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Milan Urban
ministr průmyslu a obchodu
Minister of Industry and Trade

Motto:

Motto:

“Česká ekonomika je ve formě a naše firmy dokáží obstát
v globální konkurenci. Vedle faktu, že jsou Češi chytré hlavy, na
tom mají velký podíl také zahraniční investoři, kteří přicházejí
s know-how a kapitálem. V řadě případů výrazně ovlivňují sektor
menších podniků, které mají šanci uplatnit se jako
subdodavatelské kapacity, a tak stimulují jejich rozvoj. Za tím
vším stojí velké úsilí CzechInvestu, který je pro mě značkou

“The Czech economy is in good form, and our companies have
proven that they can stand up to global competition. In addition to the
role played by the innate abilities of the Czech people, foreign
investors also have a large share in the economy's success through
their provision of know-how and capital. In a range of cases they have
markedly influenced the sector of smaller enterprises, which thus
have a chance to assert themselves as suppliers, thereby stimulating
their development. Behind all of this are the efforts of CzechInvest,

špičkového výkonu a kvality.”

which for me is the mark of top performance and quality.”
Ing. Milan Urban
ministr průmyslu a obchodu

Ing. Milan Urban
Minister of Industry and Trade

Motto:

Motto:

“Posláním agentury CzechInvest je zajistit maximální možnou
synergii podpory investic, podpory technologického rozvoje
a podnikání. Další vylepšování obchodní bilance ČR rekordním
přílivem zahraničních investic a růst českých subdodávek pro
zahraniční investory je výsledkem dobře fungujícího

“CzechInvest's mission is to ensure the maximum possible
synergy of business and support for investment and
technological development. The further improvement of the
Czech Republic's trade balance through the inflow of foreign
investment and the growth of Czech suppliers for foreign
investors is the outcome of work by a finely tuned mechanism,

mechanismu, kterým agentura CzechInvest bezesporu je!”

which CzechInvest undoubtedly is.”
JUDr. Ing. Robert Szurman
náměstek ministra
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ROLE CZECHINVESTU
THE ROLE OF CZECHINVEST
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je
státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu
průmyslu a obchodu ČR. Vznikla 2. ledna 2004 sloučením
s dalšími dvěma agenturami ministerstva - s Agenturou pro rozvoj
podnikání (ARP) a Agenturou pro rozvoj průmyslu ČR
(CzechIndustry).

CzechInvest, the Investment and Business Development Agency,
isanorganizationoftheMinistryofIndustryandTradeoftheCzech
Republic (MIT). The agency in its current form originated on 2 January
2004 through a merger with two other agencies of the Ministry: the
Business Development Agency (BDA) and the Agency for Development
ofIndustryoftheCzechRepublic(CzechIndustry).

Hlavním úkolem původního CzechInvestu, který byl založen
v roce 1992, byla propagace České republiky jako ideálního místa
pro zahraniční investice a současně podpora přílivu přímých
zahraničních investic do České republiky.

The main task of the original CzechInvest, which was established
in 1992, was to promote the Czech Republic as an ideal place for
foreign investment while at the same time supporting the inflow
of foreign direct investment into the Czech Republic.

Hlavním posláním nového CzechInvestu je podpora
konkurenceschopnosti českých podnikatelů. Zejména
se jedná o podporu zpracovatelského průmyslu a inovací (cílenou
podporou vzniku inkubátorů, vědeckotechnických parků
a klastrů) prostřednictvím Operačního programu Průmysl
a podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

The primary mission of the new CzechInvest is to support
the competitiveness of Czech businesses. This especially
concerns support for the manufacturing industry and innovation
(incubators, science and technology parks) through the
Operational Programme Industry and Enterprise of the Ministry of
Industry and Trade of the Czech Republic.

K rozvoji domácích společností a vzniku nových firem přispívá
CzechInvest prostřednictvím svých služeb, rozvojových
programů a práce na zlepšování podnikatelského prostředí.
Zároveň zůstává výhradním příjemcem žádostí o poskytnutí
investičních pobídek a jeho úkolem je i nadále získávání přímých
zahraničních investic pro ČR.

Through its services, development programmes and work to improve
the business environment, CzechInvest contributes to the development
ofdomesticcompaniesandtheestablishmentofnewfirms.Atthesame
time, the agency remains the sole recipient of applications for the
granting of investment incentives, and gaining foreign direct
investmentsfortheCRcontinuestobeamongitsmaintasks.

V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a EU
tak vzniklo jedno kontaktní místo, kde domácí i zahraniční
podnikatelé dostanou kvalitní informace o veškerých formách
podpory podnikání v ČR, a kde si mohou o jednotlivé druhy
podpor také zažádat. Své služby CzechInvest nabízí ve všech
krajských městech.

Within the context of simplified communication between the
state, entrepreneurs and the EU, one point of contact has arisen
where domestic and foreign entrepreneurs obtain high-quality
information on all forms of business support in the Czech
Republic, and where they can apply for individual types of
support. CzechInvest offers its services in all regional capitals.

CzechInvest je držitelem certifikátu ISO 9001:2000
Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na kvalitu
poskytovaných služeb se CzechInvest rozhodl vybudovat
systém managementu jakosti podle požadavků normy ISO
9001:2000. Stvrzující certifikát od společnosti Det Norske
Veritas, který pokrývá veškeré služby poskytované
CzechInvestem v České republice i v zahraničí v oblasti
podpory přílivu zahraničních investic, rozvoje domácích
podniků, vzniku nových firem a rozvoje podnikatelského
prostředí, obdržela agentura v prosinci 2004. V roce 2005 pak
agentura prošla dohledovým auditem, při kterém tento
certifikát znovu obhájila.

CzechInvest is a holder of the ISO 9001:2000 certificate
With respect to the ever-increasing demands for quality of
provided services, CzechInvest undertook to build a system of
quality-management in accordance with the requirements of the
ISO 9001:2000 standard. The certificate of confirmation, which
covers all services provided by CzechInvest in the Czech
Republic and abroad in the area of supporting the inflow of
foreign investments, development of domestic businesses, the
establishment of new companies and development of the
business environment, was awarded to the agency by Det Norske
Veritas in 2004. The agency underwent an inspection audit in
2005, whereby its certification was renewed.
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Tomáš Hruda
generální ředitel agentury CzechInvest
Chief Executive Officer, CzechInvest

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

FOREWORD BY THE CEO
Troufám si tvrdit, že agentura CzechInvest se během roku 2005
stala mezi malými a středními podnikateli mnohem známější než
kdykoli dřív. Nabídka našich služeb se neustále rozšiřuje.
Podnikatelé nás už dávno nevyhledávají pouze v souvislosti
s Operačním programem Průmysl a podnikání, jehož
prostřednictvím lze získat přímou dotaci na řadu aktivit počínaje
výstavbou nemovitostí a konče školením zaměstnanců, ale také
kvůli množství původních produktů z naší dílny. Bedlivě
sledujeme situaci v českém podnikatelském prostředí a snažíme
se působit v oblastech, kde cítíme absenci patřičných nástrojů
nebo kde by se komerční instituce z důvodu malé finanční
návratnosti neangažovaly. Významným projektem pro malé
a střední podnikatele bylo v roce 2005 spuštění Národního
registru poradců. Jedná se o unikátní databázi prověřených
poradců pro různá odvětví podnikových činností. Povedlo se
nám také zahájit implementaci standardu Investors in People
v České republice, což je jediný mezinárodně uznávaný standard
v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Tím výčet našich
vlastních produktů zdaleka nekončí - všechny ostatní novinky
představí moji kolegové. Vážíme si schopných lidí a jejich nápadů
a oceňujeme odvahu, s jakou se pouštějí do realizace. Abychom
je podpořili, připravili jsme speciální prestižní ocenění
„Podnikatelský projekt roku“, jímž chceme vzdát hold
nejzajímavějším projektům, které byly dotovány z Operačního
programu Průmysl a podnikání.
V oblasti lákání zahraničních investic máme za sebou velmi
úspěšný rok. Povedlo se nám spolupracovat na celkem 154
investičních projektech, což je doposud nejvíce v celé historii
agentury CzechInvest. Díky těmto investičním projektům
zahraničních i českých firem by mělo v České republice
v nejbližších letech vzniknout téměř dvacet dva tisíc nových
pracovních míst. Vysoký počet projektů je potěšitelný údaj,
z něhož vyplývá velká variabilita podnikatelského sektoru. Tento
výroční zpráva
annual report

2005

I venture to assert that during 2005 CzechInvest became even
more well-known among small and medium-sized enterprises
than ever before, while we have continued to expand our range of
services. Entrepreneurs have long turned to us not only in
connection with the Operational Programme Industry and
Enterprise, through which direct grants can be obtained for
a number of activities ranging from real estate development to
employee training, but also because of the number of original
products and services that we provide. We closely follow the
situation in the Czech business environment, and we endeavour
to operate in areas where we perceive an absence of pertinent
tools or where for reasons of limited financial return commercial
institutions do not operate. The launch of the National Registry of
Consultants represented a significant project for small and
medium-sized enterprises. This concerns a unique database of
approved consultants for various fields of business operations.
We successfully commenced implementation in the Czech
Republic of the Investors in People standard, which is the only
internationally recognized standard in the area of human
resources management and development. And there were other
new developments which will be presented by my colleagues. We
value capable people and their ideas, and we appreciate the
fortitude with which they embark on the realization of those ideas.
In order to support them in their efforts, we have prepared the
prestigious “Business Project of the Year” award with which we
want to pay tribute to the most important projects that were
assisted by the Operational Programme Industry and Enterprise.
In the area of attracting foreign investment, 2005 turned out to be
a successful year for CzechInvest. We successfully took part in
a total of 154 investment projects, which to date is the largest
number of new projects in CzechInvest's history. Thanks to these
investment projects of foreign and Czech companies, almost
twenty-two thousand new jobs should be created in the Czech
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vývoj také naznačuje, že tahouny ekonomiky budou stále víc
střední firmy. V investicích s vysokou přidanou hodnotou, o které
je v mezinárodním měřítku největší boj, jsme si také udrželi
vysokou úspěšnost. Povedlo se nám zprostředkovat 39 projektů
z oblasti výzkumu, vývoje a strategických služeb. A co je vůbec
nejdůležitější, značnou část všech nových investic se nám
podařilo nasměrovat do regionů, které jsou postiženy největší
mírou nezaměstnanosti, tedy do Moravskoslezského
a Ústeckého kraje.
Ke konci roku jsme se začali připravovat na nové kompetence
v oblasti aplikovaného výzkumu. Do budoucna bychom se rádi
stali centrem, kde se soustředí veškeré know-how této
problematiky a které bude nápomocné při získávání jak
informací, tak i financí na konkrétní projekty. Chtěli bychom
posílit vazby výzkumu na průmysl, aby docházelo k uplatnění
získaných poznatků v praxi. Jsme přesvědčeni, že jen ty země,
které podporují vlastní výzkum, se mohou zařadit mezi skutečně
vyspělé. Na tomto poli nás čeká velký kus práce.
I když byl rok 2005 poměrně úspěšný, budeme dále pracovat na
tom, abychom na základě doporučení podnikatelů i investorů
naše služby neustále zdokonalovali. Chtěl bych poděkovat všem
z CzechInvestu za jejich vynikající práci nejen v minulém roce
a také jim popřát hodně sil do let příštích. Před námi je mnoho
zajímavých i náročných úkolů a jsem přesvědčen o tom, že vše
zvládneme nejen ke spokojenosti naší, ale především našich
klientů.

Tomáš Hruda
generální ředitel agentury CzechInvest

Republic in coming years. The large number of projects is
a gratifying indicator which illustrates the great variability of the
business sector. Medium-sized enterprises will continue to form
the engine of the economy. We also maintained a high level of
success in investments with high added value, which are the
subject of the fiercest competition on the international scale. We
were successful in mediating 39 projects in the areas of research,
development, and business support services. And what is most
important is that we successfully steered a significant proportion
of all new investments to regions affected by the highest rates of
unemployment, i.e. the Moravia-Silesia and Ústí Regions.
At the end of the year we began to make preparations for new
competencies in the area of applied research. In the future, we
would like to become a centre where all know-how regarding
these issues is concentrated, and which will be of assistance with
obtaining information as well as with financing specific projects.
We would like to strengthen the ties between research and
industry so that acquired knowledge will be used in practice. We
are convinced that only those countries which support research
can rank among the truly advanced nations. In this regard, we
have our work cut out for us.
Even though 2005 was relatively successful, we will endeavour to
further perfect our services based on the recommendations of
entrepreneurs and investors. We would like not only to thank
everyone at CzechInvest for their excellent work in the past year,
but to wish them the strength to continue to succeed in coming
years. There are many interesting and demanding tasks ahead of
us, and I am convinced that we will manage to satisfy not only
ourselves, but above all our clients as well.

Tomas Hruda
Chief Executive Officer, CzechInvest
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ŘÍDÍCÍ VÝBOR
STEERING COMMITTEE
Řídicí výbor je poradním orgánem agentury CzechInvest.
Zasedání výboru proběhlo v červnu roku 2005 a hlavními body
jednání byly stav implementace strukturálních fondů,
optimalizace organizační struktury agentury a závěry z výsledků
kontroly Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro další činnost
agentury.Vzhledem k personálním změnám v CzechInvestu,
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu práce a sociálních
věcí ČR a Sdružení pro zahraniční investice AFI došlo ke konci
roku 2005 ke jmenování čtyř nových členů Řídicího výboru.
ŘÍDICÍ VÝBOR
-- projednává koncepční záměry a celkovou strategii činnosti
agentury a předkládá k nim svá doporučení
-- projednává Výroční zprávu o činnosti agentury
-- v souvislosti s praktickou činností agentury zabezpečuje
spolupráci vládních orgánů, podnikatelských organizací
a institucí v Řídicím výboru zastoupených

SEZNAM ČLENŮ ŘÍDICÍHO VÝBORU V ROCE 2005
Mgr. Martin Turnovský, MBA
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, předseda ŘV CI
Ing. Radomil Novák
CzechInvest
Mgr. Tomáš Hruda
CzechInvest
Mgr. Ivana Hanačíková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Mgr. Marek Jahůdka
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Tomáš Husák
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
JUDr. Václav Rombald
Ministerstvo financí ČR
Ing. Tomáš Špiroch
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ing. Eva Šmejkalová
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
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The Steering Committee is the advisory body of CzechInvest.
A session of the committee took place in June 2005 and the main
issues of the meeting were the status of Structural Funds
implementation, optimisation of the agency's organizational
structure, and the conclusions drawn from the results of
an inspection by the MIT for the agency's further operation.
Owing to the personnel changes within CzechInvest, the Ministry
for Regional Development of the Czech Republic (MRD), the
Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic
(MLSA), and the Association for Foreign Investment (AFI),
four new members were named to the Steering Committee at the
end of 2005.

