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TOP 10 firem v Olomouci a ve Zlíně
Čís. Firma Adresa Zam-ci

1 Continental Barum s.r.o. Objízdná 1628, Otrokovice, 76502, Česká 

republika

3572

2 Meopta - optika, s.r.o. Kabelíkova 2682/1, Přerov, 75002, Česká 

republika

2400

3 UNEX a.s. Brníčko 1032, Uničov, 78391, Česká 

republika

1800

4 Česká zbrojovka a.s. Svatopluka Čecha 1283, Uherský Brod, 

68827, Česká republika

1750

5 HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o Družstevní 338/16, Mohelnice, 78985, 

Česká republika

1736

6 Slovácké strojírny, akciová 

společnost

Nivnická 1763, Uherský Brod, 68801, 

Česká republika

1500

7 SSI Schäfer s.r.o. Tovární 325, Hranice, 75300, Česká 

republika

1350

8 ON SEMICONDUCTOR CZECH 

REPUBLIC, s.r.o.

1. máje 2230, Rožnov pod Radhoštěm, 

75661, Česká republika

1333

9 Honeywell Aerospace Olomouc 

s.r.o.

Nádražní 400, Hlubočky - Mariánské 

Údolí, 78365, Česká republika

1300

10 Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, Napajedla, 

76361, Česká republika

1074



Zásoba přímých zahraničních investic v 

ekonomice (OECD 2013)



Zásoba přímých zahraničních investic v 

zahraničí (OECD 2013)



Strategie pro vyhledání investiční lokality

1. Investor přichází na základě vlastní nezávislé analýzy 

hledání lokality k realizaci podnikové strategie a určení přínosů umístění, v ČR  

TPCA, Panasonic, Hyundai.

2. Investor přichází za zákazníkem 

hledá se lokalita bez níž by investor ztratil možnost spolupracovat se svým 

zákazníkem, v ČR typicky japonští a korejští dodavatelé.

3. Investor zrcadlí konkurenta

investor se inspiroval u konkurence, nejběžnější přístup v elektronice.

4. Investor kupuje existující společnost

hodnocení příležitosti nikoliv lokality - fúze a akvizice (privatizace), v ČR Arcelor-

Mittal. 

Investor hledá unikátní lokalitu X Investor hodlá sdílet prostředí



Možnosti vyhledání investiční lokality 

1. Investor realizuje studii k investičnímu projektu vlastními 

silami (menší investiční projekty s předchozími zkušenostmi s teritoria nebo 

vysoce specializovaná výroba) 

2. Investor objednal studii k investičnímu projektu u 

konzultanta (větší investiční projekty nebo firmy bez předchozích 

znalostí z teritoria) 

3. Investor objednal studii k investičnímu projektu u 

konzultanta a spolupodílí se na jejím zpracování (velké 

investiční projekty)

4. Investor realizuje studii proveditelnosti vlastními silami a 

zároveň najal konzultanty k verifikaci výsledků. (velké 

investiční projekty)



Investiční proces

1. Ideový 
záměr

2. Studie 
proveditel

nosti

3. Zajištění 
financování

5. Realizace 
investice

4. 
Administrace

6. 
Expanze



1. Ideový záměr

Hlavní téma: Jak investovat ke zvýšení zisku.

-- Firemní strategie je připravena 

-- Firemní cíle jsou formulovány

-- Obchodní plán k naplnění cílů 

vzniká

Realizace: Tým ředitele pro strategii



1a. Ideový záměr – služby CI

Úkol CI: Přitáhnout pozornost k České republice

-- Prezentace dat a informací o České republice

-- Prezentace globálních trendů ve vazbě 

na místní prostředí 

-- Informace o významných investicích k následování

-- Investiční marketing



2. Studie proveditelnosti

Sběr dat k vyhodnocení ideového záměru

• analýza potřebných zdrojů 

• analýza nákladů

• analýza konkurence

Určení technického řešení 

Hodnocení efektivity a udržitelnosti 

Harmonogram projektu

-- Stanovení managementu projektu

Realizace: Tým ředitele pro strategii, interní consulting, tým pro 

vládní vztahy

Hlavní téma: Hledá se lokalita pro naplnění podnikové strategie



2a. Studie proveditelnost – služby CI

Úkol CI: Přesvědčit o vhodnosti České republiky

Zajištění dat pro hodnocení lokality - České republiky

• Dostupnost pracovní síly – přehled trhu práce

• Dostupnost pozemků a hal – nabídka nemovitostí

• Dostupnost energií

• Jednání s vládními/regionálními reprezentanty

-- Zajištění úvodních konzultací k expertním otázkám

-- Ujištění o souladu projektu s cíli hospodářské politiky

Nároky na detail dat rostou



3. Zajištění financování

Hlavní téma: Zajistit financování projektu – naplnění strategie

-- Stanovit strukturu financování investičního projektu

-- Stanovit náklady provozu v lokalitě 

Klíčové otázky

-- Poměr vlastních a cizích zdrojů

-- Zajištění cizích zdrojů

-- Zajištění vlastních zdrojů (vnitropodniková půjčka)

