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Co znamená

STAR region
Jak CzechInvest podporuje

kvalifikovanou
pracovní sílu?

360 01 Karlovy Vary
Plzeňský kraj

Zlínský kraj

Královéhradecký kraj

telefon: 296 342 965

telefon: 296 342 954

telefon: 296 342 949

plzen@czechinvest.org

zlin@czechinvest.org

hradeckralove@czechinvest.org

www.czechinvest.org/plzensky-kraj

www.czechinvest.org/zlinsky-kraj

www.czechinvest.org/kralovehradecky-kraj

Teslova 3

Vavrečkova 5262

Soukenická 54/8

Vědeckotechnický park Plzeň, budova A

23. budova areálu Svit

Regiocentrum Nový pivovar

301 00 Plzeň

761 01 Zlín

a kde ho najdete?

rozhovor:

František Lukl
starosta Kyjova, předseda Svazu
měst a obcí České republiky

500 03 Hradec Králové
Liberecký kraj
telefon: 296 342 971
liberec@czechinvest.org
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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„Pomáháme rozvíjet podnikatelské prostředí v regionech
a obcích, protože připravenost podnikatelského prostředí

Činnosti regionálních kanceláří

hraje při rozhodování investora o umístění investice
významnou roli. I díky vám jsme v roce 2016 přinesli do
Asistence

Akvizice

regionů desítky miliard korun a podpořili expanze řady

klientů prostřednictvím služeb a nabídky programů

českých firem. Ozvěte se našemu týmu, pomůžeme

při harmonizaci podnikatelského prostředí

rozvíjet i vaši obec nebo město.“
konzultace záměru podnikatele a nabídka možností podpory

Karel Kučera
generální ředitel agentury CzechInvest

Obsah
2

Podnikatelská infrastruktura

3

Lokální trh práce

9

Obec pro byznys

15

Rozhovor

17

Investiční trendy

podpora při budování podnikatelské infrastruktury

podnikání ze strukturálních fondů EU a dalších mezinárodních,
národních či regionálních programů

podpora při budování sociální infrastruktury

poradenství v oblasti exportu

podpora kvalifikované pracovní síly a lokálního trhu práce

pomoc začínajícím podnikatelům

podpora zájmu o investice

Pro koho

Pro koho

velké, malé a střední podniky

zástupci obcí a krajů

zahraniční investoři

regionální rozvojové agentury

začínající podnikatelé, start-upy

základní, střední a vysoké školy, univerzity

inovativní podniky

inovační infrastruktura a další instituce v regionu

Potřebujete poradit? Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.czechinvest.org
nebo kontaktujte naše specialisty telefonicky.

1

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

Podnikatelská infrastruktura

Podnikatelské nemovitosti
Databáze podnikatelských
nemovitostí
CzechInvest spravuje nejrozsáhlejší databázi
podnikatelských nemovitostí svého druhu
v České republice, jejímž prostřednictvím
mohou municipality i podnikatelské subjekty
nabízet pozemky, haly, areály, kanceláře,
vědeckotechnologické parky přímo
zahraničním i domácím investorům.

350 +

průmyslových zón a pozemků

250 +

průmyslových areálů a parků

150 +

kancelářských prostor

20 +

vědeckotechnologických parků

Máte ve vaší obci nevyužívanou nemovitost či brownfield? Kontaktujte naše
regionální kanceláře pro získání podrobnějších informací. Konzultace k dané
problematice poskytujeme ve všech krajských městech.

Národní databáze brownfieldů
Národní databáze brownfieldů nabízí lokality připravené pro plány domácích i zahraničních

Brownfield definujeme jako nemovitost,

investorů. Pomáhá na jedné straně vracet život na území, která člověk využil, a pak opustil, a na

pozemek, objekt, či areál, který je

straně druhé zjednodušuje investorům práci s výběrem nejvhodnějšího místa pro podnikání

nedostatečně využíván, zanedbán a případně

v České republice. Národní databáze brownfieldů obsahuje pozemky, haly, areály, které nejsou

i kontaminován, a nelze jej efektivně využívat,

dostatečně využívány, nelze je efektivně využít bez potřebných úprav a celkového procesu

aniž by proběhl proces jeho regenerace. Vzniká

regenerace. Oproti databázi nemovitostí je Národní databáze brownfieldů veřejně dostupná na

jako pozůstatek průmyslové, zemědělské,

www.brownfieldy.cz. Naleznete zde až 520 objektů.

rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

průmyslová zóna Most Joseph 2015
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Bystřice nad Pernštejnem – nejlepší praxe
Plánované ukončení těžby uranu společnosti DIAMO a nutné propouštění
zhruba 500 horníků by v bystřickém mikroregionu způsobilo prudký nárůst
nezaměstnanosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ustanovilo komisi, která
má navrhnout vládě ČR efektivní opatření. Zástupci CzechInvestu navrhli soubor
doporučení a aktivit, které se později aplikovaly do praxe.
„Velmi úzce jsme spolupracovali s vedením

roli i připravená průmyslová zóna v Bystřici

chystá vytvořit až 400 nových pracovních míst,

města Bystřice nad Pernštejnem a shodli se

nad Pernštejnem, která byla na základě

slavnostně poklepala na základní kámen.

s panem starostou Ing. Karlem Pačiskou,

doporučení této komise v lednu 2016 navíc

Kromě společnosti Cooper Standard se

že riziko vysoké nezaměstnanosti lze

podpořena 17 miliónovou dotací z Programu

chystají vytvořit celkem 100 nových pracovních

vnímat v době nedostatku kvalifikované

na podporu podnikatelských nemovitostí

míst další místní firmy.

pracovní síly i jako obrovské lákadlo pro

a infrastruktury.