THE STEERING COMMITTEE
-- discusses the conceptual aims and general operating strategy
of the agency, and makes related recommendations
-- discusses the agency's Annual Report
-- in connection with the agency's practical activities, secures the
cooperation of government bodies, business organizations
and institutions represented on the Steering Committee

STEERING COMMITTEE MEMBERS IN 2005
Martin Turnovsky, MBA
Ministry of Industry and Trade
(Chairman of the Steering Committee CI)
Radomil Novak
CzechInvest
Tomas Hruda
CzechInvest
Ivana Hanacokova
Ministry for Regional Development of the Czech Republic
Marek Jahudka
Ministry for Regional Development of the Czech Republic
Tomas Husak
Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Vaclav Rombald
Ministry of Finance of the Czech Republic
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Dr. Ing. Jaromír Drábek
Hospodářská komora ČR

Eva Smejkalova
Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic

Ing. Zdeněk Liška
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Jaromir Drabek
Czech Chamber of Commerce

Jan Wiesner
Svaz českých a moravských výrobních družstev

Zdenek Liska
Confederation of Industry of the Czech Republic

Ing. Břetislav Ošťádal
Asociace MSP a živnostníků ČR

Jan Wiesner
Union of Czech Production Cooperatives

Ing. Ladislav Macka
Českomoravská záruční a rozvojová banka

Bretislav Ostadal
Association of Small and Medium-sized Enterprises and Selfemployed Entrepreneurs of the Czech Republic

Ing. Vladimír Tajzler
Sdružení podnikatelů ČR
Ing. Jan A. Havelka
Sdružení pro zahraniční investice AFI
Ing. Martin Slabý
Sdružení pro zahraniční investice AFI

Ladislav Macka
Czech-Moravian Guarantee and Development Bank
Vladimir Tajzler
Association of Entrepreneurs of the Czech Republic
Jan A. Havelka
Association for Foreign Investment
Martin Slaby
Association for Foreign Investment
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
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HODNOTY CZECHINVESTU
CZECHINVEST´S VALUES
ROZVOJ ČESKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

DEVELOPMENT OF THE CZECH ECONOMY

— SMYSL NAŠÍ PRÁCE
-- Naše aktivity vedou k rozvoji České republiky.
-- Respektujeme životní prostředí a potřeby současné i budoucí
generace.
-- Pracujeme v souladu s českou i evropskou legislativou
a etickými principy.
-- Svými aktivitami přispíváme k dobré pověsti ČR v zahraničí.

— THE PURPOSE OF OUR WORK
-- Our activities contribute to the development of the Czech
Republic
-- We respect the environment and the needs of the current
and future generations
-- We work in accordance with Czech and European legislation
and ethics principles
-- Our activities contribute to the Czech Republic's good
reputation abroad

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA
— MĚŘÍTKO NAŠÍ VÝKONNOSTI
-- Snažíme se předvídat potřeby našich klientů.
-- Ke klientům přistupujeme s respektem a odpovědností.
-- Pracujeme pružně, spolehlivě a klientům garantujeme vysokou
kvalitu odvedené práce.

CUSTOMER SATISFACTION
— THE MEASURE OF OUR PERFORMANCE
-- We endeavour to anticipate our clients' needs
-- We take a respectful and responsible approach to clients
-- We work flexibly and reliably, guaranteeing the high quality
of the work performed for our clients

NÁŠ TÝM
— KLÍČ K ÚSPĚCHU
-- Tvoříme výkonný a přátelský tým, otevřeně komunikujeme
a vzájemně se podporujeme.
-- Každý má stejnou příležitost k uplatnění svých nápadů.
-- Vážíme si práce druhého a sebe navzájem.

INOVACE
— CESTA NAŠEHO ROZVOJE
-- Neustálou změnu chápeme jako jedinečnou příležitost ke
zdokonalení a růstu.
-- Usilujeme o neustálé zlepšování vnitřních procesů naší
agentury.
-- Jsme hrdí na svou práci a úspěchy, ale neusínáme na vavřínech.

výroční zpráva
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OUR TEAM
— THE KEY TO SUCCESS
-- We comprise a capable and friendly team whose members
openly communicate with and support each other
-- All team members have the same opportunity to put their
ideas forward
-- We value the work of others as well as our own

INNOVATION
— THE PATH OF OUR DEVELOPMENT
-- We understand that continuous change represents a unique
opportunity for perfection and growth
-- We strive to continually improve our agency's internal
processes
-- We are proud of our work and success, but we do not rest on
our laurels
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KLÍČOVÉ UDÁLOSTI CZECHINVESTU V ROCE 2005
KEY EVENTS OF 2005
13. leden

13 January

17. leden

spuštění programu
Poradenství, díky
kterému mohou malí
a střední podnikatelé
získat dotace na
poradenské a vzdělávací služby

launch of the
Consultancy Programme,
thanks to which small
and medium-sized
enterprises can obtain
grants for consultancy
and education service

novým ředitelem
zastoupení
CzechInvestu
v Japonsku se stává
Tomáš Hruda, do té
doby ředitel odboru
investičních projektů

15. duben
spuštění programu
Profese, díky kterému
budou podnikatelé
snáze financovat
odborné vzdělávací
aktivity

17 January
Tomas Hruda,
previously the director
of the Investment
Projects Department,
becomes the director of
CzechInvest's Japan
office

26. leden

26 January

zahájena série seminářů
Finanční fóra, která jsou
určena zejména menším
a středním podnikům

commencement of
a series of seminars,
Financial Forums, which
are intended especially
for small and mediumsized enterprises

8. únor

8 February

24. březen

24 March

zahájení Veletrhu
dodavatelských
příležitostí u japonských
společností působících
v ČR

opening of the Trade
Fair of Supplier
Opportunities at
Japanese Companies
Operating in the CR

Subdodavatel roku
- CzechInvest spolu se
Sdružením pro
zahraniční investice AFI
předal ocenění nejlepším
českým dodavatelům
nadnárodních
společností v roce 2004

Supplier of the Year
- CzechInvest, together
with the Association for
Foreign Investment,
presented awards to the
best Czech suppliers of
multinational
companies in 2004

15 April
launch of the Profession
Programme, thanks to
which entrepreneurs
will be able to more
simply finance specialist
education activities

malé a střední podniky
v ČR se mohou zapojit
do Projektu podpory
českých dodavatelů,
který otevírá agentura
CzechInvest

31. květen
automobilka TPCA
v Kolíně rozjíždí výrobu

2. květen

31 May
carmaker TPCA
launches production
in Kolín

2 May
small and medium-sized
enterprises in the Czech
Republic can join in the
Czech Supplier Support
Project launched by
CzechInvest

30. květen

30 May

mezinárodní klastrová
konference probíhá
v Brně ve spolupráci
s OECD a Jihomoravským inovačním
centrem

the International
Clusters Conference
takes place in Brno
in cooperation with the
OECD and the South
Moravian Innovation
Centre

7. červen

7 June

Investor roku
- CzechInvest spolu se
Sdružením pro
zahraniční investice AFI
ocenil nejúspěšnější
investory za rok 2004

Investor of the Year
- CzechInvest, together
with the Association for
Foreign Investment,
presents the awards for
the most successful
investors of 2004

1. červenec

1 July

15. červenec

15 July

20. červenec

20 July

agentura CzechInvest
změnila organizační
strukturu

CzechInvest changes its
organisational structure

novým ředitelem
zastoupení
CzechInvestu v Bruselu
se stává Aleš Hála, který
do té doby působil
v odboru zahraničního
marketingu

Ales Hala, previously of
the Foreign Marketing
Department, becomes
the new director of
CzechInvest's Brussels
office

ředitelem nově vzniklé
Divize podpory
podnikání se stává
Luboš Lukasík

Lubos Lukasik becomes
director of the newly
established Company
Competitiveness
Division

výroční zpráva
annual report

2005
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KLÍČOVÉ UDÁLOSTI CZECHINVESTU V ROCE 2005
KEY EVENTS OF 2005
1 August

1. září

1 September

26. září

26 September

Jaromir Cernik, previously
head of the Department of
Advanced Technologies
and Innovations, becomes
the new director of
CzechInvest's Hong Kong
office

ředitelem nově vzniklé
Divize podpory investic
a aplikovaného výzkumu
se stává René Samek
dosavadní ředitel
zastoupení agentury
CzechInvest pro Velkou
Británii a Irsko

Rene Samek, previously
the head of CzechInvest's
office for Great Britain
and Ireland, is named
director of the newly
created Investment and
Applied Research
Support Division

zveřejněn Národní
registr poradců, který
umožní podnikatelům
přístup k velkému počtu
vysoce kvalifikovaných
konzultantů

launch of the National
Registry of Consultants,
which enables
entrepreneurs to access
a large number of highly
qualified consultants

1. srpen
novým ředitelem
zastoupení CzechInvestu
v Hongkongu se stává
Jaromír Černík, do té
doby vedoucí oddělení
vyspělých technologií
a inovací

27. září

27 September

6. říjen

6 October

vychází příručka „Jak
napsat podnikatelský
plán aneb kudy vede
cesta k úspěchu“, která
zpracovává
problematiku
podnikatelského plánu

the handbook How to
Write a Business Plan,
or Where the Road to
Success Leads, which
addresses problems
associated with
business plans, is
published

ředitelkou zastoupení
CzechInvestu pro
Velkou Británii a Irsko
byla jmenována Hana
Chlebná, dosavadní
náměstkyně
generálního ředitele

Hana Chlebna
previously the agency's
deputy CEO, is named
director of
CzechInvest's office for
Great Britain and Ireland

26. říjen

26 October

27. říjen

27 October

1. listopad

1 November

Průmyslová zóna roku
- CzechInvest spolu se
Sdružením pro
zahraniční investice AFI
ocenil nejúspěšnější
průmyslové zóny za rok
2004

Industrial Zone of the Year
- CzechInvest, together
with the Association for
Foreign Investment,
presents the awards for
the most successful
industrial zones of 2004

spuštění programu
Konkurenceschopnost,
díky kterému mohou
malí a střední
podnikatelé získat až
padesátiprocentní
dotaci na poradenské
služby

launch of the
Competitiveness
Programme, thanks to
which small and mediumsized enterprises can
obtain a grant of up to
fifty percent of costs for
consultancy services

novým generálním
ředitelem CzechInvestu
se stává dosavadní
ředitel zahraničního
zastoupení v Japonsku
Tomáš Hruda

Tomas Hruda,
previously the director
of CzechInvest's Japan
office, becomes the
agency's new CEO

8. listopad

8 November

23. listopad

prvních deset firem,
které se zúčastnily
pilotního projektu
zavádění standardu
Investors in People (IIP),
obdrželo certifikáty

the first ten companies
to participate in the pilot
project introducing the
Investors in People
standard receive IIP
certificates

sedmadvacet poradců
převzalo certifikáty
speciálního tréninkového
programu pro poradce
malých a středních podniků
Create Competition for
Competitiveness C3 Growth

23 November
twenty-seven consultants
receive certificates from
the special training
programme called Create
Competition for
Competitiveness C3
Growth for consultants of
small and medium-sized
enterprises

výroční zpráva
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13. prosinec

13 December

spuštění unikátního
bioportálu
www.gate2biotech.com,
který vytvořilo
Jihomoravské inovační
centrum (JIC) ve
spolupráci s CzechInvestem

launch of the unique
bio-portal
www.gate2biotech.com,
which was created by
the South Moravian
Innovation Centre in
cooperation with
CzechInvest
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Snadnější přístup k fondům

Evropské unie

Easier access to

European Union funds

Karolína Bočková
výkonná ředitelka
Chief Operating Officer

VÝKONNÁ ŘEDITELKA
CHIEF OPERATING OFFICER
“K dlouhodobě úspěšnému fungování
organizace je třeba efektivní systém řízení
i nadšení pro věc.”

“The long-term successful functioning of an
organisation requires an efficient management
system and enthusiasm for the cause.”

Z hlediska interního řízení prošel CzechInvest v roce 2005
zásadní změnou. Rozhodli jsme se posoudit aktuální strukturu
CzechInvestu a na základě výsledků provedené nezávislé
analýzy navrhnout novou podobu interního uspořádání.
Základním výchozím bodem se stalo posouzení organizační
struktury vzhledem k nastaveným hlavním procesům, službám
a činnostem, a dále zaměření na silná a slabá místa organizace.
Důležitou součástí projektu se také stala identifikace rozdělení
časových kapacit mezi jednotlivé činnosti a zohlednění
budoucích potřeb organizace (např. příprava na programovací
období strukturálních fondů pro léta 2007 - 2013, nová agenda
v oblasti vědy a výzkumu apod.). Následně byl ustanoven interní
tým napříč divizemi a útvary, který pomohl připravit CzechInvest
na zavedení nové struktury tak, aby tento přechod nijak nenarušil
běžný chod organizace, zejména ve vztahu k našim klientům
a partnerům. Všechny kroky vyústily v transformaci vnitřního
uspořádání agentury do nové podoby s platností od
1. července 2005.

From the perspective of internal management, CzechInvest
underwent a fundamental change in 2005. We decided to assess
the current structure of CzechInvest and, on the basis of the
results of an independent analysis, to propose a new form for the
internal organization of the agency. The basic point of departure
was an assessment of the organizational structure focused on
the strengths and weaknesses of the organization with a view to
the adjusted main processes, services and activities. Another
important part of the project was the identification of the
distribution of time capacities among individual activities and
consideration of the organization's future needs (for example,
preparation for the programming period for Structural Funds for
2007-2013, a new agenda in the area of science and research,
etc.). An internal team was subsequently established across
departments and sections, which helped prepare CzechInvest
for the introduction of the new structure so that this transition
would in no way disturb the usual operation of the organization,
especially with respect to our clients and partners. All measures
taken resulted in the transformation of the internal organization of
the agency into a new form with effect from 1 July 2005.

V souvislosti se změnou organizační struktury byla rovněž
provedena komplexní revize vnitřních předpisů a úprava systému
řízení managementu jakosti v agentuře. Nově nastavený systém
prošel zátěžovou zkouškou v lednu 2006 při dohledovém auditu
certifikační společnosti Det Norske Veritas. Tento audit se
zaměřil zejména na přístup k zákazníkům, efektivitu nové
organizační struktury a externí komunikaci se zainteresovanými
stranami, a potvrdil vysokou kvalitu vnitřních procesů a služeb.
CzechInvest si tak byl i po velké změně schopen obhájit a udržet
mezinárodně uznávaný certifikát kvality ISO 9001:2000.
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In connection with the change of the organizational structure,
a comprehensive revision of the internal regulations was also
performed, as was a modification of the system of quality-control
management within the agency. The newly adjusted system
underwent an intensive trial in January 2006 during an inspection
audit by the certification company Det Norske Veritas. The audit
was focused especially on the approach to customers, the
effectiveness of the new organizational structure, and external
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V roce 2005 přešly pod přímé řízení výkonné ředitelky tři odbory:
odbor legislativy a podnikatelského prostředí, odbor externí
komunikace a sekretariát. Odbor legislativy a podnikatelského
prostředí se věnuje identifikaci bariér podnikatelského prostředí
České republiky a podílí se na práci Rady pro rozvoj
podnikatelského prostředí (RRPP), zejména s ohledem na
koordinaci vybraných pracovních skupin Rady a ve spolupráci
s MPO na zajišťování celkového chodu RRPP po organizační
stránce. Sekretariát je naproti tomu zaměřen interně na
zajišťování administrativního chodu kanceláře generálního
ředitele a výkonné ředitelky CzechInvestu. Výsledkům odboru
externí komunikace se věnuje samostatná část této výroční
zprávy.
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communication with interested parties. It confirmed the high
quality of internal processes and services. Thus, following the
extensive change, CzechInvest was able to affirm its own merits
and retain the internationally recognized ISO 9001:2000
certificate of quality.
In 2005 three departments came under the direct management of
the chief operating officer: the Legislative and Business
Environment Department, External Communication Department,
and the Secretariat. The Legislative and Business Environment
Department is dedicated to identifying obstacles within the
business environment of the Czech Republic, and it took part in
the work of the Business Environment Development Council
(BEDC), especially with regard to coordination of selected
working groups of the Council and in cooperation with the
Ministry of Industry and Trade in the overall operation of the
BEDC in the organizational aspect. Conversely, the Secretariat is
focused internally on ensuring the administrative operation of the
office of the CEO and COO of CzechInvest. A separate part of this
annual report is dedicated to the results of the External
Communication Department.
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Česká republika je
pro investory sedmou
nejatraktivnější
zemí světa

The Czech Republic

-- the seventh
most attractive country
for investors

Robert Hejzák
ředitel odboru strategického plánování a rozvoje
Chief Strategy Officer

ŘEDITEL PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ
CHIEF STRATEGY OFFICER
“Naší prací není dívat se za sebe na vykonanou
práci, ale především hledat nové cesty před námi.”

