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Celkové množství rozhodnutých investičních projektů s přispěním agentury CzechInvest v roce 2010
Total number of investment projects undertaken with CzechInvest’s assistance in 2010
Objem přislíbených investic
Volume of committed investments
Počet nově vytvořených pracovních míst
Number of newly created jobs
Množství a finanční objem udělených rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty v Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI)
Number and financial volume of awarded decisions to grant aid to projects within the Operational Programme Enterprise and Innovation (OPEI)
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209
16,248 mld. Kč
CZK 16.248 billion
9 423
1 569 projektů v hodnotě 15,9 mld. Kč
1,569 projects in the value of CZK 15.9 billion

Počet zodpovězených dotazů k OPPI vznesených na Zelenou linku
Number of answered enquires about OPEI submitted via the Green Line

14 270

Počet konzultací poskytnutých regionálními kancelářemi
Number of consultations provided by regional offices

37 890

Počet seminářů pro žadatele o OPPI
Number of seminars for OPEI applicants

38

Počet zaměstnanců agentury CzechInvest
Number of CzechInvest employees

196
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IntroductIon

Slovo ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka
Foreword by the Minister of Industry and Trade Martin Kocourek

Dámy a pánové,
Česká republika se v roce 2010 znovu zařadila mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky Evropské unie. Zatímco řada zemí se stále musí
vypořádávat s následky jen pomalu odeznívající globální recese, české hospodářství rostlo
v rámci Evropské unie nadprůměrným tempem. Přesto nedávné zpomalení ekonomiky
ukázalo na některá slabá místa. Aktivně pracujeme s analýzami stavu a perspektiv našeho
hospodářství a víme, že je potřeba se připravit
na budoucí výzvy.
Jisté totiž je, že uspějí jen ty ekonomiky, které
budou schopné vytvořit přívětivé podnikatelské prostředí zaměřené na inovace. Proto mě
velmi těší, že počet projektů, kterým agentura
CzechInvest pomáhá začít nebo rozšířit své
podnikání v celé České republice, zůstává stabilně velmi vysoký. Dobrou zprávou je zejména to, že stále vyšší podíl těchto projektů tvoří
investice do výzkumu a vývoje a do strategických služeb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo obsáhlou Strategii konkurenceschopnosti
České republiky. V ní do detailu popisujeme
desítky konkrétních projektů, které chce česká vláda během následujících let podniknout
tak, abychom se do roku 2020 zařadili do
elitní skupiny nejvíce konkurenceschopných
zemí světa.
Přicházíme s řadou změn v systému podpory
investic. Hlavní novinkou je rozšíření systému
zákonem garantovaných pobídek tak, aby je
mohli využívat i investoři do výzkumu a vývoje a do strategických služeb, pro které jsou
dnes určené spíše jiné programy. Chceme také
rozšířit výčet regionů České republiky, ve kterých mohou investoři čerpat přímé dotace na
vytváření nových pracovních míst a na školení
a rekvalifikace. Zároveň plánujeme tuto podporu navýšit.

Dear Readers,
In 2010 the Czech Republic again ranked
among the fastest-growing economies in the
European Union. Whereas a range of countries
must continue to deal with the consequences
of the slowly subsiding global recession, the
Czech economy grew at an above-average rate
in the European Union context. Despite this,
the recent economic slowdown revealed some
weaknesses. We are actively working with
analyses of the condition and prospects of our
economy, and we believe that it is necessary to
set new challenges for the future.

livu investic do České republiky. Zaměří se
na moderní obory, na vysokou přidanou
hodnotu, ale podpoří i vytváření nových pracovních míst v regionech, které trápí vysoká
nezaměstnanost.
Už v loňském roce se také naplno rozjela příprava na nové programovací období Evropské unie, od kterého se bude odvíjet podpora
zejména pro malé a střední podniky od roku
2014. Našim cílem je navrhnout, zpracovat
a prosadit nový program, který bude zaměřený na podporu podnikání, znalostní ekonomiku a inovace a na zlepšování podnikatelského
prostředí.

It is clear that only those economies which are
able to create a favourable business environment
focused on innovation will succeed. Therefore,
I am very pleased that the number of projects
which CzechInvest is helping to initiation or to
expand their business throughout the Czech Republic remains consistently very high. It is particularly noteworthy that an ever larger share of
such projects comprises investments in research
and development and business support services.

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude spolu
s Agenturou pro podporu podnikání a investic
CzechInvest všem zájemcům o podnikání v České republice i nadále spolehlivými partnery.

Připravujeme také novou Proinvestiční strategii, která má cíl otevřít další kapitolu v pří-
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The Ministry of Industry and Trade has prepared an extensive Strategy for the Competitiveness of the Czech Republic, in which we
describe in detail dozens of specific projects
that the Czech government wants to undertake in the coming years so that by 2020 we
will be among the elite group of the world’s
most competitive countries.
We are bringing forth a range of changes in the
system of investment support. The main new
aspect is the expansion of the system of incentives guaranteed by law so that such incentives
can be used by investors in the fields of research
and development and business support services, for which other programmes are currently
intended. We also want to increase the number
of regions in the Czech Republic in which investors can draw direct aid for job creation and
for training and retraining. At the same time,
we are planning to increase this support.

the next chapter in the inflow of investments
to the Czech Republic. The strategy is focused
on modern sectors and high value added
while also supporting the creation of new jobs
in regions which are afflicted with high unemployment.
Preparations for the new European Union
programming period, when aid will be drawn
primarily for small and medium-sized enterprises from 2014, were fully commenced last
year. Our aim is to draft, develop and implement a new programme which will be focused
on business support, the knowledge economy
and innovation, as well as on improving the
business environment.
The Ministry of Industry and Trade, together
with CzechInvest, will continue to be a reliable
partner to everyone interested in doing business in the Czech Republic.

We are also preparing a new Pro-Investment
Strategy, which has the objective of opening
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Slovo generálního ředitele agentury CzechInvest Miroslava Křížka
Foreword by the General Director of CzechInvest Miroslav Křížek

Milí čtenáři,
českou ekonomiku ovlivňovala ještě v uplynulém roce ekonomická recese, která však
měla i své pozitivní efekty. Přispěla k vyčištění tržního prostředí a přinesla nové možnosti a pravidla úspěšného podnikání. Ukázala, že Česká republika stojí na prahu další
vývojové fáze, kdy se snaží upoutat nový typ
investorů, pro které nejsme pouze montovnou, již lze v případě potřeby snadno přesunout jinam. Namísto velkých investic, které
vyžadují mnoho relativně snazší manuální
práce, začaly vznikat spíše menší, na zkušenosti a technologie náročnější projekty. Čtyři z každých pěti nových investorů v České
republice se věnovali výzkumu a vývoji nebo
strategickým službám. Do oblasti výroby
mířila pouze každá pátá nová investice.

Potvrdilo se, že jsme výjimečně atraktivní
zemí pro IT společnosti. Do IT a vývoje software u nás v loňském roce investovalo téměř
40 % společností. Z hlediska četnosti investic
ze strany českých i zahraničních firem si dobře
vedl také obor strojírenství. Jako jeden z největších úspěchů CzechInvestu mohu uvést
investici americké společnosti Caterpillar,
které jsme jako země dokázali nabídnout kromě výhodné geografické polohy také kvalitní
infrastrukturu, dostatek zkušených zaměstnanců a tradici špičkové strojírenské výroby.
Třetí nejobvyklejší investici vloni představovaly projekty do strategických služeb.
Celkově přispěla agentura CzechInvest
v roce 2010 ke vzniku 209 nových investičních projektů českých i zahraničních společností za 16,248 miliardy korun. Oproti roku

Dear Readers,
In the past year the Czech economy continued
to be influenced by the economic recession,
which however also had its positive effects
in that it contributed to cleansing the market
environment and brought forth new possibilities and rules for successful business. The
recession showed that the Czech Republic is
standing at the threshold of the next development phase, when it will strive to attract a new
type of investors for which we are not only
a source of assembly labour, which can easily
be found elsewhere if needed. Instead of big
investments requiring a lot of relatively simple
manual labour, smaller yet more technologically demanding projects requiring more experience have begun to arise here. Four out of
every five new investors in the Czech Republic
are focused on research and development or
business support services. Only every fifth new
investment is in the area of manufacturing.

2009 vzrostl dokonce počet uskutečněných
projektů o 10 %.
Není pochyb o tom, že pokud budeme chtít
trend růstu přílivu zahraničních investic udržet i v roce 2011, čeká nás hodně práce, ať už
co se týká zjednodušení administrativy potřebné pro podnikání či nastavení novely zákona o investičních pobídkách.
CzechInvest tu bude v každém případě v roli
pohotového partnera, připraveného prostřednictvím svých projektů a služeb nabídnout
pomocnou ruku všem investorům, kteří se
rozhodnou založit a rozvíjet své podnikání
právě u nás v České republice.
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It has been proven that the Czech Republic
is extraordinarily attractive for IT companies.
Last year nearly 40% of companies invested in
IT and software development here. In terms
of the number of investments undertaken by
Czech and foreign firms, the mechanical-engineering sector also acquitted itself well. One of
CzechInvest’s greatest successes is the investment of the American company Caterpillar,
to which we as a country were able to offer
quality infrastructure, a sufficient number of
experienced employees and a tradition of topnotch machine manufacturing, not to mention
the Czech Republic’s advantageous location.
The third most common investments last year
comprised projects in the area of business support services.
In 2010 CzechInvest contributed to the inception of a total of 209 new investment projects
of Czech and foreign companies in the value of

CZK 16.248 billion. The final number of realised projects thus rose by 10% in comparison
with 2009.
There is no doubt that, if we want to maintain
this trend of growth in the inflow of foreign
direct investments in 2011, we have a lot
of work ahead of us, whether this concerns
simplifying the administration necessary for
doing business or amending the Investment
Incentives Act.
In any case, CzechInvest will continue in its
role as an able partner which, through its products and services, is prepared to offer a helping hand to all investors that decide to establish and develop their business here in the
Czech Republic.
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Events of 2010

4. ledna – Zveřejněna třetí výzva s podmínkami dotačního programu Potenciál, který uvolní
3 mld. Kč na podporu výzkumných, vývojových
a inovačních aktivit firem podnikajících v České
republice.
11. ledna – Start druhé výzvy dotačního programu Spolupráce – Klastry, který přinese tři čtvrtě
miliardy korun na podporu sdružení oborově či
regionálně propojených podniků, výzkumných
ústavů a vzdělávacích institucí.

a komunikačních technologií, biotechnologií
a čistých technologií, které chtějí najít zahraničního partnera pro své podnikání.
15. ledna – Aktivována druhá výzva programu
Marketing pro malé a střední podnikatele, zaměřená na prezentaci jejich výrobků či poskytovaných
služeb na zahraničních veletrzích a výstavách.
1. února – CzechInvest otevírá dva nové dotační
programy Eko-energie a Inovace.

22. února – Zveřejněny výsledky výzkumu Trastu pro ekonomiku a společnost britské univerzity
Hertfordshire, podle něhož Visegrádská čtyřka
láká 70 % všech investic do služeb do zemí střední
a východní Evropy. Rekordmanem je ČR, Maďarsko a Polsko.

elektroniky, který v ČR plánuje investici ve výši
1,141 mld. korun s příslibem vytvoření 656 nových pracovních míst.

2. – 6. března – CzechInvest se účastní veletrhu
informačních technologií CeBIT v německém
Hannoveru, soustředí se na české IT dodavatele
a na domácí výzkum a vývoj.

1. dubna – CzechInvest zahajuje program mezinárodní spolupráce s Izraelem ve výzkumu a vývoji
GESHER/MOST.
12. – 13. dubna – První České technologické
dny agentury CzechInvest ve Francii. Hlavním
tématem je projekt laseru ELI, který bude stát
v České republice.

9. února – CzechInvest vítá příchod prvního investora do Strategické průmyslové zóny Holešov
– výrobce obalů Pokart.

15. března – Ministerstvo průmyslu a obchodu
přijímá žádost o investiční pobídky od společnosti
Foxconn CZ, s.r.o., leadera v poskytování kompletních řešení v oblasti IT a produkci spotřební

4 january – Publication of the third call with terms
and conditions for the Potential aid programme releasing CZK 3 billion to support research, development and innovation activities of companies operating in the Czech Republic.

of information and communication technologies, biotechnology and clean technology and which want to
find foreign partners for their business activities.

22 February – Publication of the results of research
carried out by the Economy and Society Trust and
the University of Hertfordshire, Great Britain. The
results indicate that the Visegrad Four countries attract 70% of all investments in services implemented
in Central and Eastern Europe. The Czech Republic,
Hungary and Poland are the leaders in this area.

solutions in the area of IT and production of consumer electronics, which plans an investment in
the Czech Republic worth CZK 1.141 billion with
a commitment to create 656 new jobs.

1 February – CzechInvest opens two new aid programmes: Eco-Energy and Innovation.

2-6 March – CzechInvest participates in the CeBIT information-technologies trade fair in Hannover, Germany. The agency focuses on Czech IT
vendors and domestic research and development.

1 april – CzechInvest initiates the Czech-Israeli
GESHER/MOST programme for international
cooperation in research and development.

9 February – CzechInvest welcomes the arrival of
the first investor – Pokart, a producer of packaging
– in the Holešov Strategic Industrial Zone.

15 March – The Ministry of Industry and Trade
accepts an investment-incentives application from
Foxconn CZ, s.r.o., a leader in providing complete

11 january – Start of the second call of the Cooperation – Clusters Programme, which brings three-quarters of a billion crowns for supporting associations
of enterprises, research institutes and educational
institutions connected regionally or by sector.
12 january – Launch of the CzechAccelerator project,
which sends the first four Czech firms to Silicon Valley
for three months. The project is intended to assist promising Czech firms operating primarily in the areas

5. května – Americká společnost Solar Turbines,
součást světoznámého koncernu Caterpillar Inc.,
podepisuje smlouvu o budoucí koupi pozemků
ve strategické průmyslové zóně Žatec, kde zamýšlí
výstavbu nového high-tech opravárenského centra
pro plynové turbíny.

16. – 19. března – CzechInvest se účastní největšího realitního veletrhu světa MIPIM 2010.

12. ledna – Startuje projekt CzechAccelerator,
který pošle první čtyři české firmy na čtvrt roku
do Silicon Valley. Projekt má pomoci nadějným
českým firmám především z oblasti informačních

15 january – Activation of the second call of the
Marketing Programme for small and medium-sized
enterprises. The programme is focused on presentation of such enterprises’ products and provided
services at foreign trade fairs and exhibitions.

16. dubna – CzechInvest podepisuje dohodu o spolupráci se svou portugalskou obdobou AICEP.

15. – 18. června – Účast CzechInvestu na CommunicAsia, největším IT veletrhu v Asii.

16 april – CzechInvest signs an agreement on cooperation with its Portuguese counterpart, AICEP.

25 May – According to global research conducted
by the JETRO organisation, which associates the
most significant Japanese companies operating
abroad, the Czech Republic is the world’s second
best supplier from the perspective of Japanese investors.

25 May – Czech-Japan Technology Days in Tokyo.
Part of the event is the conclusion of an agreement
on cooperation between firms in the area of aviation and aerospace.

12-13 april – CzechInvest holds its first Czech
Technology Days event in France. The main theme
of the event is the ELI laser project, which will be
located in the Czech Republic.
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14. června – CzechInvest spoluorganizuje první
Česko-švédské technologické dny se zaměřením
na nano a biotechnologie.

25. května – Česko-japonské technologické dny
v Tokiu. Jejich součástí je i dohoda o vzájemné spolupráci firem v letectví a kosmonautice.

5 May – The American company Solar Turbines,
part of the globally known Caterpillar Inc. concern,
signs a contract on future purchase of land plots
in the Triangle Strategic Industrial Zone in Žatec,
where it is considering the construction of a new
high-tech repair centre for gas turbines.

16-19 March – CzechInvest takes part in MIPIM
2010, world’s biggest real-estate trade fair.

25. května – Podle globálního výzkumu organizace JETRO, sdružující nejvýznamnější japonské
podniky působící v zahraničí, má Česká republika
z pohledu japonských investorů druhé nejlepší dodavatele na světě.

14. července – Registrační žádost o podporu
v programu ICT a strategické služby podává firma
Edwards, která expanduje zároveň ve své výrobní

14 june – CzechInvest co-organises the first
Czech-Swedish Technology Days focused on nanoand biotechnology.
15-18 june – CzechInvest participates in CommunicAsia, the largest IT trade fair in Asia.
14 July – Edwards, which is expanding both its production and research and development activities,

části a ve výzkumných a vývojových aktivitách.
Její celková investice v roce 2010 činí 380 milionů korun s příslibem vytvoření 220 pracovních
míst.
5. srpna – Položen symbolický základní kámen
vědeckotechnického parku za půl miliardy korun
v Roztokách u Prahy.
10. srpna – Ministerstvo průmyslu a obchodu
přijímá žádost o investiční pobídky od italské firmy Brembo Czech s.r.o., zabývající se vývojem
a výrobou brzdových komponentů, která v Moravskoslezském kraji realizuje investici v hodnotě
920,5 milionu korun s předpokládaným vytvořením 446 nových pracovních míst.
submits its Registration Application for aid within the
ICT and Business Support Service Programme. The
company’s total investment in 2010 amounts to CZK
380 million with a commitment to create 220 jobs.
5 August – The symbolic cornerstone of a science
and technology park is laid in Roztoky u Prahy. The
park is valued at CZK 0.5 billion.
10 August – The Ministry of Industry and Trade accepts an investment-incentives application from the
Italian company Brembo Czech s.r.o., which is engaged
in the development and manufacture of brake components. The company is implementing an investment
in the Moravia-Silesia region in the value of CZK
920.5 mil. with the anticipated creation of 446 new jobs.

25. srpna – Společnost MITAS oznamuje záměr na
miliardovou investici v průmyslové zóně Holešov.
1. září – Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek jmenuje novým generálním ředitelem agentury CzechInvest Miroslava Křížka.
6. září – Tchaj-wanský ministr Lou-Chuang Lee
přijíždí na návštěvu CzechInvestu. Hovoří se o spolupráci CzechInvestu s Tchaj-wanem v oblasti výzkumu a vývoje.

16. září – CzechInvest pořádá konferenci Potenciál ČR pro znalostní ekonomiku v rámci veletrhu
URBIS INVEST.
20. září – Ministerstvo průmyslu a obchodu přijímá žádost o investiční pobídky od firmy Kyocera
Solar Europe s.r.o., vyrábějící solární moduly, která v ČR realizuje investici v hodnotě 792 milionů
ko-run, s předpokládaným vytvořením 403 nových
pracovních míst.

19. října – Startuje nový speciální projekt kapitálových vstupů CzechLink, který má pomoci českým podnikům s hledáním investičních partnerů
ze zahraničí.
26. října – CzechInvest obhájil recertifikace dodržování norem ISO 9001 a ISO 27001 pro následující tři roky. Oba certifikáty převzal generální ředitel
agentury Miroslav Křížek.

12. října – CzechInvest spoluorganizuje Česko-americké technologické dny zaměřené na podporu výzkumu, vývoje a start-upů.