Dosažený výsledek je společným úsilím

nové investice“ uvádí ředitel regionální

Výsledkem je rychlé přilákání investora,

a spoluprací vedení města Bystřice nad

kanceláře Patrik Reichl, který zastupoval

společnosti Cooper Standard Automotive

Pernštejnem s agenturou CzechInvest

CzechInvest v ministerské komisi. Kromě

z nedalekého Žďáru nad Sázavou. V červenci

a zapojením vedení Kraje Vysočina a Úřadu

dostupné pracovní síly hrála pro investory

2016 tato expandující společnost, která se

práce ČR.

plánované ukončení
těžby uranu / 500
horníků

2.Q 2015 komise
MPO (zástupci
CzechInvestu
navrhují postup)

01/2016 závěry
komise MPO včetně
doporučení

dotazníkové šetření
CzechInvestu
– expanze
firem, kooperace
dotčených institucí

Outplacement;
17 mil. PPPNI do
zóny Bystřice nad
Perštejnem

400 pracovních míst
Cooper Standard
Automotive,
100 pracovních míst
další místní firmy

Bystřice nad Pernštejnem
Bystřice nad Pernštejnem zažívala rozkvět ve
2. polovině 20. století, kdy naplno probíhala
těžba uranu v nedaleké Dolní Rožínce, ať
už v dolech, nebo souvisejících provozech.
Místním se tak začal měnit život a počet
obyvatel rychle rostl. Nyní je po šedesáti
letech uranové ložisko vytěženo a jediný
uranový důl čeká ukončení těžby.
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Lokální trh práce

Minirozhovor se starostou Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karlem Pačiskou:
Otázka č. 1: Pane starosto, uzavření uranových

vzdělávacího systému. Dnes jsme na začátku

dolů Vám asi udělalo vrásky na čele. Jak jste se

dlouhé cesty, kdy firmy podporují šikovné

na tuto situaci připravoval?

žáky a připravují si je na práci u nich z důvodu

Odpověď: Uranové doly v Dolní Rožínce byly
v posledním desetiletí jako na houpačce.
Jedním premiérem byla nastavena doba

nedostatku kvalifikované pracovní síly na trhu
práce.
Otázka č. 3: Jakým způsobem komunikuje

útlumu, poté další premiér útlum ukončil.

vedení města s podnikateli?

Do nedávna byl nastartován rozvoj jak

Odpověď: Kromě běžných setkání na

ekonomický, tak investiční a personální. O to

úrovni radnice, nebo při výkonu státní

horší bylo zjištění ukončení těžby. Avšak

správy jednotlivých odborů města,

myslím, že se vláda k problému postavila

pořádáme každoročně tzv. Tříkrálové

čelem a pomohla v pravou chvíli.

setkání s nejvýznamnějšími podnikateli

Otázka č. 2: V Bystřici působí i střední
technická škola. Jak u Vás probíhá spolupráce
místních firem s touto školou?

a zaměstnavateli regionu. Na tomto setkání
sdílíme informace o trhu práce a možnostech
posílení nebo útlumu činnosti jednotlivých
firem. Velký význam přikládám zejména faktu,

Odpověď: Spolupráce zaměstnavatelů a škol

že se podnikatelé poznají mezi sebou, sdělují

by měla být základním stavebním kamenem

si své problémy a mohou si vzájemně pomoci.

… je souhrn opatření na zmírnění
dopadů hromadného propouštění na
dotčené zaměstnance. Bez nutnosti

Projekt
Outplacement

… je opatření připravené Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR a Úřadem
práce ČR. Aplikované do praxe mj. MPO
a potažmo agenturou CzechInvest.

evidence na Úřad práce ČR.

… obsahuje aktivity:

... se typicky týká

… se v současnosti připravuje pro kraje:

• kariérní poradenství

útlumu důlní

• Moravskoslezský

• vzdělávání a rekvalifikace na míru

činnosti.

• Ústecký

• časově omezenou možnost příspěvku

• Vysočina

na mzdy
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Jak CzechInvest podporuje
kvalifikovanou pracovní sílu?
Česká republika je ve světě známá jako země, kde jsou lidé pracovití, samostatní
a inovativní. Není proto divu, že se v posledních letech těší oblibě investorů,
kteří zde staví nejen výrobní továrny, ale především vývojová, výzkumná a design
centra. Jak přibývá zahraničních investic, tak logicky ubývá kvalifikované pracovní
síly. Česká republika se s aktuální mírou nezaměstnanosti řadí mezi státy s vůbec
nejnižší nezaměstnaností v Evropě.
Více než kdy jindy je potřeba, aby podniky

na osmé ročníky základních škol, ve kterých se

mezi zástupci základních škol, zejména mezi

spolupracovaly se školami a od počátku

děti rozhodují, kterou střední školu si vyberou.

výchovnými a kariérními poradci, a poukázat

si vychovávaly a školily své budoucí

Podniky mají o spolupráci se školami zájem,

na potřeby lokálních zaměstnavatelů, tedy

zaměstnance. Je důležité, aby byli žáci již

často se sami nabízejí, protože si uvědomují,

podporu technických a přírodovědných

v průběhu svých studií seznámeni s reálnými

jak je motivace žáků druhého stupně základní

oborů. Na workshopech jsou prezentovány

provozy, viděli, jak funguje teorie v praxi

školy důležitá. Žáci mají možnost nahlédnout

možnosti podpory odborného vzdělávání

a měli jasnou představu o tom, kam a za

do provozů společností, projít celým procesem

a zaměstnanosti v České republice, kvalifikační

jakých podmínek budou profesně směřovat.