“Our work is not to look back at the work we have
done, but above all to find new roads ahead.”

Odbor strategického plánování a rozvoje zahájil svou činnost
koordinací projektu, jehož cílem bylo optimalizovat organizační
strukturu CzechInvestu (změny proběhly k 1. červenci 2005).
Vytvoření odboru strategického plánování vzešlo z myšlenky
oddělit na vrcholové úrovni agentury výkonné řízení od
strategického a rozvojového plánování. Základním úkolem
odboru v uplynulém roce bylo vyhodnotit platnou Strategii
CzechInvestu na léta 2004 - 2006 a připravit revidovanou verzi
pro další období.

The Department of Strategic Planning and Development began
its activity of coordinating the project whose aim was to optimize
CzechInvest's organizational structure (the changes began on
1 July 2005). The creation of the Department of Strategic Planning
and Development followed from the idea of dividing, at the top level
of the agency, operations management from strategic and
development planning. The basic task of the department in the past
year was to evaluate the valid CzechInvest Strategy for 2004-2006
and to prepare a revised version for further periods.

Odbor se podílel na určování základních směrů budoucích
operačních programů strukturálních fondů EU a poskytoval
koncepční podklady k jednotlivým oblastem působení agentury.
Kromě oblasti podpory podnikání a investic, které agentura rozvíjí
již několik let, jsme se nově zaměřili na hledání cest k podpoře
technologického rozvoje. V loňském roce jsme rámcově vymezili
oblast možného budoucího působení agentury v této oblasti
a zpracovali analýzu zahraničních modelů technologických agentur,
včetně jejich legislativního a finančního zabezpečení. Dokončení
koncepce technologické agentury a příprava nové Strategie agentury
pro léta 2007 - 2010 je naším velkým úkolem pro rok 2006.

The department participated in determining the basic aims of
future operational programmes of EU Structural Funds and
provided the conceptual basis for individual areas of the agency's
operation. In addition to the area of business and investment
support, which the agency has been developing for several years,
we have newly turned our attention to finding ways to support
technological development. In the previous year, we generally
specified the area of the agency's possible future operation in this
field and processed an analysis of foreign models of technology
agencies, including legislative and financial safeguards.
Finalization of the technology-agency concept and preparation
of the agency's new Strategy for 2007-2010 are among our
greatest tasks for 2006.

Koncem uplynulého roku jsme rovněž vyhodnotili plnění ročního
operačního plánu agentury a připravili operační plán pro rok 2006.
Služby a produkty agentury by v tomto roce měly směřovat
především k zajištění vyšší kvality přicházejících investičních projektů
(zejména do oblasti strategických služeb a technologických center),
úspěšnému vyčerpání finančních prostředků z programů
strukturálních fondů spravovaných agenturou a přípravě kvalitních
nových programů pro budoucí strukturální fondy EU. Věříme,
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At the end of last year, we also evaluated the fulfilment of the
agency's operational plan and prepared its operational plan for
2006. The agency's services and products should be aimed this
year primarily at ensuring the higher quality of incoming
investment projects (especially in the area of business support
services and technology centres), successful utilisation of
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že k tomu, aby byla agentura ve své práci úspěšná, potřebuje
nejen vykonávat své činnosti efektivně, ale nabízet i takové
služby a produkty, které budou přispívat ke zvyšování
ekonomické výkonnosti České republiky. Tvorba vizí, scénářů
a hledání alternativ, tedy hlavní náplň práce odboru strategického
plánování a rozvoje, je toho základem.
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financial resources from structural-funds programmes
administered by the agency, and preparation of new
programmes for future EU Structural Funds. We believe that in
order for the agency to be successful in its work, in needs not only
to perform its activities effectively, but to also offer services and
products that will contribute to the economic performance of the
Czech Republic. The formulation of a vision and scenarios, and
finding alternatives - the core job of the Department of Strategic
Planning and Development - provide the basis for this.
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Efektivní systém řízení

-- záruka
kvalitních
služeb

Effective management system

-- quality guarantee

Eva Líčeníková
ředitelka odboru interního auditu
Director of Internal Audit Department

INTERNÍ AUDIT
INTERNAL AUDIT
“Naším cílem je pomoci CzechInvestu fungovat
efektivně a v souladu s obecně užívanými pravidly.”

“Our purpose is to help CzechInvest function effectively
and in accordance with the rules in general use.”

V agentuře CzechInvest došlo v posledních letech k řadě změn,
které souvisí především se vstupem České republiky do
Evropské unie. Požadavky EU na řízení a kontrolu výkonu s sebou
přináší nároky na změny v organizaci a řízení, také proto
CzechInvest v minulém roce prošel významnou změnou
organizační struktury. Interní audit se snaží pomáhat především
na dvou úrovních - auditní a poradenské.

In recent years CzechInvest has undergone a series of
changes primarily in connection with the Czech Republic's entry
into the European Union. The requirements of the EU regarding
the management and supervision of performance brought
demands for changes in organization and management.
Therefore, CzechInvest also experienced a significant change in
its organizational structure last year. The Internal Audit
Department endeavours to be of assistance particularly on two
levels: auditing and advisory.

V rámci projektu optimalizace organizační struktury jsme měli na
starosti konzultační činnosti, kontrolu a řízení rizik procesu.
Pomáhali jsme managementu procházet jednotlivými fázemi
vývoje od začátku procesu až po finální zavedení. Po vzniku nové
organizační struktury byl proveden rozsáhlý audit kvality, jehož
cílem bylo ověřit funkčnost nových pravidel pro řízení, přinést
zpětnou vazbu pro vrcholové vedení o fungování nové struktury
v praxi a zároveň identifikovat příležitosti pro zlepšení.
Po vstupu do EU se CzechInvest stal implementační agenturou
operačních programů, a je tak zodpovědný za efektivní,
hospodárné a účelné vynakládání evropských finančních
prostředků. V oblasti interního auditu provádíme specializované audity se zaměřením na administraci strukturálních
fondů. V roce 2005 bylo provedeno celkem 6 auditů s fondovým
zaměřením. Hlavním cílem této práce je prověření souladu
prováděných operací s danými pravidly jak českými, tak
evropskými.
V minulém roce se audit také prioritně věnoval problematice
bezpečnosti informačních systémů - zda nastavená opatření
odpovídají osvědčeným bezpečnostním standardům.
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Within the project for the optimisation of the organizational
structure, we were responsible for consulting activities,
monitoring and management of process risks. We helped the
management get through individual development phases from
the beginning of the process through the final implementation.
Following the inception of the new organizational structure
an extensive audit of quality was performed, the aim of which was
to verify the effectiveness of the new rules for management and to
gain feedback for the top leadership on the functioning of the new
structure in practice, while at the same time identifying
opportunities for improvement.
Following EU accession, CzechInvest became the implementation
agency for operational programmes and is thus accountable for the
effective, economical and pragmatic expenditure of European
funds. In the area of internal audit, we perform specialised audits
focused on the administration of Structural Funds. In 2005, a total of
six audits focused on funding were performed. The primary
purpose of this work is to verify the compliance of executed
operations with both Czech and European rules.
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Dále bylo v roce 2005 interním auditem prověřeno 7 zahraničních
zastoupení a 9 regionálních kanceláří.
Pro provádění interních auditů využíváme tým interních auditorů,
který je složen z vybraných a proškolených odborných
pracovníků z různých úrovní CzechInvestu. Členové týmu mají
jedinečnou možnost poznat všechny interní procesy a posoudit
aktuální úroveň poskytovaných služeb, zároveň fungují také jako
interní poradci kvality pro své nadřízené. Pro audity se
specifickou odbornou problematikou zařazujeme do auditních
týmů také externí odborníky na danou oblast (např. IT
specialisty).
Odbor interního auditu v CzechInvestu funguje v souladu
s mezinárodně uznávanými standardy pro interní audit, platnou
legislativou a nejlepší praxí, o čemž svědčí výsledky externích
auditů a každoroční sebehodnocení interního auditu.
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Last year, the Internal Audit Department also focused its attention
on issues related to information-system security, with regard to
whether the existing precautions correspond to established
security standards. In addition, the department audited seven
foreign offices and nine regional offices in 2005.
Internal audits are performed by a team of internal auditors which
is composed of selected and trained specialists from various
levels within CzechInvest. The members of the team have the
singular possibility to become familiar with all internal processes
and to assess the current level of provided services. At the same
time, they also function as internal advisers on quality for their
superiors. For audits with specific technical issues, we
supplement the teams with external specialists in the given area
(for example, IT specialists).
CzechInvest's Internal Audit Department operates in accordance
with internationally recognised internal-audit standards, the
legislation in force, and best practices as evidenced by the
findings of external audits and annual self-evaluations of the
Internal Audit Department.
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153 investičních projektů
přes 77 miliard korun
téměř 21 tisíc nových
pracovních míst

153 investment projects
over 77 billion Czech crowns
nearly 21 thousand new jobs

Jana Víšková
ředitelka odboru externí komunikace
Director of Communication Department

PUBLIC RELATIONS
PUBLIC RELATIONS
“Každý chce, aby jeho práce byla dobrá. Někdy to
ale nestačí, a my děláme vše pro to, aby dobrá práce
CzechInvestu byla také vidět.”

“Everyone wants to do good work. But sometimes
that's not enough, and we do everything to ensure
that CzechInvest's good work is seen.”

V minulých letech se CzechInvest stal známým díky lákání
zahraničních investic a tento obraz v očích veřejnosti do jisté míry
přetrvává. Původní poslání CzechInvestu však již dávno netvoří
hlavní náplň jeho dnešní činnosti. Dnes se zaměřujeme
především na podporu domácích podnikatelů a prioritou našeho
oddělení je, aby se všichni potenciální příjemci služeb dozvěděli
včas o možnostech, které mohou mít zásadní význam pro další
rozvoj jejich podnikání.

In the past years CzechInvest has become well-known by
attracting foreign investors and, to a certain extent, this image
persists in the minds of the public. However, for some time now
CzechInvest's original mission has not comprised the main
content of its operation. Today we are focusing primarily on
supporting domestic entrepreneurs and our department's
priority is to ensure that all potential recipients of services
become familiar with opportunities that can be of fundamental
significance for the further development of their businesses.

Snažíme se všestranně informovat o systému podpory podnikání
pomocí strukturálních fondů EU, upozorňovat na nově otevřené
programy, do nichž je možné podávat žádosti o dotaci, referovat
o nových produktech či poukázat na odborné akce nebo
semináře, kterých pořádáme řadu zdarma po celé ČR.
O podpoře podnikání v České republice, realizovaných
investičních projektech i ostatních výsledcích práce CzechInvestu vydalo oddělení Public relations v roce 2005 celkem 130
tiskových zpráv. Tyto zprávy jsou určeny především novinářům,
prostřednictvím internetových stránek CzechInvestu ale také
široké veřejnosti a všem, kteří se zaregistrovali k pravidelnému
zasílání zpráv. Všechny zprávy o investičních projektech jsou
překládány do angličtiny (některé i do němčiny, francouzštiny
a japonštiny) a rozesílány také do zahraničí. Ve spolupráci
s ostatními divizemi připravuje oddělení PR také vlastní odborné
články agentury CzechInvest, kterých bylo v roce 2005
uveřejněno několik desítek. Články byly publikovány denním
tiskem či časopisy v rámci navázané dlouhodobé spolupráce
i mimo ni. Tým PR také každý den odpovídá na dotazy veřejnosti
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We endeavour to comprehensively inform our clients of the
system of business support using EU Structural Funds, to raise
awareness of newly implemented programmes to which it is
possible to submit grant applications, and to publicize the
professional events and seminars that we organize free of charge
around the entire Czech Republic.
In 2005, the Public Relations department issued a total of 130
press releases on business support in the Czech Republic, the
implementation of investment projects, and other results of
CzechInvest's work. These press releases are intended primarily
for journalists, though they are also made available via
CzechInvest's website to the broader public and to everyone who
has registered to regularly receive news from CzechInvest. All
press releases are translated into English (and, in some cases,
into German, French and Japanese) and are also issued abroad.
In cooperation with other divisions, the PR department also
prepares CzechInvest's own professional articles, of which
several dozen were made public in 2005. These articles were
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i médií, připravuje výstupy o práci CzechInvestu a poskytuje
informační i odborné zázemí ostatním divizím CzechInvestu.
Pro práci oddělení je velmi důležitá spolupráce s novináři, kterým
poskytujeme pravidelný servis v podobě tiskových zpráv,
tiskových konferencí a pozvánek na akce CzechInvestu či jeho
klientů (odborné semináře, slavnostní otevírání závodů, vyhlášení
Investora roku apod.). Významným komunikačním nástrojem je
naše webová stránka, o čemž svědčí rostoucí počet přístupů.
Průměrně na naši stránku zavítá více než 26 tisíc návštěvníků
měsíčně. Snažíme se, aby všechny důležité informace byly
k dispozici ihned a srozumitelně.
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published in the daily press and magazines within the framework
of related long-term cooperation, as well as outside of it. Every
day, the PR team also answers enquiries from the public and the
media, prepares the publication of CzechInvest's work, and
provides information on the professional background of
CzechInvest's other divisions.
In order for the department to function, it is very important to
cooperate with the journalists to whom we provide regular
service in the form of press releases, press conferences, and
invitations to events held by CzechInvest and its clients
(professional seminars, gala plant openings, the announcement
of the Investor of the year, etc.). Our website is an important
communication tool, which is evidenced by the growing number
of visits to it. On average, our website is viewed by 26,000 visitors
per month, and we attempt to make all important information
clearly and immediately available.
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Vyspělé technologie,
podpora vědy,
výzkumu a inovací

Advanced technologies,
support for science,
research and innovation

René Samek
ředitel divize podpory investic a aplikovaného výzkumu
Director of Investment and Applied Research Support Division

DIVIZE PODPORY INVESTIC A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU
INVESTMENT AND APPLIED RESEARCH SUPPORT DIVISION
“Zahraniční investice se významně podílejí na růstu
naší ekonomiky a znamenají řadu příležitostí pro
české firmy.”

“Foreign investment significantly contributes to the
growth of our economy and represents a range of
opportunities for Czech companies.”