26. října – Udílení prestižních titulů Investor
roku 2009 a Podnikatelská nemovitost roku 2009.
Investory roku 2009 se stávají firmy Honeywell,
JOB AIR Painting, Atento Česká republika a Agrostroj Pelhřimov. Titul Podnikatelská nemovitost
roku 2009 putuje Inkubátorům a vědeckotechnic-

25 August – MITAS announces its intention to
implement an investment worth CZK 1 billion in
the Holešov Strategic Industrial Zone.

16 September – Within URBIS INVEST trade fair,
CzechInvest organises a conference titled Potential
of the Czech Republic for the Knowledge Economy.

1 September – Minister of Industry and Trade
Martin Kocourek names Miroslav Křížek as the
new general director of CzechInvest.

20 September – The Ministry of Industry and
Trade accepts an investment-incentives application
from Kyocera Solar Europe s.r.o a manufacturer of
solar modules, which is implementing in the Czech
Republic an investment worth CZK 792 million
with the anticipated creation of 403 new jobs.

19 October – Launch of CzechLink, a special
new project focusing on capital entry, which is
intended to help Czech companies to find investment partners from abroad.

14. září – CzechInvest spoluorganizuje Česko-finské technologické dny se zaměřením na nové investice do čistých technologií.

6 September – Taiwan’s Minister of the National Science Council, Lou-Chuang Lee, visits CzechInvest.
Discussions focus on cooperation between CzechInvest
and Taiwan in the area of research and development.
14 September – CzechInvest co-organises the
Czech-Finnish Technology Days event focused on
new investments in clean technologies.

12 October – CzechInvest co-organises the
Czech-American Technology Days event focused on supporting research, development and
start-ups.

26 October – CzechInvest retains its ISO 9001
and ISO 27001 certification for the next three
years. Both certificates are presented to the agency’s General Director, Miroslav Křížek.
26 October – Presentation of the prestigious Investor of the Year 2009 and Business Property of
the Year 2009 awards. Investors of the Year 2009
are Honeywell, JOB AIR Painting, Atento Česká
republika and Agrostroj Pelhřimov. The Business
Property of the Year 2009 awards are presented to

22. listopadu – Zahájení Českých technologických dnů agentury CzechInvest v Brazílii, se zaměřením na česko-brazilskou spolupráci v oblasti
výzkumu kosmu a leteckého průmyslu. Jednání
českých firem s třetím nejvýznamnějším výrobcem
letadel na světě Embraer s cílem seznámit ho s nabídkou českých výrobků.

kému parku Jihomoravského inovačního centra,
CTParku Ostrava a Průmyslové zóně František.
3. listopadu – Zahájena 2. výzva programu GESHER/MOST, v níž mohou české podniky získat
až 12 milionů korun na realizaci společných česko-izraelských projektů aplikovaného výzkumu či
experimentálního vývoje.

9. prosince – O podporu z evropského Operačního programu Podnikání a inovace požádalo 8 272 podnikatelských projektů v hodnotě
80,151 miliard. Proplacená podpora v rámci dotačních a úvěrových programů dosáhla celkem
15 miliard korun.

4. listopadu – Německé zastoupení CzechInvestu
se stěhuje do Düsseldorfu.

22 November – Start of CzechInvest’s Czech
Technology Days event in Brazil. The event is focused on Czech-Brazilian cooperation in the area
of aerospace research and the aviation industry.
Discussions are held between Czech firms and
Embraer, the world’s third-biggest aircraft manufacturer, with the aim of familiarising the Brazilian
company with the offer of Czech products.

the Incubators and Science and Technology Park
of the South Moravian Innovation Centre, CTPark Ostrava and the František Industrial Zone.
3 November – Commencement of the second
call of the GESHER/MOST programme, in which
Czech companies can receive up to CZK 12 million for
implementation of joint Czech-Israeli projects involving applied research and experimental development.

9 December – 8,272 business projects request aid
in the value of CZK 80.151 billion from the European Operational Programme Enterprise and Innovation. Total disbursed aid within subsidy and
loan programmes amounts to CZK 15 billion.

4 November – CzechInvest’s German office relocates to Düsseldorf.
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Úvodem
Introduction

Profil
Profile
Agentura CzechInvest je státní příspěvkovou organizací, podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Jejím hlavním cílem je posílit konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím
podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury a inovací, oživit český průmysl a zvýšit konkurenceschopnost tuzemského
hospodářství.
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CzechInvest nabízí široké spektrum služeb, které
se snaží neustále zlepšovat a přizpůsobovat ekonomické poptávce. Napomáhá přílivu zahraničních
investic do České republiky a snaží se maximálně
přispívat k vytváření příznivého podnikatelského
prostředí. V posledních letech se CzechInvest stále
více zaměřuje kromě oblasti strategických služeb
také na technologicky a znalostně náročné projekty s vysokou přidanou hodnotou.

Profil
Profile
Organizační struktura
Organisational Structure
Vedení
Management
Personální situace
Personnel Situation
Kontrolní systém
Quality-control System

As a subordinate agency of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic CzechInvest’s primary objective consists in strengthening the competitiveness of the Czech economy
through support for small and medium-sized enterprises, business infrastructure and innovation,
and revitalising Czech industry.
CzechInvest offers a broad spectrum of services,
which it unceasingly strives to improve and adapt
to economic demand. The agency aids the inflow
of foreign direct investments to the Czech Republic and endeavours to maximally contribute to the
creation of a favourable business environment
in the country. In recent years, CzechInvest has
focused increasingly on the area of business support services as well as technologically demanding projects requiring a high degree of knowledge
and skills and with high value-added.
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Funguje jako prostředník pro usnadnění komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou
unií. Zastřešuje celou oblast podpory podnikání
z prostředků EU i ze státního rozpočtu, zajišťuje
činnosti spojené s přípravou, vyhlašováním a s administrací projektů. Zároveň propaguje Českou
republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro
umisťování mobilních investic. Je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat
žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských
řetězců nadnárodních společností.
Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů přispívá k rozvoji domácích firem, českých
a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí. Nabízí služby následné péče
a snaží se co nejvíce uspokojovat také poptávku po
podnikatelských nemovitostech.

The agency serves as an intermediary for facilitating communication between the state, companies
and the European Union. It covers the entire area of
business support from EU resources as well as from
the state budget, and carries out activities connected
with the preparation, introduction and administration of projects. At the same time, CzechInvest
promotes the Czech Republic abroad as a location
suitable for placement of mobile investments. It is
the exclusive organisation which may submit applications for investment incentives to the governing
bodies. Furthermore, it supports Czech firms which
are interested in becoming involved in the supply
chains of multinational companies.
Through its services and development programmes,
CzechInvest contributes to the development of domestic companies, Czech and foreign investors, and
the business environment as a whole. The agency
also offers aftercare services and strives to maximally satisfy the demand for business properties.

Zatímco ještě před pár lety dominovaly mezi novými investicemi v ČR výrobní projekty, v uplynulém roce převažovali investoři, kteří si Českou
republiku vybrali pro své investice do služeb a do
výzkumu a vývoje. Čtyři z pěti nových investorů
v České republice se věnovali výzkumu a vývoji
nebo strategickým službám.
Klíčové jsou vedle oblasti inovací a aplikovaného
výzkumu a vývoje také sektory IT a vývoje softwaru, sdílených služeb, Life Sciences, čistých technologií, elektrotechniky a elektroniky, strojírenství
a nanotechnologií, leteckého, kosmického a automobilového průmyslu.
V loňském roce představil CzechInvest několik
nových projektů, zaměřených především na podporu vývoje, výzkumu a inovací. Program CzechAccelerator pomáhá nadějným českým firmám
získat důležité obchodní kontakty v kalifornském
Silicon Valley. Podporu zájemcům o společné
Whereas only a few years ago manufacturing
projects dominated among new investments in the
Czech Republic, in the past year investors that selected the Czech Republic for their investments in
services and research and development were more
prevalent. Four out five new investors in the Czech
Republic are engaged in research and development
or business support services.
Besides innovation and applied research and development, key sectors also include IT and software
development, business support services, life sciences, clean technologies, electronics and electrical engineering, hi-tech mechanical engineering, nanotechnology, aerospace and the automotive industry.
Last year CzechInvest introduced several new
projects focused primarily on supporting research,
development and innovation. The CzechAccelerator project helps promising Czech firms to obtain
important business contacts in Silicon Valley. The

česko-izraelské projekty výzkumu a vývoje nabízí
v programu Gescher/Most. Projekt CzechLink má
zase usnadnit českým podnikům kontakt se zahraničními investory, kapitálově posílit podnikatelské
subjekty a zvýšit příliv zahraničních investic do
České republiky.
Aby byl svým klientům blíže, má CzechInvest kanceláře ve třinácti krajských městech ČR. Tyto regionální pobočky průřezově realizují veškeré činnosti poskytované agenturou v rámci regionu.
Na základě analýzy investičního potenciálu navrhla agentura v loňském roce redislokaci některých
zahraničních zastoupení. Kromě kalifornského
Sunnyvale, Tokia a Londýna nově působí také
v New Yorku, Düsseldorfu, Šanghaji a svého zástupce má i pro oblast Skandinávie.

Gesher/Most programme offers support for parties
interested in joint Czech-Israeli research and development projects. The CzechLink project is intended to facilitate contact between Czech enterprises
and foreign investors, strengthen business entities
through capital entry and to increase the inflow of
foreign investments to the Czech Republic.
In order to be closer to its clients, CzechInvest has
offices in thirteen regional capitals of the Czech Republic. These regional branches conduct all of the
agency’s activities within the regions.
Based on an analysis of investment potential, last
year the agency relocated some of its foreign offices. Besides Sunnyvale in California, Tokyo and
London, there are now offices in New York, Düsseldorf and Shanghai. In addition, the agency now
also has representation in Scandinavia.

o czechInvestu
About czechInvest

Organizační struktura
Organisational Structure

Vedení
Management
Ing. Miroslav Křížek, Ph.D.,

generální ředitel agentury CzechInvest
General Director of CzechInvest

Generální ředitel
General Director

Statutární náměstek generálního ředitele
Statutory Deputy General Director

DIVIZE FINANČNÍ
FINANCE DIVISION

Odbor rozpočtu a financování
Budget and Finance Dept.

Odbor účetnictví
Accounting Dept.

DIVIZE STRUKTURÁLNÍ FONDY
STRUCTURAL FUNDS DIVISION

Náměstek pro vnitřní záležitosti
Deputy for Internal Affairs

Náměstek pro podporu podnikání
Deputy for Business Support

Kancelář generálního ředitele
Office of the General Director

DIVIZE VNITŘNÍCH SLUŽEB
INTERNAL SERVICES DIVISION

DIVIZE INVESTICE
INVESTMENT DIVISION

DIVIZE REGIONY
REGIONS DIVISION

Odbor legislativně právní
Legal Dept.

Odbor koncepce investičních projektů
Investment Projects Dept.

Odbor koncepce regionálních projektů
Regional Projects Dept.

Odbor konkurenceschopnosti
Competitiveness Dept.

Odbor personální
HR Dept.

Odbor řízení investičních projektů
Investment Project Management Dept.

Odbor regionálních kanceláří
Regional Offices Dept.

Odbor podpory rozvojových programů
Development Programme Support Dept.

Odbor informačních technologií
Information Technologies Dept.

Odbor podpory investičních projektů
Investment Project Support Dept.

Odbor marketingu a komunikace
Marketing and Communication Dept.

Odbor koordinace průmyslových zón
Industrial Zones Coordination Dept.

Odbor rozvoje podnikatelského prostředí
Business Environment Development Dept.

Odbor hospodářské správy
Economic Management Dept.

Generálním ředitelem agentury CzechInvest je od
1. září 2010. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou (VŠE) v Praze, kde od roku 2005 působí jako pedagog se zaměřením na malé a střední
podniky a podnikání obecně. V současnosti na
půdě VŠE v Praze pracuje na docentuře. V roce
2005 založil Jazykový institut Praha a v roce 2006
Podnikatelský inkubátor, který v roce 2008 přešel
v oficiální organizaci pod názvem Institut rozvoje
podnikání při VŠE v Praze.

Odbor interního auditu
Internal Audit Dept.

Miroslav Křížek has been the General Director of
CzechInvest since 1 September 2010. He is a graduate of the University of Economics (VŠE) in
Prague, where since 2005 he has served as a pedagogue focusing on small and medium-sized enterprises and business generally. He currently holds
a lectureship at VŠE. He established the Prague
Language Institute in 2005 and Business Incubator in 2006, which in 2008 became an official
organisation under the name Institute of Business
Development at VŠE Prague.

Platnost k 31. 12. 2010
Valid until 31 December 2010
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Personální situace
Personnel Situation

V roce 2010 v CzechInvestu (CI) pracovalo celkem 196 zaměstnanců (CI – 115, CI – technická
asistence 75, CI – Educa – 6), z toho bylo 115
žen a 81 mužů. 74 % zaměstnanců mělo vysokoškolské vzdělání a většina, tj. 178 zaměstnanců,
v agentuře pracovala 5 a méně let. Průměrný hrubý měsíční plat v roce 2010 byl 32 531,75 Kč.

Mgr. Alexandra Rudyšarová

Bc. Jan Urban,

statutární náměstkyně generálního ředitele náměstek pro vnitřní záležitosti
Statutory Deputy General Director
Deputy for Internal Affairs

Ing. Patrik Reichl,

náměstek pro podporu podnikání
Deputy for Business Support

muži
male

ženy
female

celkem
total

%

0

0

0

0

21-30

41

84

125

63,78

31 - 40

26

16

42

21,43

41 - 50

3

7

10

5,10

51- 60

8

7

15

7,65

61

3

1

4

2,04

81

115

196
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pověřen řízením Divize investice
Acting Director of the Investment Division

Mgr. Lukáš Vymětal,

ředitel Divize strukturální fondy
Director of the Structural Funds Division

Ing. Martin Babuška,

pověřen řízením Divize regiony
Acting Director of the Regions Division

Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2010
Duration of employment relationships as of 31 December 2010

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2010
Breakdown of employees by age and gender as of 31 December 2010
věk
age

Mgr. Jakub Dvořáček,

In 2010 CzechInvest (CI) had a total of 196 employees (CI – 115, CI – technical assistance – 75,
CI – EDUCA – 6), of whom 115 were female and
81 male. Seventy-four percent of employees had
university education and the majority, i.e. 178 employees, had worked at the agency for five years or
less. The average gross monthly salary in 2010 was
CZK 32,531.75.

Ing. Přemysl Filip

ředitel Divize finanční
Director of the Finance Division

celkem
total

Ing. Petr Müller

ředitel Divize vnitřních služeb
Director of the Internal Services Division

%

20

21

100
41,33

58,67

100

počet
number

%

do 5 let
up to 5 years

178

90,82

do 10 let
up to 10 years

10

5,10

do 15 let
up to 15 years

4

2,04

do 20 let
up to 20 years

4

2,04

nad 20 let
over 20 years

0

0

196

100

celkem
total
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Kontrolní systém (ISO 9001 a ISO 27001)
Quality-control System (ISO 9001 and ISO 27001)

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2010
Breakdown of employees by educational attainment and gender as of 31 December 2010
muži
male

ženy
female

celkem
total

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2010
Summary data on creation and termination of employment relationships in 2010
počet
number

%
0

nástupy
entries

29

0

0

odchody
exits

54

0

0

0

3

9

12

6,12

úplné střední
odborné
full secondary professional

5

24

29

14,8

vyšší odborné
upper professional

4

5

9

4,59

vysokoškolské
university

69

77

146

74,49

celkem
total

81

115

196

100

základní
elementary

0

0

0

vyučen
vocational

0

0

střední odborné
secondary professional

0

úplné střední
full secondary

Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2010
Summary data on average salaries as of 31 December 2010
celkem
total
průměrný hrubý měsíční plat
average gross monthly salary

32 531,75
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Vzhledem k širokému spektru činností, které
CzechInvest provádí, je třeba, aby řízení celé
organizace fungovalo na sjednocené a bezpečné bázi. Agentura CzechInvest je od roku 2004
držitelkou certifikace ISO 9001, která pomáhá
s nastavením a následným řízením systému jakosti ve společnostech orientovaných na zákazníka, zejména pak při snaze o dlouhodobé zvyšování kvality vzájemných vztahů. V roce 2008
obdržela rovněž certifikaci ISO 27001, jež zaručuje, že její držitel pečlivě dbá na bezpečnost
shromažďovaných informací, v případě agentury
CzechInvest tedy například informací o záměrech potenciálních zahraničních investorů nebo
datech, které firmy vyplňují do žádostí o dotace financované ze strukturálních fondů Evrop-

ské unie a národního rozpočtu. CzechInvest je
dennodenně v kontaktu s citlivými daty českých
i zahraničních společností. Právě certifikace ISO
je pro jeho klienty zárukou, že s poskytnutými
informacemi nakládá velmi opatrně a zůstávají
u něj v bezpečí.

In light of the broad spectrum of activities conducted by CzechInvest, it is necessary for the entire
organisation to function on a uniform and secure
basis. Since 2004, CzechInvest has been a holder
of ISO 9001 certification, which helps with setting
up and subsequently managing the quality-control
system in companies oriented toward customers,
especially in terms of the endeavour to improve the
quality of relationships in the long term. In 2008
the agency was also awarded ISO 27001 certification, which guarantees that its holder carefully
considers the security of collected information. In
the case of CzechInvest, this refers, for example,
to information on the plans of potential foreign
investors and data which firms provide in applications for financial aid from European structural

funds and the national budget. CzechInvest is in
daily contact with sensitive data of Czech and foreign firms. ISO certification is a guarantee for the
agency’s clients that the information they provide
is secure and handled very carefully.

V září 2010 prošla agentura CzechInvest průřezovým recertifikačním auditem ISO 9001
a ISO 27001 znovu a oba certifikáty obhájila
i na další období, tedy do roku 2013. Audit se
zaměřil na udržování obou norem, na zlepšování kvality řízení, plnění nápravných a preventivních opatření a dohlížení na plnění stanovených
bezpečnostních opatření. Dodržování norem
přináší vyšší efektivitu a kvalitu procesů, vyšší

In September 2010 CzechInvest underwent
a cross-sectional ISO 9001 and ISO 27001 audit and retained both certificate for the coming
period, i.e. until 2013. The audit was focused on
compliance with both standards, improvement
of management quality, fulfilment of corrective
and preventive measures, and monitoring of the
implementation of stipulated security measures.
Compliance with the standards brings greater effectiveness and quality of processes and increased

hospodárnost, zajišťuje spokojenost investorů
a žadatelů o dotace, a zároveň jim dává jistotu
informační bezpečnosti.
Obhájením obou certifikátů bude navíc možné
zahájit integraci norem ISO 9001 a 27001. Práce
CzechInvestu by se tak měla dále zefektivnit. Bude
možné snížit počet základních dokumentů organizace, provázat kvalitu a bezpečnost a namísto
vytyčování samostatných cílů z obou norem bude
možné vytvořit společný dokument, kde budou
všechny cíle agentury CzechInvest pohromadě.

efficiency, ensures the satisfaction of investors
and aid applicants, and gives them the certainty of
information security.
In addition, with the retention of both certificates
it will be possible to commence integration of the
ISO 9001 and 27001 standards, which should
make CzechInvest’s work even more efficient. It
will be possible to reduce the number of the organisation’s fundamental documents, bind quality
to security and, instead of setting separate goals
according to both standards, create a joint document in which all of CzechInvest’s objectives will
be gathered together.
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Podpora investic
Investment Support
Zahraniční zastoupení
Foreign Offices
Strukturální fondy
Structural Funds
Regionální kanceláře
Regional Offices
Podnikatelské nemovitosti
Business Properties
Průmyslové zóny
Industrial Zones
Podpora výzkumu a vývoje
Support for Research and Development

Agentura CzechInvest nabízí domácím i zahraničním investorům rozsáhlou podporu jejich
investičních projektů. Specialisté CzechInvestu
poskytují informace o podnikatelském prostředí
i konkrétních sektorech, asistují při hledání vhodné nemovitosti a lokality pro investici a pomáhají
s vyhledáním dodavatelů a partnerů pro společné
podnikání. S investorem zůstávají i po uskutečnění investice a pomáhají mu řešit problémy spojené
s podnikáním. CzechInvest je také jediným subjektem v České republice, u kterého lze registrovat
žádosti o investiční pobídky.