výroby, ale také se mohou dotazovat přímo

potřeby na trhu práce, novinky spojené

zaměstnanců. V některých podnicích se žáci

s fenoménem Průmysl 4.0, ale i spolupráce

seznámí s fungováním třísměnného provozu,

odborných středních škol s místními

mzdovým ohodnocením a benefity, které

firmami včetně představení samotného

firma zaměstnancům poskytuje. Zástupci

zaměstnavatele z daného regionu.

společností žákům často nabízejí možnosti

Agentura CzechInvest se zaměřuje na

brigád, praxí, ale i budoucího zaměstnání.

popularizaci technického vzdělávání

Kromě výše uvedeného panuje na trhu

v regionech také proto, aby eliminovala

práce již delší dobu nesoulad v zaměření

odliv kvalifikovaných obyvatel menších měst

absolventů středních a vysokých škol s nově

a obcí za prací do metropolí jakou jsou Praha,

vytvářenými pracovními místy v hospodářství

Brno či Ostrava. Snahou agentury je zajistit

Agentura CzechInvest od roku 2014 organizuje

České republiky. Proto agentura CzechInvest

nejen propojení mezi firmami a školami,

exkurze základních a středních škol do

přišla s konceptem workshopu Škola –

ale podpořit či nalákat nové investice do

výrobních podniků. Aktivita regionálních

základ profese. Cílem těchto akcí je zvýšit

menších měst a vytvořit tak zajímavé pracovní

kanceláří CzechInvestu je zaměřena zejména

povědomí o aktuálním stavu na trhu práce

uplatnění pro místní obyvatele.

CzechInvest
zprostředkoval
již více než

50 exkurzí

4,3 %
Nezaměstnanost
v České republice
ČSÚ 1. čtvrtletí 2016

Exkurze žáků ZŠ Stříbrnická z Ústí nad Labem do společnosti Hennlich s.r.o.
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Lokální trh práce

Mapa s údaji: Počty osob evidovaných na úřadech práce rozdělených dle krajů / srpen 2016

16 662
46 819
12 017

15 363

14 572
40 834
14 162

34 610

25 405
16 933

17 760

65 156

19 520
48 661

Zdroj: Integrovaný portál MPSV, září 2016

Jak může škola přispět k rozvoji technického vzdělávání?
Integrovaný regionální operační program podpoří odborné vzdělávání na základních školách. Nabízí více než dvě miliardy na vznik nových učeben.
Na rozšiřování kapacit a budování nových odborných učeben mohou základní školy využít 2,16 miliard korun při vlastní investici okolo 10 procent.
Žádat je možné ve dvou výzvách. Výzva číslo 46 Infrastruktura základních škol rozdělí 650 milionů korun a týká se všech regionů České republiky kromě
hlavního města Prahy a kromě území obcí s rozšířenou působností, v nichž se nachází sociálně vyloučené lokality. Těm je totiž určena výzva číslo 47
Infrastruktura základních škol, kde se rozdělí přes 1,5 miliardy korun.
Termíny jsou u obou výzev shodné. Příjem žádostí byl zahájen 29. září 2016 a uzavřen bude 14. února 2017.
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Sociální podnikání
jako nástroj lokálního zaměstnávání
Období ekonomického růstu znamená v každém období zvýšení zaměstnanosti
napříč obory a celou Českou republikou. I přesto však v srpnu 2016 bylo dle
statistik Ministerstva práce a sociálních věcí ČR celkem 388 474 osob evidovaných
na Úřadech práce ČR, nejvíce pak v Moravskoslezském kraji (65 156 osob).
Podle odhadů je až třetina těchto osob na trhu práce znevýhodněna a není
tak uplatnitelná u tradičních zaměstnavatelů ani u nově příchozích investorů.
Řešením může být právě sociální podnikání!

ekonomická
prosperita

Společenským přínosem může být i profesní
uplatnění osob, které pečují o rodinného
příslušníka či jinou blízkou osobu a práci se
věnují v režimu dílčího úvazku.

společenský
kapitál

prosperita
společnosti

Zdroj: Francová a kol., P3, 2016

životní
prostředí

Rozmístění sociálních podniků v jednotlivých krajích České republiky v roce 2015

4

19
2

12

47
8

9
18

19

17
8

11
Zdroj: Francová a kol., P3, 2016
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Vznik, rozvoj a provoz sociálních podniků je aktuálně předmětem podpory
z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu
Zaměstnanost. Konzultujte u nás svůj podnikatelský záměr a napomozte zvýšení
zaměstnanosti ve vašem regionu!
Oblasti působení

Cílová skupina znevýhodněných osob

8%
30 %

16 %
18 %

64 %

38 %

20 %
24 %

zdravotně postižení
dlouhodobě nezaměstnaní
mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci

gastropodnikání
zahradnické služby, údržba nemovitostí a úklidové služby
ostatní služby
nákup a prodej
další
Zdroj: Francová a kol., P3, 2016

Zdroj: Francová a kol., P3, 2016

Víte, že
... 213 subjektů v Česku se hlásí k principům sociálního podnikání?
… v sociálním podniku pracuje průměrně 13 znevýhodněných osob?
… sociální podniky zaměstnávají v průměru 3x více pracovníků ze znevýhodněných skupin oproti běžným zaměstnavatelům?
… 81 % sociálních podniků má postavení samostatné právnické osoby?
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Obec pro byznys

V krajích se pracuje na zlepšování investičního
a podnikatelského prostředí
Jihomoravský kraj

