrobci energie a provozovatelé infrastruktury (elektřina,

bateriového systému. Vzorovým žadatelem zde mohou být například

teplo, plynárenství, vodovody a kanalizace, včetně ČOV) a další.

městské služby zřizované obcí, které budou pořizovat elektromobily pro
využití ve zdravotních či sociálních službách či při úpravě městské zeleně,

Nejčastěji jsou projekty zaměřeny na snížení energetické náročnosti

svozu odpadu z obecních odpadkových košů.

budov. U takovýchto projektů se realizuje zateplení pláště budov,

Pro účel modelového výpočtu předpokládejme, že takový podnik bude

vyměňují se otvorové výplně, dochází k modernizaci vytápění

pořizovat vozidla typu malé užitkové čtyřkolky kategorie L7e, která jsou

a modernizuje se i osvětlení. Početné jsou i projekty, jež využívají

výzvou podporována. Dále mohou do projektu zahrnout nákup nabíjecí

podpory na pořízení obnovitelných zdrojů energie.

stanice, kterou umístí v rámci svého areálu. Tato stanice musí být
neveřejná a sloužit pouze pro potřeby projektu. Do způsobilých výdajů

Výše podpory činí, pro společnosti vlastněné obcemi, 30 %

projektu se nezapočítává celá pořizovací cena elektromobilu, ale jen

způsobilých výdajů. Dotace na projekt je poskytována ve výši od 500

poměrná část stanovena výzvou.

tisíc korun až do 250 milionů korun. Současná Výzva II programu

Míra podpory u této podporované aktivity je pro podniky zřizované obcí

Úspory energie je otevřena pro příjem žádostí do 30. března 2018.

plánována ve výši 55 % způsobilých výdajů.

Výše podpory činí, pro společnosti
vlastněné obcemi, 30 % způsobilých
výdajů.

Míra podpory u této podporované aktivity
je pro podniky zřizované obcí plánována
ve výši 55 % způsobilých výdajů.

Vyplatí se žádat o dotaci? Kolik bude činit podpora?
Příklad z praxe:
+
+
+
+

Projekt na nákup 4 elektromobilů kategorie L7e a nabíjecí stanice
cena za jeden vůz dle indikativní nabídky činí 350 tisíc korun, nabíjecí stanice pak
400 tisíc korun
poměr pro stanovení způsobilých výdajů daných výzvou je u této
kategorie vozů roven 30 procent, tedy 105 tisíc korun za vůz
výpočet způsobilých výdajů je tedy 4 x 105 tisíc + 400 tisíc = 820 tisíc korun
konečná výše dotace s ohledem na 55 % míru podpory činí
ve výsledku 451 tisíc korun

Pro bližší informace můžete volat bezplatnou Zelenou informační linku API
800 800 777, či svůj dotaz psát na adresu programy@agentura-api.org.
Víte, že
… žádat o podporu může i řada podniků vlastněných obcemi?
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Rozhovor se starostkou Třince
RNDr. Věrou Palkovskou
Věra Palkovská působí ve vedení města Třince již
téměř dvacet let, od roku 2006 pak na pozici starostky.
Zasloužila se o vybudování místní průmyslové zóny
Baliny, která byla vyhlášena i Brownfieldem roku 2006
a získala v soutěži Podnikatelská nemovitost roku
2. místo v kategorii Podnikatelská zóna s největším
společenským přínosem. V roce 2008 získala starostka
ocenění Manažerka průmyslové zóny a národní
komise ji udělila titul TOP 10 Manažer roku 2012.
Letos město Třinec podruhé získalo titul Město pro
byznys v Moravskoslezském kraji, mezi finalisty bylo
RNDr. Věra Palkovská
starostka Třince

i v nové kategorii s názvem Investičně atraktivní
region, kterou vyhlásila agentura CzechInvest.

S Co stojí za dlouhodobě skvělými výsledky

už od doby, co jsme společně připravovali

Třinec během 19. století stal významným

města Třinec? Prozradíte váš recept na

strategický plán města, kdy jsme přizvali

městem v rámci České republiky?