CzechInvest offers domestic and foreign investors
extensive support for their investment projects.
The agency’s specialists provide information about
the business environment and particular sectors,
assist with finding suitable properties and locations for investments, and help with seeking out
suppliers and partners for joint business activities.
They stay with investors even after implementation
of investments has been completed and help them
to resolve problems associated with conducting
business in the Czech Republic. CzechInvest is
also the only entity in the Czech Republic with
which applications for investment incentives can
be registered.

S přispěním agentury CzechInvest vzniklo v České republice v roce 2010 celkem 209 nových investičních projektů českých i zahraničních společností za 16,248 miliardy korun. Celkem bylo vytvořeno
bezmála 10 tisíc nových pracovních míst.
With CzechInvest’s assistance, a total of 209 new investment projects of Czech and foreign investors
worth CZK 16.248 billion were initiated in the Czech Republic in 2010. In connection with this, nearly ten thousand new jobs were created.
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nejvýznaMnĚjŠí PRojeKty
a tRenDy 2010

opravárenské centrum plynových turbín vytvoří
450 vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Výše
investice činila přibližně 1,3 miliardy Kč.

Po slabším roce 2009 z hlediska přílivu přímých
zahraničních investic registrovala Česká republika
zejména ve 2. polovině roku 2010 nárůst aktivity zahraničních investorů. Trend naznačil zvýšení zájmu
především u greenfieldových projektů, což ukazuje
na dlouhodobý zájem investorů, na jejich vzrůstající
jistotu a důvěru v oživující se globální ekonomiku.

Další významnou investicí bylo rozšíření společnosti Edwards, která expandovala jak ve své výrobní části, tak ve svých výzkumných a vývojových
aktivitách. Kromě toho založila nové centrum sdílených služeb. Společnost Edwards tak v roce 2010
proinvestovala celkem 380 mil. Kč a přislíbila vytvořit 220 pracovních míst.

Nejvýznamnějším projektem roku 2010 byla investice koncernu Caterpillar Solar Turbines, který
se rozhodl umístit svůj projekt ve strategické průmyslové zóně Triangle v Žatci. Toto nově vzniklé

Třetí významnou investicí byla expanze společnosti FOXCONN. Společnost investovala přes 1,1 miliardy Kč a nově dá vzniknout dalším 650 pracovním příležitostem.

the Most signiFicant PRojects
anD tRenDs oF 2010

cern, which decided to locate its project in the Triangle Strategic Industrial Zone in Žatec. This newly
established repair centre for gas turbines will create
450 high-skilled jobs. The total investment amount
is approximately CZK 1.3 billion.

Following the weak year of 2009 from the perspective of the inflow of foreign direct investments, the
Czech Republic recorded growth in the activities of
foreign investors in 2010, especially in the second
half of the year. This trend was marked by increased
interest primarily in greenfield projects, which indicates the long-term interest of investors and their
increasing certainty and confidence in the reviving
global economy.
The most significant project of 2010 was the investment by Solar Turbines, part of the Caterpillar con-

Another significant investment was that of Edwards,
which expanded both its production section as well as
its research and development activities. In addition to
this, the company established a new shared-services
centre. Edwards thus invested a total of CZK 380 million in 2010 with a commitment to create 220 jobs.
The third significant investment of last year was
the expansion of FOXCONN, which invested
CZK 1.1 billion and will create 650 jobs.

Největší objem investic v roce 2010 mířil do Moravskoslezského kraje, kam se rozhodlo investovat
29 společností. Postupně díky nim v regionu vznikne až 975 nových pracovních příležitostí.
Celkem 52 investorů z České republiky i ze zahraničí se v roce 2010 rozhodlo uskutečnit své projekty v Jihomoravském kraji. Co do počtu investic tak
Jihomoravský kraj jednoznačně předčil ostatní regiony. Díky investicím v celkové hodnotě 1,123 miliard korun, kterým na jih Moravy pomohla agentura CzechInvest, by v regionu mělo vzniknout až
1 678 nových pracovních míst.

The largest volume of investments in 2010 was in
the Moravia-Silesia region, where 29 companies decided to invest, thanks to which up to 975 new jobs
will eventually be created.
In 2010 a total of 52 investors from the Czech Republic and from abroad decided to implement their
projects in the South Moravia region. In terms of
the number of investments, South Moravia unequivocally surpassed the Czech Republic’s other regions. Thanks to investments in the total value of
CZK 1.123 billion, which CzechInvest helped to
bring to the south of Moravia, up to 1,678 new jobs
should be created in the region.

ČInnostI
ActIvItIes

Ivestice dle sektorů – výše investice
Investments by sectors – investment amounts

22 %
20 %
15 %
14%
12%
6%
5%
3%
2%
1%
0%

Ivestice dle sektorů – pracovní místa
Investments by sectors – job vacancies

25 %
23 %
13 %
9%
8%
7%
7%
4%
3%
1%
0%

Strojírenský
Hi-Tech mechanical engineering
Elektronický a elektrotechnický
Electronics and electrical engineering
Ostatní
Others
Výroba dopravních prostředků
Vehicle manufacturing
Dřevozpracující a papírenský
Wood-processing and paper
Gumárenský a plastikářský
Rubber and plastics
Chemický a farmaceutický
Chemical and pharmaceutical
IT a vývoj software
IT and software development
Centrum strategických služeb
Business support services centres
Kovodělný a kovozpracující
Metalworking and metal-processing
Biotechnologický a medicinská technika
Biotechnology and medical technology

Ivestice dle sektorů – počty projektů
Investments by sectors – number of projects

Elektronický a elektrotechnický
Electronics and electrical engineering
Strojírenský
Hi-Tech mechanical engineering
Výroba dopravních prostředků
Vehicle manufacturing
IT a vývoj software
IT and software development
Gumárenský a plastikářský
Rubber and plastics
Centrum strategických služeb
Business support services centres
Ostatní
Others
Chemický a farmaceutický
Chemical and pharmaceutical
Kovodělný a kovozpracující
Metalworking and metal-processing
Dřevozpracující a papírenský
Wood-processing and paper
Biotechnologický a medicinská technika
Biotechnology and medical technology

Ivestice dle typu činnosti – počet projektů
Investments by type of activity – number of projects

18 %
15 %
15 %
14%
12%
12 %
3%
3%
3%
3%
2%

65 %
28 %
7%

Strojírenský
Hi-Tech mechanical engineering
Výroba dopravních prostředků
Vehicle manufacturing
IT a vývoj software
IT and software development
Centrum strategických služeb
Business support services centres
Elektronický a elektrotechnický
Electronics and electrical engineering
Ostatní
Others
Kovodělný a kovozpracující
Metalworking and metal-processing
Chemický a farmaceutický
Chemical and pharmaceutical
Biotechnologický a medicinská technika
Biotechnology and medical technology
Dřevozpracující a papírenský
Wood-processing and paper
Gumárenský a plastikářský
Rubber and plastics

seKtoRové sPecializace

Zpracovatelský průmysl
Manufactoring
Služby
Services
Technologická centra
Technology Centres

Agentura CzechInvest aktivně vyhledává a propaguje nové investice především v oblastech, které
jsou z pohledu národního hospodářství České
republiky strategické či disponují budoucím potenciálem rozvoje. Takovéto prioritní sektory staví
zejména na průmyslové tradici, kvalitních technických vysokých školách či výborných jazykových
znalostech české populace.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sectoral sPecialisation

specification of priority sectors based on detailed analysis of the czech economy and future
trends:

CzechInvest actively seeks out and promotes new
investments primarily in sectors which, from the
perspective of the national economy of the Czech
Republic, are strategic or have potential for future
development. Such priority sectors are built on the
country’s industrial tradition, high-quality technical universities and excellent language skills of the
Czech population.
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výčet prioritních sektorů, založený na podrobné analýze české ekonomiky a jejích budoucích
trendech:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automobilový průmysl
Letecký a kosmický průmysl
Strojírenství
Elektrotechnika a elektronika
Life Sciences
IT, vývoj softwaru
Sdílené služby
Nanotechnologie
Čisté technologie

Automotive industry
Aerospace industry
Hi-Tech mechanical engineering
Electrical engineering and electronics
Life sciences
IT, software development
Business support services
Nanotechnology
Clean technology

Mezi významné investice v rámci klíčových
sektorů patřily v roce 2010 například investice společnosti YAPP CZECH AUTOMOTIVE
SYSTEMS Co., s.r.o. v přislíbené výši 252,64 mil.
korun (automobilový průmysl), investice společnosti Apprise Software s.r.o., která plánuje vytvořit
75 nových pracovních míst v oblasti IT a vývoje softwaru či investice firmy Solar Turbines
EAME s.r.o. v přislíbené výši 1390 mil. korun
v oblasti strojírenství. V sektoru elektrotechniky
a elektroniky to byla například investice společnosti Kyocera Solar Europe s.r.o. v přislíbené výši
792 mil. korun, v sektoru sdílených služeb se rozhodla investovat například společnost Edwards
Services, s.r.o. v přislíbené výši 67 mil. korun.

Největší počet projektů (38 %) mířil v roce 2010
do sektoru IT a vývoje softwaru. Druhým nejčastějším oborem, do kterého české a zahraniční firmy
v loňském roce investovaly, bylo strojírenství.

In 2010, significant investments in key sectors included, for example, those of YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o. in the promised amount of CZK 252.64 million (automotive
industry), Apprise Software s.r.o., which plans to
create 75 jobs in the area of IT and software development, and Solar Turbines EAME s.r.o. in the
promised amount of CZK 1,390 million in the
area of mechanical engineering. In the electricalengineering and electronics sector, Kyocera Solar
Europe s.r.o. undertook to invest CZK 792 million,
while in the shared-services sector Edwards Services, s.r.o. committed to invest CZK 67 million.

The largest number of projects (38%) in 2010
were in the IT and software development sector.
Mechanical engineering was the second most
common sector in which Czech and foreign firms
invested last year.

Zástupci agentury CzechInvest se v roce 2010 zúčastnili desítek mezinárodních veletrhů, připravili
sérii seminářů, na kterých propagovali investiční
příležitosti v ČR, nebo pořádali setkání velkých
investorů, kteří už v České republice rozvíjejí své
aktivity.

In 2010 representatives of CzechInvest participated
in dozens of international trade fairs, prepared a series of seminars in which they promoted investment
opportunities in the Czech Republic, and organised
meetings of major investors which are already developing their activities in the Czech Republic.

ČInnostI
ActIvItIes

aFteRcaRe
Spokojenost českých i zahraničních investorů
s podnikatelským prostředím se prostřednictvím
expanzí výrob s vysokou přidanou hodnotou
a zakládání technologických či výzkumně-vývojových center přímo promítá do růstu české ekonomiky a zvyšování její konkurenceschopnosti.
Následná péče o investory je proto samozřejmou
součástí služeb, které agentura CzechInvest investorům poskytuje. Formu podpory se agentura
snaží přizpůsobit individuálním potřebám konkrétního investora.

katelského prostředí v regionu s hejtmanem Libereckého kraje Stanislavem Eichlerem. V souvislosti s končící výzvou programu Eko-energie se konal
seminář zaměřený na energetické úspory v podnicích a možnosti finanční podpory.

Pokud jde o aktivity CzechInvestu v této oblasti
v roce 2010, měly například výrobní společnosti
možnost diskutovat nad otázkami zlepšení podni-

V květnu se konalo Dodavatelské fórum, kde klíčoví investoři měli možnost optimalizovat své dodavatelské portfolio a díky one-to-one setkáním

aFteRcaRe
Through their expansion of production with high
value-added and establishment of technology centres and research and development centres, Czech
and foreign investors’ satisfaction with the local
business environment is directly reflected in the
growth of the Czech economy and the increase
in its competitiveness. Subsequent care for investors, i.e. aftercare, thus obviously forms a part of
the services that CzechInvest provides to investors.
The agency strives to adapt this form of support to
the individual needs of particular investors.

proving the regional business environment with Stanislav Eichler, governor of the Liberec region. A seminar
focused on energy savings in companies and possibilities of financial support was held in connection with
the terminal call of the Eco-Energy Programme.

For example, where CzechInvest’s activities in the this
area in 2010 are concerned, manufacturing companies
had the opportunity to discuss issues related to im-

In cooperation with the Supplier Development
Department, a Supplier Forum was held in May,
during which key investors had the opportunity

Na tradiční a klienty velmi využívané HR Cluby
pro centra sdílených služeb navázalo na podzim
setkání pro HR manažery z výrobních společností. Diskutovala se témata z pracovně-právní oblasti
a účastníci si mohli předávat své zkušenosti při řešení vzniklých problémů.

Conferences for HR managers from manufacturing
companies were held in autumn, building on the traditional HR Clubs for shared-services centres, which
are used extensively by clients. Topics focusing on labour law were discussed and participants could share
their experience in resolving problems in this area.

v rámci nákupního fóra mohli nastartovat kooperaci mezi lokálními dodavateli.
Rozvoj DoDavatelŮ
V rámci svých prioritních sektorů zajišťovala
agentura CzechInvest v roce 2010 kontrakty mezi
nadnárodními společnostmi a tuzemskými subdodavateli, spravovala sektorové databáze dodavatelů
http://suppliers.czechinvest.org a vytvářela analýzy dodavatelů pro investory. Prostřednictvím
projektu CzechLink pomáhala usnadnit vstup zahraničního kapitálu do tuzemských podniků (více
o projektu CzechLink viz kapitola IV. Významné
projekty).
to optimise their supplier portfolios and, thanks to
one-on-one meetings within the purchasing forum,
could initiate cooperation between local suppliers.
suPPlieR DeveloPMent
Within its priority sectors, in 2010 CzechInvest ensured contracts between multinational companies
and domestic suppliers, administered a sectoral database of suppliers at http://suppliers.czechinvest.org
and conducted analyses of suppliers for investors.
Through the CzechLink project, the agency helped
to facilitate the entry of foreign capital into domestic
enterprises (for more information about the CzechLink project, see Chapter IV – Significant Projects).

investiční PobíDKy
Investiční pobídky v České republice významně přispěly k transformaci tuzemské ekonomiky a životní úrovně v naší zemi. Systém investičních pobídek se v České republice vyvíjí od
90. let minulého století, poslední novelizace
zákona o investičních pobídkách se uskutečnila
v roce 2007. V současné době mohou v České
republice získat investiční pobídky pouze projekty zabývající se výrobou. Souboj o investice mezi státy střední a východní Evropy stále
pokračuje, proto je třeba, aby i český systém
lákání investic zůstal nadále konkurenceschopný. Země visegrádského regionu v průběhu minulých let udělaly několik významných úprav
a využily ústupu České republiky od podpory

zahraničních investic. Obstát v okolní konkurenci znamená nabídnout adekvátní podmínky
pro vstup nových investic a expanzí a zkvalitnit
české podnikatelské prostředí. Proto agentura
CzechInvest v roce 2010 intenzivně spolupracovala na přípravě novely zákona o investičních
pobídkách, jejímž cílem je zvýšit příliv investic
až v řádu 25 % v roce uvedení pobídek a následně držet jejich stabilní přísun.

investMent incentives
In the Czech Republic, investment incentives have
contributed substantially to the transformation
of the local economy and the standard of living in
our country. The system of investment incentives
in the Czech Republic has been evolving since the
1990s; the most recent amendment of the Investment Incentives Act was implemented in 2007.
Only projects involving production can receive investment incentives at this time. The competition
for investments among the countries of Central and
Eastern Europe is ongoing, and therefore the Czech
system aimed at attracting investments must remain
competitive. In recent years, the other countries of
the Visegrad group have made several major adjustments and have taken advantage of the Czech Re-

public’s lessened support for foreign investments. In
order to compete with the surrounding countries,
it is necessary to offer adequate conditions for the
entry of new investments and expansions, and to
improve the Czech business environment. Therefore, in 2010 CzechInvest intensively cooperated
on the preparation of an amendment to the Investment Incentives Act, the aim of which is to increase
the inflow of investments by up to 25% in the year
of introduction of incentives and to subsequently
maintain a stable influx of investments.

torem byl sektor elektroniky a elektrotechniky,
v závěsu za ním výroba dopravních prostředků.
Téměř polovina všech projektů se realizovala
v Moravskoslezském a Plzeňském kraji.

V roce 2010 přijal CzechInvest celkem 21 záměrů na investiční pobídky, z toho 17 projektů
se týkalo rozšíření výrobních kapacit. V rámci
všech přijatých záměrů přislíbili investoři proinvestovat téměř 10 mld. Kč a vytvořit více než
3 000 nových pracovních míst. Převažujícím sek-

In 2010 CzechInvest accepted a total of 21 applications for investment incentives, of which 17 projects
involved expansion of production capacities. Within the accepted applications, investors promised to
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invest a total of nearly CZK 10 billion and to create
more than 3,000 new jobs. The predominant sector
was electronics and electrical engineering, followed
by vehicle manufacturing. Near half of all projects
were implemented in the Moravian-Silesian and
Plzeň regions.

Zahraniční zastoupení
Foreign Offices
K podpoře hlavní činnosti, jíž je získávání zahraničních investic, pracovala v rámci agentury
CzechInvest v roce 2010 síť 7 zahraničních zastoupení v zemích s vysokým investičním potenciálem.
Jednotlivé kanceláře byly obsazeny vždy jedním
stálým pracovníkem s tím, že na mimořádné akce
a na kapacitně náročné úkoly přijížděli do jednotlivých kanceláří, dle předem stanoveného ročního
plánu, pracovníci z pražské centrály.

Strukturální fondy
Structural Funds
Současně byl schválen nový model obsluhování některých, zejména evropských regionů. A to
prostřednictvím projektového manažera se sídlem
v Praze a s jeho cílenými výjezdy v podobě pracovních cest. Pro pilotní projekt se vybrala Skandinávie (zahájení činnosti v regionu v lednu 2011).

V roce 2010 vedení CzechInvestu přehodnotilo dosavadní strategii a na podkladě odborných interních
a externích analýz (čerpáno např. z FDI Markets, Hoovers – databáze firem a dalších) rozhodlo – po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR – o následujících změnách:

•
•
•
•

uzavření kanceláře v Mnichově a otevření zahraničního zastoupení v Düsseldorfu
uzavření kanceláře v Paříži (k 31. 12. 2010) s tím, že do budoucna bude region obsluhován jinou formou
uzavření kanceláře v Hong Kongu (k 31. 12. 2010) a redislokaci zahraničního zastoupení do Šanghaje
(kancelář otevřena v průběhu února 2011)
uzavření kanceláře v Chicagu (k 31. 12. 2010) a redislokaci zahraničního zastoupení do New Yorku
(kancelář otevřena v průběhu února 2011)

In order to support CzechInvest’s main activity of
gaining foreign investments, in 2010 the agency operated a network of seven foreign offices in countries
with high investment potential. Individual offices
were always staffed by one permanent employee.
According to the annual plan, employees from the
agency’s Prague headquarters were dispatched to
individual offices to assist with extraordinary events
and demanding tasks requiring added capacity.