Královéhradecký kraj

„Všichni máme společný cíl, kterým je

Obdobná myšlenka se zrodila

rozvoje a inovací, regionální kancelář

hospodářský rozvoj v regionu. Chceme, aby

i v Královéhradeckém kraji už na začátku

agentury CzechInvest pro Královéhradecký

se zde podnikatelům dařilo, aby vznikaly nové

druhé poloviny roku 2015. Vznikla tak

kraj, Technologické centrum Hradec Králové

pracovní příležitosti a aby byl kraj atraktivní

Platforma investic, rozvoje a inovací, jejímž

o.p.s. a Krajská hospodářská komora

pro nové investory,“ vysvětluje motivy vzniku

smyslem je posílení vzájemné spolupráce

Královéhradeckého kraje. Spolupráce se

iniciativy ředitel jihomoravské kanceláře

klíčových partnerů v Královéhradeckém

ukazuje jako nezbytná pro posílení pozice

agentury CzechInvest Patrik Reichl.

kraji v oblasti ekonomického rozvoje, lákání

kraje jak v rámci České republiky, tak v rámci

Zástupci Jihomoravského kraje, Magistrátu

investorů a podpory inovačního potenciálu

konkurenceschopnosti na mezinárodní scéně.

města Brna, Regionální hospodářské komory

regionu.

Platforma investic, rozvoje a inovací je

Brno, Regionální rozvojové agentury Jižní

Do realizace projektu jsou společně

založena na podpoře čtyř oblastí. Mezi

Moravy a agentury CzechInvest se začali

s Královéhradeckým krajem zapojeni další

důležitá témata patří také lidské zdroje,

koncem roku 2015 pravidelně setkávat

klíčoví partneři, mezi něž patří statutární

financování, sociální podnikání a transfer

a diskutovat, jak kraj ještě více zatraktivnit

město Hradec Králové, Centrum investic,

technologií.

pro podnikatele a investory. Vznik skupiny
iniciovala jihomoravská kancelář agentury
CzechInvest.

Aktuální dění můžete sledovat na webových stránkách www.proinovace.cz.

pilíř A
výzkum, vývoj a inovace

pilíř D
podnikání a export

pilíř B
investiční příležitosti

pilíř C
začínající podnikání a podnikavost
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Obec pro byznys

Vývoj trhu podnikatelských nemovitostí
Trh průmyslových nemovitostí prošel během posledních deseti let výraznou
proměnou. Na počátku století byla Česká republika vnímána a investory
využívána jako země s levnou, avšak technicky kvalifikovanou pracovní silou.
Vrcholila éra lákání velkých investorů, kteří

S nástupem hospodářské krize po roce 2008 se

poptávka po volných pozemcích k výstavbě

do České republiky přinášeli nejen pracovní

zásadně změnila situace i na trhu průmyslových

průmyslových objektů. Jednou z příčin je

místa a značné investice, ale díky zapojování

nemovitostí. I v tomto oboru se promítla

rostoucí přebytek investičního kapitálu na trhu

se do tuzemských subdodavatelských

nejistota panující v podnikatelském prostředím

a snaha jej efektivně umisťovat. Nejvíce je to

řetězců sem přicházeli i s vůlí dlouhodobého

a z toho pramenící neochota dlouhodobě

cítit u zahraničních společností již zasídlených

zasídlení. To byl jeden z klíčových faktorů,

investovat do vlastního majetku. V letech 2009

v České republice, neboť ty zde již mají

který sehrával významnou roli při rozhodování

až 2014 je patrný obrat na trhu průmyslových

vybudované subdodavatelské vztahy a cítí

o dlouhodobosti investice. S tím je spjata

nemovitostí, kdy rostl zájem o již existující

příležitost sem přesouvat korporátní aktivity

i forma zasídlení výrobních provozoven,

budovy a naopak klesala atraktivita pozemků

s vyšší přidanou hodnotou. Spolu s tímto

kdy se investoři rozhodují, zda svůj záměr

k výstavbě hal. V tomto období zároveň rostl

trendem je též patrná rostoucí poptávka po

realizují ve vlastních objektech, či pronajatých

zájem o pronájem nemovitostí na úkor jejich

koupi pozemků na úkor nájmu budov. Tato

prostorách. Na tehdejší situaci na trhu

koupě, neboť investoři v důsledku krize, která

situace tak nahrává vlastníkům průmyslových

reagovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu

Českou republiku zastihla ve dvou vlnách, začali

pozemků, kteří jsou nakloněni jejich prodeji

ČR, které připravilo programy na podporu

formulovat výrobní plány pro kratší časový

přímo investorům. Na tuto situaci reaguje

podnikatelských nemovitostí a infrastruktury,

horizont 7–8 let, což se promítlo i v ochotě vázat

i vláda České republiky, která obnovila Program

ze kterého byly podpořeny během uplynulých

se dlouhodobě na jednu lokalitu.

na podporu podnikatelských nemovitostí
a infrastruktury, který nabízí obcím možnost

15 let mimo jiné strategické průmyslové zóny
v Kolíně, Holešově, Mostě, Mošnově a Žatci.

Zlom v tomto vývoji nastal v roce 2014.

vybudovat dotovanou průmyslovou zónu, čímž

Prostřednictvím těchto lokalit dokázalo Česko

Především dozněla hospodářská krize

samosprávné celky získávají možnost reagovat

nabídnout odpovídající podnikatelskou

a podniky opět začaly rozvíjet své investiční

na aktuální vývoj podnikatelského prostředí

infrastrukturu významným investorům.

plány. Od roku 2015 je patrná rostoucí

a vzbudit u investorů zájem o svůj region.