úspěch?

představitele větších i menších institucí

Město a Třinecké železárny jsou spojeny

Poloha Třince, protože naše město leží na

a firem ke kulatému stolu. To, jak město

takřka pupeční šňůrou, huť je největším

strategickém místě v blízkosti hranic s Polskem

vypadá, záleží na lidech, a také na firmách.

zaměstnavatelem v celém regionu a mezi

a Slovenskem a můžeme se navzájem

Se zástupci podnikatelské sféry se setkáváme

městem a železárnami úspěšně funguje

v mnohém inspirovat. Jsme region „razovity“

pravidelně na jednáních Strategického

už mnoho let vzájemná spolupráce, která

a jsme na to hrdí. Spojují nás tradice, kořeny

výboru Zastupitelstva města Třince. Jsem

vychází ze samotné historie. Je tedy logické,

a pocit sounáležitosti s regionem. Lidé jsou zde

čestnou členkou představenstva Oblastní

že věci řešíme společně. Díky tomu se daří

zvyklí tvrdě pracovat a záleží jim na místě,

hospodářské komory se sídlem v Třinci, takže

realizovat řadu projektů, které zvyšují kvalitu

kde žijí.

i zde na setkáních s představiteli zdejších

života v našem městě. Společně se nám

Máme obrovskou radost z toho, že se nám

firem konzultuji vize a budoucí projekty

například podařilo vybudovat průmyslovou

podařilo obhájit titul Město pro byznys.

a hledám cesty, jak si vzájemně pomoci.

zónu na Balinách, částečně odklonit těžkou
automobilovou dopravu mimo centrum

Je vidět, že nejde jen o chvilkovou záležitost,
ale o výsledek dlouhodobé práce, který
vyžaduje splnění tří podmínek, jimiž jsou
kontinuita a stabilita radnice, dlouhodobá
spolupráce s Třineckými železárnami
a dalšími podnikatelskými subjekty a nezbytná
odvaha pustit se do nových věcí. Titul pro
nás znamená povzbuzení do další práce

„Letos oslaví třinecká
průmyslová zóna Baliny,
o rozloze 20 hektarů,
17 let od svého vzniku.“

města, společně jsme pomáhali i při přípravě
obchvatu města. Huť se významně podílí na
podpoře sportu, kultury i sociálních projektů.
Díky vzájemné spolupráci jsme zrekonstruovali
kulturní dům Trisia, či autobusové stanoviště.
S Jaké byly celkové náklady na vznik
průmyslové zóny Baliny a jaké dotační tituly

a potvrzení, že jdeme správnou cestou.

jste použili?
S Odborná veřejnost si velice cení vaší

S Město Třinec a celé blízké okolí

Letos oslaví třinecká průmyslová zóna Baliny

spolupráce a komunikace s místními

bylo dlouhodobě spojeno s jediným

17 let od svého vzniku a má jednu z nejdelších

firmami a podnikateli. Jak toto vnímají

zaměstnavatelem – Třineckými

tradic v naší republice. Průmyslovou zónu

právě zdejší firmy, a jak se snažíte jejich

železárnami. Jaká je spolupráce s tak

o celkové rozloze zhruba 20 hektarů jsme

podněty zavádět do praxe?

obrovskou průmyslovou skupinou, která

vybudovali ve spolupráci s Třineckými

Spolupráce s místními firmami funguje

vlastně způsobila to, že z malé obce se

železárnami s využitím státní finanční podpory.
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Vlastníkem zóny, investorem a příjemcem

železáren a hledáme způsoby, jak děti

státních dotací za finanční účasti Třineckých

motivovat a vést k technickým oborům.

železáren je město Třinec. Počáteční investice

Zajímavé aktivity středních a základních škol

vybudování infrastruktury na zóně činila 80,5

podporujeme prostřednictvím dotací. Před

milionů korun, řešení dopravní obslužnosti

nedávnem město Třinec podepsalo s úřadem

uvnitř zóny v roce 2006 pak stálo 78 milionů

práce deklaraci o spolupráci zaměřenou

korun. Náklady na výstavbu mimoúrovňového

především na žáky povinné školní docházky,

napojení průmyslové zóny činily zhruba 400

kteří se rozhodují, kam dál po základní škole.

milionů korun.