Projektoví manažeři Divize podpory investic a aplikovaného
výzkumu pomáhají investorům získávat konkrétní informace
o České republice a vhodných lokalitách tak, aby dané společnosti
nabídli optimální variantu pro umístění jejího projektu v ČR. Úlohou
divize je ale také zprostředkovat potřebnou komunikaci investora
s představiteli státních nebo místních orgánů a dohlížet na hladký
průběh rozhodovací a realizační fáze projektu. Jednou z hlavních
priorit odboru je nabídnout investorům co nejvíce příležitostí
v regionech se zvýšenou mírou nezaměstnanosti (zejména
severozápadní Čechy a severní Morava), konečné rozhodnutí je ale
vždy na managementu společnosti. Významnou aktivitou agentury
vedoucí ke zlepšení služeb pro investory je činnost oddělení
AfterCare, které svou prací zajišťuje „následnou péči“ o investory
a maximálně tak podporuje další rozšiřování jejich investic na území
České republiky.

The Investment and Applied Research Support Division's project
managers assist investors in gaining specific information about
the Czech Republic and suitable locations in order to offer the
given companies the optimal choice for locating their projects in
the CR. Another task of the division is to facilitate communication
between investors and representatives of state or local bodies,
and to supervise the smooth running of the decision-making and
implementation phases of projects. One of the main priorities
of the division is to offer investors the greatest number
of opportunities in regions affected by high rates of unemployment
(particularly northwestern Bohemia and northern Moravia), though
the final decision is always taken by the management of the given
company. An important part of the agency's operations that has
lead to the improvement of services for investors is the AfterCare
Department, which provides follow-up services to investors and
supports, to the maximum extent possible, further development of
their investments in the Czech Republic.

CzechInvest je výhradním subjektem, který nadřízenému orgánu
(ministerstvu průmyslu a obchodu) předkládá žádosti o investiční
pobídky, na poslané investiční záměry zpracovává posudky
a zpracovává návrhy nabídek investičních pobídek. Divize
podpory investic a aplikovaného výzkumu spolupracuje se
zainteresovanými orgány státní správy na zdokonalování
a zpřesňování systému investičních pobídek, stejně jako na
definování efektivní podpory v oblasti strategických služeb
a technologických center. V tomto ohledu je rovněž v kontaktu
s příslušným direktorátem EU v Bruselu.
Oblast generování nových investičních projektů
Snažíme se pro Českou republiku aktivně hledat zajímavé
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CzechInvest is the sole organization authorized to submit
applications for investment incentives to the governing body
(the Ministry of Industry and Trade), to process assessments of
investment intents for submission, and to prepare draft offers
of investment incentives. The Investment and Applied Research
Support Division cooperates with the relevant state
administrative bodies on refining and perfecting the investment
incentives system, as well as on defining effective support in
the area of business support services and technology centres.
In this regard, the agency is also in contact with the relevant EU
directorate in Brussels.
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projekty a investory. Oslovujeme je prostřednictvím významných
akcí, které se konají po celém světě. Během roku 2005 jsme se
zúčastnili více než 140 odborných seminářů, mezinárodních
konferencí a veletrhů. Z těch nejvýznamnějších událostí to byly
například: konference 7. Internationales Automobil-Forum
v Rakousku, konference Shared Services Week v Británii, veletrh
a konference Biobusiness 2005 ve Švýcarsku, veletrh Industrie
ve Francii, veletrh Call Centre Expo v Británii, seminář Czech
Science and Technology Days v Japonsku, veletrhy CeBIT
a Hannover Messe v Německu. O tom, že tato činnost má smysl,
svědčí fakt, že za celý rok jsme získali 424 investičních poptávek,
z toho se do konce roku podařilo 361 převést do stadia projektu.
Z důvodů značného nárůstu poptávek a projektů z Německa
jsme v druhé polovině roku připravovali otevření druhé zahraniční
kanceláře agentury v Německu, která sídlí v Mnichově.
V průběhu roku byly vypracovány marketingové strategie pro
sektory leteckého průmyslu a přeného strojírenství. Byly
provedeny sektorové studie, vytvořeny a vytištěny sektorové
brožury pro tato odvětví průmyslu. Z důvodu nárůstu počtu
poptávek byly posíleny marketingové aktivity v sektoru
strategických služeb a sektor IT služeb byl od března 2005
propagován jako samostatný sektor.

Generation of new investment projects
We endeavour to actively seek out interesting projects and
investors for the Czech Republic. We address such investors
through important events that are held around the world. In 2005,
we participated in more than 140 professional seminars,
international conferences and trade fairs. Among the most
significant events were, for example, the 7th Internationales
Automobil-Forum in Austria, Shared Services Week in Great
Britain, the Biobusiness 2005 conference and trade fair in
Switzerland, the Industrie trade fair in France, the Call Centre
Expo trade fair in Great Britain, the Czech Science and
Technology Days seminar in Japan, and the CeBit and Hannover
Messe trade fairs in Germany. That this work has purpose is
illustrated by the fact that over the course of the year we received
424 investment requests, of which 361 were successfully brought
to the project stage by the end of the year.
Due to the considerable growth in the number of requests and
projects from Germany, in the second half of the year we
prepared the opening of the agency's second German branch
office in Munich.

Byla vypracována studie a marketingová strategie pro sektor
biotechnologií a agentura podpořila národní projekt mezinárodní
prezentace tohoto sektoru na webové stránce Bioportál České
republiky Gate2Biotech.

In the course of the year, marketing strategies were formulated
for the aviation and precision engineering sectors. Sector studies
were conducted and sector brochures were created and
published for these branches of industry. Due to growth in the
number of requests, marketing activities were intensified in the
business support services sector, and from March 2005 the IT
services sector was promoted as an independent sector.

Na rok 2006 je již v tuto chvíli naplánováno více než 100
marketingových akcí, např. účast na veletrzích Bio v USA, CeBIT
a Elektronica v Německu, Farnborough Air Show ve Velké Británii
a MIDEST ve Francii.

A study and marketing strategy were undertaken for the
biotechnology sector, and the agency assisted the national
project for presenting this sector internationally via the internet at
Gate2Biotech, the Bioportal of the Czech Republic.

Oblast řízení investičních projektů
V roce 2005 agentura úspěšně ukončila 153 investičních projektů
v hodnotě přes 77 miliard Kč. Tyto projekty vytvoří v ČR téměř
21 000 nových pracovních míst, z toho až 7 000 pracovních míst
v regionech s vysokou nezaměstnaností (míra nezaměstnanosti
nad 14 %). Jedna třetina ukončených projektů byly projekty
s vyšší přidanou hodnotou a technologickou náročností a téměř
polovina vzniklých pracovních míst budou pozice pro
zaměstnance s vyšší kvalifikací (odborné SŠ a VŠ).

At this moment, over 100 marketing events are already planned
for 2006, for example participation in the following trade fairs: Bio
in the USA, CeBit and Elektronika in Germany, Farnborough Air
Show in Great Britain and MIDEST in France.

V roce 2005 bylo přijato 139 žádostí o podporu investic (zahrnuje
investiční pobídky dle zákona č. 72/2000 Sb., program na
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Investment project management
In 2005 the agency successfully concluded 153 investment
projects in the value of over CZK 77 billion. These projects
created almost 21,000 new jobs in the Czech Republic, of which
7,000 were in regions with high unemployment (i.e.,
an unemployment rate exceeding 14%). One-third of the
concluded projects were of a technically demanding nature
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podporu technologických center a strategických služeb
a program na podporu tvorby pracovních míst v regionech
s vysokou nezaměstnaností). Do konce roku bylo zpracováno
a následně odesláno na Ministerstvo průmyslu a obchodu 131
žádostí, 112 společností v roce 2005 obdrželo rozhodnutí
o udělení podpory. Tyto firmy se zavázaly proinvestovat v ČR
46,572 mld. Kč a vytvořit 19 281 nových pracovních míst. Více
než třetina (6 799) pracovních míst bude vytvořena v regionech
s velmi vysokou nezaměstnaností. Podle země původu žadatele
tvořily firmy z České republiky téměř polovinu příjemců podpory
(42 společností).

Oznámené projekty
Declared projects
Oznámené projekty celkem
Declared projects, total

153

Předpokládaná výše investice celkem (mil. Kč)
Expected investment amount, total (USD mil.)

77 470
3 417

Pocet nových, dlouhodobe vytvorených pracovních míst
Number of new, long-term jobs created

20 938

Objem investic zprostředkovaných CzechInvestem podle zemí původu v roce 2005
Volume of investment by country of origin mediated by CzechInvest in 2005

Ostatní 9%
other 9%
USA 6%

with higher added value, and almost half of the newly created
jobs will be positions for employees with higher qualifications
(i.e., graduates of specialized secondary schools and
universities).
In 2005, 139 applications for investment support (including
investment incentives in accordance with Act No. 72/2000, the
Programme for Support of Technology Centres and Business
Support Services, and the Programme for the Creation of Jobs in
Regions with High Unemployment) were received. By the end of
the year, 131 applications had been processed and submitted to
the Ministry of Industry and Trade; 112 companies received
decisions on provision of support. These firms undertook to
invest CZK 46,572 million in the Czech Republic and to create
19,281 new jobs. More than one-third (6,799) of these jobs will be
created in regions with very high unemployment. By country of
origin, almost one-half of the aid recipients (42 companies) were
from the Czech Republic.

Počet projektů zprostředkovaných CzechInvestem podle zemí původu v roce 2005
Number of projects by country of origin mediated by CzechInvest in 2005

Ostatní 3%
other 3%

Belgie, Lucembursko 4%
Belgium, Luxemburg 4%

Belgie, Lucembursko 4%
Belgium, Luxemburg 4%

USA 13%

Tchaj-wan 1%
Taiwan 1%
Česká republika 14%
Czech Republic 14%

Rakousko, Švýcarsko 5%
Austria, Switzerland 5%

Finsko, Švédsko 17%
Finland, Sweden 17%

Tchaj-wan 2%
Taiwan 2%
Rakousko, Švýcarsko 7%
Austria, Switzerland 7%

Česká republika 18%
Czech Republic 18%

Kanada 1%
Canada 1%
Nizozemsko 2%
Netherlands 2%

Finsko, Švédsko 3%
Finland, Sweden 3%

Německo 24%
Germany 24%

Francie 4%
France 4%

Francie 4%
France 4%
Irsko, Velká Británie 1%
Ireland and Great Britain 1%
Japonsko 13%
Japan 13%
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Itálie, Španělsko 3%
Italy, Spain 3%

Irsko, Velká Británie 6%
Ireland and Great Britain 6%

Německo 26%
Germany 26%

Itálie, Španělsko 6%
Italy, Spain 6%
Japonsko 5%
Japan 5%
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Oblast globálních vazeb
V roce 2005 začala třetí fáze Projektu rozvoje subdodavatelů.
Tento projekt má za cíl co nejlépe připravit české firmy na
spolupráci s nadnárodními společnostmi. Snažíme se předat
zkušenosti, které jsme nasbírali po mnoha letech praxe a jednání
s investory. Do třetí fáze se přihlásilo 48 firem, u 36 z nich
proběhly obchodní prověrky v roce 2005, u zbylých společností
prověrky proběhly v lednu 2006. Pro účastníky projektu se v roce
2005 uskutečnily 4 vzdělávací semináře.
V průběhu roku pokračovala aktualizace databáze českých
subdodavatelů, v současné době je v databázi již více než 2 000
profilů českých subdodavatelů. Byl zpracován speciální grafický
způsob prezentace subdodavatelů pro automobilový průmysl.
Uspořádali jsme speciální subdodavatelskou výstavu pro
evropské pobočky japonských firem a jednotlivá nákupní fóra pro
firmy Honeywell a Nissan.
V roce 2005 bylo uzavřeno 12 kontraktů mezi domácími
subdodavateli a nadnárodními firmami v celkové výši 2 miliardy Kč.
Oblast podpory aplikovaného výzkumu
V souvislosti se strategií agentury vznikl jako součást změny
organizační struktury Odbor podpory výzkumu a vývoje.
V průběhu podzimu roku 2005 vznikl základ týmu a koncepce
odboru. Odbor ve spolupráci s Ministerstvo průmyslu
a obchodu připravil vyhlášení programu Trvalá prosperita
v rámci Národního programu výzkumu II. Veřejná soutěž byla
vyhlášena 18. ledna 2006.
Odbor podpory výzkumu a vývoje rovněž vytvořil systém pro
přijímání a administraci žádostí o podporu od společností
zapojených v Programu podpory malých a středních podnikatelů,
kteří se aktivně účastní 6. rámcového programu Evropské unie
pro výzkum a technologický vývoj.
Pracovníci odboru se také účastnili prací na přípravách programů na podporu výzkumu a vývoje a inovací v rámci
operačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu pro
období 2007 - 2013.
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Global connections
The third phase of the Supplier Development Project began in 2005.
The aim of this project is to prepare, to the greatest possible extent,
Czech firms for cooperation with multinational companies. We are
endeavouring to share the knowledge that we have gained over
many years of working and negotiating with investors. Forty-eight
firms registered in the third phase. Business audits were performed
at 36 of these in 2005; audits were performed at the remaining firms
in January 2006. Four instructional seminars were conducted for
project participants in 2005.
Updating of the database of Czech suppliers continued over the
course of the year. The database currently contains over 2,000
profiles of Czech suppliers. A special graphical method of
presenting suppliers for the automobile industry was
implemented. We organized a special supplier exhibition for the
European branches of Japanese firms and individual purchasing
forums for the companies Honeywell and Nissan.
In 2005, 12 contracts were concluded between domestic suppliers
and multinational companies in the total amount of CZK 2 billion.
Support for applied research
In connection with the agency's strategy, the Research and
Development Support Department arose in conjunction with the
modification of the organizational structure. The basis of the
department's team and concept was established in autumn
2005. In cooperation with the Ministry of Industry and Trade, the
department prepared the announcement of the Permanent
Prosperity Programme within the National Research Program II.
A public tender was announced on 18 January 2006.
The Research and Development Support Department also
created a system for the receipt and administration of
applications for support from companies involved in the
Programme for Support of Small and Medium-sized Enterprises,
which are actively participating in the European Union's Sixth
Framework Programme for research and development.
The department's employees also participated in the preparation
of programmes from support of research and development and
innovation within the Ministry of Industry and Trade's operational
programmes for the period 2007-2013.
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Cílená podpora malých
a středních českých
podnikatelů

Targeted support for small
and medium-sized Czech
companies

Luboš Lukasík
ředitel divize rozvoje podnikání
Director of Company Competitiveness Division

DIVIZE ROZVOJE PODNIKÁNÍ
COMPANY COMPETITIVENESS DIVISION
“Chceme českým firmám nabídnout takové nástroje,
aby obstály v evropské i světové konkurenci.”

“We want to offer Czech companies the tools they need
to prevail against European and global competition.”

Divize rozvoje podnikání je největší divizí agentury CzechInvest. Jejím hlavním posláním je zvyšovat konkurenceschopnost firem prostřednictvím podpory jejich rozvoje
a vytvářením vhodných podmínek pro podnikání. Našimi
hlavními klienty, které podporujeme, jsou české podniky od
těch začínajících až po ty dynamicky se rozvíjející. Hlavní
prioritou v roce 2005 byla především administrace a hodnocení obdržených projektů v Operačním programu Průmysl
a podnikání (OPPP) a v Operačním programu Rozvoj lidských
zdrojů (OPRLZ). Dále to bylo spuštění Národního registru
poradců (NRP) a zahájení projektu přípravy nového
programovacího období SF 2007 - 2013.