Concurrently, a new model for serving certain
other regions, particularly in Europe was developed. This involves a project manager based in
Prague travelling to the areas concerned. Scandinavia was selected for the pilot project (activities
in the region to commence in January 2011).

CzechInvest’s management reassessed the existing strategy in 2010 and, on the basis of internal and external expert analyses (drawn from, for example, FDI Markets, Hoovers – database of firms, among others)
and following discussions with the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, decided to
implement the following changes:

•
•
•
•

closure of the office in Munich and opening of a foreign office in Düsseldorf
closure of the office in Paris (as of 31 December 2010); the region will be served in another form in future
closure of the office in Hong Kong (as of 31 December 2010) and relocation of the foreign office to
Shanghai (opened in February 2011)
closure of the office in Chicago (as of 31 December 2010) and relocation of the foreign office to
New York (opened in February 2011)

Přehled činnosti ZZ za rok 2010 – projekty zahraničních investic v ČR
Overview of foreign offices’ activities in 2010 – foreign-investment projects in the Czech Republic
Zahraniční zastoupení
Foreign offices

Generované poptávky
Generated enquiries

Rozhodnuté projekty
Committed projects

Rozpracované projekty
Projects in progress

Projekt spolupráce
Projects of cooperation

ZZ Tokio

8

5

10

1

ZZ California

4

1

1

2

ZZ Chicago

4

2

14

1

12

2

9

2

ZZ Düsseldorf

2

0

0

0

ZZ Hong Kong

3

1

1

1

ZZ London

10

7

12

1

Celkem za ZZ
Total

43

18

47

8

ZZ Paris

30

31

Divize strukturální fondy agentury CzechInvest realizuje programy podpory podnikání
a programy spolufinancované ze strukturálních fondů EU. V roce 2010 spravovala celkem
13 programů podpory, které jsou součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Komunikovala se žadateli o dotaci a regionálními kancelářemi agentury v souvislosti s aplikací
programů podpory, odpovídala za zpracování
metodik pro jednotlivé programy, zajišťovala ekonomické hodnocení žadatelů a projektů
a starala se o kontrolu u žádostí o platbu od
konečných příjemců a monitoring programů. V roce 2010 CzechInvest přijal celkem
2 903 plných žádostí o dotace z OPPI. Podnikatelé v nich chtěli podpořit projekty za
32,8 miliard korun. Nejčastěji žádali o podporu
na nákup nových strojů, informačního systému
či zateplení podnikatelské nemovitosti.

Největší zájem byl o program Eko-energie, který
se zaměřuje na podporu projektů energetických
úspor a využívání alternativních zdrojů energie.
V něm podnikatelé podali 652 plných žádostí o podporu. Na pomyslném druhém místě se
umístil program Rozvoj, který pomáhá firmám
v hospodářsky slabých regionech pořídit potřebné stroje a zařízení; přihlásilo se do něj 590 projektů. Třetí nejvyšší počet plných žádostí, celkem
404, zaznamenal v roce 2010 program ICT v podnicích. Jeho cílem je podpořit pořízení modernějších informačních systémů pro malé a střední
podniky.

CzechInvest’s Structural Funds Division implements business-support programmes and programmes co-financed from EU structural funds.
In 2010, the division administered a total of 13
aid programmes which are part of the Operational
Programme Enterprise and Innovation (OPEI).
The division communicated with aid applicants
and the agency’s regional offices in connection
with the application of aid programmes, was responsible for preparing methodologies for individual programmes, ensured economic evaluations
of applicants and projects and had responsibility
for inspecting payment applications from final recipients and monitoring of programmes. In 2010
CzechInvest accepted a total of 2,903 full applications for aid from OPEI, within which enterprises
requested aid for projects in the value of CZK 32.8
billion. Applicants most frequently requested aid
for purchasing new machines, information systems
and thermal insulation of business properties.

Enterprises expressed the strongest interest in
the Eco-Energy Programme, which is focused on
supporting projects involving energy savings and
the use of alternative energy sources. Within this
programme, enterprises submitted 652 full aid
applications. Second in popularity, with 590 registered projects, was the Development Programme,
which helps firms in economically week regions
to purchase machines and equipment. The ICT in
Companies Programme recorded the third-largest
number of applications, 404 in total. The aim of
this programme is to support small and mediumsized enterprises in acquiring more advanced information systems.

Programy podpory
administrované v roce 2010
Program Rozvoj
Je určen malým a středním podnikům, jejichž rozvoj pomáhá urychlit dotacemi do technologického
vybavení. V roce 2010 byla v programu Rozvoj
vyhlášena třetí výzva, do níž se přihlásilo celkem
671 žadatelů o dotaci. Rozvoj patřil i v roce 2010
k programům, o které má podnikatelská veřejnost
stále velký zájem.
Program ICT v podnicích
Program pomáhá prostřednictvím dotací získat
prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware,
software) v malých a středních podnicích. V roce
2010 bylo dokončováno vyhodnocení projektů druhé výzvy, v níž podnikatelé podali celkem

Aid programmes
administered in 2010
Development Programme
This programme is intended for small and medium-sized enterprises, whose development it helps
to accelerate with subsidies for technological
equipment. The third call of the Development Programme, in which a total 671 aid applicants registered, was issued in 2010. Development was among
the programmes which continued to receive strong
interest from the business public in 2010.
ICT in Companies Programme
Through subsidies, this programmes helps to acquire
funding for expansion or introduction of information and communication technologies (hardware,
software) in small and medium-sized enterprises.
In 2010, evaluation of projects within the second

295 žádostí o dotaci. Ve třetí výzvě bylo zaregistrováno celkem 942 projektů s celkovou požadovanou dotací přes 2 mld. Kč. Program ICT
v podnicích patřil v roce 2010 mezi nejžádanější
programy v rámci OPPI.
Program Inovace
Program podpory Inovace – Inovační projekt
pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím
transferu technologie uvádí inovované produkty
do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Program Inovace – Projekt na ochranu
práv průmyslového vlastnictví podporuje získání
průmyslově-právní ochrany nehmotných statků
v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových
vzorů a ochranných známek. V tomto programu
mohou zájemci získat podporu na výdaje za patentové zástupce, správní poplatky a překlady. V roce
2010 byla vyhlášena čtvrtá výzva k předkládání
call was completed. Companies submitted a total
of 295 aid application. A total of 942 projects were
registered in the third call with total requested aid in
the amount of more than CZK 2 billion. The ICT in
Companies Programme was among the most popular programmes within OPEI in 2010.
Innovation Programme
The Innovation – Innovation Project Programme
assists enterprises which, based on their own research and development activities or through
technology transfer, introduce innovated products
into production and to the market or introduce
innovated production processes. The programme
Innovation – Project to Protect Industrial Property Rights supports the obtaining of legal protection for intangible assets in the form of patents,
utility models, industrial designs and registered
trademarks. Within this programme, applicants
can receive support for expenditures on patent at-

projektů do programu podpory Inovace – Inovační projekt. V ní bylo do konce roku 2010 podáno
celkem 178 plných žádostí v hodnotě přesahující
částku 4 mld. Kč. V roce 2010 probíhal také příjem žádostí do druhé výzvy programu podpory
Inovace – Projekty na ochranu práv průmyslového
vlastnictví. Bylo přijato celkem 112 plných žádostí
v celkové hodnotě 22,6, mil. Kč. Program Inovace
patřil i v roce 2010 k programům, o který je stále
velký zájem.

Program ICT a strategické služby
Program ICT a strategické služby je zaměřen na
rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen
všem podnikům, které chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických
služeb. V roce 2010 bylo ve druhé výzvě programu
schváleno celkem 100 projektů, kterým bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zároveň probíhal příjem žádostí do třetí výzvy programu.

žitostí. Během roku 2010 byla vyhlášena druhá
výzva programu Marketing, do níž se přihlásilo
celkem 337 žadatelů o dotaci. V září 2010 bylo
vyhlášeno také pokračování první výzvy programu
Poradenství. Vzhledem k velkému zájmu podnikatelské veřejnosti o programy Marketing a Poradenství bylo naplánováno spuštění nových výzev obou
programů v roce 2011.

Program NEMOVITOSTI
Program Nemovitosti umožňuje získat finanční
podporu na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních
objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a technologických center. V roce
2010 pokračoval příjem žádostí do druhé výzvy, do
níž se přihlásilo celkem 795 žadatelů o dotaci. Program Nemovitosti patřil i v roce 2010 k programům,
o něž má podnikatelská veřejnost stále velký zájem.

Program MARKETING a PORADENSTVÍ
Program Poradenství umožňuje malým a středním
podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosahovat kvalitnějších výsledků pomocí inovace
produktu a procesu výroby, logistiky nebo distribuce výrobků či služeb. Program Marketing určený
malým a středním podnikatelům, je zaměřený na
rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních
trzích a zvýšení využití jejich exportních příletorneys, administrative fees and translations. The
fourth call for submission of projects to the Innovation – Innovation Project Programme was issued
in 2010. By the end of 2010, a total of 178 full applications in the value of more than CZK 4 billion
had been submitted within this call. Acceptance of
applications in the second call of the programme
Innovation – Project to Protect Industrial Property Rights also took place in 2010. In total, 112 full
applications with aid requests in the total value of
CZK 22.6 million were accepted. The Innovation
Programme was among the programmes that continued to receive strong interest in 2010.

ICT and Business
Support Services Programme
The ICT and Business Support Services Programme is focused on development of the information and knowledge economy and is intended
for all enterprises that want to develop their own
software solutions or to establish centres of business support services. Within the second call of the
programme in 2010, a total of 100 projects were approved and were issued decisions on the provision
of aid. Acceptance of applications in the third call
of the programme took place at the same time.

processes, logistics and distribution of products
and services. The Marketing Programme, intended
for small and medium-sized enterprises, is focused
on the development of activities of Czech exporters to foreign markets and increased use of their
export opportunities. A total of 337 aid applicants
registered in the second call of the Marketing Programme, which was issued in 2010. A continuation of the first call of the Consulting Programme
was announced in September 2010. In light of the
business public’s strong interest in the Marketing
and Consulting Programmes, new calls for both
programmes are planned in 2011.

Properties Programme
The Properties Programme makes it possible to obtain financial support for preparation of enterprise
zones, renovation of structures and, to a partial extent, construction of rental properties for use in the
areas of manufacturing, business support services and
technology centres. A total of 795 aid applicants regis-

Marketing and Consulting
Programmes
The Consulting Programme enables small and
medium-sized enterprises to improve their internal processes and to achieve higher-quality results
through innovation of products and production
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Program Spolupráce
Program Spolupráce je zaměřený na podporu
vzniku a rozvoje kooperačních oborových seskupení podniků a vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí, tj. klastrů a technologických
platforem. Obecným cílem programu je vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj
konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb
mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.
V programu Spolupráce – Klastry byla v roce 2010
vyhlášena druhá výzva s alokací ve výši 750 mil. Kč,
do níž se přihlásilo celkem 20 žadatelů. V roce
2011 je plánováno spuštění i třetí výzvy tohoto
programu.
V programu Spolupráce – Technologické platformy bylo v roce 2010 podpořeno 6 technologických
platforem, převážně z oborů Cleantech.
tered in the second call of the Properties Programme,
which continued in 2010. The Properties Programme
was among the programmes that continued to receive
strong interest from the business public in 2010.
Cooperation Programme
The Cooperation Programme is focused on supporting the establishment and development of
cooperating sectoral groupings of enterprises and
science-research and educational institutions, i.e.
clusters and technology platforms. The general aim
of the programme is to create a favourable business
environment, improve the conditions for business
and innovation, and to develop competitive advantages by strengthening ties between research, universities and the business sphere.
Within the Cooperation – Clusters Programme,
the second call was issued in 2010 with an allocation in the amount of CZK 750 million. A total of

Program POTENCIÁL
Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro
realizaci výzkumných, vývojových a inovačních
aktivit. Počátkem roku 2010 byla vyhlášena třetí
výzva tohoto programu. Do konce roku 2010 bylo
v této výzvě předáno celkem 53 plných žádostí.
Program PROSPERITA
Cílem tohoto programu je vytvářet příznivé prostředí pro spolupráci mezi oblastí výzkumu, reprezentovanou např. vysokými školami či výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou. Celkem
bylo za program Prosperita v roce 2010 vydáno
21 rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši
dotace přes 1,8 mld. Kč, což je více než trojnásobek částky vydaných rozhodnutí v roce 2009.

twenty applicants registered in this call. The third
call of this programme is planned for 2011.
Six technology platforms, predominately in cleantech fields, were support within the Cooperation –
Technology Platforms Programme in 2010.
Potential Programme
The Potential Programme helps business entities to
introduce and increase the capacities required for
conducting research, development and innovation
activities. The third call of this programme was issued in 2010. A total of 53 full applications had been
submitted within this call by the end of the year.
Prosperity Programme
The aim of this programme is to create a favourable
environment for cooperation between the business
sphere and the area of research represented by, for

Program EKO-ENERGIE
Program je přednostně zaměřen na všechny typy
energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti, využití obnovitelných zdrojů energie a pro
podporu výroby briket a pelet. V roce 2010 byla
vyhlášena třetí výzva programu, v níž bylo podáno 1 028 registračních žádostí, a bylo zahájeno
jejich hodnocení. Mezi podnikatelskou veřejností
patří program Eko-energie k jednomu z nejžádanějších.

example, universities and research institutes. Under the Prosperity Programme in 2010, a total of
21 decisions on provision of aid were issued with
a total aid amount of over CZK 1.8 billion, which
is more than three times the number of decisions
issued in 2009.
Eco-Energy Programme
The Eco-Energy Programme is primarily focused
on all types of energy-saving measures, increasing energy efficiency and use of renewable energy
sources. It is also intended to support production
of briquettes and pellets. The third call of this programme was issued in 2010. A total of 1,028 registration applications were submitted and evaluation
of these applications was commenced. Eco-Energy
is one of the most popular programmes among the
business public.

Činnosti
Activities

Regionální kanceláře
Regional Offices
PRograM ŠKolicí střeDisKA
V tomto programu mohou podniky žádat o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení
školicích center nebo školicích místností. V průběhu roku 2010 bylo v rámci druhé výzvy programu zaregistrováno celkem 336 projektů. Celkově
bylo v roce 2010 vydáno rozhodnutí pro 166 projektů (první a druhá výzva) za téměř 1 mld. Kč.
Data generována systémem ISOP k 16. 6. 2011.

globální grant eDuca
Globální grant EDUCA spadá pod Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF).
Hlavním cílem podpory je prostřednictvím zvýšení
kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení
konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů.
Zaměřuje se především na specifické vzdělávání.
Dotaci z globálního grantu Educa mohly podniky
v loňském roce získat už podruhé. Podpořeno bylo
189 projektů v celkové výši 761 miliónů Kč.

Agentura CzechInvest se neustále snaží rozšiřovat
nabídku svých služeb a co nejvíce ji přiblížit svým klientům. Pomoc proto poskytuje třináct regionálních
kanceláří ve všech krajských městech České republiky. Fungují jako kontaktní místa, kde mohou podnikatelé získat komplexní informace o formách podpory podnikání zajišťovaných agenturou CzechInvest.
Aktuálně jsou regionální kanceláře koncipovány jako
odborná pracoviště zaměřená prioritně na poradenskou činnost pro všechny fáze implementace programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
To zahrnuje informovanost potenciálních žadatelů
o dotaci v oblasti podpory podnikání, pořádání školení a seminářů, poradenství v oblasti formální správnosti, přijatelnosti žádostí o dotace apod.
Činnosti regionálních kanceláří zahrnují také služby AfterCare, kde se pracovníci starají o přidělené
projekty firem a společností v regionech. Do dnešní
doby se jedná o 440 projektů. AfterCare CzechIn-

training centRes PRograMMe
Within this programme, companies can apply for
aid for construction, renovation, acquisition and
equipment of training centres or training rooms.
Within the second call of the programme in 2010,
a total of 336 projects were registered. Decisions
for a total of 166 projects (first and second calls)
worth nearly CZK 1 billion were issued in 2010.
Data were generated by ISOP system up to 16. 6. 2011.

eDuca global grant
EDUCA Global Grant falls under the Operational
Programme Human Resources and Employment
(OPHRE) financed from the European Social
Fund (ESF). The main objective of support is to
contribute to increasing the competitiveness of
business entities by raising the level of qualifications, professional skills and knowledge of both
employees and employers. EDUCA Global Grant
focuses primarily on specific education. Companies could receive aid from EDUCA Global Grant
for the second time last year. A total of 189 projects
in the aggregate value of CZK 761 million received
support.

Ústí
nad Labem

vest poskytuje nejen investorům, ale také významným českým firmám v regionu.
Zároveň jsou regionální kanceláře aktivně zapojeny do činností zahrnující přípravy nabídek pro
nové investory, či expanze již etablovaných firem
a aktivně podporují nové projekty CzechInvestu,
CzechAccelerator a CzechLink, které byly aktivovány v roce 2010.
Služby, know-how a znalostní systém regionálních
kanceláří využívají místní organizace při utváření
koncepcí a strategických cílů rozvoje regionu. Současně jsou tato pracoviště nástrojem v oblasti podpůrných činností pro ostatní divize CzechInvestu,
poskytovaných z hlediska subsidiarity v regionu.
Jedná se o služby poskytované konečným žadatelům o dotace, o přímou spolupráci s regionálními
partnery, vyhledávání lokalit pro investory a v neposlední řadě získávání důležité zpětné vazby z regionů pro potřeby agentury.

CzechInvest unceasingly strives to expand the offer
of its services and to be as close as possible to its
clients. Therefore, the agency provides assistance
through its thirteen regional offices in all regional
capitals of the Czech Republic. These offices operate as contact points that provide comprehensive
information about the forms of business support
offered by CzechInvest.
The regional offices are currently set up as specialised facilities focusing primarily on consulting activities for all phases of implementation of programmes
co-financed from the European Union budget. This
includes potential investors’ awareness of aid in the
areas of business support, organisation of trainings
and seminars, consulting in the area of formal correctness, acceptability of aid applications, etc.
The regional offices’ activities also include AfterCare
services, through which the agency’s employees look
after projects of companies in the regions. To date,

Liberec

Strukturální fondy
Structural funds

Hradec
Králové

Karlovy
Vary
Praha

Pardubice

Podpora investic
Investment support

440 projects have benefited from AfterCare services.
CzechInvest provides aftercare not only to investors,
but also to significant Czech firms in the regions.
At the same time, the regional offices are actively involved in activities including preparation of offers for
new investors, expansion of existing firms and active
support for CzechInvest’s new CzechAccelerator and
CzechLink projects, which were activated in 2010.
The services, know-how and knowledge system of
the regional offices are used by local organisations
in formulating concepts and strategic objectives
of regional development. The regional offices also
comprise a tool in the area of supportive activities
for other CzechInvest divisions conducted from
the perspective of subsidiarity in the regions. This
involves services provided to final aid applicants, direct cooperation with regional partners, finding locations for investors and obtaining from the regions
important feedback required by the agency.