Prostřednictvím různých aktivit chceme vyvíjet
úsilí k tomu, aby se žáci společně s rodiči

S O jaký typ investorů jste měli zájem
a jak se je podařilo společně s agenturou
CzechInvest do zóny přivést?
Při výběru vhodných firem jsme dbali na to,
aby to byly podniky šetrné k životnímu

„70 % studentů a žáků
učňovských i maturitních
oborů po absolvování
školy nastupuje
v Třineckých železárnách,
případně dceřiných
firmách.“
prostředí, a aby měly za sebou určitou tradici
a brzy neodcházely takzvaně za lepším.
Průmyslová zóna je v současnosti zcela
zaplněna a zaměstnání zde nachází téměř
2 000 lidí z našeho regionu. Máme radost, že
firmy na naší průmyslové zóně zapustily kořeny,
mají vztah k regionu, jsou citlivé k životnímu

zodpovědně a informovaně rozhodli o svých
zájmové sdružení Ergon – sociální podnik.
Jak město Třinec podporuje tento typ
podniků a co to městu přináší?

dalších krocích v životě a byli připraveni
prostřednictvím vhodně zvolené vzdělávací
dráhy na zapojení do pracovního prostředí
a do života města. Navázali jsme spolupráci

Ergon považujeme na naší průmyslové zóně

s VŠB – TU, zapojujeme žáky

za třešničku na dortu. Lidé se zdravotním

a studenty do městských akcí jako byl

handicapem to obecně nemají při hledání

např. Den elektromobility, spolupracujeme

pracovního uplatnění jednoduché, jsou

s Gymnáziem Třinec a členy jeho studentského

na trhu práce znevýhodněni a dostávají se
mnohdy do složitých životních situací.
Záleží nám na tom, aby i tito lidé našli v našem
městě uplatnění a uvědomujeme si přínos
Ergonu pro celý region. Proto jsme chráněnou
dílnu finančně podpořili při jeho rozjezdu

„Nezaměstnanost nyní
v Třinci činí něco málo
přes 4 %.“

na průmyslové zóně a každoročně na něj
pamatujeme finanční dotací.
S Aktuálním celorepublikovým tématem
je nedostatek kvalifikované pracovní
síly. Absolventi škol mnohdy nezůstanou
u svého oboru nebo odcházejí za
zajímavějšími pracovními příležitostmi
do větších měst. Jak Třinec spolupracuje
se školami, aby zdejší firmy měly dostatek

parlamentu, diskutujeme s mladými lidmi
o jejich představách a nápadech a snažíme se
v rámci možností reagovat na jejich potřeby.
S S podporou technického vzdělávání je
potřeba začínat již v mateřských
a základních školách. Jak dokážete
motivovat nejenom děti samotné, ale i jejich
rodiče, aby se do budoucna více orientovali

prostředí a vytvářejí nová pracovní místa.

kvalitních kandidátů pro své nově

S Pouze ojediněle v nově budovaných

Město provozuje 14 základních a 26

hrají Třinecké železárny, které zřizují v Třinci

průmyslových zónách vídáváme chráněné

mateřských škol. Často na pravidelná setkání

střední odbornou školu, v níž v současné

dílny. Ve vaší zóně již deset let funguje

s řediteli zveme i představitele Třineckých

době studuje zhruba 700 žáků čtyřletých

otevírané pozice?

právě na technické a přírodovědné obory?
Významnou roli v technickém vzdělávání

a tříletých oborů, a to zejména v technických
oborech. 70 % studentů a žáků učňovských
i maturitních oborů po absolvování školy
nastupuje v Třineckých železárnách, případně
dceřiných firmách. Část pokračuje ve
vysokoškolském studiu. Pro žáky základních
škol pořádají Třinecké železárny soutěže
v řemeslné zručnosti a zábavné výukové lekce
o huti. A nezapomíná ani na ty nejmenší, pro
něž každoročně do všech mateřských školek
daruje sady polytechnických stavebnic Lego
a Merkur.
S Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
začalo připravovat národní program
pro regeneraci brownfieldových
lokalit. Předpokládá se ale spíše jejich
podnikatelské využití. Města a obce by
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Rozhovor s ...

mohly využít pro občanskou či turistickou

podnikat. V mladých lidech vidíme velký

infrastrukturu. Co myslíte?

potenciál. Ve STEEL IT probíhají pravidelně

Nelze říct generálně, co by bylo nejvhodnější.

Třinecké inspirativní snídaně, kterých se také

Je pravdou, že se města chtějí prezentovat,

účastním. Jedná se o platformu pro setkávání

lákat turisty a návštěvníky a tím zvyšovat

inspirativních osobností našeho regionu

svou zajímavost. Ruku v ruce s tím může jít

a začínajících podnikatelů, v rámci níž se

i atraktivnost pro možné budoucí investory.

bavíme s mladými lidmi o jejich zajímavých
nápadech a podnětech.