The Company Competitiveness Division is the largest of
CzechInvest's divisions. Its main function is to increase the
competitiveness of companies by supporting their development
and creating suitable conditions for doing business. Our main
clients that we support are Czech businesses ranging from those
just starting out to those that are dynamically developing. The
major priority in 2005 was primarily the administration and
assessment of projects accepted within the Operational
Programme Industry and Enterprise (OPIE) and within the
Operational Programme Human Resources Development
(OPHRD). In addition, the National Registry of Consultants (NRC)
was launched and a project for the preparation of the new
programming period SF 2007-2013 was commenced.

ODBOR ROZVOJE PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
Hlavním posláním odboru je zvyšovat konkurenceschopnost
firem prostřednictvím spolupráce v oborových seskupeních klastrech, rozvíjet infrastrukturu pro výzkum a vývoj, přispívat
k rozvoji lidských zdrojů v podnicích a zavádět nové finanční
zdroje pro podnikání, včetně zdrojů rizikového kapitálu.
Inovační prostředí
Program Klastry podporuje regiony a rozvoj podnikání
ve významných průmyslových odvětvích formou regionálních
seskupení navzájem propojených subjektů. V roce 2005 bylo
podáno celkem 27 žádostí do fáze vyhledávání vhodných firem
pro klastry s celkovou výší požadované dotace 21,1 mil. Kč.
V druhé polovině roku bylo založeno šest nových právnických
subjektů - klastrů v následujících odvětvích: obalové technologie,
dřevařství, technické plasty, biotechnologie, obnovitelné zdroje,
automobilový průmysl - návěsy.
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BUSINESS ENVIROMENT DEVELOPMENT DEPARTMENT
The main purpose of this department is to increase the
competitiveness of companies through cooperation in specialist
groupings - clusters, to develop infrastructure for research and
development, to contribute to human resources development
within businesses and to introduce new sources of financing for
businesses, including sources of venture capital.
Innovation environment
The Clusters Programme supports regions and business
development in significant branches of industry in the form of
regional groupings of mutually related subjects. In 2005 a total of
27 applications were submitted in the phase of seeking suitable
companies for clusters with a total grant requirement in the
amount of CZK 21.1 million. In the second half of the year, a total
of six new legal subjects were established - clusters in the
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Program Prosperita má podporovat infrastrukturu pro posílení
vazeb výzkumu a vývoje na průmysl, a to s důrazem na zakládání,
činnost a rozvoj podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií. Během roku
2005 bylo podáno 27 nových žádostí o dotaci. Hodnotitelská
komise schválila 15 projektů v celkové výši 64 mil. Kč
požadované dotace.
Rozvoj lidských zdrojů
V roce 2005 se podařilo úspěšně dokončit pilotní program
zavádění mezinárodně uznávaného standardu v oblasti řízení
a rozvoje lidských zdrojů Investors in People (IIP). Tento
standard propojuje všechny prvky personální politiky (vzdělávání,
motivaci, hodnocení, interní komunikaci atd.) s ostatními
podnikovými procesy tak, aby bylo dosaženo maximální shody
jak na straně zaměstnanců, tak firmy. V rámci pilotního programu
prošlo závěrečným auditem a získalo certifikát IIP s finanční
podporou z fondu Phare 2002 celkem 10 malých a středních
podniků a 5 českých poradců.
V roce 2005 byl úspěšně spuštěn program Profese, který je
financován z Evropského sociálního fondu a podporuje odborné
vzdělávání zaměstnanců podniků v odvětvích zpracovatelského
průmyslu a navazujících služeb. V rámci první výzvy bylo podáno
celkem 103 projektových žádostí. Hodnotitelská komise
schválila 79 projektů. Schváleným projektům byla přislíbena
dotace v celkové výši 83 mil. Kč. V pořadí druhá výzva k podávání
žádostí byla vyhlášena 18. listopadu 2005 a bude ukončena
k 31. lednu 2006.
Program Školicí střediska podporuje výstavbu, rekonstrukci
a vybavení školicích zařízení. V roce 2005 se podařilo prosadit
programové změny, které umožnily otevřít program širšímu
okruhu žadatelů. Celkem bylo za rok 2005 po formální kontrole
přijato 22 nových žádostí o dotaci. Hodnotitelská komise
schválila 15 projektů (z toho 3 přijaté v roce 2004) v celkové výši
76 mil. Kč požadované dotace.
Financování firem
Sledujeme, jaké jsou v České republice dostupné finanční
produkty pro malé a střední podniky. Poskytujeme informace
o alternativních možnostech financování firmám, které mají
zajímavé myšlenky a nápady, ale nemají finanční prostředky pro
jejich realizaci. Současně jsme se zabývali přípravou programu
s pracovním názvem „Investování formou rizikového kapitálu do
rozvoje technologických firem“. Tento program by měl být
vyhlášen v průběhu roku 2006.
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following fields: packaging technologies, wood processing,
engineering plastics, biotechnology, renewable resources,
automobile industry (trailers).
The Prosperity Programme supports infrastructure for
strengthening the ties between research and development and
industry with emphasis on the establishment, operation and
development of business incubators, science and technology
parks, and technology-transfer centres. Over the course of 2005,
27 new grant applications were submitted. The assessment
committee approved 15 projects with a total grant requirement in
the amount of CZK 64 million.
Human resources development
In 2005 a pilot programme introducing the internationally
recognized Investors in People (IIP) standard in the area of
human resources management and development was
successfully implemented. This standard supports all elements
of personnel policy (education, motivation, evaluation, internal
communication, etc.) with other business processes in order to
achieve the maximum concordance on both the part
of employees as well as on the part of companies. Within the pilot
programme, ten small and medium-sized enterprises and five
Czech consultants underwent a closing audit and obtained IIP
certification with financial aid from the Phare 2002 fund.
2005 saw the launch of the Profession Programme, which is
financed from the European Social Fund and supports
specialised education of employees of businesses in the fields
of industry and related services. A total of 103 project applications
were submitted within the first call. The assessment committee
approved 79 projects. A grant in the total amount of CZK 83 million
was pledged to the approved projects. In succession, the second
call for submission of applications was announced on
18 November 2005 and ended on 31 January 2006.
The Training Centres Programme supports the construction,
renovation and equipping of training facilities. In 2005
programme amendments were successfully carried through,
which enabled opening the Programme to a wider range
of applicants. Upon formal verification, it was determined that
a total of 22 new grant applications were received in 2005. The
assessment committee approved 15 projects with a total grant
requirement in the amount of CZK 76 million.
Company financing
We monitor which financial products are available for small and
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ODBOR KONKURENCESCHOPNOSTI
Hlavním cílem odboru je podpora inovačních a modernizačních
aktivit firem prostřednictvím dostupných nástrojů financování
plošného i regionálního dopadu a rozvoj služeb pro podnikatele
zaměřených na zvyšování jejich konkurenceschopnosti.
Napomáháme zlepšovat podnikatelské a inovační prostředí
v podnicích a zvyšovat inovační potenciál firem.
Inovační a modernizační aktivity
Program Inovace podporuje inovační aktivity zaměřené
na zavedení nově vyvinutých produktů a zlepšení technických
a užitných parametrů výrobků, služeb, technologií a výrobních
procesů v podnicích. V roce 2005 se sešlo 115 žádostí,
hodnotitelské komise doporučily k přidělení dotace celkem 62
projektů s celkovou výší požadovaných dotací 1 005,15 mil. Kč.
Jedna firma bude čerpat kombinaci zvýhodněného úvěru
a podpory. Program byl k 30. červnu 2005 dočasně pozastaven,
jelikož počet obdržených žádostí a objem požadovaných dotací
výrazně převyšoval dostupné finanční prostředky.
Program Rozvoj je zaměřen na podporu vytvoření technických
a ekonomických předpokladů pro zvýšení konkurenceschopnosti
malých a středních podniků ve vybraných odvětvích české
ekonomiky. Do druhé výzvy tohoto programu bylo celkem
registrováno 243 přijatých projektů. Celkem bylo podpořeno 100
projektů v objemu 362 mil. Kč.
Program Phare 2003 Technologie představuje poslední předvstupní nástroj zaměřený na zvyšování konkurenceschopnosti
malých a středních podniků v ČR prostřednictvím podpory
zavádění nových technologií, modernizace výrobních zařízení
a zvyšování kvality výrobních a řídících procesů v malých
a středních podnicích. Do tohoto programu bylo doručeno celkem
93 projektů. Zatím jsme obdrželi 43 žádostí o zálohovou platbu,
z nichž 30 bylo ke konci roku proplaceno a někteří příjemci se již
dostávají do poslední fáze a podávají žádosti o závěrečnou platbu.

medium-sized enterprises in the Czech Republic. We provide
information on alternative possibilities for financing companies
that have interesting inventions and concepts, but do not have
the financial means to realise them. At the same time, we have
engaged in the preparation of the programme with the working
title “Investment in the form of venture capital in the development
of technology companies”. This program should be announced in
the course of 2006.
COMPETITIVENESS DEVELOPMENT DEPARTMENT
The primary aim of this department is to support the innovation
and modernization activities of companies through available
financial instruments with impact on areas and regions, and the
development of services for entrepreneurs with focus on
increasing their competitiveness. We assist in the improvement
of the business and innovation environment in enterprises and in
increasing the innovation potential of companies.
Innovation and modernization activities
The Innovation Programme supports innovation activities aimed
at the introduction of newly developed products and the
improvement of the technical and useable parameters of products,
services, technologies, and production processes in businesses. In
2005, a total of 115 applications were submitted; the assessment
committee recommended the distribution of grants to a total of 62
projects with the total grant requirement of CZK 1,005.15 million.
One company will draw a combination of favourable credit and aid.
The Programme was temporarily suspended until 30 June 2005, as
the number of accepted applications and the volume of required
grants markedly exceeded the available funds.
The Development Programme is focused on support for the
creation of technical and economic conditions for increasing the
competitiveness of small and medium-sized enterprises in selected
sectors of the Czech economy. A total of 243 received projects
were registered in the second call of this Programme. One hundred
projects in the value of CZK 362 million were supported.

Odbor také monitoruje programy v Sektorovém operačním
programu (SOP) z let 2001 - 2003, ve kterém se jednalo o pomoc
malým a středním podnikům (MSP) formou dotací a návratných
výpomocí.
Společný regionální operační program (SROP)
Odbor se rovněž podílí na posuzování žádostí o podporu v rámci
grantových schémat ve Společném regionálním operačním
programu, opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných
regionech. Typy podporovaných projektů mohou být investiční
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The Phare 2003 Technology Programme represents the latest
pre-entry tool aimed at increasing the competitiveness of small
and medium-sized enterprises in the CR through support for the
introduction of new technologies, modernization of production
facilities and increasing the quality of production and
management processes in small and medium-sized enterprises.
A total of 93 projects were consigned to this Programme.
Meanwhile, we received 43 applications for advance payment
(30 of them were repaid at the end of the year) and some
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projekty spojené s využitím místních zdrojů a tradičních řemesel,
nákup poradenských služeb spojených s rozvojem podniku,
technologický rozvoj a inovace výrobků. Grantová schémata
vyhlašují jednotlivé kraje formou výzvy. Ve všech krajích
proběhlo první kolo. Druhé kolo padlo částečně do roku 2005
i 2006. Jednotlivé regionální kanceláře CzechInvestu přijaly
v roce 2005 celkem 509 žádostí. Jejich administraci provádějí
projektoví manažeři Odboru konkurenceschopnosti.
Poradenství pro malé a střední podniky
Cílem programu Poradenství je umožnit osobám a malým
a středním podnikům, které se připravují na podnikání, zakládají
nové podnikatelské subjekty či zkvalitňují a rozvíjejí své
podnikání, získat cenově zvýhodněné odborné poradenské
a vzdělávací služby. Tyto služby zajišťujeme ve spolupráci
s partnerskými Regionálními poradenskými a informačními
centry (RPIC) a Podnikatelskými a inovačními centry (BIC).
V rámci programu bylo v roce 2005 podpořeno více než 1500
klientů a poskytnuto 2 335 vzdělávacích a poradenských služeb
v celkovém objemu téměř 26 milionů Kč.
Ve druhé polovině roku 2005 odstartoval Projekt rozvoje
konkurenceschopnosti. Chceme vytvořit efektivní systém pro
hodnocení a následné zvyšování kvality poradenských subjektů,
a tím umožnit podnikatelům vylepšit svou pozici vůči domácí
i zahraniční konkurenci. Tento projekt má tři navzájem propojené
části:
-- program Konkurenceschopnost nabízí finanční přís-pěvek
ve výši až 50 % na poradenské služby, které pomohou
společnosti identifikovat a odstranit slabá místa bránící
podniku v dalším rozvoji. Pilotní fáze celého projektu byla
odstartována začátkem října 2005. Do konce roku se sešlo
celkem 38 přihlášek. Na celý program je vyčleněno cca 0,5 mil.
EUR. Dosud podané přihlášky by vyčerpaly 50 % všech
finančních prostředků programu.

recipients are already coming to the final phase and are
submitting applications for final payment. The department
monitors programmes within the Sector Operational
Programme (SOP) of 2001-2003, which was concerned with aid
for small and medium-sized enterprises (SMEs) in the form
of grants and reimbursable assistance.
Joint Regional Operational Programme (JROP)
The department also participated in the evaluation of
applications for support within the grant schemes of the Joint
Regional Operational Programme, measure 1.1 Business
Support in Selected Regions. Types of supported projects can be
investment projects connected with utilised local resources and
traditional industries, purchase of consulting services connected
with enterprise development, technological development and
innovation of products.
The grant scheme sets forth individual regions in the form
of a call. The first round took place in all regions. The second
round fell partially in 2005 and 2006. CzechInvest's individual
offices received 509 applications in 2005. These applications are
being administered by project managers of the Competitiveness
Department.
Consultancy for small and medium-sized enterprises
The aim of the Consultancy Programme is to enable persons
and small and medium-sized enterprises that are preparing to do
business, establishing new business subjects or improving and
developing their businesses to gain expert consulting and
education services for a favourable price. We ensure these
services in cooperation with partner regional consultancy and
information centres (RCIC) and business and information centres
(BIC). Within the programme in 2005, more than 1,500 clients
were supported and 2,335 education and consultancy services in
the value of almost CZK 26 million were provided.