Podpora podnikatelských
nemovitostí
Support for business
properties

Ostrava
Olomouc

CzechInvest v regionech
CzechInvest in the regions

Jihlava
Zlín
Brno

34

35

ČInnostI
ActIvItIes

zaMĚření Konzultací

•
•
•

Focus oF consultations

Zajištění informovanosti pro domácí, ale i zahraniční podnikatele o formách podpory podnikání v České republice
Komplexní servis žadatelům o dotace v gesci
MPO a s tím spojené konzultace
Administrace – formální kontrola žádostí o dotace, příjem a kontrola žádostí o platbu (ŽoPl)
a následný příjem monitorovacích zpráv

•

Spolupráce s regionálními partnery v oblasti
podpory podnikání a investic

•

Zajišťování regionálního marketingu a PR
agentury

•

Zjednodušení komunikace mezi státem a podnikateli

•

Domestic and foreign business entities’ awareness of forms of business support in the Czech
Republic

•

Comprehensive service provided to applicants
for aid sponsored by the MIT and related consultations

•

Administration and formal inspection of aid
applications, acceptance and inspection of payment applications and subsequent acceptance
of monitoring reports

•

Cooperation with regional partners in the area
of support for business and investments

•
•

Regional marketing and PR of the agency

PoDniKAtelsKé PRostřeDí
v Regionech
jihočesKý Kra j
Průměrná míra nezaměstnanosti v kraji v roce 2010
byla 7, 4 %. Jihočeský kraj je charakteristický obecně silným zastoupením zemědělského hospodaření
a podnikání. Největší poptávka byla v roce 2010
po programu Eko-energie, k němuž jihočeská regionální kancelář poskytla celkem 184 konzultací.
Hodně poptávanými byly rovněž projekty směřující do oblasti ICT a program Inovace. Vzrůstající
potřebu po kvalitně vzdělaných odbornících, kteří
nejsou běžně dostupní na trhu práce, dokazuje i využívání programu Školicí střediska.

Facilitation of communication between the
state and business entities

Přehled konzultací 2010
Overview of consultations 2010
Region
Region

Investiční projekty
Investment projects

OPPI
OPEI

OPPI odborné
OPEI specialised

OPPP
OPIE

Certifikáty
Certificates

Celkem
Total

České Budějovice

14

928

807

75

228

2052

Jihlava

28

1669

1054

93

115

2959

Hradec Králové

27

2121

1571

68

262

4049

Brno

69

2164

1800

84

146

4263

Karlovy Vary

62

1013

342

38

227

1682

Ústí nad Labem

65

887

778

82

138

1950

Plzeň

154

1536

1642

84

183

3599

Praha
Prague

41

2271

1167

86

685

4250

101

1073

1096

190

210

2670

31

179

204

22

103

539

Olomouc
Liberec
Zlín

27

1847

1387

83

119

3463

Pardubice

20

1478

1002

89

133

2722

Ostrava

17

1296

1857

72

450

3692

Celkem
Total

656

18 462

14 707

1 066

2 999

37 890

business enviRonMent
in the Regions
south boheMia
The average unemployment rate in the South Bohemia region was 7.4% in 2010. Agriculture is strongly represented in the region. The greatest number
of consultations – 184 in total – provided by the
South Bohemia regional office concerned the EcoEnergy Programme. Projects focusing on the area
of ICT and the Innovation Programme were also
the subject of numerous enquiries. The rising need
for well-educated specialists, who are not ordinarily
available in the local labour market, was reflected in
the use of the Training Centres Programme.
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jihoMoravsKý Kra j
Průměrná míra nezaměstnanosti v kraji v roce
2010 byla 10, 2 %. Kraj poskytuje druhé největší
zázemí pro vzdělání v České republice. Kvalitní
přípravu na budoucí povolání nabízí 14 univerzit.
O inovačním potenciálu regionu svědčí největší
zájem podnikatelů o program Inovace. K němu poskytli v roce 2010 pracovníci regionální kanceláře
celkem 254 konzultací. Velké oblibě se rovněž těší
program Spolupráce. Za finanční podpory z tohoto programu bylo vytvořeno 6 klastrů, které přispívají ke zlepšení podmínek pro inovace a podnikání
a zkvalitnění vazeb mezi výzkumem, vysokými
školami a soukromou sférou. Zázemí začínajícím
firmám poskytují 4 inkubátory podpořené z programu Prosperita. V Jihomoravském kraji je nejvyšším procentem tradičně zastoupen strojírenský
průmysl, což mimo jiné nahrává také popularitě
programu Rozvoj.

KARlovaRsKý Kra j
Průměrná míra nezaměstnanosti v kraji v roce 2010
byla 10, 8 %. Díky velkému podílu strojírenských
firem v Karlovarském kraji je zde nejžádanějším
projektem Rozvoj, z něhož si firmy mohou pořídit
nové strojní vybavení a zlepšit tak své postavení na
trhu. Pracovníci regionální kanceláře k němu v roce
2010 poskytli celkem 58 konzultací. Oblibě se těšil
také program Nemovitosti s počtem 75 uskutečněných konzultací a s celkovou požadovanou výší
dotace 354 mil. Kč ve druhé výzvě. Snahu firem
předběhnout konkurenci dokazuje i zvýšený zájem
firem o program ICT v Podnicích (50 uskutečněných konzultací) a Program Inovace, ze kterých by
žadatelé rádi vyčerpali více jak 418 mil. Kč.

south Moravia
The average unemployment rated in the South
Moravia region was 10.2% in 2010. The region has
the second most extensive education infrastructure
in the Czech Republic, with 14 universities offering
quality preparation for future careers. The region’s
innovation potential is evident in businesses’ intense
interest in the Innovation Programme, which was the
subject of 254 consultations provided by the South
Moravia regional office in 2010. The Cooperation
Programme is also very popular. Financial assistance from this programme was used to establish six
clusters which contribute to improving the conditions for innovation and business and strengthening
ties between research, universities and the business
sphere. Four incubators supported with aid from the
Prosperity Programme provide infrastructure for
start-up firms. In percentage terms, the mechanicalengineering industry is traditionally dominant in
South Moravia, which is evident in the popularity of
the Development Programme.

KARlovy vaRy
The average unemployment rate in the Karlovy Vary
region was 10.8% in 2010. Thanks to the large share
of mechanical-engineering firms in the region, the
most popular programme here is the Development
Programme, from which firms can receive aid for
purchasing new machinery, thus improving their
position in the market. Employees of the Karlovy
Vary regional office provided a total of 58 consultations regarding this programme in 2010. With 75
consultations carried out and the total requested aid
amount of CZK 354 million in its second call, the
Properties Programme also received intense interest. The endeavour of firms to surpass their competition is evident in the heightened interest in the ICT
in Companies Programme (50 consultations) and
the Innovation Programme, from which applicants
have drawn more than CZK 418 million.

Kraj Vysočina
Průměrná míra nezaměstnanosti v kraji v roce 2010
byla 9, 6 %. Podíl kraje na HDP České republiky
dosahuje v posledních letech 4,1 %, což představuje
11. místo mezi kraji. V kraji funguje Podnikatelský
a inovační park Havlíčkův Brod. Důležitou úlohu
zastupuje síť podnikatelských inkubátorů provozovaných v okrese Třebíč. V kraji Vysočina existují
pouze 2 terciární vzdělávací instituce. Mezi nejoblíbenější programy na Vysočině patří Rozvoj (uskutečněno 140 konzultací), Eko-energie (203 konzultací) a ICT v podnicích (138 konzultací).

Královéhradecký kraj
Průměrná míra nezaměstnanosti v kraji v roce 2010
byla 7, 7 %. Díky existenci vysokých škol a intenzivní spolupráci různých podnikatelských subjektů lze
Královéhradecký kraj obecně charakterizovat jako
oblast s významným potenciálem v oblasti vědy,
výzkumu a inovací. K oblíbeným patří program
Inovace – Inovační projekt, k němuž pracovníci regionální kanceláře v roce 2010 poskytli 199 konzultací. Je to dáno zejména kvalitním podnikatelským
zázemím a možností realizace nákladnějších a sofistikovanějších projektů s vyšší přidanou hodnotou. Budoucí potenciál rozvoje kraje lze spatřovat
například v dobudování kvalitní logistické infrastruktury a přípravě podnikatelských nemovitostí
pro potenciální investory.

Liberecký kraj
Průměrná míra nezaměstnanosti v kraji v roce 2010
byla 10, 6 %. Hlavním zaměřením Libereckého kraje je stále automobilový průmysl a strojírenství. Na
ně je zaměřeno více než 80 % všech výrobních podniků. Přesto se zde začínají objevovat snahy o inovace a výzkum. V rámci programů Inovace a Potenciál bylo loni schváleno 30 projektů za 307 mil. Kč.
Největší zájem byl v rámci Libereckého kraje o program Eko-energie, němuž bylo poskytnuto celkem
43 konzultací, a o program Nemovitosti, který konzultovalo celkem 30 zájemců. (Pozn.: Regionální
kancelář fungovala od května do prosince v omezeném personálním zastoupení).

Moravskoslezský kraj
Průměrná míra nezaměstnanosti v kraji v roce
2010 byla 11, 9 %. Kraj patří mezi lídry v počtu
schválených žádostí v Operačním programu podnikání a inovace. Je to dáno vysokým počtem žádostí
v programech Eko-energie (poskytnuto 375 konzultací), Rozvoj (306 konzultací), ICT v podnicích
(173 konzultací) a Nemovitosti (310 konzultací).
Přestože nezaujímá přední místa v čerpání dotací
v rámci inovačních programů, postupně se stává
domovem investic vyššího řádu, o čemž svědčí příliv investorů z oblasti strojírenství, IT a sdílených
služeb. V posledních letech vzniklo v Ostravě několik klastrových iniciativ. Mezi nejvýznamnější
určitě patří IT Cluster, Moravskoslezský automobilový klastr, družstvo Envicrack, Moravskoslezský
dřevařský klastr a Národní strojírenský klastr.

Olomoucký kraj
Průměrná míra nezaměstnanosti v kraji v roce 2010
byla 11, 5 %. Olomoucký kraj se podobně jako
ostatní regiony snaží rozvíjet znalostní ekonomiku,
která vychází z oblasti výzkumných a vývojových
aktivit a transferu technologií. Lze pozorovat nárůst
zájmu o programy Inovace (205 uskutečněných
konzultací), ICT a Strategické služby (59 konzultací) a Potenciál (22 konzultací)). K růstu inovačního potenciálu přispívá i činnost klastrů. Mostem
mezi vědeckým a podnikatelským světem je v kraji
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého. Prostřednictvím podnikatelského inkubátoru pomáhá
rozjet firmu začínajícímu podnikateli s ojedinělým
nápadem a zaměřením. Podpoře vzdělávání a inovací pomůže také nejnovější projekt Moravské
vysoké školy – Vysokoškolský kampus a inovační
centrum Olomouc, které bude vytvářet zázemí pro
vznik a rozvoj inovačních podnikatelských subjektů a komercializaci výsledků jejich vědecko-výzkumných aktivit.

Pardubický kraj
Průměrná míra nezaměstnanosti v kraji v roce 2010
byla 9, 1 %. Jde o region s tradičně silnou průmyslovou základnou a nižší mírou nezaměstnanosti,
než je průměr ČR. Je to zejména díky masivnímu
přílivu přímých zahraničních investic v uplynulých letech. Základ ekonomiky regionu tvoří výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení,
výroba strojů a dopravních prostředků, textilní
a potravinářská výroba. Výjimečné postavení zde
má chemický průmysl. Velký zájem je o program
Inovace, k němuž pracovníci regionální kanceláře
poskytli v roce 2010 130 konzultací, a o program
Potenciál (56 konzultací). Rostoucí zájem firem
o spolupráci s Univerzitou Pardubice (a to zejména s Fakultou elektrotechniky a informatiky a Dopravní fakultou Jana Pernera) ukazuje na potenciál
regionu do budoucna.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj je oblastí s pátou nejnižší úrovní nezaměstnanosti, její průměrná výše dosáhla v roce
2010 7, 8 %. Od začátku roku 2010 se zde podařilo
umístit šest nových zahraničních investorů (např.
Abcheck+s.r.o., ALPS SOUTH LLC) a další již
zasídlené společnosti se zahraničním kapitálem
expandují. Jedná se především o společnosti oblasti automobilového průmyslu, které vytvoří v následujících letech několik stovek nových pracovních
míst. Projekty těchto společností budou dotovány zejména z programu Inovace a Nemovitosti.
K programu Inovace uskutečnili pracovníci regionální kanceláře v roce 2010 celkem 216 konzultací,
k programu Nemovitosti 257 konzultací. Relativně
vysoký je i počet projektů v rámci programu ICT
a strategické služby (uskutečněno 120 konzultací),
což je do jisté míry dáno existencí Fakulty aplikovaných věd ZČU.

Praha a Středočeský kraj
Průměrná míra nezaměstnanosti v Praze v roce
2010 byla 3, 9 %, ve Středočeském kraji pak 7, 1 %.
Pro kraj je charakteristická výrazná koncentrace
firem zaměřených na strojírenství, zejména pak
automobilový průmysl. Rozvinutá je spolupráce
s vysokými školami, která je dána mimo jiné vysokým počtem a širokým spektrem zaměření těchto
VŠ v Praze. Nejoblíbenějším programem ve Středočeském kraji je stále program Inovace – Inovační
projekt. V roce 2010 k němu pracovníci regionální kanceláře poskytli 193 konzultací. Ve srovnání
s ostatními kraji v počtu podaných žádostí vedou
programy Inovace (193 uskutečněných konzultací)
a Potenciál (96 konzultací).

Vysočina
The average unemployment rate in the Vysočina
region was 9.6% in 2010. The region’s share of the
Czech Republic’s GDP has amounted to 4.1% in
recent years, ranking it in 11th place among the
regions. The Havlíčkův Brod Business and Innovation Park operates in the region. The network
of business incubators operating in the Třebíč district is an important endeavour. There are only two
institutions of tertiary education in the Vysočina
region. The most popular programmes in the region are Development (140 consultations), EcoEnergy (203 consultations) and ICT in Companies
(138 consultations).

Hradec Králové
The average unemployment rate in the Hradec
Králové region was 7.7% in 2010. Thanks to the
presence of universities and the intensive cooperation of various business entities, the Hradec
Králové region can generally be characterised as
having significant potential in the area of science,
research and innovation. Popular programmes here
include Innovation – Innovation Project, about
which employees of the regional office provided
199 consultations in 2010. This is due particularly
to the region’s high-quality business infrastructure
and possibility of implementing more expensive
and sophisticated projects with high value-added.
The future potential for the region’s development
can be seen in, for example, the completion of highquality logistics infrastructure and preparation of
business properties for potential investors.

Liberec
The average unemployment rate in the Liberec
region was 10.6% in 2010. The automotive industry and mechanical engineering comprise the
main focus of the Liberec region. More than 80%
of all manufacturing companies in the region are
engaged in these sectors. However, endeavours involving innovation and research are beginning to
appear in the region. Thirty projects worth CZK
307 million were approved last year within the
Innovation and Potential Programmes. The most
popular programmes in the Liberec region last year
were the Eco-Energy Programme with a total of
43 consultations and the Properties Programme,
which was the subject of 30 consultations. (Note:
The Liberec regional office operated with a limited
staff from May to December).

Moravia-Silesia
The average unemployment rate in the MoraviaSilesia region was 11.9% in 2010. The region
is among the leaders in terms of the number of
approved applications within the Operational
Programme Enterprise and Innovation. This is
due to the large number of applications in the
programmes Eco-Energy (375 consultations provided), Development (306 consultations), ICT
in Companies (173 consultations) and Properties
(310 consultations). Although the region does not
occupy a leading position in terms of aid received
within innovation programmes, it is gradually becoming home to investments of a higher order,
which is evidenced by the inflow of investors in
high-tech mechanical engineering, IT and business support services. Several cluster initiatives
have been launched in Ostrava in recent years. The
most significant of these include the IT Cluster,
Moravia-Silesia Automotive Cluster, the Envicrack
cooperative and the Czech Machinery Cluster.

Olomouc
The average unemployment rate in the Olomouc region
was 11.5% in 2010. Like other regions, the Olomouc region is striving to develop a knowledge economy deriving from the area of research and development activities
and technology transfer. Growing interest can be seen
in the programmes Innovation (205 consultation), ICT
and Business Support Services (59 consultations) and
Potential (22 consultations). The work of clusters is
contributing to the region’s rising innovation potential.
The Science and Technology Park of Palacký University
serves as a bridge between the worlds of science and
business. Through its business incubator, it helps to develop start-up enterprises with a unique vision and fresh
ideas. The Moravian University – University Campus
and Innovation Centre in Olomouc, is also helping to
support education and innovation. This recently implemented project will provide the necessary infrastructure for establishing and developing innovative business
entities and commercialisation of the results of their science and research activities.

Pardubice
The average unemployment rate in the Pardubice
region was 9.1% in 2010. The Pardubice region
has a traditionally strong industrial base and unemployment below the national average. This is
due especially to the massive inflow of foreign direct investments in recent years. The foundation
of the region’s economy comprises production
of electrical and optical instruments and devices,
machines and vehicles, textiles and food products.
The chemical industry occupies an exceptional position here. Strong interest has been shown in the
Innovation Programme, about which the regional
office’s employees provided 130 consultations in
2010, and the Potential Programme (56 consultations). Companies’ growing interest in cooperation with the University of Pardubice (especially
the Faculty of Electrical Engineering and Informatics and the Jan Perner Faculty of Transportation) illustrates the regions future potential.

Plzeň
The Plzeň region has the country’s fifth-lowest unemployment rate, which was 7.8% in 2010. Six new
foreign investors (for example, Abcheck+ s.r.o. and
Alps South LLC) have come to the region since the
beginning of 2010 and other, already established
companies with foreign capital are expanding. This
primarily involves companies in the automotive industry, which will create several hundred new jobs
in the coming years. These companies’ projects
will receive aid mainly from the Innovation and
Properties Programmes. Employees of the regional
office carried out a total of 216 consultations regarding the Innovation Programme in 2010 and
257 pertaining to the Properties Programme.
There is also a relatively large number of projects
within the ICT and Business Support Services Programme (120 consultations), which to a certain extent is due to the presence of the Faculty of Applied
Sciences at the University of West Bohemia.