S Na seznamu strukturálně postižených
okresů i po pětadvaceti letech najdeme tytéž

S Města a obce řeší často

lokality, jako jsou Chomutov, Most, Bruntál,

nedostatek připravených podnikatelských

Znojmo, Hodonín. Míjí se státní podpora

nemovitostí na svém území, přitom mají

strukturálně postižených oblastí účinkem?

problém s využitím svých nebo soukromých

Někdy mi to připadá jako bludný kruh.

brownfieldů. Máte i vy tento problém a kde

Něco je špatně. Myslím, že pětadvacet let je

vidíte řešení?

dlouhá doba k tomu, aby se provedla detailní

Zásadní problém nevidím, a pokud se na nás

analýza. Chuť lidí pracovat tady jistě je. Lidský

podnikatelé obrátí, snažíme se jim v rámci

potenciál je ale jen jeden z aspektů. Nabídka

možností vyjít vstříc a pomoci jim alespoň

práce je podstatnou skutečností. Proč tyto

poskytnutím potřebných informací.

regiony investorsky netáhnou? Nebo je úskalí
právě ve službách doplňkové infrastruktuře?

S Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
spouští národní program pro regeneraci

S Novodobým trendem se stávají tzv.

brownfieldů pro podnikatelské využití.

smart cities, tedy inteligentní města

Vidíte to jako přínosné, anebo právě

s inovativními technologiemi, jejichž cílem

z důvodu nízké nezaměstnanosti ve

je zvýšení kvality života. Jak starostové

městě byste spíše ocenili jejich využití pro

měst a obcí k tomuto trendu přistupují?

turistiku nebo občanskou vybavenost?

V žádném případě neznevažuji tyto aktivity.

Zastáváme filozofii, že k budování

Ba naopak. Ale musíme na to jít od potřeb

průmyslových zón by se měly využít ty

samospráv. Proto jsme jako Svaz měst a obcí

pozemky, které už byly průmyslem nějakým

rozjeli aktivitu Lepší města. Chceme zmapovat
požadavky a nároky samospráv. A nejde
jen o veřejné osvětlení. Velmi potřebné je
zavést tyto moderní technologie do oblastí
nakládání s odpadem, dopravy, energetiky,
ale také komunikací s občany. Takto vytvořené
portfolio bude poté základem pro nabídky
konkrétního řešení od firem. Řešení konkrétních
potřeb může být cesta k úspěchu.
S Ve vašem městě najdeme podnikatelský

„Podnikatelský inkubátor
Steel IT pomáhá zde
udržet zejména mladé,

a vybudovali na nich zónu, která se může
pyšnit titulem Brownfield roku 2006 v soutěži
Podnikatelská nemovitost roku.
S Ve vašem strategickém plánu pro období
2014-2020 je jako motto uvedeno Třinec –
fajne místo pro život. Jak se daří naplňovat
tento cíl a co vás nejvíce trápí nebo limituje
v jeho realizaci?
V minulosti nás nejvíce trápila dopravní
dostupnost do města, zhoršená kvalita
ovzduší a nezaměstnanost. Nezaměstnanost
nyní v Třinci činí něco málo přes 4 procenta,
v říjnu letošního roku bude zahájen provoz na
obchvatu Třince, a co se týče kvality ovzduší,
společně s TŽ se snažíme dělat vše pro to,
abychom přispěli ke zlepšení kvality ovzduší.
Třinecké železárny investují do ekologie na
svých provozech obrovské částky, město
podporuje čistou mobilitu, přispívá zájemcům
na kotlíkové dotace apod.
S Město Třinec bylo vždy průkopníkem
v zavádění novinek do praxe. Letos

talentované lidi, kteří

v březnu například uvedlo do provozu

zvažují, zda v regionu

vedlo a co bylo a je třeba udělat, aby

zůstat a začít podnikat.“

hromadná doprava modernější a zároveň

inkubátor – STEEL IT. Jak město podporuje

způsobem zasaženy, a nestavět průmyslové

tento typ podnikání a jak se daří místním

zóny na zelené louce, kde spíše mohou

novým firmám, start-upům?

vyrůstat dětská hřiště nebo rodinné domky.