-- Národní registr poradců (NRP) vznikl s cílem zajistit
transparentnost na trhu poradenských služeb pro malé
a střední podniky a usnadnit výběr konzultantů. Přínos
registru pro podnikatele spočívá především v přehledném
výběru poradce pro konkrétní problém a z vybraného regionu.
Všichni poradci jsou před zařazením do databáze prověřeni.
NRP byl spuštěn 26. září 2005. Přihlašování probíhá online
(přihláška pouze elektronicky). Za tři měsíce fungování registru
se sešlo na 780 přihlášek. Na konci roku 2005 bylo do registru
zařazeno více než 170 poradců.
-- Český benchmarkingový index (ČBI) je nástroj, který
pomáhá lépe pochopit konkurenční pozici organizace,
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The Competitiveness Development Project was launched in
the second half of 2005. We want to establish an effective system
for the evaluation and subsequent increase in quality of
consultancy subjects, and thus enable entrepreneurs to improve
their position in the face of domestic and foreign competition.
This project has three interrelated parts:
-- The Competitiveness Programme offers a financial
contribution in the amount of up to 50% of costs for
consultancy services that help companies identify and
eliminate weak points hindering those companies in their
further development. The pilot phase of the entire project was
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definuje nejlepší pracovní postupy a začleňuje je do aktivit
podniku. Srovnání s výkony jiných organizací umožňuje
stanovit silné stránky společnosti a oblasti pro její rozvoj.
V prosinci 2005 byla zahájena pilotní fáze projektu ČBI, které
se účastní zhruba 30 českých, zejména malých a středních,
podniků. Samotné spuštění plně funkčního systému ČBI je
naplánováno na květen 2006.
ODBOR ŘÍZENÍ ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ
Hlavním cílem odboru je zajistit implementaci programů
strukturálních fondů. V minulém roce jsme se především zaměřili
na zajištění hladkého průběhu OPPP a na konzultace s odbornou
veřejností ke stávajícímu systému podpory podnikání ze
strukturálních fondů (SF). Spolu s vybranými externími
konzultanty byl zahájen proces přípravy optimalizace systému
implementace SF, zaměřený na zjednodušení požadavků
na žadatele a zefektivnění postupů implementační struktury
s cílem zrychlit čerpání prostředků SF.
Sekretariát hodnotitelských komisí zajistil konání 76
hodnotitelských komisí pro OPPP a 5 výběrových komisí pro
OPRLZ. Celkem bylo projednáváno 825 projektů, z toho 572 bylo
doporučeno k financování ze SF (viz níže).

Program OPPP
OPIE programme

Počet komisí
Number of committees

Prosperita
Prosperity

6

Reality
Real Estate

9

Školící střediska
Training Centres

7

Klastry
Clusters

9

Marketing
Marketing

10

Program OPPP
OPIE programme

Počet komisí
Number of committees

Rozvoj
Development

13

Inovace
Innovation

16

Obnovitelné zdroje energie a Úspory energie
Renewable Energy Sources and Energy Conservation

6

Profese*
Profession*

5

launched at the beginning of October 2005. By the end of the
year there had been a total of 38 applications. Approximately
EUR 0.5 million has been earmarked for the entire programme.
The applications submitted so far would utilize 50% of the
programme's total funding.
-- The National Registry of Consultants (NRC) originated with
the goal of ensuring the transparency of the market of
consultancy services for small and medium-sized businesses
in order to facilitate the selection of consultants. The benefit
of the registry for entrepreneurs primarily consists in the
transparent selection of consultants for specific problems and
from selected regions. All consultants are approved. The NRC
was launched on 26 September 2005. Registration is done
online (only electronic registration). After three months of
operation, the registry had received 780 registrations. By the
end of 2005, over 170 consultants had registered.
-- The Czech Benchmarking Index (CBI) is a tool that helps
organizations to better understand their competitive position,
defines the best work processes and incorporates them
into the activities of businesses. Comparison with other
organizations enables the determination of companies'
strengths and areas for their development. In December 2005,
the pilot phase of the CBI project was started with the
participation of 30 Czech businesses, primarily small and
medium-sized enterprises. The launch of the fully functioning
CBI system is planned for May 2006.
DEVELOPMENT PROGRAMMES MANAGEMENT
DEPARTMENT
The main aim of this department is to ensure the implementation
of Structural Funds (SF) programmes. Last year we focused
primarily on ensuring the smooth operation of OPIE and on
consultation with the expert public on the existing system of
business support from Structural Funds. In cooperation with
selected external consultants, the process of preparing the
optimisation of the system for SF implementation was begun. The
aim of this was to simplify the requirements placed on applicants
and to make the procedures of the implementation structure
more effective with the goal of expediting the utilisation of SF
resources.
The secretariat of the assessment committees ensured the
performance of 76 assessment committees for OPIE and five
selected committees for OPHRD. In total, 825 projects were
considered, of which 572 were recommended for financing from
SF (see table at leff).

* Pozn.: Grantové schéma vyhlášené v rámci Operačního programu rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ).
* NOTE.: Grant scheme declared within the Operational Programme Human Resources Development (OPHRD)
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V rámci ekonomického hodnocení žádostí o dotaci, kde se
hodnotí hlavně finanční a nefinanční zdraví žadatelů a finanční
realizovatelnost projektů, bylo provedeno a finálně uzavřeno 805
ratingů žádostí o podporu z programů OPPP, SROP a OPRLZ a 10
ratingů do Programu na podporu tvorby nových pracovních míst.
ODBOR PODPORY ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ
Hlavním cílem tohoto odboru je podporovat implementaci
rozvojových programů zabezpečením hladkého průběhu
autorizace plateb, monitorováním programů a projektů
a koordinací kontrol na místě realizace.
V prvním čtvrtletí probíhaly důkladné přípravy k zabezpečení

Within the economic assessment of grant applications, in
which mainly the financial and non-financial health of applicants
and the financial feasibility of projects are evaluated, 805 ratings
of applications for support from OPIE, JROP and OPHRD
programmes were performed and finally concluded, as were 10
ratings in the Programme to Support the Creation of New Jobs.
DEVELOPMENT PROGRAMMES SUPPORT DEPARTMENT
The primary aim of this department is to support the
implementation of development programmes by ensuring the
smooth running of payment authorization, monitoring
programmes and projects, and coordinating inspections at the
place of implementation.

bezproblémového přijímání a administrace žádostí o platbu
do OPPP. Od března do konce roku bylo postupně přijato 95
žádostí a do konce roku jich bylo schváleno 49 v celkové výši
téměř 309 mil. Kč. Nejvíce žádostí o platbu bylo podáno do
programu Rozvoj, ve kterém bylo schváleno 44 žádostí v celkové
výši téměř 290 mil. Kč. Kontinuálně, v návaznosti na přijaté
žádosti o platbu, probíhaly kontroly na místě. V roce 2005 bylo
zkontrolováno 76 plateb o objemu 429 mil. Kč. Po celý rok také
docházelo k průběžnému monitorování projektů a programu
OPPP jako celku.
Ve 2. polovině roku byly zahájeny přípravy na proplácení
projektů v OPRLZ. V rámci programu Phare 2003 - Technologie
došlo v roce 2005 k proplacení 30 zálohových plateb v celkové
výši 4,485 mil. EUR.

In the first quarter of 2005, thorough preparation was performed
for the problem-free receipt and administration of applications
for payment to OPIE. From March until the end of the year 96
had been received, and by the end of the year 49 of them had
been approved in the total amount of almost CZK 309 million.
Most applications for payment were submitted to the
Development Programme, in which 44 were approved in the total
amount of nearly CZK 290 million. On-site inspections were
continually conducted in connection with the received
applications for payment. In 2005, 76 payments in the value of
CZK 429 million were inspected. Throughout the year, monitoring
of the projects and programmes of OPIE as a whole was
conducted.
In the second half of the year preparation for the repayment of

ODBOR DOMÁCÍHO MARKETINGU
Základem práce je informovat podnikatele o systému podpory
podnikání v ČR a o možnostech čerpání strukturálních fondů EU.
Na bezplatné telefonní informační lince OPPP analytici
strukturálních fondů přijali a zodpověděli za rok 2005 přibližně
5 500 dotazů. Na webové stránce CzechInvestu mohli
podnikatelé i letos najít řadu zajímavostí, aktuálních zpráv
a novinek či vyhledat poslední statistiky a seznam podpořených
firem v rámci OPPP. Webovou stránku měsíčně využilo průměrně
26 000 návštěvníků. Abychom podnikatelům nabízeli pravidelné
a aktuální informace přímo v jejich sídlech, připravili jsme 60
regionálních seminářů, na dalších zhruba 150 vystupovali naši
odborníci jako hosté. Mezi naše nejúspěšnější akce letos patřily
např. série seminářů k rozvoji lidských zdrojů, roadshow
představující Národní registr poradců, setkání zpracovatelů
za program Klastry, Prosperita či Školicí střediska nebo série
Finančních fór pro malé a střední podniky. Významnou akcí bylo
i uspořádání mezinárodní klastrové konference v Brně, kterou
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projects within OPHRD was commenced. Within the Phare 2003
Technology Programme, 30 advance payments in the total
amount of EUR 4,485 thousand were repaid.
DOMESTIC MARKETING DEPARTMENT
This department's basic task is to inform entrepreneurs of the
business support system in the CR and the possibilities of
utilizing EU Structural Funds. In 2005, Structural Funds analysts
received and answered approximately 5,500 inquiries via the
OPIE toll-free telephone information line. On CzechInvest
website entrepreneurs were also able to find a range of
interesting information, current reports and news, as well as
recent statistics and a list of supported companies within OPIE.
Every month, an average of 26,000 visitors made use of the
website. In order to offer entrepreneurs regular and current
information directly at their headquarters, we organised around
60 regional seminars, and our specialists took part in another
150 as guests. Among our most successful events this year were,
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navštívilo cca 250 účastníků, a kde se diskutovaly především
zkušenosti se zaváděním klastrových iniciativ v ČR.
CzechInvest prezentoval své služby i na dvou mezinárodních
veletrzích Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) a na
Mezinárodním veletrhu informačních a komunikačních
technologií INVEX. Naši odborníci na stánku CzechInvestu
konzultovali s návštěvníky jejich připravované projekty
a informovali je o finančních dotacích, které jsou pro jejich
podnikání dostupné. Obě akce byly spojeny i s 3 denním
doprovodným programem, kde se účastníci mohli dozvědět bližší
informace k podpoře jednotlivých oblastí (financování firem,
inovační prostředí, lidské zdroje atd.). Velký úspěch měla akce
nazvaná VIZE České republiky v roce 2015, kde pozvaní hosté
komentovali budoucí vývoj investic, podnikání, vzdělávání
a výzkumu a vývoje.
I letos byla vydána řada materiálů, které poskytují podnikatelům
široké spektrum informací. Mezi nejúspěšnější patřily především

for example, the series of seminars on human resources
development, the roadshow introducing the National Registry of
Consultants, meetings of manufacturers under the Clusters,
Prosperity and Training Centres Programmes, and the Financial
Forums for SMEs. Another significant event was the organisation
of the International Clusters Conference in Brno, which was
attended by approximately 250 participants and was the site of
discussions focused mainly on experience with the
implementation of cluster initiatives in the CR.
CzechInvest also presented its services at two international trade
fairs: the International Engineering Trade Fair and the INVEX
International Trade Fair of Information and Communications
Technologies. At CzechInvest's stand our specialists consulted
with visitors on their prepared projects and informed them of the
financial grants that are available to their companies. Both events
were connected with an accompanying three-day programme in
which participants could get more detailed information on
support for individual areas (company financing, innovation

brožura Jak napsat podnikatelský plán, čtvrtletní magazín

environment, human resources, etc.). The event called A Vision

Průmysl a podnikání či měsíčník Fondy EU pro Vás. Abychom
motivovali budoucí žadatele, připravili jsme řadu případových
studií, které představují úspěšně zrealizované a dotované
projekty v ČR za každý program OPPP.

of the Czech Republic in 2015, during which invited guests
commented on the future development of investments, business,
education and research & development, was highly successful.

Zajímáme se o názory našich klientů, a proto jsme v průběhu
roku připravili řadu průzkumů trhu, které nám poskytly
zpětnou vazbu od žadatelů do OPPP, návštěvníků webu
či volajících na bezplatnou informační linku. Tyto informace pak
dále zpracováváme pro zlepšení našich komunikačních
i odborných aktivit.

This year also saw the publication of a range of materials that
provide entrepreneurs with a wide spectrum of information. The
most successful of these included the brochure How to Write
a Business Plan, the quarterly magazine Industry and Enterprise
and monthly EU Funds for You. In order to motivate future
applicants, we prepared a range of case studies that present
successfully implemented and funded projects in the CR within
each OPIE programme.
We take great interest in the views of our clients. Therefore, over
the course of the year we conducted extensive market research
which provided us with feedback from OPIE applicants, and from
those visiting the website or contacting us via our toll-free
information line. Our next step will be to process this information
in order to improve our communications and specialist activities.
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CzechInvest around
the Czech Republic

Najdete nás ve

všech krajích
České republiky

Zdeněk Jana
ředitel divize regionální spolupráce
Director of Regional Cooperation Division

DIVIZE REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
REGIONAL COOPERATION DIVISION
“Dostatečná nabídka vhodných nemovitostí je nezbytným předpokladem pro rozvoj podnikatelského
prostředí a umisťování investic.”

“A sufficient supply of suitable real estate is a
necessary precondition for development of the
business environment and location of investments.”

Divize regionální spolupráce aktivně a systematicky vyhledává
a podporuje výstavbu průmyslových zón a dalších podnikatelských nemovitostí včetně nezbytné technické infrastruktury
(např. výstavba a rekonstrukce nájemních objektů pro průmyslovou výrobu, strategické služby a technologická centra, regenerace
starých a nevyužívaných objektů a areálů, resp. brownfieldů)
využívaných nejen zahraničními investory, ale také českými
podniky. Přispívá tak svou činností ke zkvalitňování trhu
podnikatelských nemovitostí v ČR a prostřednictvím regenerace
nevyužívaných území (brownfieldy) také ke zlepšování investičního
a životního prostředí. Při přípravě konkrétních investičních projektů
v jednotlivých regionech divize úzce spolupracuje s příslušnými
kraji, městy a obcemi i developerskými společnostmi.

The Regional Cooperation Division actively and systematically seeks
out and supports construction of industrial zones and other business
real estate (for example, construction and renovation of rental
properties for industrial production, business support services and
technology centres, regeneration of old and disused buildings and
sites, i.e. brownfields), including the necessary technical
infrastructure of the utilized sites not only for foreign investors but also
for Czech enterprises. The division thus contributes its activities to
increasing the quality of the business real estate market in the CR and,
through regeneration of disused sites (brownfields), also to improving
the investment and natural environments. During the preparation of
specific investment projects in individual regions, the division
cooperates closely with the relevant regions, cities and municipalities,
as well as with development companies.