-- Výše veřejné podpory – vratná x nevratná

-- Kalkulace provozních nákladů

Veřejná podpora je součástí téměř každého investičního plánu

Realizace: Tým finančního ředitele



Výše investiční podpory v EU



3a. Zajištění financování – služby CI

Úkol CI: Aktivní asistence při zajištění veřejné podpory

-- Informace o investičních pobídkách

-- Administrace žádosti o investiční pobídky

-- Informace o dotacích z OPPIK

-- Administrace žádosti o dotace z OPPIK

-- Informace o možnostech státních záruk

-- Informace o podpoře zaměstnanosti

-- Informace o podpoře z celoevropských programů (H2020)

-- Informace o podpoře specializovaných institucí (EBRD, 

EIB, EIF)



4. Administrativa

Hlavní téma: Zajistit nezbytná povolení k provedení investice

-- Postup založení společnosti, daňová registrace

-- Příprava smluv budoucího podniku

-- Dopad projektu na životní prostředí

-- Zajistit soulad provozu s místní legislativou 

-- Nastavení vztahu s centrálou

Realizace: Místní management, expert z centrály



4a. Administrativa - služby CI 

Úkol CI: Zajistit orientaci v požadavcích a procesech

Konzultace administrativních požadavků a objasnění role 

jednotlivých úřadů

Pokud je to možné - asistovat s pobytovými povoleními (víza)

Zajistit správné podání žádosti o investiční pobídku

Zajistit správné podání žádosti o dotaci ze OPPIK

Ve vybraných případech zajistit vyjednávání o investičních smlouvě 

mezi investorem a Českou republikou

Pokud je to pro realizaci projektu nutné - vytvořit podklady a podnět 

pro přípravu vládního usnesení. 