Podnikatelský inkubátor pomáhá udržet

Proto také naše zóna nevyrostla na zelené

v regionu zejména mladé, talentované

louce, ale naopak vznikla na bývalých

lidi, kteří zvažují, zda tady zůstat a začít

pozemcích TŽ, které jsme odkoupili,

deset elektrobusů. Co vás k tomuto kroku
se právě tímto způsobem stala městská
šetrnější k životnímu prostředí?
Důvodem pro pořízení elektrobusů bylo
především ulevit ovzduší v našem městě, které
je u nás zvláště v zimním období zhoršené.
Proto jsme ve spolupráci s dopravcem, který
u nás zajišťuje městskou hromadnou dopravu,
hledali možnosti, jak toho docílit. Dopravci
se podařilo získat dotaci a výsledkem je
zavedení 10 bezemisních tichých elektrobusů
do třinecké veřejné dopravy.
A proč to všechno děláme? Naším cílem je,
aby bylo naše město atraktivní pro všechny
generace, a zvláště i pro mladé lidi, kteří by
tak měli motivaci vrátit se po studiích nebo
pracovních zkušenostech v jiných krajích zpět
do Třince, usadili se zde a jednou převzali
štafetu v rozvoji našeho města.
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Středočeské inovační centrum pomáhá městům
a obcím překonávat výzvy
Autor: Středočeské inovační centrum

Středočeský kraj patří mezi ekonomicky nejvýkonnější regiony v České republice.
Vysoká koncentrace hi-tech průmyslu, špičkové výzkumné instituce,
strategická poloha i nejnižší nezaměstnanost – to vše významně ovlivňuje
jeho ekonomickou charakteristiku. A také vytváří každodenní výzvy pro
1,3 milionu obyvatel ve více jak tisíci městech a obcích. Tyto výzvy chce
překonávat Středočeské inovační centrum (SIC).
Smart Cities a Smart Villages
Středočeské inovační centrum pomáhá městům
a obcím Středočeského kraje se zaváděním
konceptu Smart Cities. Pro obce, jichž je
v tomto kraji více než tisícovka, zavádí
termín Smart Villages. V obou případech
je cíl stejný, a to umět vhodně nastavit
strategii, tedy propojení technologických
a sociálních nástrojů tak, aby byla informační
a komunikační technologie využívána
k lepšímu řízení stávajících zdrojů, k úsporám
nákladů na energie a kvalitnějšímu poskytování
služeb. Středočeské inovační centrum sídlí od
roku 2015 v Dolních Břežanech v sousedství
výzkumných center BIOCEV, ELI Beamlines
a HiLase. Jeho posláním je nacházet chytrá
řešení a proměňovat je v konkrétní projekty
- od podpory vzdělávání k inovačnímu
podnikání, od efektivního využívání energií
k ochraně životního prostředí, od ekologické
dopravy po optimalizaci veřejných služeb.

Rut Bízková l ředitelka Středočeského inovačního centra

Chcete vylepšit svůj produkt?
Zažádejte prostřednictvím centra o Středočeský inovační voucher.
Jaká je role Středočeského inovačního centra
v oblasti Smart Cities / Smart Villages?
+ pořádat tematické semináře a workshopy o možnostech finanční podpory
a zvyšovat informovanost
+ zapojovat většinu středočeských měst a obcí do realizace chytrých projektů
+ sdílet příklady dobré praxe
+ prostřednictvím inovační platformy propojovat zástupce měst a obcí v regionu
s firmami, které vytvářejí chytrá řešení
+ napomáhat při realizaci konkrétních projektů
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Brownfield je příležitost, nikoliv zátěž
Autor: Pavlína Slepičková a kol. (CzechInvest)

Určitě se ve vašem okolí nachází nemovitost, která stojí i desítky let bez
povšimnutí. V napjatých obecních rozpočtech se nedostává finančních
prostředků k zajištění revitalizace takovýchto lokalit, které by eliminovaly
negativní důsledky, a naopak by mohly přispět k efektivnímu využití dříve
zanedbaného území.
Agentura CzechInvest se problematikou

(do 10 ha) a jejich přeměny na průmyslové

realizací dojde k rekonstrukci technicky

brownfieldů zabývá již řadu let. Mimo jiné

plochy a na revitalizace objektů pro průmysl

nevyhovujícího objektu nebo objektu

stojí za Národní strategií regenerace

a podnikání. Program je naplánován na

typu brownfield na podnikatelský objekt

brownfieldů (2009, aktualizace 2016) s cílem

roky 2017 – 2023 a je zaměřen na projekty

a dále Projekt revitalizace plochy pro vlastní

vytvoření vhodného prostředí pro rychlou

nacházející se na území strukturálně

podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou

a efektivní regeneraci projektů a prevenci

postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký,

investičně připravené plochy v rámci výstavby

vzniku nových brownfieldů.