Prague and Central Bohemia
The average unemployment rate in Prague was
3.9% in 2010; in the Central Bohemia region, it
reached 7.1%. A characteristic of this region is the
distinct concentration of firms focused on mechanical engineering, particularly in the automotive industry. The region has well-developed cooperation
with universities, which among other things is due
to the large number and broad spectrum of universities in Prague. Innovation – Innovation Project
remains the most popular programme in Central
Bohemia. In 2010 employees of the regional office
provided 193 consultations regarding this programme. In comparison with other regions, Innovation (193 consultations) and Potential (96 consultations) are the leading programmes in terms of
the number of submitted applications.
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Činnosti
Activities

Podnikatelské nemovitosti
Business Properties
ÚstecKý Kra j
Průměrná míra nezaměstnanosti v kraji v roce
2010 byla 13,4 %. Kraj patří mezi regiony se
soustředěnou podporou státu. Nejvyšší počet
projektů a objem financí byl prozatím rozhodnut v programu Rozvoj. Poskytnuto k němu bylo
celkem 163 konzultací. Přispívá k tomu i silná
průmyslová tradice regionu, kdy firmy investují zejména do zařízení s vyššími technickými
parametry. V letošním roce se zvýšil počet žádostí do projektů na rekonstrukce podnikatelských nemovitostí a do programu Eko-energie
(144 poskytnutých žádostí), především do aktivity „úspory energie“.

zlínsKý Kra j
Průměrná míra nezaměstnanosti v kraji v roce
2010 byla 10,4 %. Region se vyznačuje dobrou
vybaveností a rozvojem institucí inovační infrastruktury veřejného i neveřejného charakteru. Kraj je nadprůměrný také co do výskytu
počtu subjektů provádějících výzkum a vývoj,
které v převážné většině působí v podnikatelském sektoru. Kromě přítomnosti rozvíjející
se Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na to má
vliv také možná podpora výzkumně vývojových kapacit z programu Potenciál, k němuž
pracovníci regionální kanceláře v roce 2010
poskytli celkem 69 konzultací. V rámci strategie využití brownfieldů ve Zlínském kraji je
podporována předprojektová příprava na obnovu starých a nevyužívaných ploch a objektů
po průmyslové a zemědělské činnosti. Protože je v okrese Kroměříž vysoce nadprůměrná nezaměstnanost, velmi se v dané oblasti
zvýšil počet projektů, které směřují k poří-

zení technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry. V programu
Rozvoj bylo v roce 2010 poskytnuto celkem
140 konzultací.

Ústí
The average unemployment rate in the Ústí region
was 13.4% in 2010. The region is among those
with concentrated state aid. The largest number
of projects and volume of financing have hitherto been within the Development Programme,
about which 163 consultations were provided
in 2010. This is due to the region’s strong industrial tradition, as firms invest especially in equipment with more advanced technical parameters.
In 2010 there was an increase in the number of
applications for projects involving renovation of
business properties and in the Eco-Energy Programme (144 consultations), primarily in the
area of energy savings.

zlín
The average unemployment rate in the Zlín region was 10.4% in 2010. The region is distinguished by the quality of the facilities and degree
of development of its public and non-public institutions of innovation infrastructure. The region
is also above average in terms of the number of
entities conducting research and development,
the majority of which are active in the business
sector. Besides the presence of Tomáš Bat’a University in Zlín, this is also due to the possibility of
support for research and development capacities
from the Potential Programme, regarding which
employees of the regional office provided a total
of 69 consultations in 2010. Pre-project preparation for the revitalisation of obsolete and disused
industrial and agricultural sites and buildings is
supported within the brownfield regeneration
strategy. Because the unemployment rate in the
Kroměříž district is far above average, there has
been a substantial increase in the number of

projects involving acquisition of technological
equipment with more advanced technical and
utility parameters. A total of 140 consultations
were provided within the Development Programme in 2010.

Agentura CzechInvest se snaží co nejvíce uspokojovat také poptávku po podnikatelských nemovitostech. Nabízí proto konzultace a zprostředkování finančních podpor na výstavbu a rekonstrukci
průmyslových zón, brownfieldů nebo výrobních
hal. S partnery a s využitím finančních prostředků státního rozpočtu realizuje strategické projekty
pro nejnáročnější investory z řad českých i zahraničních výrobních firem.
CzechInvest poskytuje služby týkající se podnikatelských nemovitostí z národního Programu pro podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury,
který je určen převážně pro financování strategických projektů či projektů spojených s konkrétním
investorem, a z programu Nemovitosti, který využívá prostředky ze strukturálních fondů Evropské
unie. Rovněž spravuje rozsáhlou databázi nemovitostí, kde nabízí jednak průmyslové zóny, průmyslové parky a kancelářské prostory, jednak brownfieldy
jako investiční příležitost pro development.
CzechInvest strives to maximally satisfy demand
for business properties. Therefore, the agency offers
consultations and mediation of financial support
for construction and renovation of industrial zones,
brownfields and production facilities. In cooperation with its partners and with the use of funding
from the state budget, the agency realises strategic
projects for the most demanding investors from
a range of Czech and foreign manufacturing firms.
CzechInvest provides services relating to business
properties from the Programme to Support Business Properties and Infrastructure, which is intended primarily for financing strategic projects and
projects connected with specific investors, and from
the Properties Programme, which utilises financial
resources from European Union structural funds.
The agency also administers an extensive database
of properties, where it offers industrial zones, industrial parks and office spaces, as well as brownfields
as investment opportunities for development.
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bRoWnFielDy
Agentura CzechInvest připravuje podmínky pro
úspěšnou regeneraci brownfieldů v České republice a nabízí spolupráci veřejným i soukromým
subjektům na realizaci Národní strategie regenerace brownfieldů. Ta si klade za cíl zajistit vznik
funkčního prostředí pro tyto projekty.

Ve stejném období začal CzechInvest připravovat
nový model PPP projektů (podpora profesionální prevence) určený pro regeneraci brownfieldů.
Jde o specifické propojení metodiky spolupráce
veřejného a soukromého sektoru při řešení regenerace brownfieldů.

V roce 2010 bylo do Národní databáze vloženo
27 „nových“ brownfieldů a 23 bylo depublikováno z veřejné části. V současné době je v Národní
databázi 1 885 brownfieldů, ve veřejné části je
397 aktuálních brownfieldů připravených pro potenciální investory. V roce 2010 nabídl CzechInvest potenciálním investorům 187 brownfieldů.

bRoWnFielDs
CzechInvest prepares the conditions for the successful regeneration of brownfields in the Czech
Republic and offers cooperation to public and private entities in the implementation of the National
Brownfield Regeneration Strategy, which has the
objective of ensuring the creation of a functional
environment for these projects.
Twenty-seven “new” brownfields were entered
into the National Brownfields Database in 2010,
and 23 were delisted from the public section. The
National Brownfields Database currently contains
1,885 brownfields; the public section contains
397 current brownfields prepared for potential
investors. CzechInvest offered 187 brownfields to
potential investors in 2010.

During the same period, CzechInvest began preparation of a new model for SPP projects (support
for professional prevention) intended for brownfield regeneration. This involves the specific application of the methodology for cooperation
between the public and private sectors in the regeneration of brownfields.

Průmyslové zóny
Industrial Zones
Průmyslové zóny znamenají kvantitativní ekonomický přínos v podobě nově vytvořených pracovních míst a efektů vyplývajících z výše investovaného kapitálu přicházejících investorů na zóny.
Jejich rozvoj je různými programy podporován
státem již od roku 1998, za spoluúčasti dotačních
prostředků z veřejných rozpočtů. V současné době
je možné žádat o podporu z dotačního Programu
na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Hlavními přednostmi připravených
průmyslových zón je jasná majetková struktura
pozemků v zóně a zasíťování pozemků zóny dopravní a technickou infrastrukturou.

Podpora výzkumu a vývoje
Support for Research and Development
V roce 2010 byla podpora poskytována především strategickým průmyslovým zónám, konkrétně Mošnovu, Nošovicím, Holešovu a Kvasinám.
Nově byla v roce 2010 podpořena průmyslová
zóna ve Světlé nad Sázavou, kde se město snaží výstavbou průmyslové zóny zamezit narůstání velké
nezaměstnanosti. Z prostředků dotace bylo v roce
2010 celkově proplaceno 566 mil. Kč.

Mošnov – byla zahájena výstavba závěrečné etapy
zóny, tj. přeložka komunikace. Základní technická
a dopravní infrastruktura již byla dokončena v minulých letech.

Na poli aplikovaného výzkumu a vývoje působí
CzechInvest jako partner zahraničním i českým
firmám od roku 2000, kdy začala pro Českou republiku získávat odborné projekty typu technologických center pro průmyslový výzkum a vývoj
a design produktů.

nošovice – začala stavba odstavného parkoviště.
V roce 2011 se připravuje poslední fáze realizace
odvodnění zóny.

Z evropských strukturálních fondů je v programovacím období 2007 – 2013 podporována infrastruktura pro výzkum a vývoj v programech
Prosperita a Potenciál. Zatímco první z nich se
zaměřuje na vytváření příznivého prostředí pro
spolupráci mezi oblastí výzkumu a podnikatelskou
sférou, druhý pomáhá podnikatelským subjektům
zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit (více
viz kap. Strukturální fondy).

holešov – zkolaudovány veškeré inženýrské a dopravní sítě, čímž se dokončila příprava hlavní infrastruktury průmyslové zóny pro nově příchozí
investory.
Kvasiny – byla zrekonstruována a rozšířena silnice
II/318 a II/321 Častolovice – Solnice, která je využívána pro expedici nově vyrobených aut z pobočného závodu Škoda Auto a.s. v Kvasinách. Dále byla
dokončena stavba Požární stanice v Rychnově nad
Kněžnou, která má zvýšit bezpečnost nejen závodu
Škoda Auto a.s., ale i celého okolí.

Industrial zones bring forth a quantitative economic benefit in the form of newly created jobs
and effects ensuing from the amount of invested
capital from investors entering such zones. The
development of industrial zones has been supported by the state since 1998 through various
programmes and aid from the state budget. The
main priorities in the preparation of industrial
zones are a clear asset structure of land plots in
the given zone and the presence of transport and
technical infrastructure on such land plots.

In 2010 support was provided primarily to strategic industrial zones, specifically Mošnov, Nošovice,
Holešov and Kvasiny. The industrial zone in Světlá
nad Sázavou, where the city is endeavouring to
construct industrial zones in order to restrict rising
unemployment, was newly supported in 2010. Aid
in the total amount of CZK 566 million was disbursed in 2010.

Mošnov – construction of the final phase of this
zone, i.e. rerouting of roads, was begun in 2010.
nošovice – construction of a parking lot was commenced. The final phase of implementation of
drainage in the zone is being prepared for 2011.
holešov – all utilities and transportation networks
received building approval, thus completing the
preparation of the industrial zone’s main infrastructure for newly incoming investors.
Kvasiny – the II/318 and II/321 ČastoloviceSolnice highway was refurbished and expanded.
This road is used for shipping newly manufactured automobiles from the branch factory of
Škoda Auto a.s. in Kvasiny. Construction of the
Fire Station in Rychnov nad Kněžnou, which is intended to increase the safety of the Škoda Auto a.s.
plant as well as the surrounding area, was also
completed.
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MŠMT v dubnu 2010 vyhlásilo také I. veřejnou
soutěž Programu mezinárodní spolupráce mezi
Českou republikou a státem Izrael v aplikovaném
výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/
MOST. V něm má CzechInvest na starosti rozdělování peněz. Program je určen na podporu účasti
českých podniků všech velikostí ve spolupráci s izraelským partnerem v projektech aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Pro potřeby veřejných institucí v oblasti průmyslového výzkumu a vývoje dále slouží Operační
program Výzkum a vývoj pro inovace, jehož cílem

V roce 2010 CzechInvest aktivně vyhledával zejména zajímavé, technologicky vyspělé investiční
projekty v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Investoři byli oslovováni na významných
oborových akcích v teritoriích s největším investičním potenciálem, konferencích, ale i pro-

In the field of applied research and development,
CzechInvest has served as a partner for foreign and
Czech firms since 2000, when the agency began to
obtain for the Czech Republic projects involving
technology centres for industrial research and development and product design.

intensifying cooperation between universities and
industrial companies, serves the needs of public
institutions in the area of industrial research and
development. The governing body of this operational programme is the Ministry of Education, Youth
and Sport of the Czech Republic (MEYS).

Infrastructure for research and development within
the Prosperity and Potential Programmes is being
supported from European structural funds in the
2007 – 2013 programming period. Whereas the Prosperity Programme focuses on the creation of a favourable environment for cooperation between the
area of research and the business sphere, the Potential Programme helps business entities to introduce
and increase capacities required for implementing
research, development and innovation activities (for
more information, see the Structural Funds chapter).

In April 2010 the MEYS announced the first public competition within the GESHER/MOST programme of international cooperation between the
Czech Republic and the state of Israel in applied
research and experimental development. CzechInvest is responsible for disbursing funding within
this programme, which is intended to support the
participation of Czech firms of all sizes in their cooperation with Israeli partners in projects involving
applied research and experimental development.

The Operational Programme Research and Development for Innovation, which has the objective of

42

je zintenzivnit spolupráci vysokých škol s průmyslovými podniky. Řídicím orgánem tohoto operačního programu je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR (MŠMT).

In the year 2010, CzechInvest actively sought out,
in particular, technologically advanced investment
projects in sectors with high value-added. Inves-

střednictvím individuálních jednání. Sektoroví
specialisté CzechInvestu se během roku 2010
zúčastnili více než padesáti odborných seminářů, mezinárodních konferencí a veletrhů. Z nejvýznamnějších stojí za zmínku například konference BIO 2010 v USA, Shared Services Week,
CeBIT, Hannover Messe, Farnborough Air Show
a řada dalších. Tyto a další akce výrazně přispěly
k tomu, že byla získána řada investičních poptávek a následně projektů na výroby a služby s vysokou přidanou hodnotou.

Byla provedena analýza investičního potenciálu
světových regionů jako podklad pro redislokaci zahraničních zastoupení a navázány kontakty s většinou relevantních obchodních oddělení zahraničních ambasád a s hospodářskými komorami.
Byl dále budován katalog Who Is Who in Czech
Research.

V režii CzechInvestu se v roce 2010 uskutečnily
České technologické dny v celkem osmi zemích
světa. (Více o projektech Gesher/Most, CzechLink
a České technologické dny je uvedeno v následující kapitole.) Všechny akce se setkaly s ohlasem.
Rovněž pokračovala podpora sdružování aktérů
jednotlivých sektorů (průmysl a výzkum) ve vyšší
celky (klastry, technologické platformy).
tors were addressed at important sectoral events in
territories with the strongest investment potential,
conferences and through individual meetings. CzechInvest’s sectoral specialists participated in more
than fifty seminars, international conferences and
trade fairs in 2010. The most important of these
were, for example, BIO 2010 in the United States,
Shared Services Week, CeBIT, Hannover Messe,
Farnborough Air Show and a range of others. These and other events greatly contributed to gaining
a range of investment enquiries and, subsequently,
projects involving manufacturing and services with
high value-added.

Support for associations of entities in larger formations (clusters, technology platforms) within
individual sectors (industry and research) also
continued in 2010.
An analysis of the investment potential of the world’s
regions was conducted as a basis for relocation of
foreign offices and establishing contacts with most
relevant commercial sections of foreign embassies
and with chambers of commerce. The Who’s Who
in Czech Research catalogue was also compiled.

Czech Technology Days events were held under
CzechInvest’s direction in a total of eight countries
in 2010. (More information about the Gesher/
Most, CzechLink and Czech Technology Days
projects is available in the following chapter.) All
events were well received.
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CzechAccelerator se jako pilotní projekt agentury CzechInvest otevřel v dubnu 2010. Jeho
náplní byla praktická podpora inovačních firem,
které mohly strávit tři měsíce v prostorách podnikatelského inkubátoru Plug & Play Tech Center v americkém Silicon Valley, kde je více než
250 start-up firem zejména z oblasti internetu,
mobilních i bezdrátových technologií a sociálních sítí. Sídla nebo klíčová vývojová centra mají
v této oblasti i nejvýznamnější IT firmy světa jako
Google, Sun Microsystems, Oracle nebo Microsoft. Účastníci pilotního projektu tak měli jedinečnou příležitost setkat se s investory, konzultovat své záměry s odborníky na americký trh
a legislativu a zúčastnit se desítek networkingových akcí. Kromě nových zkušeností a kontak-

tů jim účast v projektu přinesla nové možnosti
financování a především další podnikatelský
rozvoj. Pilotního projektu se úspěšně zúčastnilo
10 technologických firem (8 firem v oblasti ICT,
1 v oblasti nanotechnologií a 1 zaměřená na medicínské technologie ).

CzechAccelerator was opened as a pilot project
of CzechInvest in April 2010. Its purpose consists in practical support for innovative firms,
which could spend three months in the United
States at the Plug & Play Tech Centre, a business
incubator in Silicon Valley that hosts more than
250 start-up companies, mainly from the areas
of the internet, mobile and wireless technologies and social networks. The world’s leading
IT firms, such as Google, Sun Microsystems,
Oracle and Microsoft, also have their headquarters or key development centres in the Silicon
Valley area. Participants in the pilot project had
the unique opportunity to meet with investors,
consult their projects with specialists on the
American market and legislation, and take part

in dozens of networking events. Besides new experiences and contacts, the project participants
gained new possibilities for financing and, mainly, further development of their business. Ten
technology firms (eight in ICT, one in nanotechnology, one in medical technology) have successfully taken part in the pilot project.

Jednou ze společností, která díky programu agentury CzechInvest dostala příležitost prorazit na
americký trh, se stala E&S Software. Svůj produkt
představila osmi stovkám venture kapitalistů, IT
šéfů velkých amerických firem a amerických médií. Na konferenci DEMO 2010, nejprestižnější
akci v Silicon Valley, na níž nadějné firmy představují své produkty z oblasti nových technologií
a inovací, se E&S Software prezentovala jako vůbec první česká firma a představila nejnovější verzi
svého emailového klienta eM Client.
V následujících letech se plánuje nový způsob financování projektu a rozšíření do dalších zemí
světa.
E&S Software is one of the companies which got
an opportunity to penetrate the American market
thanks to this CzechInvest programme. It presented
its product to eight hundred venture capitalists, IT
chiefs of large American companies and the American media. At the DEMO 2010 conference, the
most prestigious event in Silicon Valley at which
promising firms present their products in the area
of new technologies and innovation, E&S Software
presented the latest version of its e-mail client called, appropriately, eM Client, making it the first
Czech firm to give a presentation at DEMO 2010.
New means of financing the project and expanding
it to more countries are being planned for the coming years.
vÝznAmnÉ proJeKtY
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Projekt CzechLink začal fungovat na podzim roku
2010 jako jedna z posledních inovací agentury
CzechInvest. Má za cíl usnadnit českým podnikům kontakt se zahraničními investory, kapitálově posílit podnikatelské subjekty a zvýšit příliv
zahraničních investic do České republiky. Reaguje
na vzrůstající poptávku zahraničních investorů
po kapitálovém propojení s českými firmami a na
zvýšený zájem na straně českých společností nalézt
investora pro expanzi dosavadních výrobních a vývojových aktivit. Projekt tak má pomoci českým
firmám, které hledají strategického nebo investičního partnera. Podporuje akvizice stávajících
společností a vznik Joint Venture partnerství. Zaměřuje se především na propojení subjektů, které
působí v prioritních sektorech, jako jsou oblasti

leteckého průmyslu, elektrotechniky a elektroniky,
sdílených služeb, IT technologií a vývoje softwaru, automobilového průmyslu, strojírenství nebo
nanotechnologií. Ještě v roce 2010 se do projektu
přihlásily 2 firmy a zájem nalézt investora a dlouhodobého partnera pro rozvoj podnikání u českých firem stále roste. Stejně jako zájem zahraničních subjektů investovat volné finanční prostředky
do už existujících podniků v ČR.