Vývoj poptávky po průmyslových pozemcích a halách (nabídky vytvořené CzechInvestem)
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Zdroj: CzechInvest, 2016
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Zapojte své město
do rozvoje investičního prostředí
Na konci roku 2015 začaly regionální kanceláře agentury CzechInvest pořádat
v regionech školící cyklus Investment Academy: Jak přilákat investora do
vašeho kraje. Iniciativa vychází z dlouhodobé spolupráce regionálních kanceláří
s představiteli místních samospráv při budování a nabízení průmyslových
lokalit investorům. Hlavním motivem pro pořádání seminářů Investment
Academy bylo vytvoření platformy, na které by se představitelé obcí seznámili
s potřebami podnikatelů a aktuální situací v oblasti investic. Získáte zde přehled
o požadavcích investora na průmyslovou zónu, znalost nejčastějších překážek
v povolovacích procesech či informace o možnost veřejné podpory při rozvíjení
podnikatelských nemovitostí.

Aktivně zapojená města do rozvoje investičního prostředí

43

aktivních
měst a obcí

Rumburk

Hrádek
nad Nisou
Cvikov
Nový Bor
Železný
Mimoň Brod

Most

Dvůr Králové
nad Labem

Ostrov
Cheb

Nymburk

Karlovy Vary

Dolní
Břežany
Stříbro
Tábor
Písek

Humpolec
Pacov
Pelhřimov

Týn nad Vltavou
Vimperk

Hradec
Králové

Krnov
Moravská Bruntál
Pardubice Třebová
Svitavy
Šternberk
Litovel
Olomouc
Bystřice nad
Perštejnem

Velké
Meziříčí
Třebíč

Prostějov

Vsetín
Vyškov
Brno
Slavkov
Otrokovice
Kyjov
Velké Pavlovice

Mikulov

50
11

měst a obcí se zúčastnilo vzdělávacího kurzu
Investment Academy
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Třinec

Obec pro byznys

Témata Investment Academy rozdělená do jednotlivých lokalizačních faktorů:

Infrastruktura
Co obnáší vybudování průmyslové zóny po technické stránce, jakým způsobem dimenzovat zónu
a kapacitu potřebné technické infrastruktury, jak vhodně postupovat při řešení majetkoprávních vztahů
v zóně? Problematika EIA.

Pracovní síla
Jaké jsou časté kritické požadavky investora na pracovní trh, jakým způsobem lze ovlivnit vytváření
kvalifikované pracovní síly a jakým způsobem může firma spolupracovat se školou?

P2B Commitment
Proč je důležité s místními podniky komunikovat, jakým způsobem nastavit dobrou spolupráci, jak
docílit zakořenění nového podniku do regionu?

Místní ekonomický rozvoj
Jakými nástroji jej může obec podporovat? Proč hraje místní ekonomický rozvoj tak důležitou roli
v 21. století?

Co se dozvíte?
• aktuální investiční trendy v Česku a jejich předpokládaný vývoj
• faktory ovlivňující investora při rozhodování o umístění podniku
• jak pracovat s příchozím investorem
• možnosti podpory při budování podnikatelské zóny
• úspěšné příklady z praxe od místních starostů

12

Obec pro byznys

STAR region
Nedaleko od Prahy se rozkládá zajímavá oblast, která dostala pojmenování
STAR region (Science and Technology Advanced Region).
Předseda Správní rady STAR Clusteru a zároveň starosta obce Dolní Břežany
Věslav Michalik se dlouhodobě snaží o to, aby tento region neplnil pouze funkci
residenčního místa pro Prahu.
* Jak byste charakterizoval STAR region?
Jedná se o 6 km2 na katastru Dolních
Břežan, Hodkovic a Vestce, které má skvělé
geografické umístění a dopravní napojení.
Jsou zde zajímavé rozvojové plochy
a významná vědecko-výzkumná centra, která
určují oborové zaměření celého regionu
na biomedicínu, biotechnologie, laserové
technologie a materiálové inženýrství.
* Proč zrovna tyto tři obce?
V 90. letech se zakládaly různé účelové
organizace a spolky v podstatě na všechno
a moc nefungovaly. Máme zkušenost, že
když je subjektů moc, tak uskupení nemá
ten správný tah na branku. Zkrátka, když
zapřáhnete osm koní, potřebujete opravdu
silné opratě. Nám přijdou tři obce optimální
počet. Navíc v našem případě hrála hlavní roli
přítomnost vědecko-výzkumných infrastruktur
v těchto obcích, kdy každá obec nějakou měla.
* Kdy celý projekt STAR regionu začal?

„Je potřeba mít vizi.
Ta se dá během
deseti let zrealizovat.“

První přesněji formulovaná myšlenka se
objevila na podzim roku 2014. V té době
jsme v Dolních Břežanech zpracovávali
strategický plán na příštích deset let. Plánovali
jsme, jak chceme směřovat rozvoj Dolních
Břežan a jejich okolí a došli jsme k závěru,
že věda, výzkum a technologie jsou pro nás
ideální. Později jsme přesvědčili i kolegy ze
sousedních obcí.

Věslav Michalik stojí také za dvěma významnými projekty HILASE
a ELI, které jsou pro STAR region klíčové. Obě stavby nahradily
objekty brownfieldového typu přímo v centru obce.

* Jaké máte nyní cíle?
Shodli jsme se, že celý projekt nemůže zůstat

angažujeme se v jednání o koupi pozemků

* Co byste poradil starostům obcí,

na obcích, které mají řadu jiných starostí.

nebo navazování spolupráce s ústavy.

které řeší problém těsného sousedství
s větší metropolí a mají převážně funkci

Proto jsme vytvořili neziskovou organizaci
STAR, která by měla napomáhat vytvoření

* Můžete zmínit váš největší úspěch?