Karlovarský) a hospodářsky problémových

nové plochy pro vlastní podnikání, nebo

Zohledňuje i možnosti přeměny brownfieldů

regionů (dle Strategie regionálního rozvoje

jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo

pro jiné než průmyslové využití, např.

ČR na období 2014 – 2020). Příjemci dotace

využitelnosti stávajících ploch.

smíšená městská funkce, občanská

jsou kraje a obce. Výše podpory je maximálně

Míra dotační podpory je 35/45 procent

vybavenost, zemědělství, bydlení. Jedním

85 procent. Vyhlášení výzvy se předpokládá

v závislosti na velikosti podniku (SP/MP).

z významných podkladů Strategie byla

v létě 2017.

Další výzva programu bude případně

Vyhledávací studie pro lokalizaci

Program na podporu podnikatelských

vyhlášena s ohledem na možné získání

brownfieldů, která si kladla za cíl systematicky

nemovitostí a infrastruktury byl spuštěn

dodatečných finančních prostředků. MSP

v roce 2005 Vládou ČR a loni byl prodloužen

mohou momentálně získat dotaci z tohoto

až do roku 2020. Smyslem programu je

programu prostřednictvím výzev vyhlášených

podpora projektů výstavby, rozvoje nebo

Nositeli ITI v aglomeracích Olomouc, Hradec

regenerace průmyslové zóny (min. 5 ha) pro

Králové - Pardubice a Ostrava.

3500
nemovitostí
v evidenci

účely podnikání v oborech zpracovatelského
průmyslu (CZ – NACE 10 – 33). Příjemcem

V článku jsme představili čtyři reálné nástroje,

dotace mohou být obce, svazky obcí, kraje,

které vám mohou napomoci k revitalizaci

státní podniky, příspěvkové organizace státu

brownfieldu a využití příležitosti pro rozvoj

zmapovat počty, strukturu a aktuální stavy

a organizační složky státu. Maximální výše

vaší obce. Tři z nich jsou finanční nástroje,

nevyužívaných nemovitostí na území celé

podpory je 75 procent ze způsobilých výdajů.

které spravuje Ministerstvo průmyslu

České republiky. Bylo vytipováno přes 2 300

Projekty na výstavbu a rozvoj průmyslové

a obchodu prostřednictvím agentury

nemovitostí s celkovou rozlohou přes 10 tisíc

zóny mají limit dotace nejvýše 500 Kč/m2,

CzechInvest a Agentury pro podnikání

ha. Vyhledávací studie byla zároveň zdrojem

projekty na regeneraci průmyslové zóny

a inovace. S dotazy se můžete obracet na

dat pro Národní databázi brownfieldů,

nejvýše 1500 Kč/m2.

zástupce CzechInvestu ve vašem regionu.

která eviduje všechny typy nemovitostí

Program Nemovitosti, který je součástí

Pokud budete chtít vložit nemovitost do

a usnadňuje potencionálním investorům

Operačního programu Podnikání a inovace

Národní databáze brownfieldů, tak aby byla

výběr vhodné lokality po celé republice.

pro konkurenceschopnost (2014-2020),

přímo nabízena zahraničním investorům

V současné době evidujeme přes 3 500

podporuje malé a střední podniky (MSP)

nebo českým podnikatelům, zaregistrujte ji

nemovitostí z toho přes 480 ve veřejné

z vymezených oborů CZ NACE, a to v rámci

na www.brownfieldy.cz, kde se také

části databáze. Ročně se průměrně vytvoří

dvou dotačních typů projektu: Projekt

dočtete o dalších tématech souvisejících

25 nabídek pro investory zahrnujících

rekonstrukce objektu – projekt, jehož

s problematikou brownfieldů.

brownfieldové lokality.
Další nástroje na podporu revitalizace
brownfieldů jsou Program Regenerace
a podnikatelské využití brownfieldů, Program
na podporu podnikatelských nemovitostí
a infrastruktury a Program Nemovitosti.
Program Regenerace a podnikatelské
využití brownfieldů je zaměřen na revitalizace

Nástroje na podporu revitalizace Brownfieldů:
+ Národní databáze brownfieldů
+ Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů
+ Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
+ Program Nemovitosti z Operačního programu Podnikání a inovace

pro konkurenceschopnost

a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů
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Areál pivovaru ve Znojmě vzkvétá,
vaří tu pivo a otevřeli muzeum
Autor: Zuzana Pastrňáková (Město Znojmo)