Důležitým nástrojem pro práci, který se divizi podařilo v průběhu
uplynulých let vytvořit, je rozsáhlá databáze průmyslových zón,
volných výrobních objektů a dalších podnikatelských nemovitostí
v ČR. Databáze se neustále rozšiřuje a pravidelně aktualizuje. Lokality
a nemovitosti v databázi jsou vhodné pro investice do oblasti výroby,
strategických služeb a technologických center. Tyto připravené
pozemky a objekty jsou spolu s dalšími potřebnými informacemi
(technická infrastruktura, disponibilita pracovních sil apod.) nabízeny
investorům tak, aby maximálně odpovídaly jejich požadavkům.
Podpora a spolupráce s developery
Všeobecně je známo, že v České republice, stejně jako ve většině
jiných vyspělých států, je poskytována veřejná podpora firmám, které
investují do výroby s vysokou přidanou hodnotou, do inovací
a vybraných služeb. Státní podporu mohou získat také developeři,
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An important tool for such work, which the division succeeded in
creating in the course of last year, is the extensive database of
industrial zones, available production facilities and other business
real estate in the CR. The database is continuously being expanded
and regularly updated. Locations and real estate in the database
are suitable for investment in the areas of production, business
support services and technology centres. These prepared plots
and buildings are offered together with other necessary information
(on technical infrastructure, available workforce, etc.) to investors in
order to meet their requirements to the maximum extent possible.
Support for and cooperation with developers
It is generally known that in the Czech Republic, as in most other
developed countries, state aid is provided to companies that invest in
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a to jak firmy s veřejnou účastí, tak soukromé společnosti.
Podporovanými projekty jsou zejména výstavba a regenerace
průmyslových zón a výstavba a rekonstrukce nájemních výrobních
hal a objektů pro tzv. strategické služby a technologická centra. Zdroji
finanční podpory v roce 2005 byly v těchto případech především dva
programy, jejichž implementaci provádí CzechInvest. Jedná se
o Program na podporu rozvoje průmyslových zón a program Reality,
spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU.
Program na podporu rozvoje průmyslových zón
Jednou z forem finanční podpory a spolupráce s veřejnými
i soukromými developery v roce 2005 byl Program na podporu
rozvoje průmyslových zón. Kromě finanční podpory může
žadatel v rámci PPRPZ požádat o převod pozemků, které jsou
majetkem státu, nebo u kterých vykonává správu majetku státu
Pozemkový fond ČR.
Program se skládá ze čtyř podprogramů: Příprava průmyslových
zón včetně budování strategických průmyslových zón,
Regenerace průmyslových zón, Výstavba a rekonstrukce
nájemních objektů (tj. výrobních hal a objektů pro strategické
služby a technologická centra) a Akreditace průmyslových zón
(neboli vytvoření kvalifikačních a technických předpokladů pro
kvalitní správu průmyslových zón v České republice).
V rámci podpory ze státního rozpočtu bylo v letech 1998 - 2005
podpořeno celkem 92 průmyslových zón. Do konce roku 2005 tak bylo
na podporu rozvoje průmyslových zón vynaloženo 5,63 miliardy Kč,
z Pozemkového fondu bylo převedeno 381 hektarů. Vybudováno bylo
2 150 ha průmyslových zón, v nichž své výrobní závody umístilo téměř
360 výrobních firem a podnikatelů, kteří by zde měli celkem investovat
146 miliard Kč a zavázali se vytvořit 72 tisíc pracovních míst. Na jeden
hektar investičně připravené plochy průmyslové zóny tak v průměru
připadá 33 ohlášených nových pracovních míst a celková výše dotace
ze státního rozpočtu na jedno nově vytvořené pracovní místo dosahuje
78 tisíc Kč. Současně platí, že na jednu korunu státních prostředků
vynaložených v rámci podpory průmyslových zón připadá jeden dolar
investovanýsoukromýmiinvestory.
Jen v roce 2005 bylo na podporu rozvoje průmyslových zón
čerpáno ze státního rozpočtu celkem 1,367 miliardy korun, díky
nimž bylo podpořeno 14 průmyslových zón o celkové rozloze 1597
hektarů. Pět z těchto průmyslových zón má podle rozsahu projektu
a výše poskytnuté dotace strategický význam pro národní
hospodářství. Kromě toho bylo v roce 2005 v rámci převodu
pozemků ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR
podpořeno celkem sedm průmyslových zón (46,6 hektarů).
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production with high added value, in innovation, and in selected
services. Development companies, both those with public participation
and those that are privately owned, can also obtain state aid. Supported
projects are especially those involving construction and regeneration of
industrial zones, and construction and renovation of rental production
hallsandfacilitiesforbusinesssupportservicesandtechnologycentres.
In 2005, the sources of financial support in these cases were primarily
two programmes implemented by CzechInvest. These concern the
Programme for Support of Industrial Zone Development and the Real
EstateProgramme,co-financedfromEUStructuralFunds.
Programme for Support of Industrial Zone Development
One of the forms of financial support and cooperation with public
and private developers in 2005 was the Programme for Support
of Industrial Zone Development (PSIZD). In addition to financial
support, the applicant can request, within the PSIZD, the transfer
of plots that are owned by the state or state property which is
administered by the Land Fund of the Czech Republic.
The programme contains four sub-programmes: Industrial Zone
Preparation, including construction of strategic industrial zones,
Industrial Zone Regeneration, Rental Site Construction and
Renovation (i.e. production halls and facilities for business support
services and technology centres), and Industrial Zone Accreditation
(or the creation of qualification and technical preconditions for
effective administration of industrial zones in the Czech Republic).
Within the framework of aid from the state budget in 1998-2005,
a total of 92 industrial zones were supported. Thus by the end of 2005,
CZK 5.63 billion had been expended on support of industrial zones,
and 381 hectares had been transferred from the Land Fund. Industrial
zones covering 2,150 hectares were constructed and occupied by
almost 360 production companies and entrepreneurs, which should
invest a total of CZK 146 billion and have undertaken to create 72,000
jobs. Thus on average 33 reported new jobs fell on each hectare of
industrial zone property prepared for investment, and the total grant
amount from the state budget for each newly created job reached
CZK 78,000. It currently holds true that for each crown spent in
support of industrial zones, one dollar is invested by private investors.
In 2005 alone, a total of CZK 1.367 billion was expended from the
state budget to support industrial zone development, thanks to
which 14 industrial zones with a total size of 1,597 hectares were
supported. Five of these industrial zones have strategic
significance for the national economy due to the scope of the
project and amount of the provided grant. In addition to this,
a total of seven industrial zones (46.6 hectares) were supported in
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Průměrná obsazenost průmyslových zón v České Republice
dnes činí téměř 78 %. Počet nově vytvořených pracovních míst
v těchto zónách během minulého roku vzrostl o 15 600, tj. na
necelých 52 tisíc, a částka, kterou se zde firmy rozhodly
investovat, v roce 2005 vzrostla na celkových 146 miliard Kč.

2005 within the transfer of plots under state ownership and the
administration of the Land Fund of the Czech Republic.
Today the average occupancy rate of industrial zones in the
Czech Republic is nearly 78%. Over the course of last year, the
number of newly created jobs in these zones grew by 15,600, i.e.
to not quite 52,000, and the amount that companies decided to
invest increased to a total of CZK 146 billion in 2005.

Srovnání vybraných ukazatelů k 31. prosinci 2004 a 31. prosinci 2005
Comparison of selected indicators as of 31 December 2004 and 31 December 2005
Do 31. 12. 2004
As of 31/12/2004

Do 31. 12. 2005
As of 31/12/2005

Nárůst během 2005
Growth in 2005

Výše dotace (mil.Kč)
Grant amount (CZK mil.)

4 300

5 630

1 330

Počet ohlášených nových prac. míst
Number of reported new jobs

57 369

72 032

14 663

Počet vytvořených nových prac. míst
Number of new jobs created

36 216

51 819

15 600

Výše investice ze strany investora (mil.Kč)
Investment amount on the part of investors (CZK mil.)

137 332

146 204

8 872

Přehled podpořených průmyslových zón v roce 2005 v rámci Programů na rozvoje PZ
Overview of supported industrial zones in 2005 within the PSIZD
Název
Name

Velikost podpořeného území v ha celkem
Total size of supported site in ha

Forma podpory (rok poskytnutí)
Form of support (year provided)

Blansko - Vojánky

13,6
13.6

Český Krumlov - Domoradice

48,1
48.1

Kolín - Ovčáry

373

Lovosice - Cukrovar

10

Nošovice

105

Ostrava - Hrabová

62,4
62.4

Ostrava - Mošnov

170

Paskov - Biocel

198

Plzeň - Škoda

159,5
159.5

Průmyslový park Jihlava

43

Solnice - Kvasiny

35

Vědeckotechnologický park Ostrava

10

Žatec - Triangle

360

Ždírec nad Doubravou

10,6
10.6

Dotace (2004 - 2005)
Grant (2004 - 2005)
Dotace (2005)
Grant (2005)
Dotace (2001 - 2005)
Grant (2001 - 2005)
Dotace (2004 - 2005)
Grant (2001 - 2005)
Dotace (2005)
Grant (2005)
Dotace (2000, 2001, 2004, 2005)
Grant (2000, 2001, 2004, 2005)
Dotace (2000, 2001, 2005)
Grant (2000, 2001, 2005)
Dotace (2004 - 2005)
Grant (2004 - 2005)
Dotace (2004 - 2005), Převod PF (2005) 1,2 ha
Grant (2004 - 2005), Transfer LF (2005) 1.2 ha
Dotace (2000 - 2002, 2005)
Grant (2000 - 2002, 2005)
Dotace (2000, 2001, 2004 - 2005)
Grant (2000, 2001, 2004 - 2005)
Dotace (2004 - 2005)
Grant (2004 - 2005)
Dotace (2003 - 2005)
Grant (2003 - 2005)
Dotace (1999, 2005), Převod PF (2005) 0,5 ha
Grant (1999, 2005), Transfer LF (2005) 0.5 ha
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Název
Name

Velikost podpořeného území v ha celkem
Total size of supported site in ha

Domažlice

10

Hrádek nad Nisou

22

Klášterec nad Ohří

60

Unhošť

12,1
12.1

Vyškov - Nouzka

11,5
11.5

Celkem
Total

1597,2
1597.2

Forma podpory (rok poskytnutí)
Form of support (year provided)
Převod PF (2005) 4,6 ha
Transfer LF (2005) 4.6 ha
Převod PF (2005) 22 ha
Transfer LF (2005) 22 ha
Převod PF (2005) 5,6 ha
Transfer LF (2005) 5.6 ha
Převod PF (2005) 1,5 ha
Transfer LF (2005) 1.5 ha
Převod PF (2005) 11,5 ha
Transfer LF (2005) 11.5 ha
Celkem převod pozemků ve správě Pozemkového
fondu ČR v roce 2004 46,9 ha
Total transfer of plots under the administration
of the Land Fund of the CR in 2004 46.9 ha

*pouze zóny podpořené dotací
*only zones supported by grants

STRATEGICKÉ PROJEKTY
Jednou z priorit Programu na podporu rozvoje průmyslových zón
byla od začátku podpora budování tzv. strategických
průmyslových zón, tedy zón o výměře nejméně 200, respektive
nejméně 100 ha u zón budovaných v zastavěném
a nevyužívaném území. Strategickou zónou je také průmyslová
zóna připravovaná pro významného investora, který se zaváže
k určité výši investice a vytvoření vyššího počtu nových
pracovních míst (zpravidla 500 a více).

STRATEGIC PROJECTS
From the beginning, one of the priorities of the Programme for
Support of Industrial Zone Development has been to support
strategic industrial zones (SIZ), i.e. zones measuring at least 200
ha, or at least 100 ha in the case of zones constructed in built-up
and disused areas. A strategic zone is also an industrial zone
prepared for a significant investor that commits to a certain level
of investment and the creation of a larger number of new jobs
(as a rule, 500 or more).

V České republice byly doposud připraveny čtyři strategické
zóny: Kolín - Ovčáry, Drahotuše - Struhlovsko (Hranice na
Moravě), Brno - Černovická terasa a Most - Havraň. Dokončena
byla také první fáze přípravy strategické průmyslové zóny Žatec Triangle. V roce 2005 se intenzivně začalo pracovat na přípravě
dalších tří strategických zón, jedná se o SPZ Holešov, Mošnov
a Nošovice. Mezi strategické projekty můžeme zařadit
i regeneraci, která probíhá v areálu Škody Plzeň a zahrnuje cca
160 ha.

To date, four strategic zones have been prepared in the Czech
Republic: Kolín - Ovčáry, Drahotuše - Struhlovsko (Hranice na
Moravě), Brno - Černovice Terrace and Most - Havraň. The first
phase of preparation of the Žatec Triangle strategic industrial
zone has also been completed. In 2005 intensive work was begun
on the preparation of another three strategic zones: SIZ Holešov,
Mošnov and Nošovice. Among strategic projects, we can also
rank the regeneration which is being carried out on the Škoda
Plzeň site and includes approx. 160 ha.

Největším projektem, který byl vázán na zájem strategického
investora z automobilového průmyslu a který se podařilo
uskutečnit v roce 2005, je příprava a vykoupení 1. etapy (cca 100
ha) pozemků SPZ Nošovice. Rozloha této průmyslové zóny
je daná vymezeným územním plánem a činí 276 ha. Celkový
objem dotčeného území vykupovaných pozemků bude cca 322
ha. Do konce roku 2005 byla také předložena žádost o registraci
II. etapy výkupů nemovitostí na SPZ Nošovice, která bude
následně předložena k projednání do hodnotitelské komise.
Bude se jednat v úhrnu o cca 222 ha. Tímto krokem by měly být

The largest project, which is connected with the interest of
a strategic investor from the automobile industry and which was
successfully carried out in 2005, is the first phase of preparation
and purchase of plots (approx. 100 ha) in SIZ Nošovice. The
extent of this industrial zone is given in the defining land-use plan
and amounts to 276 ha. The total volume of the affected area of
purchased plots will be approx. 322 ha. By the end of 2005,
an application had been submitted for registration of the second
phase of real estate purchases for SIZ Nošovice, which will
subsequently be submitted to an assessment committee for
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úplně vypořádány majetkoprávní vztahy k nemovitostem na
území SPZ Nošovice. Společně s výkupem pozemků
v Nošovicích se také podařilo zahájit výkupy pozemků ve SPZ
Mošnov a SPZ Holešov. Tyto pozemky budou nabízeny dalším
zájemcům o investice do podnikatelských nemovitostí vhodných
pro průmyslovou výrobu či strategické služby.

consideration. In total, this will concern approx. 222 ha. This step
should result in the complete settlement of the property-rights
issues associated with the real estate on the SIZ Nošovice site. In
conjunction with the purchase of plots in Nošovice, the purchase
of plots in SIZ Mošnov and SIZ Holešov was also successfully
initiated. These plots will be offered to other parties interested in
investment in business real estate suitable for industrial
production or business support services.