5. Realizace investice

Hlavní téma: Realizace investice a příprava zahájení operací

-- Provedení stavby

-- Podepsání nájemní smluv

-- Výběr dodavatelů

-- Instalace technologie

-- Výběr zaměstnanců

Realizace: místní management 



5a. Realizace investice – služby CI

Úkol CI: Zajistit hladkou realizaci investice

-- Měkkými nástroji zajistit investorovi možnost volby

-- Asistovat při výběru místních dodavatelů

-- Zjednodušit komunikaci s úřady práce a školami 

při výběru zaměstnanců

-- V závislosti na změnách v investici navrhnout 

další možnosti podpory



6. Expanze

Hlavní téma: Rozšířit stávající operace, přidat operace nové 

-- Firma v ČR již funguje 

-- Firma disponuje znalostí prostředí

-- Všechny informace nemusí být

aktuální

Realizace: Místní management 



6a. Expanze – služby CI

Úkol CI: Podpořit expanzi v České republice

╌ Poskytuje poradenství v oblasti finanční podpory, 

╌ Poskytuje poradenství v oblasti vízové problematiky,

╌ Pomáhá vyhledat nové dodavatele, vhodné podnikatelské 

nemovitosti pro další rozvoj

╌ Zprostředkovává kontakt s veřejným sektorem 

a zpětnou vazbu investorů k němu

╌ Podílí se na zkvalitnění podnikatelského prostředí 

a legislativy 



Zapojení města/obce 1/2
Ideový 

záměr

Studie 

provedi-

telnosti

Financo-

vání

Administrativa Realizace Expanze

Stát X X X X - X

Region Tvorba 

infrastruktury

Koncepce

regionálního 

vzdělávání

Programy na 

podporu 

investic v 

regionu

Návštěvy 

zón

Prezentace

regionálního

školství

Tvorba 

infrastruktury

Nakládání s 

regionálním 

majetkem

Vyjádření dle 

příslušných 

zákonů

- Trasování 

příměstských linek

Spolupráce s 

regionálním 

školstvím

Programy na 

podporu investic v 

regionu

Město/

Obec

Programy na 

podporu

investičního 

prostředí v 

obci

Návštěvy 

zón

Informace o

obci

Pouze u měst 

oprávněných 

poskytnout

veřejnou 

podporu

Nakládání s 

obecním 

majetkem

Vyjádření dle 

příslušných 

zákonů

- Trasování MHD

Udržování dobrých 

vztahů 

Programy na 

podporu

investičního 

prostředí v obci



Zapojení města/obce 2/2

Regulátor X Partner

Měkká opatření

-- informační podpora

-- budování obrazu obce

-- včasné informace o dění v obci

Tvrdá opatření

výstupy správních aktů

nakládání s obecním majetkem

tvorba průmyslových zón

zřízení hromadné dopravy

zřízení infrastruktury



Kulturní odlišnosti 

NIKDY nevznikne DRUHÁ příležitost udělat PRVNÍ 

DOJEM

velká X malá společnost

vyjednávání x každodenní operace

tým pro vládní a veřejné vztahy x specialisté 

pro jednotlivé činnosti

Nejcennější je osobní zkušenost



Základní principy při jednání v jiné 

kultuře

Přiměřená míra vřelosti

Respektovat hierarchii

Respektovat role při jednání

Nevytěsňovat z jednání kolegy 

vždy je to vidět

Projevit odpovídající respekt 

Nezpochybňovat obchodní plán 

i když budete mít odlišný názor

Alkohol JEN v neformální části jednání (např. večeře)

Nevnucovat občerstvení



„Kritické situace“ kulturních odlišností

Účast v delegaci státní návštěvy 

(prezident, premiér, ministr)

Návštěva zahraniční státní delegace 

Účast na recepcích k oslavám státních svátků 

Jednání s velvyslanci (zástupci států)

Pokud si nejste jisti, jak postupovat, poraďte se s 

protokolem MZV



Základní principy

-- Cílem je prodat město jako investiční příležitost

-- Zdůraznit pozitiva a přínosy města pro investici

-- Prodat město jako ideální lokalitu pro život zaměstnanců 

(nejlépe) všech úrovní

-- Prezentovat pohled do budoucnosti 

-- Nezaměňovat informativní prezentaci s podklady pro 

obchodní jednání

-- Nezaměňovat informativní prezentaci s výstupy správních aktů 

-- Používejte (nikoliv nadužívejte) obecní symboly



Základní představení města

1. „Kde jsme?“

Poloha vůči významnému bodu (Wien, Brno, Praha)

2.   „Kdo ve městě žije ?“

Počet obyvatel, počet ekonomicky aktivních obyvatel, počet škol a roční množství 

absolventů, nezaměstnanost, Počet obyvatel ve spádové oblasti (30 min, 1 hod)

3.   „Jak se do města dostaneme?“

Dopravní spojení s významným centrem, 

vzdálenost na letiště 



Ekonomické představení města

-- Přehled významných firem ve městě

TOP 5-10 i s počtem pracovníků a výrobou

-- Významný produkt/objev, který se pojí s městem

-- Významný úspěch města

-- Zdůraznit péči o příjemné životní prostředí – odpady, ČOV!

-- Proč je město atraktivní zrovna pro tohoto investora



Prezentujte image

-- Budujte image města

-- Zmínit každoroční významnou událost ve městě

ideálně s mezinárodní účastí

-- Zmínit partnerská města 

ukazujeme, že nejsme izolovaní a rozvíjíme

vztahy

-- Historie (nezahlcovat –

max. 3-5 významných dat)



Představení samosprávy

-- KRÁTCE představte představitele samosprávy

-- KDO je primátorem/starostou

-- Jaké je jeho odborné zázemí

-- V kterém je volebním období,

kolik let ve funkci působí

Budujeme vzájemnou důvěru



Představení zóny

-- Rozloha

-- Krátce motivace pro vznik

-- Kolik je volno, kolik obsazeno

-- Jaké v místě již působí firmy

-- Dostupnost sítí

Cena pozemku do podkladů, 

do prezentace raději ne



Shrnutí

O zahraniční investice probíhá globální soutěž

Malé ekonomiky mají vysoký podíl zahraničních investic

Investiční proces začíná ideovým záměrem a končí expanzí 

Veřejná podpora je běžnou součástí investic

Bez interakce s obcí/městem není úspěšné umístění investora 

možné

Kulturní odlišnosti je třeba vzít v úvahu, nejsou však bariérou



Děkuji za pozornost.

Kontaktujte nás!
info@czechinvest.org
www.czechinvest.org

mailto:info@czechinvest.org