The CzechLink project began operating in autumn
2010 as one of CzechInvest’s most recent innovations. The project’s objective is to facilitate contact
between Czech enterprises and foreign investors,
strengthen business entities in terms of capital and
to increase the inflow of foreign direct investments
to the Czech Republic. The project was initiated in
response to the growing demand of foreign investors for capital participation in Czech firms and to
Czech companies’ rising interest in finding investors for expansion of existing production and development activities. The project is also intended
to assist Czech firms which are seeking strategic or
investment partners. Furthermore, it supports the
acquisition of existing companies and the establishment of joint-venture partnerships. CzechLink is

also focused primarily on bringing together entities operating in priority sectors such as the aviation industry, electrical engineering and electronics,
shared services, IT and software development, the
automotive industry, mechanical engineering and
nanotechnology. Two firms registered in the project in 2010, and there is growing interest among
Czech firms in finding investors and long-term
partners for business development. Similarly, foreign entities are increasingly interested in investing available funding in existing companies in
the Czech Republic.

Cílem Českých technologických dnů (ČTD), které
vyplývají z konceptu ekonomické diplomacie České republiky, je představit Českou republiku jako
partnera se zkušenostmi v oblasti vědy a techniky
a nabídnout pomocí seminářů vzájemnou spolupráci a provázání s průmyslovou sférou mezi příslušnými institucemi, vysokými školami a firmami,
které jsou špičkou ve svém oboru ve vyspělých zahraničních zemích.
Od vzniku v roce 2005 se České technologické
dny konaly již v 19 zemích. V roce 2010 se jich
uskutečnilo celkem osm. Česko-francouzské technologické dny se zaměřily na možnou spolupráci
českých a francouzských firem v rámci projektu
Extreme Light Infrastructure (ELI), jehož hlavThe objective of the Czech Technology Days
(CTD) project, which is based on the concept
of the Czech Republic’s economic diplomacy, is
to present the Czech Republic as a partner with
experience in the area of science and technology,
and through seminars to offer cooperation and
links with the industrial sphere among the relevant institutions, universities and firms which are
at the top of their respective sectors in developed
foreign countries.
Since their inception in 2005, Czech Technology
Days events have been held in 19 countries, including
a total of eight in 2010 alone. The Czech-French Technology Days were focused on possible cooperation
between Czech and French firms within the Extreme

46

47

ním cílem je vybudování nejmodernějšího laserového zařízení a realizace řady výzkumných
a aplikačních projektů. Česko-japonské technologické dny se nesly především v duchu rozvoje
spolupráce ČR a Japonska v oblasti aplikovaného
výzkumu, nových technologií, inovačních procesů, a především urychlení aplikací konkrétních
výsledků do průmyslové praxe. Česko-indické
technologické dny se snažily posílit spolupráci
mezi oběma zeměmi a hledat nové možnosti
spolupráce ve vzájemných projektech. Diskutovalo se např. o investicích do výzkumu a vývoje,
sektoru robotiky, bio a nanotechnologií a dalších. Podobně se na biotechnologie, nanotechnologie, inteligentní technologie a ICT zaměřily
také Česko-švédské technologické dny. Česko-finské

technologické dny se v roce 2010 konaly již podruhé. Tentokrát byla hlavním tématem energetika,
zejména nové technologické trendy ve výrobě
a úsporách energie. Česko-americké technologické
dny se konaly v Silicon Valley a zaměřily se zejména na transfer technologií, podporu inovací
a biotechnologických start-up a spin-off společností. Pro Česko-brazilské technologické dny byla
klíčovým bodem nabídka Brazilské vesmírné
agentury (AEB) na společné projekty, společný výzkum družic, navázání kontaktů v letecké
společnosti Embraer, která je třetím největším
výrobcem letadel na světě, a projednání možnosti
společného fondu po vzoru Česko-izraelského
fondu na podporu výzkumu (GESHER/MOST).
Česko-izraelské technologické dny, konané v roce

2010 už potřetí, se zaměřily na oblast medicíny
a biotechnologií, konkrétní podmínky fungování
a financování vědeckých projektů a jejich potencionální komercionalizace.

Light Infrastructure (ELI) project, whose main objective is to build a state-of-the-art laser facility and
to implement a range of research and application
projects. The Czech-Japan Technology Days took place
in the spirit of developing cooperation between the
Czech Republic and Japan in the areas of applied research, new technologies, innovation processes and,
mainly, acceleration of the application of concrete
results in industrial practices. The aim of the CzechIndia Technology Days was to strengthen cooperation
between the two countries and to seek new opportunities for cooperation on joint projects. Among other
things, the topics discussed included, for example, investments in research and development, the robotics
sector, biotechnology and nanotechnology. Similarly,
the Czech-Swedish Technology Days focused on bio-

technology, nanotechnology, intelligent technology
and ICT. The Czech-Finnish Technology Days event
took place for the second time in 2010. This time the
main topic was energy, especially new technological
trends in power generation and energy savings. The
Czech-American Technology Days event was held in
Silicon Valley and focused particularly on technology
transfer and support for innovation and biotechnology start-up and spin-off companies. The key point
of the Czech-Brazil Technology Days was the Brazilian Space Agency’s offer involving joint projects,
joint satellite research, establishment of contacts
with Embraer, which is the world’s third-largest aircraft manufacturer, and discussion of possibilities for
a joint fund based on the model of the Czech-Israeli Fund to Support Research (GESHER/MOST).

The Czech-Israeli Technology Days event, which was
held for the third time in 2010, focused on the areas
of medicine and biotechnology, and specific conditions for the running, financing and potential commercialisation of science projects.

Mezi významné úspěchy ČTD patří umístění na
2. místě 4. ročníku mezinárodní soutěže „Evropské ceny za přínos podnikání“ či vzniklá Dohoda
mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře při
celkové alokaci 600 mil. Kč na společné projekty
po dobu šesti let.

The major successes of CTD include taking second place in the fourth annual European Prize
for Contribution to Business competition and
an agreement between the government of the
Czech Republic and the state of Israel on bilateral cooperation in supporting industrial research
and development in the private sector with a total
allocation of CZK 600 million for joint projects
over a period of six years.
vÝznAmnÉ proJeKtY
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Program GESHER/MOST, je zacílen na společné výzkumné projekty českých a izraelských
firem a institucí v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje. Je určen malým, středním a velkým
podnikům. Veřejné výzkumné instituce se ho
mohou zúčastnit pouze ve spolupráci se soukromou firmou. Program podporuje spolupráci
Čechů a Izraelců v oblasti informačních a komunikačních technologií, udržitelných a čistých
technologií, biotechnologií a lékařské techniky,
oblasti zemědělských a potravinářských technologií či moderního strojírenství – nových
materiálů, nanotechnologií, kybernetiky nebo
robotiky. Výsledkem výzkumu musí být konkrétní produkt, u kterého je velká šance, že se
ho podaří komerčně prosadit. Jedná se o vůbec

první program svého druhu, který Česká republika připravila s některou zemí světa. Zúčastněným podnikům může program zaplatit polovinu všech nákladů vynaložených na společný
výzkum. GESHER/MOST financují paralelně
Česká republika a Izrael, rozdělování peněz má
na starosti CzechInvest.

První výzva programu, vyhlášená v dubnu 2010,
byla ještě v roce 2010 úspěšně ukončena. V jejím
rámci byly podpořeny dva projekty. Zároveň byla
spuštěna druhá výzva, do které se zaregistrovalo
deset českých podniků, z toho osm projektů postoupilo do dalšího hodnocení. K vyhodnocení
druhé výzvy dojde v červnu 2011. Cílem CzechInvestu je podpořit v rámci druhé výzvy minimálně
tři projekty. Vyhlášení Výzvy III Programu se plánuje na druhou polovinu roku 2011. Pokračovat
budou také jednání o vzniku obdobných projektů
s dalšími zeměmi.

The GESHER/MOST programme is targeted at
joint research projects of Czech and Israeli firms
and institutions in the area of applied research
and development. It is intended for small, medium-sized and large enterprises. Public research
institutes can participate in the programme only
in cooperation with private firms. The programme supports cooperation between Czechs and
Israelis in the areas of information and communication technologies, sustainable and clean
technologies, biotechnology and medical technology, agricultural and food technologies and
modern mechanical engineering – new materials, nanotechnology, cybernetics and robotics.
The result of research must be a product that has
a good chance to be commercially successful.

GESHER/MOST is the first programme of its
kind which the Czech Republic has undertaken
with another country. The programme can pay
half of all costs incurred by participating enterprises in connection with joint research. GESHER/
MOST is financed in parallel by the Czech Republic and Israel. CzechInvest is responsible for
the disbursement of funding.

The first call of the programme, issued in April
2010, was successfully completed in 2010. Two
projects were supported within the call. Ten Czech
companies registered in the second call, which was
also issued last year. Of these, eight projects advanced to the next evaluation round. Assessment of
the second call will take place in June 2011. CzechInvest’s goal is to support at least three projects
within the second call. Issuance of Call III of the
programme is planned for the second half of 2011.
Discussions on the establishment of similar projects with other countries will continue.

Agentura CzechInvest ve spolupráci se Sdružením
pro zahraniční investice (AFI) již tradičně oceňuje
nejvýznamnější investiční projekty a podnikatelské
nemovitosti, které v předešlém roce podpořily růst
české ekonomiky tím, že si Českou republiku vybraly jako cíl svých podnikatelských aktivit.
V jubilejním desátém ročníku pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka vyhlásila agentura CzechInvest nejlepším Investorem
roku 2009 firmy: Honeywell za rozšíření svého výzkumného a vývojového centra v Brně; JOB AIR
Painting za vybudování centra pro lakování letadel
v Moravskoslezském kraji; Atento Česká republika
za otevření kontaktního centra v Brně a Agrostroj
Pelhřimov za uzavření kontraktu na výrobu velIn cooperation with the Association for Foreign
Investment, CzechInvest recognises the most important investment projects and business properties which in the previous year contributed to the
growth of the Czech economy in that their originators selected the Czech Republic as the location for
their business activities.
The tenth annual Investor of the Year awards were
organised by CzechInvest under the auspices of
Minister of Industry and Trade Martin Kocourek.
The winning investors were Honeywell, which
was recognised for the expansion of its research
and development centre in Brno; JOB AIR Painting for the construction of an aircraft painting
centre in the Moravia-Silesia region; Atento Čes-
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kých profesionálních sekaček s japonskou společností Chikusui Canycom.
Titul Podnikatelská nemovitost roku 2009 získaly
Inkubátory a vědeckotechnický park Jihomoravského inovačního centra, které vytvářejí komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního
podnikání; CTPark Ostrava za pronájem více jak
33 tisíc metrů čtverečních ploch novým nájemcům
a Průmyslová zóna FRANTIŠEK, která vznikla revitalizací černouhelného dolu.

ká republika for opening a new contact centre in
Brno; and Agrostroj Pelhřimov for concluding
a contract with the Japanese firm Chikusui Canycom on the manufacture of large, professionalgrade mowers.
The Business Property of the Year 2009 awards
were presented to the Incubators and Science
and Technology Park of the South Moravian Innovation Centre, which comprise comprehensive
infrastructure for supporting innovative business;
CTPark Ostrava, which was recognised for leasing more than 33,000 square metres of spaces to
new tenants; and the František Industrial Zone,
which was established through the revitalisation
of a former coal mine.
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Náklady
Costs
Struktura a meziroční vývoj nákladů a výnosů
Structure and Year-on-year Development of Costs and Revenues

Vývoj celkových nákladů CzechInvestu 2006 – 2010
Development of CzechInvest’s overall costs, 2006 – 2010

Vývoj nákladů na činnosti CI (včetně rozpuštěné správní režie) v tis. Kč
Development of costs of CI activities (including administrative costs) in CZK ’000

přírůstek nákladů
cost growth
rok
year

Oproti roku 2009 se snížil rozpočet příspěvku na činnost CzechInvestu o 10 %, byl redukován počet
systemizovaných míst a limit mzdových prostředků financovaných ze státního rozpočtu se snížil o 20 %.
Kromě toho došlo k vnitřní racionalizaci činností agentury a změně organizace práce. Díky tomu se
uspořily režijní náklady a ubylo zaměstnanců v obslužných činnostech.
Hospodaření agentury s finančními prostředky za rok 2010 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem, a to se ziskem 15 842 tis. Kč.
The budget for CzechInvest’s activities was reduced by 10% in comparison with 2009. The number
of established positions and the limit of funding for salaries and wages financed from the state budget
were reduced by 20%.
In addition, internal rationalisation and a change in the organisation of work also took place. Thanks to
this, savings on overhead costs were achieved and staff in service activities was reduced.

vývoj v %
development in %

Činnost
Activity

skutečné náklady
actual costs

meziročně
year-on-year

k výchozímu roku
from initial year

meziročně
year-on-year

k roku 2006
up to 2006

tis. Kč
CZK ’000

tis. Kč
CZK ’000

tis. Kč
CZK ’000

%

%

2006

436 218

-

-

-

100

2007

372 243

-63 975

-63 975

-14,7

85,3

2008

383 199

10 956

-53 019

2,9

87,8

2009

383 317

118

-52 901

0,03

87,9

2010

341 858

-41 459

-94 360

-10,8

78,4

Meziroční pokles nákladů mezi roky 2009 a 2010 byl 10,8 %. Takový pokles nákladů byl možný nejen
s ohledem na výraznou optimalizaci podpůrných činností a navazující strukturální optimalizaci nákladů,
ale bylo nutné změnit také základní strategii využívání zdrojů státního rozpočtu a fondů EU.

The agency’s management of financial resources in 2010 brought an improved economic result, with
a profit of CZK 15,842 thousand.

The year-on-year decline in costs from 2009 to 2010 was 10.8%. Such a decline in costs was possible not
only due to the substantial optimisation of supporting activities and the related structural optimisation
of costs, but also the necessity of amending the basic strategy of using resources from the state budget
and EU funds.
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Náklady skutečnost 2009
Actual costs 2009

Náklady skutečnost 2010
Actual costs 2010

Vývoj 2010:2009 v %
Development 2010:2009 in %

tis. Kč
CZK ’000

tis. Kč
CZK ’000

tis. Kč
CZK ’000

Podpora podnikání, Brownfieldy a regionální rozvoj
(vč. nákladů RK)
Business support,
brownfields and regional
development (including
RO costs)

75 973

61 372

80,8%

Supervize a administrace
strategických průmyslových
zón (SPZ)
Supervision and administration of strategic
industrial zones

33 034

16 205

49,1%

Podpora zahraničních
investic vč. ZZ (PZI)
Support for foreign investments, incl. FOs

147 804

135 263

91,5%

Strukturální fondy EU
(SF EU)
EU structural funds

126 506

129 018

102,0%

Náklady celkem
Total costs

383 317

341 858

89,2%

hospodAření 2010
economIcs 2010

Struktura a meziroční vývoj nákladů a výnosů
Structure and Year-on-year Development of Costs and Revenues
Struktura a meziroční vývoj nákladů a výnosů
Structure and year-on-year development of costs and revenues
Účet
List

Název položky
Item

          Skutečnost v tis. Kč
          Actual figures in CZK ’000
2009

          Struktura v %
          Structure in %
2010

2009

2010

Vývoj v %
Development in %

Rozdíl
Difference

555

tvorba a zúčtování rezerv
creation and settlement of reserves

0

814

0,0

0,2

2010:2009

2010-2009

562

úroky 3)
interest 3)

0,28

0,05

0,0

0,0

17,2

-0,23

563

kurzové ztráty
exchange-rate losses 4)

1 326

1 285

0,3

0,4

96,8

-42

Náklady celkem
Total costs

383 317

341 858

100

100

89,2

-41 459

29 481,1

467

814

501

spotřeba materiálu
materials consumption

8 976

9 038

2,3

2,6

100,7

62

502

spotřeba energie
energy consumption

2 167

3 004

0,6

0,9

138,7

837

511

opravy a udržování
repairs and maintenance

2 181

2 420

0,6

0,7

111,0

239

602

výnosy z prodeje služeb
revenues from sales of services

2

469

0,0

0,1

512

cestovné
travel costs

32 682

20 107

8,5

5,9

61,5

-12 575

646

výnosy z prodeje dlouhod. majetku
revenues from sales of fixed assets

0

207

0,0

0,1

513

náklady na reprezentaci
representation costs

2 613

1 299

0,7

0,4

49,7

-1 314

648

čerpání fondů
utilisation of funds

62 159

49 446

16,2

13,8

79,5

-12 713

518

ostatní služby
other services

147 632

119 077

38,5

34,8

80,7

-28 554

649

ostatní výnosy z činnosti
other operating revenues

302

-8 637

0,1

-2,4

-2 858,4

-8 939

521

mzdové náklady
wage and salary costs

91 014

86 604

23,7

25,3

95,2

-4 411

651

379

0

0,1

0,0

0,0

-379

524

zákonné sociální pojištění
statutory social-security insurance

30 839

28 911

8,0

8,5

93,8

-1 927

tržby z prodeje DNIM a DHIM
revenues from sales of long-term tangible
and long-term intangible assets

662

37

0,0

0,0

36,2

-65

1 804

1 685

0,5

0,5

93,4

-118

úroky 3)
interest 3)

102

527

zákonné sociální náklady
statutory social-security costs
ostatní sociální náklady
other social-security costs

663

406

0,2

0,1

49,5

-413

135

85

0,0

0,0

62,9

-50

kurzové zisky
exchange-rate profits 4)

819

528
538

ostatní daně a poplatky
other taxes and fees

2

0

0,0

0,0

0,0

-2

671

výnosy z nároků na prostředky SR
revenues from claims to state-budget
funding 5)

319 555

315 771

83,4

88,3

98,8

-3 783

541

smluvní pokuty a úroky z prodlení
contractual penalties and late fees

0

2

0,0

0,0

Výnosy celkem
Total revenues

383 317

357 699

100

100

93,3

-25 617

542

ostatní pokuty a penále
other fees and penalties

20

0,152

0,0

0,0

547

manka a škody
shortages and losses 1)

7

548

tvorba fondů 2)
creation of funds 2)

0

205

0,0

0,1

549

ostatní náklady z činnosti
other operating costs

6 286

2 268

1,6

0,7

551

odpisy dlouhodobého majetku
depreciations of fixed assets

55 632

65 052

14,5

19,0

1)

-20

1)
1)

0

0,0

4)

207

5)

2
0,8

4)

-7

2)
2)

205

3)

36,1

-4 018

4)

116,9

9 420

5)

3)

4)

5)

52

53

účet 548 v roce 2009 manka a škody. Pro rok 2010 na novém účtu 547
line 548 in 2009 shortages and losses. New line 547 for 2010.
účet 548 slouží v roce 2010 jako tvorba fondů
line 548 serves as creation of funds in 2010.
účet 544 a 644 úroky v roce 2009. Pro rok 2010 pro úroky nové účty 562 a 662
lines 544 and 644 interest in 2009. New lines 562 and 662 for interest in 2010.
účet 545 a 645 kurzové ztráty/kurzové výnosy v roce 2009. Pro rok 2010 na nových účtech 563 a 663
lines 545 and 645 exchange-rate losses/revenues in 2009. New lines 563 and 663 for 2010.
účet 691 příspěvky a dotace na provoz v roce 2009. Pro rok 2010 na novém účtu 671 výnosy z nároků na prostředky SR.
line 691 contributions and subsidies for operation in 2009. New line 671 revenues from claims to state-budget funding for 2010.
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Provision of Information Pursuant to Act No. 106/1999 Coll.
Webové stránky
Website
Zelená linka
Green Line
Komunikace s médii
Communication with the Media

Agentura CzechInvest v roce 2010 v souvislosti s poskytováním informací podle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím přijala:

In connection with the provision of information
pursuant to Act No. 106/1999 Coll., on Free Access to Information, in 2010 CzechInvest received:

54

55

•

11 nově podaných žádostí o informace. Z toho
dvakrát vydala rozhodnutí o odmítnutí žádosti
a dvakrát rozhodnutí o částečném odmítnutí
žádosti. V sedmi případech tedy poskytla informace plně, ve dvou případech částečně.