„nocleháren“?

vědecko-technologického klastru. Teď je

Úspěchů se nám podařila celá řada. Spíše

V první řadě by měli svůj rozvoj regulovat.

naším hlavním cílem koncentrovat v území

bych zmínil nejčerstvější z nich. Bude zde sídlit

Neponechat vše živelnému vývoji. Tady

firmy a navazující instituce. K tomu vytváříme

společné výzkumné pracoviště Fyzikálního

bohužel úplně nefunguje neviditelná ruka

aktivní politiku lákání všeho, co má nějakou

ústavu Akademie věd ČR a dvou strojírenských

trhu. Je potřeba mít vizi. Ta se dá během

spojitost s již zmíněnou specializací ve

firem zaměřené na 3D tisk kovů, což úzce

deseti let zrealizovat.

STAR. Pomáháme najít vhodné prostory,

souvisí se 4. průmyslovou revolucí.
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10 miliard

3 miliardy

1 miliarda

korun investic
do výzkumné a inovační
infrastruktury

korun investic
do doprovodné
infrastruktury

korun investic
v high-tech firmách

Díky koncentraci zajímavých subjektů se stává z této oblasti magnet pro další
projekty zaměřené na biotechnologii, biomedicínu nebo například materiálové
inženýrství. Region má pro tyto projekty vykoupené pozemky, které dále rozvíjí
tak, aby byly co nejvíce připraveny pro investory. Význam území podtrhlo vedení
Středočeského kraje tím, že na území Dolních Břežan umístilo nově vzniklé
Středočeské inovační centrum.

Víte, že
… samotné Dolní Břežany investovaly za posledních 10 let do veřejného prostranství přes 250 milionů korun?
…bylo zjištěno Univerzitou Karlovou, že v Dolních Břežanech je dvojnásobně vyšší rezidenční stabilita
než ve srovnatelných obcích v okolí Prahy?

ELI Beamlines v Dolních Břežanech, projekt získal ocenění MIPIM Award
v kategorii Best Industrial & Logistics development
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Rozhovor

„Na radnicích se
snažíme léčit nadměrnou
administrativu zapojením
zdravého rozumu.“
Mgr. František Lukl, MPA
starosta Kyjova, předseda Svazu měst a obcí České republiky

Rozhovor se starostou Kyjova Františkem Luklem
František Lukl je jedním z nejznámějších starostů v České republice. Zkušenosti
sbíral na postu ministra pro místní rozvoj ve vládě vedené Jiřím Rusnokem. Dnes
je předsedou Svazu měst a obcí České republiky a také starostou města Kyjov.
* Jak dnes města a obce přistupují ke

regionu. Těší mě, že takoví podnikatelé

administrativu zapojením zdravého rozumu.

komunikaci s podnikateli?

podporují různými formami také společenský,

Mnohdy jsme ale odkázání na rozhodnutí,

Samosprávy v naší zemi, bez ohledu na jejich

kulturní a sportovní život v místě, kde

metodické pokyny a stanoviska vyšších

velikost a rozlohu, si čím dál víc uvědomují

podnikají. Vzájemná spolupráce je základním

institucí veřejné správy. Také nepřehledné

potřebnost a vzájemnou prospěšnost dobrých

předpokladem příjemného života v daném

a překotné zákonodárství nám mnoho

vztahů mezi radnicemi a podnikatelskými

místě.

usnadnění nepřináší, ba naopak. Druhým
jmenovatelem jsou finance. Ekonomice

subjekty. Nejde jen o otázku zaměstnanosti,
ale také o aspekt rozvoje a budoucnosti.

* Co dnes nejvíce starosty měst a obcí

se daří, i města jsou tak na tom lépe. Do

Paradoxně pro menší obce jsou tyto vztahy

trápí?

budoucna je však nutné zajistit kontinuální

zásadnější. Mezinárodní podnik, česká firma

Byrokracie. To je však společný jmenovatel

tok peněz, a to nepůjde jinak, než změnou

nebo třeba rodinná fabrika je podstatným

vrásek na čele starostů i podnikatelů. Na

rozpočtového určení daní. Jsem přesvědčen,

střípkem mozaiky, kterou nazýváme bohatost

radnicích se snažíme léčit nadměrnou

že obce by měly mít vyšší podíl na úkor
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Rozhovor

„Obce jsou nejlépe
hospodařící subjekty
veřejné správy.
Samozřejmě, že si mohly
sáhnout pouze na to,
co stát vyjednal a Brusel
schválil.“

státu na daních, které odvádí v daném místě

republiky v Evropské unii hodnotíte

pro regeneraci brownfieldových

působící podnikatelský subjekt, bez nutnosti

smysluplnost čerpání evropských dotací

lokalit. Předpokládá se ale spíše jejich

jakkoliv daně zvyšovat.

municipalitami. Využívají je efektivně?

podnikatelské využití. Města a obce by

Obce jsou nejlépe hospodařící subjekty

mohly využít pro občanskou či turistickou

* Co by starostům pomohlo při vytváření

veřejné správy. Samozřejmě, že si mohly

infrastrukturu. Co myslíte?

vhodných podmínek pro zahraniční

sáhnout pouze na to, co stát vyjednal

Nelze říct generálně, co by bylo nejvhodnější.

investice a následné spolupráci

a Brusel schválil. Myslím však, že samosprávy

Je pravdou, že se města chtějí prezentovat,

s investory?

vytěžily fondy na maximum. Ano najdeme

lákat turisty a návštěvníky a tím zvyšovat

Myslím, že zásadní roli hraje motivace ze

také bizarnosti typu rozhleden na rovině či

svou zajímavost. Ruku v ruce s tím může jít

strany státu. Vhodnější systém dotací a také

sjezdovek na jižních svazích. Naštěstí je jich

i atraktivnost pro možné budoucí investory.