Oživit brownfield v centru města, areál bývalého pivovaru, to byla jedna
z největších výzev znojemské radnice. Město areál vlastní od roku 2010,
kdy ho odkoupilo od tehdejšího majitele společnosti Heineken. Od té doby se
vedení radnice snaží najít pro areál využití. V roce 2014 se objevil první investor
v podobě Znojemského městského pivovaru, který v areálu obnovil výrobu piva.
Podařilo se najít i dalšího partnera, a to Národní zemědělské muzeum,
se kterým tu město letos otevřelo Expozici pivovarnictví.
Areál pivovaru se nachází na východě
hradního pahorku, v západní části městské

Znojemský pivovar

památkové rezervace, přímo v srdci Znojma.
Hradní pahorek s dominantou rotundy sv.
Kateřiny a zámku má ve struktuře města
zásadní význam. Majestátně se tyčí nad
údolím Gránického potoka a řeky Dyje,
z jižní strany pak nad historickou částí zvanou
Jáma. Samotný areál pivovaru je významnou
dominantou při pohledu z oblíbené
znojemské vyhlídky od kostela sv. Mikuláše
a při pohledu z radniční věže.

Novodobé dějiny areálu
V květnu roku 2010 koupilo město Znojmo
pivovar za 26 milionů korun. Město chtělo
v maximální míře ovlivňovat budoucí osud
této cenné lokality. Ještě v témže roce nechalo
vedení města vypracovat na celý areál územní
studii, která měla za úkol vytvořit nástroj
pro rozhodování v daném území. Studie
obsahovala rozbor a vyhodnocení stávajícího
stavu, určila koncepci začlenění areálu
bývalého pivovaru do struktury města, stanovila
urbanistické regulativy pro budoucí stavební
činnost a předložila náměty pro budoucí
možné využití jednotlivých budov v areálu.
Předpokládané investiční náklady do
Znojemský pivovar

revitalizace celého areálu byly vyčísleny

Expozice pivovarnictví je původní technologické

v řádech stovek milionů korun. I proto se

zařízení varny z roku 1930, které bylo vyrobeno

vedení města rozhodlo změnit strategii

ve Škodových závodech v Plzni. Sestává

a jednotlivé objekty chtělo nabízet zvlášť.

z vystírací kádě, rmutového kotle, mladinového

Díky tomu se podařilo získat investora prvního,

kotle, scezovací kádě a zcezovacího korýtka.

zmíněný Znojemský městský

Majitelem tohoto unikátního vybavení je

pivovar. Radnice soukromému Znojemskému

společnost Heineken, se kterou město uzavřelo

městskému pivovaru pronajala v roce 2014

smlouvu o výpůjčce. Provozovatelem Expozice

část areálu na dobu 30 let. Investor se zavázal

pivovarnictví je Znojemská Beseda, příspěvková

na své náklady pronajaté budovy zcela

organizace města.

zrekonstruovat a vybudovat zde minipivovar
a restauraci se zahrádkou.

A co bude se zbytkem areálu?

Expozice pivovarnictví

Vedení města bude i nadále usilovat o oživování

Využití hledalo a hledá město i pro zbylou část

Areál pivovaru je již zapsán do databáze

areálu pivovaru. A úspěch na sebe nenechal

brownfieldů a počítá se i s užší spoluprací

dlouho čekat – druhým investorem se stalo

s agenturou CzechInvest, případně s dalšími

Národní zemědělské muzeum, které zde ve

subjekty. Podmínkou pro další rozvoj tohoto

spolupráci se Znojmem letos na konci dubna

brownfieldu je vybudování inženýrských sítí

otevřelo Expozici pivovarnictví. Expozice

v areálu, do něhož se město pouští letos. Jedná

mapuje nejen historii a tradici pivovarnictví

se o jednu z největších investic letošního roku.

areálu a o získávání nových investorů.

ve Znojmě, ale seznámí návštěvníky i s hlavními
pivovarskými surovinami – vodou, sladem

Představu o celém areálu i o jeho využití

a chmelem a se způsobem vaření piva od

mohou investoři získat i díky spotu, který pro

nejstarších dob až po dnešek. Dominantou

město natočili bratři Otrubové z Videobrothers.
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Obecní brownfieldy – co s nimi?