•

8 odvolání proti rozhodnutí, o odvoláních rozhoduje nadřízený orgán – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

•

9 stížností podaných podle §16a, kdy může
žadatel podat stížnost na postup při vyřizování
žádosti o informace, proti jakémukoliv vyřízení
nebo nevyřízení žádosti povinným subjektem,
což je CzechInvest.

•

eleven newly submitted requests for information
from which issued two decisions on rejection of
requests and two decisions on partial rejection.
In seven cases information was provided in full,
in two cases partially.

•

eight appeals against decisions. The governing
body – the Ministry of Industry and Trade of the
Czech Republic – shall issue rulings on the appeals

•

nine complaints submitted pursuant to Section
16a of the Act, whereby the requesting party
can submit a complaint regarding the procedure followed in processing requests for information, against any procedure or non-execution by
the responsible entity, which is CzechInvest.

Nejčastěji byly stížnosti podávány s odkazem na
§12 zákona, o doplnění doprovodné informace
při rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace či při rozhodnutí o částečném poskytnutí informace.

The most frequent complaints submitted were with
reference to Section 12 of the Act, on supplementation of supporting information in rulings on the
refusal to provide information and in rulings on
partial provision of information.

KomunIKAce A edIČní ČInnost
communIcAtIon And pubLIshInG ActIvItIes

Zelená linka
Green Line

Jedním z významných a zároveň nejvíc využívaných komunikačních nástrojů agentury
CzechInvest jsou webové stránky na adrese
www.czechinvest.org. V roce 2010 zaznamenaly celkem 896 512 návštěv. Jedna návštěva trvala
průměrně tři a půl minuty, podíl nových návštěv
tvořil 29,53 %. Nejvíce lidí (42,64 %) vyhledalo
stránky CzechInvestu přímo, tedy se znalostí webové adresy, dalších 42,08 % přes některý z internetových vyhledávačů (Google, Seznam). Pokud
jde o odkazy na jiných webech, nejčastěji se veřejnost dostala na web CzechInvestu ze stránek
ministerstva průmyslu a obchodu. Návštěvníci se
nejvíce zajímali o aplikaci eAccount, o Operační
program podnikání a inovace (OPPI) a aktuální
výzvy a programy podpory.

Bezplatná Zelená informační linka slouží od
svého vzniku v roce 2004 všem podnikatelům,
kteří mají zájem o informace týkající se podpory podnikání z evropských strukturálních fondů.
V roce 2010 bylo možné získat podporu z téměř
všech dotačních titulů spadajících pod OPPI,
i proto zaznamenali analytici strukturálních
fondů na čísle Zelené linky 800 800 777 celkem
14 270 telefonických dotazů. Bylo to téměř o dva
tisíce telefonátů více než v roce 2009. Od roku
2004, kdy informační linka vznikla, padlo už
60 592 dotazů.

One of CzechInvest’s important and most useful
communication tools is its website at www.czechinvest.org, which recorded 896,512 visits in 2010.
Each visit lasted three and a half minutes on average. The share of new visits comprised 29.53% of
the total. The largest number of visitors (42.64%)
accessed CzechInvest’s website directly, i.e. they
were aware of the website address. Another 42.08%
found the agency’s website via an internet search
engine (Google, Seznam). Where links to other
websites are concerned, the public most frequently
came to CzechInvest’s website from the website of
the Ministry of Industry and Trade. Visitors were
most interested in the eAccount application, Operational Programme Enterprise and Innovation
(OPEI), and current calls and aid programmes.

Since its inception in 2004, the toll-free Green Information Line has served all businesspeople who
are interested in information about business support from European structural funds. In 2010, it was
possible to receive support from almost all aid titles
under the Operational Programme Enterprise and
Innovation. Structural-funds analysts thus registered
a total of 14,270 enquiries submitted via the Green
Line at 800 800 777. This was nearly two thousand
more calls than in 2009. A total of 60,592 enquiries
have been handled via the Green Line since 2004.

Volající se nejčastěji ptali na to, jak správně pracovat s on-line aplikací pro předkládání projektů
eAccount, nejčastěji skloňovaným programem

Callers most frequently asked how to correctly work
with the eAccount on-line application for submitting projects. Among programmes, Eco-Energy was
the most common subject of enquiries. Questions

podpory byla Eko-energie. Velmi časté byly dotazy
na metodiku OPPI, nejvíce pak na dodržování pravidel pro výběr dodavatelů, čerpání podpory v rámci principu de minimis nebo třeba určení správné
velikosti podniku dle definice Evropské komise.
Čtvrtým a pátým nejčastěji konzultovaným tématem byly programy Nemovitosti a Rozvoj.

Programy OPPI – počet dotazů v roce 2010
OPEI Support Programmes – number of enquiries in 2010

Nejčastější témata dotazů Zelené linky v roce 2010
The most frequent topics of Green Line enquiries in 2010
Počet
Number

Zelená informační linka o podpoře podnikání je
žadatelům k dispozici každý všední den od 9 do
13 hodin. Podobně mohou zájemci o informace
o dotačních programech spravovaných agenturou
CzechInvest posílat své dotazy také na adresu programy@czechinvest.org, jejímž prostřednictvím
pracovníci CzechInvestu vloni odpověděli na téměř 2 000 dotazů.

1 800

1 558 1 285 1 124 920

904

887

557

535

249

229

211

125

86

62

21

1 600

eAccount
eAccount

2 362

Eko-energie
Eco-Energy Programme

1 558

1 200

Metodické dotazy/Metodika OPPI
Enquiries about methodology / OPEI methodology

1 452

1 000

Nemovitosti
Properties Programme

1 285

Rozvoj
Development Programme

1 124

1 400

800
600
400
200

about OPEI methodology were also very common,
pertaining mostly to compliance with supplier-selection rules, utilisation of aid within the de minimis
principle and, for example, determination of the
correct size of an enterprise according to the European Commission definition. The Properties and
Development Programmes were the fourth and
fifth most common subjects of consultation.
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Webové stránky
Website

The Green Line is available to applicants Monday
to Friday from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. Those interested in receiving information about aid programmes
administered by CzechInvest can also send their
enquiries by e-mail to programy@czechinvest.org,
via which CzechInvest employees handled nearly
2,000 requests last year.
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Komunikace s médii
Communication with the Media

Agentura CzechInvest vydala v roce 2010 celkem
117 tiskových zpráv. Většina z nich se týkala podpory podnikání. Významný prostor byl věnován také
nově zahájeným projektům jako CzechAccelerator
(8) nebo Gesher/Most (3), ale i těm zavedeným,
jako tomu bylo v případě Českých technologických
dnů (8).

zení provozu regionálních poboček CzechInvestu
v regionech v důsledku vládních škrtů. Zářijové
zprávy přinášely nejčastěji informace o příchodu
nových investorů, o situaci v průmyslových zónách a týkaly se také projektů CzechAccelerator
a Gesher/Most.

Informace o CzechInvestu se objevily v médiích
celkem 2 496krát. Nejvíc výstupů přinesl únor
(343) a září (300). V únoru média informovala
se zvýšenou intenzitou především o dotačních
programech Eko-energie, Potenciál, Spolupráce
– Klastry a Marketing, v nichž mohly tuzemské
firmy žádat o podporu z evropských dotací. Hojně se věnovala také investičním pobídkám a ome-

Celkem média zaujaly především cíle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v oblasti podpory
podnikatelů pro nadcházející rok a fakt, že stát
plánuje rychlejší proplácení dotací a snížení byrokracie. S vyšší frekvencí žurnalisté informovali
také o dění ve strategických průmyslových zónách, o čerpání prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace nebo o české ekonomické
diplomacii.

In 2010 CzechInvest issued a total of 117 press releases, most of which were about business support.
Significant coverage was also dedicated to both
newly initiated projects such as CzechAccelerator (eight press releases) and Gesher/Most (three
press releases), and well-established projects like
Czech Technology Days (eight press releases).

coverage to investment incentives and the restriction
of operations at CzechInvest’s regional offices due to
government cutbacks. Media coverage in September
most frequently featured information about the arrival
of new investors, the situation in industrial zones and
the CzechAccelerator and Gesher/Most projects.

Information about CzechInvest appeared in the media
a total of 2,496 times. The largest number of mentions
in the media occurred in February (343) and September (300). In February the media reported with heightened intensity primarily on the Eco-Energy, Potential,
Cooperation – Clusters and Marketing aid programmes, in which domestic firms could apply for aid from
European funds. The media also dedicated abundant

Z jednotlivých médií se CzechInvestu nejvíce věnovalo: agenturní zpravodajství ČTK a Mediafax (208),
E15 (86), Mf Dnes (78), Hospodářské noviny (75)
či Právo (55), z televizních a rozhlasových stanic pak
ČT24 (36).

Mediální výstupy týkající se CzechInvestu v roce 2010
Media outputs concerning CzechInvest in 2010
Celostátní deníky
Nationwide dailies

313

Regionální tituly – české a moravské
Regional publications – Bohemia and Moravia

357

Celostátní televize
Nationwide television

76

Celostátní a regionální rozhlas
Nationwide and regional radio

35

Agenturní zpravodajství (ČTK, Mediafax)
Press agencies (ČTK, Mediafax)

208

Oborové tituly
Professional journals

605

Cizojazyčné tituly (slovenština není započítána)
Foreign-language publications (not including Slovak)

The media outlets which dedicated the most coverage to CzechInvest were (print media) ČTK and
Mediafax press agency (208), E15 (86), Mf Dnes
(78), Hospodářské noviny (75) Právo (55), and
(television/radio) ČT24 (36).

Overall, the media showed interest primarily in the
objectives of the Ministry of Industry and Trade in
the area of support for enterprises in the coming year
and the fact that the state is planning to disburse aid
more rapidly and to reduce bureaucracy. With increased frequency, journalists also reported on happenings in strategic industrial zones, utilisation of funding from the Operational Programme Enterprise
and Innovation, and on Czech economic diplomacy.
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19

Ostatní (zahrnuje slovenská média )
Other (including Slovak media)

1 080

Celkem
Total

2 693

Centrála CzechInvestu
CzechInvest Headquarters

KontAKtY
contActs
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Štěpánská15
120 00 Praha
Česká republika

zelená inFoRMační linKA
o PRograMech PoDPoRy PoDniKání
(po – pá: 9 – 13h)

Tel.: +420 296 342 500
Fax: +420 296 342 502
E-mail: info@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Tel.: +420 800 800 777
E-mail: programy@czechinvest.org

Štěpánská15
120 00 Prague
Czech Republic

gReen inFoRMation line FoR
business suPPoRt PRograMMes
(Mon-Fri, 9:00 a.m. – 1:00 p.m.)

Tel.: +420 296 342 500
Fax: +420 296 342 502
E-mail: fdi@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Tel.: +420 800 800 777
E-mail: programy@czechinvest.org

KontAKtY
contActs

Zahraniční zastoupení
Foreign Offices

usa – neW yoRK

čína – Šanghaj

nĚMecKo – DÜsselDoRF

usa – KAliFoRnie

jaPonsKo – toKyo

velKá bRitánie
a iRsKo – lonDýn

sKAnDinávie

BNH - Bohemian National Hall
321 E 73rd Street
NY 10021, New York
U.S.A.

Level 18, suit 1825, No. 699 NanJing
West Road, Jing‘An District
200041 Shanghai

Martin-Luther-Platz 28
D-40212 Düsseldorf
Germany

440 N Wolfe Rd.
Sunnyvale, CA 94085
U.S.A.

2-16-14 Hiroo, Shibuya-ku
Czech Center 2F, Czech Embassy
Tokyo
Japan

26 Kensigton Palace Gardens
W8 4QY London
United Kingdom

Štěpánská 15
120 00 Praha
Česká republika

Tel.: +1 347 216 93 55
E-mail: newyork@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Tel.: +86 21 61413845
+86 13817792614
E-mail:china@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Tel.: +49 211 250 56 190
Fax: +49 211 250 56 192
E-mail: germany@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Tel.: +1 (408) 524 1690
+ 1 (415) 794 0665
E-mail: california@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Tel.: +81-3-3486-0329
Fax: +81-3-3486-0328
E-mail: tokyo@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Tel.: +44 20 7221 9663
+44 77 8523 1520
E-mail: london@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Tel.: +420 296 342 420
+46 721 602 196
E-mail: scandinavia@czechinvest.org
www.czechinvest.org

usa – neW yoRK

china – shanghai

geRMany – DÜsselDoRF

usa – caliFoRnia

jaPan – toKyo

gReat bRitain
anD iRelanD – lonDon

scanDinavia

BNH - Bohemian National Hall
321 E 73rd Street
NY 10021, New York
U.S.A.

Level 18, suit 1825, No. 699 NanJing
West Road, Jing‘An District
200041 Shanghai

Martin-Luther-Platz 28
D-40212 Düsseldorf
Germany

440 N Wolfe Rd.
Sunnyvale, CA 94085
U.S.A.

2-16-14 Hiroo, Shibuya-ku
Czech Center 2F, Czech Embassy
Tokyo
Japan

26 Kensigton Palace Gardens
W8 4QY London
United Kingdom

Štěpánská 15
120 00 Prague
Czech Republic

Tel.: +1 347 216 93 55
E-mail: newyork@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Tel.: +86 21 61413845
+86 13817792614
E-mail:china@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Tel.: +49 211 250 56 190
Fax: +49 211 250 56 192
E-mail: germany@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Tel.: +1 (408) 524 1690
+ 1 (415) 794 0665
E-mail: california@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Tel.: +81-3-3486-0329
Fax: +81-3-3486-0328
E-mail: tokyo@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Tel.: +44 20 7221 9663
+44 77 8523 1520
E-mail: london@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Tel.: +420 296 342 420
+46 721 602 196
E-mail: scandinavia@czechinvest.org
www.czechinvest.org
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Regionální zastoupení
Regional Offices

střeDočesKý Kra j

ÚstecKý Kra j

jihočesKý Kra j

libeRecKý Kra j

zlínsKý Kra j

PaRDubicKý Kra j

PlzeňsKý Kra j

KARlovaRsKý Kra j

Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Mírové náměstí 34
400 01 Ústí nad Labem

Husova 5
370 01 České Budějovice

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

Vavrečkova 5262
23. budova arealu Svit
761 01 Zlín

K vinici 1256
530 02 Pardubice

Vědeckotechnický park Plzeň
Budova A
Teslova 3, 301 01 Plzeň

Na Vyhlídce 53
360 01 Karlovy Vary

Tel.: +420 296 342 553
Fax: +420 234 703 566
E-mail: praha@czechinvest.org

Tel.: +420 475 201 158
+420 475 200 960
Fax: +420 475 201 135
E-mail: ustinadlabem@czechinvest.org

Tel.: +420 387 962 413 – 6
Fax: +420 387 962 424
E-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org

Tel.: +420 482 710 353
+420 482 710 065
Fax: +420 485 105 517
E-mail: liberec@czechinvest.org

Tel.: +420 573 776 260
Fax: +420 573 776 265
E-mail: zlin@czechinvest.org

Tel.: +420 466 616 147
Fax: +420 466 616 702
E-mail: pardubice@czechinvest.org

Tel.: +420 378 056 630-3
Fax: +420 378 056 634
E-mail: plzen@czechinvest.org

Tel.: +420 353 116 226
Tel.: +420 353 116 222
Fax: +420 353 116 301
E-mail: karlovyvary@czechinvest.org

central boheMia Region

Ústí Region

south boheMia Region

libeRec Region

zlín Region

PaRDubice Region

Plzeň Region

KARlovy vaRy Region

Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Mírové náměstí 34
400 01 Ústí nad Labem

Husova 5
370 01 České Budějovice

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

Vavrečkova 5262
23. budova arealu Svit
761 01 Zlín

K vinici 1256
530 02 Pardubice

Plzen Science and Technology Park
Building A
Teslova 3, 301 01 Plzeň

Na Vyhlídce 53
360 01 Karlovy Vary

Tel.: +420 296 342 553
Fax: +420 234 703 566
E-mail: praha@czechinvest.org

Tel.: +420 475 201 158
+420 475 200 960
Fax: +420 475 201 135
E-mail: ustinadlabem@czechinvest.org

Tel.: +420 387 962 413 – 6
Fax: +420 387 962 424
E-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org

Tel.: +420 482 710 353
+420 482 710 065
Fax: +420 485 105 517
E-mail: liberec@czechinvest.org

Tel.: +420 573 776 260
Fax: +420 573 776 265
E-mail: zlin@czechinvest.org

Tel.: +420 466 616 147
Fax: +420 466 616 702
E-mail: pardubice@czechinvest.org

Tel.: +420 378 056 630-3
Fax: +420 378 056 634
E-mail: plzen@czechinvest.org

Tel.: +420 353 116 226
Tel.: +420 353 116 222
Fax: +420 353 116 301
E-mail: karlovyvary@czechinvest.org
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KontAKtY
contActs

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Královéhradecký kraj

Komenského 31
586 01 Jihlava

Spielberk Office Centre
Holandská 3 (Vila K – 4. patro)
639 00 Brno

Jeremenkova 40 B
772 01 Olomouc

Na Hradbách 18
702 00 Ostrava

RegioCentrum Nový pivovar
Soukenická 54/8
500 03 Hradec Králové

Tel: +420 543 422 780 – 5
Fax: +420 543 422 795
E-mail: brno@czechinvest.org

Tel.: +420 587 332 186
Fax: +420 587 332 195
E-mail: olomouc@czechinvest.org

Tel.: +420 595 198 480 – 1
Fax: +420 595 198 488
E-mail: ostrava@czechinvest.org

Tel: 495 817 711
Fax: 495 817 710
E-mail:hradeckralove@czechinvest.org

Vysočina region

South Moravia

Olomouc region

Moravia – Silesia region

Hradec Králové region

Komenského 31
586 01 Jihlava

Spielberk Office Centre
Holandská 3 (Vila K – 4. patro)
639 00 Brno

Jeremenkova 40 B
772 01 Olomouc

Na Hradbách 18
702 00 Ostrava

RegioCentrum Nový pivovar
Soukenická 54/8
500 03 Hradec Králové

Tel: +420 543 422 780 – 5
Fax: +420 543 422 795
E-mail: brno@czechinvest.org

Tel.: +420 587 332 186
Fax: +420 587 332 195
E-mail: olomouc@czechinvest.org

Tel.: +420 595 198 480 – 1
Fax: +420 595 198 488
E-mail: ostrava@czechinvest.org

Tel: 495 817 711
Fax: 495 817 710
E-mail:hradeckralove@czechinvest.org

Tel.: +420 567 155 197
Fax: +420 567 300 703
E-mail: jihlava@czechinvest.org

Tel.: +420 567 155 197
Fax: +420 567 300 703
E-mail: jihlava@czechinvest.org
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