převodu části pozemků ve vlastnictví státu

minimum. V obci na vás totiž občan vidí, tak

by byla cesta správným směrem. Metodická

se tvrdě kontroluje vhodnost, efektivnost

*Na seznamu strukturálně postižených

pomoc ze strany CzechInvestu je pak

a především prospěšnost dané aktivity.

okresů i po pětadvaceti letech najdeme
tytéž lokality, jako jsou Chomutov, Most,

třešinkou na dortu.
* Města se při provozování dotacemi

Bruntál, Znojmo, Hodonín. Míjí se státní

* Jak si česká, moravská a slezská města a

podpořených investic typu akvaparků,

podpora strukturálně postižených oblastí

obce stojí v kvalitě technické infrastruktury

různých informačních center či ekocenter

účinkem?

a občanské vybavenosti ve srovnání s

pouštějí do podnikatelské činnosti. Je to ta

Někdy mi to připadá jako bludný kruh.

municipalitami v zemích na západ od nás?

správná cesta?

Něco je špatně. Myslím, že pětadvacet let je

Nejsme na tom tak bídně. Přesto jsme

Nejsem zastánce toho, aby obce v široké míře

dlouhá doba k tomu, aby se provedla detailní

nevyužili potenciál, který skýtaly evropské

podnikaly. Jejich poslání je zajištění základních

analýza. Chuť lidí pracovat tady jistě je. Lidský

fondy, tak jak třeba ve Španělsku. Spousta

nároků každodenního života svých občanů.

potenciál je ale jen jeden z aspektů. Nabídka

z nich skončila v měkkých projektech

Očista, osvětlení, zeleň, školství, bydlení

práce je podstatnou skutečností. Proč tyto

a černých dírách. Nyní toto manko musíme

a podobně. Tady je prostor právě k vhodné

regiony investorsky netáhnou? Nebo je úskalí

dohnat vhodnými dotačními tituly z národních

spolupráci s podnikatelskými subjekty, kteří

právě ve službách doplňkové infrastruktuře?

zdrojů. Především do místních komunikací.

k tomu mají větší prostor a zkušenosti.

* Aktuálním tématem je nedostatek

* Jak města a obce řeší nedostatek

smart cities, tedy inteligentní města

kvalifikované pracovní síly. Absolventi

připravených, veřejně vlastněných

s inovativními technologiemi, jejichž cílem

zároveň odcházejí za zajímavějšími

průmyslových zón na jedné straně

je zvýšení kvality života. Jak starostové

pracovními příležitostmi do velkých měst.

a dlouhodobý problém využití brownfieldů,

měst a obcí k tomuto trendu přistupují?

Jak se tomuto negativnímu trendu bránit?

například chátrajících památkových budov,

V žádném případě neznevažuji tyto aktivity.

Co v této věci mohou menší města a obce

na straně druhé?

Ba naopak. Ale musíme na to jít od potřeb

udělat?

Zde musí být nastolena spolupráce se státem

samospráv. Proto jsme jako Svaz měst a obcí

To je složitá otázka. Pokud chceme udržet

a jeho institucemi. Řada právních a faktických

rozjeli aktivitu Lepší města. Chceme zmapovat

mladé a studované v menších městech,

skutečností nevyřeší obec sama. Nastavení

požadavky a nároky samospráv. A nejde

musíme jim zabezpečit také vhodné možnosti

podpory nemůže jít shora. Daleko vhodnější

jen o veřejné osvětlení. Velmi potřebné je

bydlení, volnočasové aktivity, kvalitní školství

je získat data o poptávce a možnostech,

zavést tyto moderní technologie do oblastí

pro jejich děti a v neposlední řadě služby.

které samosprávy na svém území mají. Pak je

nakládání s odpadem, dopravy, energetiky,

Proto starostové tak horují za zachování pošt,

protnout a podpořit životaschopné projekty.

ale také komunikací s občany. Takto

* Novodobým trendem se stávají tzv.

vytvořené portfolio bude poté základem pro

dopravního spojení a lékařskou péči.
* Jak po dvanácti letech členství České

* Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

nabídky konkrétního řešení od firem. Řešení

začalo připravovat národní program

konkrétních potřeb může být cesta k úspěchu.
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Investice v regionech
Ekonomové se shodují na tom, že přímé zahraniční investice mají jednoznačně
pozitivní vliv na růst produktivity práce v české ekonomice. Podniky vlastněné
zahraničním kapitálem totiž dosahují vyšší produktivity na jednoho pracovníka,
než je tomu u firem domácích.
Přímé zahraniční investice (PZI) byly a jsou