Autor: Patrik Reichl (CzechInvest)

Nedávný průzkum absorpční kapacity,
který provedla Agentura CzechInvest ve
spolupráci se Svazem měst a obcí ČR ukázal,
že jedna třetina měst a obcí je vlastníkem

Preference obcí po regeneraci brownfieldu
0,4664

vlastní provozování obcí nebo jí zřízenou organizací

0,2615

nájem pro podnikatelské aktivity

brownfieldu na svém území. Průzkum

0,1873

nájem pro bydlení

zkoumal aktuální plány obcí s brownfieldy
v souvislosti s připravovanými národními

0,0848

prodej zrekonstruovaného objektu

případně evropskými programy pro podporu

0%

13%

25%

38%

50%

regenerace těchto objektů.

Záměry obcí s regenerovanými brownfieldy

Průzkumu se zúčastnilo celkem 403 obcí
a proběhl v rámci krajských setkání Svazu

vybudování školské infrastruktury (MŠ, ZŠ, dům dětí a mládeže, apod.)

polovina obcí počítá s tím, že pokud by

0,1086

vybudování zařízení občanského ruchu (ubytování, lázně, muzeum, apod.)
vybudování sportovní infrastruktury (např. sportovní hala)

měst a obcí na jaře roku 2017. Bezmála

0,2434

vybudování očanské vybavenosti (úřad, kancelář, sál, zdrav. služby, apod.)

brownfield zregenerovaly, tak si budovu

0,0855

ponechají ve vlastnictví a budou ji samy

0,0526

provozovat. Jako nejčastější účel pak uváděli

0,148

vybudování nebytových prostor k pronájmu / prodeji pro podnikání

vybudování občanské vybavenosti (24 %

0,2007

vybudování bytů

odpovědí), vybudování bytů (20 %) a jako

0,1086

demolice brownfieldů a vybudování podnikatelské zóny (průmyslové zóny)

třetí nejčastější odpovědí bylo vybudování

0,0526

jiné
0%

nebytových prostor pro podnikatelské
7%

13%

20%

26%

účely (15 %).

Regionální kanceláře agentury CzechInvest
Jihočeský kraj

Moravskoslezský kraj

Středočeský kraj a Praha

telefon: 296 342 943

telefon: 296 342 976

telefon: 296 342 536

e-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org

e-mail: ostrava@czechinvest.org

e-mail: praha@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/jihocesky-kraj

web: www.czechinvest.org/moravskoslezsky-kraj

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

Česká 66

Na Jízdárně 2824/2

Štěpánská 15

370 01 České Budějovice

702 00 Ostrava

120 00 Praha

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Ústecký kraj

telefon: 296 342 937

telefon: 296 342 982

telefon: 296 342 990

e-mail: brno@czechinvest.org

e-mail: olomouc@czechinvest.org

e-mail: ustinadlabem@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/jihomoravsky-kraj

web: www.czechinvest.org/olomoucky-kraj

web: www.czechinvest.org/ustecky-kraj

Spielberk Office Centre

Jeremenkova 40 B

Mírové náměstí 34

Holandská 3 (Vila K – 4. patro)

772 00 Olomouc

400 01 Ústí nad Labem

639 00 Brno
Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Karlovarský kraj

telefon: 296 342 934

telefon: 296 342 993

telefon: 296 342 961

e-mail: pardubice@czechinvest.org

e-mail: jihlava@czechinvest.org

e-mail: karlovyvary@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/pardubicky-kraj

web: www.czechinvest.org/kraj-vysocina

web: www.czechinvest.org/karlovarsky-kraj

K Vinici 1256

Komenského 31

Jaltská 906/1

530 02 Pardubice

586 01 Jihlava

360 01 Karlovy Vary
Plzeňský kraj

Zlínský kraj

Královéhradecký kraj

telefon: 296 342 965

telefon: 296 342 954

telefon: 296 342 949

e-mail: plzen@czechinvest.org

e-mail: zlin@czechinvest.org

e-mail: hradeckralove@czechinvest.org

web: www.czechinvest.org/plzensky-kraj

web: www.czechinvest.org/zlinsky-kraj

web: www.czechinvest.org/kralovehradecky-kraj

Americká 8/39

Vavrečkova 5262

Soukenická 54/8

301 00 Plzeň

23. budova areálu Svit
761 01 Zlín

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

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

nám. Dr. E. Beneše 4/12
460 01 Liberec
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