výhodnost determinují, patří rozvinutá

velmi malé otevřené ekonomice. Druhá

jedním z důležitých nástrojů restrukturalizace

technická a dopravní infrastruktura, dostatek

příčina značně souvisí s vývojem po světové

národního hospodářství po přechodu

kvalifikované pracovní síly ale i celkový přístup

hospodářské krizi, kdy se více než doposud

z centrálně plánovaného na otevřenou

a směřování jednotlivých lokalit. I zde jsou

začaly uplatňovat moderní technologie, které

tržní ekonomiku. Na úrovni jednotlivých

patrné velké rozdíly. Zatímco v některých

přináší vysokou produktivitu práce. V realitě

krajů je patrná značná rozdílnost přílivu

krajích dlouhodobě a systematicky funguje

to znamená, že do České republiky přichází

investic. Je to dáno mnoha faktory. Mezi

strategický přístup k rozvoji regionu, kdy kraje

více projektů PZI než před hospodářskou krizí,

hlavní důvody patří velikost kraje, respektive

mají dlouhodobě nastavenou regionální

ale již s nižšími investičními náklady. Struktura

velikost jeho hospodářství, trhu a také

inovační strategii a systematicky krok za

investic se přesouvá z výrobních provozů

sektorové profilace. Je pochopitelné, že nelze

krokem ji naplňují a v jiných krajích tato

do ICT sektoru a menších technologických

srovnávat Jihomoravský, Moravskoslezský

aktivita zaostává. Přesto je ve všech krajích

vývojových provozů. Lze tedy konstatovat,

a například Ústecký kraj, které mají všechny

České republiky evidentní dlouhodobý

že přes mírně nižší absolutní hodnoty PZI

dlouhodobou průmyslovou tradici a jsou

vzrůstající trend přílivu PZI. Dynamičtější

v posledních letech, přichází do Česka

zde technicky zaměřené vysoké školy

růst z let 2004–2008 a v některých krajích

mnohem vyšší produktivita práce. Příkladem

s kraji jako Karlovarský či Vysočina. Nejen

až do roku 2010 byl vystřídán pomalejším

pak může být především Jihomoravský

zahraniční investoři, ale také české podniky,

tempem. Vysvětlují to dvě základní

a Středočeský kraj. Podobný trend lze také

se při umísťování svých investic, rozhodují

příčiny. Nepopiratelnou je dopad světové

v blízké budoucnosti odhadovat v kraji

primárně na základě ekonomické výhodnosti.

hospodářské krize, která jednoznačně

Moravskoslezském, Ústeckém a Plzeňském.

Mezi parametry, které pak ekonomickou

ovlivnila i vývoj hospodářství v Česku coby

mil. Kč
350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

Středočeský kraj

Moravskoslezský kraj

Jihomoravský kraj

Ústecký kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Kraj Vysočina

Karlovarský kraj

Zdroj: ČNB, Přímé zahraniční investice 2004-2014, 2016

17

2011

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

„Pomáháme rozvíjet podnikatelské prostředí v regionech
a obcích, protože připravenost podnikatelského prostředí

Činnosti regionálních kanceláří

hraje při rozhodování investora o umístění investice
významnou roli. I díky vám jsme v roce 2016 přinesli do
Asistence

Akvizice

regionů desítky miliard korun a podpořili expanze řady

klientů prostřednictvím služeb a nabídky programů

českých firem. Ozvěte se našemu týmu, pomůžeme

při harmonizaci podnikatelského prostředí

rozvíjet i vaši obec nebo město.“
konzultace záměru podnikatele a nabídka možností podpory

Karel Kučera
generální ředitel agentury CzechInvest
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podpora při budování podnikatelské infrastruktury

podnikání ze strukturálních fondů EU a dalších mezinárodních,
národních či regionálních programů

podpora při budování sociální infrastruktury

poradenství v oblasti exportu

podpora kvalifikované pracovní síly a lokálního trhu práce

pomoc začínajícím podnikatelům

podpora zájmu o investice

Pro koho

Pro koho

velké, malé a střední podniky

zástupci obcí a krajů

zahraniční investoři

regionální rozvojové agentury

začínající podnikatelé, start-upy

základní, střední a vysoké školy, univerzity

inovativní podniky

inovační infrastruktura a další instituce v regionu

Potřebujete poradit? Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.czechinvest.org
nebo kontaktujte naše specialisty telefonicky.
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Regionální kanceláře agentury CzechInvest
Jihočeský kraj

Moravskoslezský kraj

Středočeský kraj a Praha

telefon: 296 342 943

telefon: 296 342 976

telefon: 296 342 536

ceskebudejovice@czechinvest.org

ostrava@czechinvest.org

praha@czechinvest.org

www.czechinvest.org/jihocesky-kraj

www.czechinvest.org/moravskoslezsky-kraj

www.czechinvest.org/stredocesky-kraj-praha

Husova 5

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

brno@czechinvest.org

olomouc@czechinvest.org

ustinadlabem@czechinvest.org

www.czechinvest.org/jihomoravsky-kraj

www.czechinvest.org/olomoucky-kraj

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

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Karlovarský kraj

telefon: 296 342 934

telefon: 296 342 993

telefon: 296 342 961

pardubice@czechinvest.org

jihlava@czechinvest.org

karlovyvary@czechinvest.org

www.czechinvest.org/pardubicky-kraj

www.czechinvest.org/kraj-vysocina

www.czechinvest.org/karlovarsky-kraj

K Vinici 1256

Komenského 31

Jaltská 906/1

530 02 Pardubice

586 01 Jihlava

639 00 Brno
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Co znamená

STAR region
Jak CzechInvest podporuje

kvalifikovanou
pracovní sílu?

360 01 Karlovy Vary
Plzeňský kraj

Zlínský kraj

Královéhradecký kraj

telefon: 296 342 965

telefon: 296 342 954

telefon: 296 342 949

plzen@czechinvest.org

zlin@czechinvest.org

hradeckralove@czechinvest.org

www.czechinvest.org/plzensky-kraj

www.czechinvest.org/zlinsky-kraj

www.czechinvest.org/kralovehradecky-kraj

Teslova 3

Vavrečkova 5262

Soukenická 54/8

Vědeckotechnický park Plzeň, budova A

23. budova areálu Svit

Regiocentrum Nový pivovar

301 00 Plzeň

761 01 Zlín

a kde ho najdete?

rozhovor:

František Lukl
starosta Kyjova, předseda Svazu
měst a obcí České republiky

500 03 Hradec Králové
Liberecký kraj
telefon: 296 342 971
liberec@czechinvest.org
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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