Přehled průmyslových zón podpořených ze státních prostředků v letech 1998 - 2005
Locations (towns/cities) of supported industial zones (1998-2005)

10

76
11

9
7

12

6

13

2 15

14

5

1

8

4
3

18

16
17
Praha
19

20

21

39
38
37
33

77

61

36
34 35

32

42

74

24

43

51

29
25

27

28

58
50

78

62

63

48
46

53

69

81

57

52

75

72
70
79 68

67

64

49

44
45
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59
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60
41

31

22

40

66

56

65
55

80
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1 Klášterec nad Ohří 2 Žatec (2) 3 Podbořany (2) 4 Kadaň 5 Chomutov (2) 6 Most 7 Bílina 8 Teplice 9 Přestanov 10 Rumburk 11 Liberec 12 Ústí nad Labem 13 Lovosice (2) 14 Slaný 15 Louny
16 Kladno 17 Unhošť 18 Tuchlovice 19 Zdice 20 Žebrák 21 Plzeň (2) 22 Úherce 23 Stod 24 Blatná 25 Písek 26 Prachatice 27 Kamenice nad Lipou 28 Jihlava 29 Pelhřimov 30 Havlíčkův Brod
31 Zruč nad Sázavou 32 Velim 33 Kolín 34 Kutná Hora 35 Chrudim 36 Pardubice 37 Hradec Králové 38 Jičín (2) 39 Vrchlabí 40 Kvasiny 41 Svitavy 42 Ždírec nad Doubravou 43 Žďár nad S.
44 Velké Meziříčí 45 Třebíč 46 Znojmo 47 Mikulov 48 Brno (2) 49 Kuřim 50 Bystřice nad Pernštejnem 51 Moravská Třebová 52 Blansko 53 Vyškov (2) 54 Hodonín 55 Staré Město 56
Brankovice 57 Prostějov 58 Litovel 59 Uničov 60 Šumperk 61 Krnov 62 Olomouc (3) 63 Hranice 64 Valašské Meziříčí 65 Zlín 66 Vsetín 67 Kopřivnice 68 Třinec 69 Frýdek-Místek (2)
70 Třanovice 71 Paskov 72 Český Těšín 73 Karviná 74 Ostrava (3) 75 Mošnov 76 Hrádek nad Nisou 77 Domažlice 78 Český Krumlov 79 Nošovice 80 Pohořelice 81 Velká Bystřice
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Program Reality
V minulém roce bylo možno využít programu Reality pro čerpání
finančních prostředků ze strukturálních fondů. Oblast průmyslových
zón a podnikatelských nemovitostí spadá pod Operační program
Průmysl a podnikání (OPPP), konkrétně Opatření 1.2 program
Reality. Program Reality navazuje na zkušenosti z národního
Programu na podporu rozvoje průmyslových zón a podpora je určena
pro developerské firmy, malé nebo střední podniky, dále pro obce,
svazky obcí a kraje. V rámci programu byly podporovány různé typy
projektů např. výstavba podnikatelských zón, regenerace
nevyužívaných území (brownfields), výstavba nájemních objektů pro
podnikání (výrobních hal či kancelářských objektů), rekonstrukce
objektů pro podnikání či podpora vyhotovení projektové
dokumentace. Dotaci bylo možné získat nejen na samotnou výstavbu
či rekonstrukci objektu.
Speciální formou podpory pro developery v rámci tohoto
programu je navíc možnost dostat dotaci na část neobsazených
ploch objektu v průběhu tří let po dokončení stavby. Tato forma
podpory má stimulovat developery k výstavbě nájemních hal
i v případě, že před zahájením projektu nemají zajištěnu 100%
budoucí obsazenost objektu. CzechInvest totiž eviduje výraznou
poptávku ze strany investorů právě po již existujících kvalitních
nájemních objektech.
Od vyhlášení OPPP do konce roku 2005 obdržel CzechInvest do
programu Reality více než 140 žádostí o dotaci v celkové výši
4,3 miliardy Kč. Zhruba polovina projektů, přibližně 49 %,
se týkala regenerací areálů a rekonstrukcí objektů.
Celková požadovaná suma dotací převyšuje finanční alokaci
(2,7 mld. Kč) do tohoto programu a už v této době je jasné, že se
nenaplní prognózy europesimistů, kteří tvrdili, že Česká republika
zdaleka nevyčerpá prostředky ze strukturálních fondů EU.
Z tohoto důvodu muselo být přijímání dalších žádostí pozastaveno
a probíhá vyhodnocování a posuzování žádostí přijatých.
Divize regionální spolupráce, ve spolupráci s dalšími, v roce 2005
pracovala na přípravě nového programu, který v dalším
programovacím období 2007 - 2013 nahradí program Reality.
Nový program bude opět nabízet podporu pro zájemce z řad
veřejných i soukromých institucí. Již teď víme, že zde bude
možnost vyčerpat zhruba 1,7 miliardy Kč ročně, které budou
v tomto programu vyčleněny.
Regenerace postižených území, brownfieldy
CzechInvest i v roce 2005 evidoval několik projektů regenerace
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Real Estate Programme
Last year it was possible to use the Real Estate Programme to draw
financial resources from Structural Funds. The area of industrial
zones and business real estate fell under the Operational
Programme Industry and Enterprise (OPIE), specifically Provision
1.2 Real Estate Programme. The Real Estate Programme is related
to the experience of the national Programme for Support of
Industrial Zone Development, and support is intended for
development companies, small and medium-sized enterprises, as
well as for municipalities, associations of municipalities, and
regions. Various types of projects were supported within the
programme, for example construction of industrial zones,
regeneration of disused sites (brownfields), construction of rental
facilities for business, and support for preparation of project
documentation. It was possible to obtain grants not only for the
individual construction or renovation of buildings.
In addition, a special form of support for developers within this
programme is the possibility to obtain grants for part of
unoccupied areas of a building in the course of three years
following completion of construction. This form of support is
intended to stimulate some investors to construct rental halls
even in the event that they have not achieved 100% future
occupancy of the building before commencing the project.
CzechInvest has noted significant demand from investors for
high-quality existing rental properties.
From the announcement of OPIE until the end of 2005,
CzechInvest received more than 140 applications to the Real
Estate Programme for grants totalling CZK 4.3 billion. Roughly
half of the projects, approx. 49%, involved the regeneration of
sites and renovation of buildings.
The total requested sum of grants exceeded the financial allocation
(CZK 2.7 billion) for this programme and at this time it is clear that
the prognoses of Europessimists, who asserted that the Czech
Republic was far from utilizing EU Structural Funds, will not be
fulfilled. For this reason, receipt of further applications had to be
suspended and assessment of received applications is ongoing.
In 2005 the Regional Cooperation Division, in cooperation with
others, worked on the preparation of a new programme which will
replace the Real Estate Programme in the next programming period
2007-2013. The new programme will again offer support for
interested parties from a range of public and private institutions. We
now already know that there will be a possibility to utilize annually
approx. CZK 1.7 billion, which will be earmarked in this programme.
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brownfieldů, které získaly podporu jak v rámci programů
financovaných ze státního rozpočtu, tak prostřednictvím
strukturálních fondů. Podstatná část dotací směřovala zejména
na úhradu nákladů spojených se sanacemi ekologických škod
a demolicemi nevyužitých staveb.
Pokračovala také realizace prvního velkého projektu regenerace
v ČR - přeměna bývalého vojenského letiště v Žatci na
strategickou průmyslovou zónu Žatec - Triangle (360 ha). Projekt
byl zahájen v roce 2003, první fáze byla dokončena v roce 2004
a v současné době probíhají sanace a dekontaminace zbylého
území. Dalšími projekty financovanými rovněž v rámci
podprogramu PPRPZ Regenerace průmyslových zón je obnova
bývalého cukrovaru v Lovosicích (10 ha), která byla v roce 2005
úspěšně dokončena a již se tam podařilo umístit jednoho
investora, a areálu Škoda Plzeň. V případě Škody se jedná
o pilotní projekt regenerace brownfieldu soukromou společností.
Projekt regenerace areálu Škoda Plzeň ukazuje, že také
soukromá společnost se může pustit do tak náročné regenerace
areálu, který se rozkládá na ploše 183,5 ha, z nichž je do projektu
regenerace začleněno 160 ha. Náklady na tuto regeneraci činí
přibližně 1,1 mld. Kč a cílem regenerace je demolice starých
nevyužívaných budov a vznik nových připravených ploch pro
investory ze zpracovatelského průmyslu. Současně jsou na
dotčeném území dokončovány sanace starých ekologických
zátěží financované Fondem národního majetku v objemu
několika miliard korun. Z hlediska financování projektu konverze
rozsáhlého území brownfieldu se jedná o velice efektivní
kombinaci veřejných zdrojů vytvářejících výrazné synergické
efekty.
Regenerace brownfieldů byla podporována také prostřednictvím
programu Reality a přibližně polovina z podaných žádostí do tohoto
programu se také brownfieldů týká. Projekty nového využití starých
opuštěných průmyslových areálů tak nyní tvoří velkou část z projektů
realizovaných v rámci státní podpory rozvoje průmyslových zón.
Systém financování přitom umožňuje až 100% úhradu nákladů na
regeneraci těchto území. Důležité je, že všechny výše zmíněné
programy lze využít pouze pro účely zpracovatelského průmyslu,
strategických služeb a výzkumu a vývoje. Podmínky ani jednoho
z programů nedovolují využít revitalizovaná území např. pro logistiku,
bydlení, obchod, zábavu, sport atd.
Vyhledávací studie brownfieldů
V roce 2005 začal CzechInvest (prostřednictvím Divize
regionální spolupráce) spolupracovat s kraji na „Vyhledávácí
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Regeneration of disused sites, brownfields
In 2005 CzechInvest also recorded several brownfield
regeneration projects which gained support within programmes
of financing from the state budget as well as through Structural
Funds. A substantial portion of grants was directed especially at
costs associated with the removal of ecological damage and the
demolition of derelict structures.
Implementation of the first large regeneration project in the CR
also continued-conversion of the former military airport in Žatec
into the Žatec-Triangle strategic industrial zone (360 ha). The
project began in 2003; the first phase was completed in 2004;
and sanitation and decontamination of the remaining area is
currently underway. Other projects also financed within the
PSIZD Industrial Zone Regeneration sub-programme include the
renewal of the former sugar mill in Lovosice (10 ha), which in 2005
was successfully completed and has already succeeded in
attracting one investor, and the Škoda Plzeň site, which concerns
a pilot project of brownfield regeneration by a private company.
The project of regeneration of the Škoda Plzeň site demonstrates
that private companies can also undertake the demanding
regeneration of a site with a surface area of 183.5 ha of which 160 ha
is incorporated into the regeneration project. The costs for this
regeneration amount to approximately CZK 1.1 billion and the aim
of the regeneration is the demolition of old, unused buildings and
the creation of a new area prepared for investors from the
manufacturing industry. Currently, removal of old ecological
hazards is being completed on the site, financed by the National
Property Fund in the amount of several billion crowns. From the
perspective of project financing, conversion of extensive
brownfield sites involves a very effective combination of public
resources creating markedly synergistic effects.
The regeneration of brownfields was also supported through the
Real Estate Programme and approximately half of the submitted
applications to this programme also concern brownfields.
Projects for new uses of old, abandoned industrial sites are thus
now creating a large proportion of the projects implemented
within the framework of state aid for industrial zone development.
At the same time, the system of financing allows up to 100%
coverage of costs for regeneration of these sites. It is important to
note that all of the above-mentioned programmes can be used
for the purposes of the manufacturing industry, business support
services and research and development. None of the
programmes' conditions allow the use of a revitalized site for,
e.g., logistics, residences, trade, entertainment or sport, etc.
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studii brownfieldů“ v ČR. Cílem této studie je vytipovat
a zmapovat brownfieldové lokality, které představují postižená,
nevyužívaná nebo nedostatečně efektivně využívaná území.
Na základě výsledků vyhledávací studie budou jednotlivé kraje
ve spolupráci s CzechInvestem schopny najít nebo vytvořit
vhodné způsoby podpory revitalizace vytipovaných brownfields. Díky vyhledávací studii dojde k vytvoření efektivního
seznamu brownfields lokalit a tento seznam se následně stane
základem pro přípravu projektů a dokumentů, které se budou
zabývat řešením regenerace brownfields jak na úrovni
jednotlivých krajů, tak celé České republiky. Výsledky vyhledávací studie budou sloužit především k vytipování projektů,
které bude možné podpořit v rámci programu Reality, nebo
v rámci jiných programů či grantových schémat. Díky této studii
také bude možné získat podklady pro návrh nových vhodných
programů pro příští programovací období 2007 - 2013
a případně také pro vypracování národní strategie regenerace
brownfieldů v České republice.
Studie je rozdělena do tří kroků. V prvním kroku se vytipuje
a identifikuje přibližně 200 lokalit v každém kraji, které splňují
kritéria brownfieldů. V druhém se z nich vybere cca 30 lokalit,
které následně projdou detailnější analýzou. Ve třetím
a posledním bude vybráno 10 lokalit, které nejlépe budou
splňovat požadavky a bude u nich nejvyšší možnost a šance na
zregenerování. Tyto lokality budou co nejdetailněji zpracovány
a agenturou CzechInvest ve spolupráci s kraji nabízeny
zájemcům, případným investorům.
Odbor podpory regionů
Na spolupráci s regiony se významně podílí druhý odbor divize,
Odbor podpory regionů, který mimo jiné iniciuje a koordinuje
každoroční uzavírání smluv o spolupráci mezi regionálními
rozvojovými agenturami a agenturou CzechInvest. Dále odbor
zodpovídá za fungování sítě regionálních kanceláří CzechInvest.
Odbor podpory regionů je rozdělen na dvě další oddělení,
a to Oddělení rozvoje regionů a Oddělení koordinace regionálních
kanceláří.
Regionální kanceláře agentury CzechInvest
Agentura CzechInvest vytvořila síť třinácti regionálních kanceláří
(RK CI), které působí v každém krajském městě a jsou
organizačně začleněny do Divize regionální spolupráce.
Regionálním kancelářím se v roce 2005 dařilo naplňovat podstatu
jejich založení, která spočívá ve vytvoření subjektů regionálního
dosahu, jež jsou významnými hráči na poli podpory podnikání
a investic v regionu.
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Research Study of brownfields
In 2005 CzechInvest initiated (through the Regional Cooperation
Division) cooperation with regions on the “Research Study of
Brownfields” in the CR. The aim of this study is to seek out and map
brownfield locations which represent damaged, disused, or
ineffectively used sites. On the basis of the research study's
findings, individual regions, in cooperation with CzechInvest, will be
able to find or create suitable means of support for the revitalization
of selected brownfields. Thanks to the research study, an effective
listing of brownfield locations will be created and this listing will
subsequently become the basis for preparation of projects and
documentation involving brownfield regeneration at the level of
individual regions as well as at the national level. The findings of the
research study will be instrumental primarily in the selection of
projects that will be supported within the Real Estate Programme or
within other programmes and grant schemes. Thanks to this study,
it will also be possible to obtain data for the proposal of suitable new
programmes for the next programming period 2007-2013, and
possibly also for formulating the national strategy of brownfield
regeneration in the Czech Republic.
The study is divided into three phases. The first phase involves
seeking out and identifying approximately 200 locations in each
region that fulfil the criteria of brownfields. In the second phase,
approximately 30 locations will be selected which will
subsequently undergo detailed analysis. In the third and final
phase, 10 locations will be selected which best fulfil the
requirements and represent the greatest possibility for
regeneration. These locations will undergo the most detailed
processing and be offered by CzechInvest, in cooperation with
the regions, to interested parties, i.e. potential investors.
Regional Support Department
The Regional Support Department does significant work related
to cooperation with regions. Among other things, this department
initiates and coordinates the annual concluding of agreements on
cooperation between regional development agencies and
CzechInvest. Furthermore, the department is responsible for the
functioning of CzechInvest's network of regional offices. The
Regional Support Department is further divided into two
sub-departments: Regional Development and Regional Office
Coordination.
CzechInvest's Regional Offices
CzechInvest established a network of thirteen regional offices
(RO CI) which operate in every regional capital and are
organizationally attached to the Regional Cooperation Division.
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Pracovníci regionálních kanceláří předávali v roce 2005 své
znalosti a zkušenosti o téměř všech produktech agentury
CzechInvest široké škále potenciálních klientů. Jejich role
spočívala především v tom, být základním kontaktním
informačním a poradenským místem pro podnikatele, subjekty
veřejné správy a samosprávy, poradenské a jiné společnosti
vzhledem k produktům zaměřeným na podporu podnikání
a investic. Velmi významnou úlohu zastávají v rámci podpory
podnikání, a to především ve vztahu ke zpracovatelskému
průmyslu. Mezi základní nástroje podpory patří zejména
Operační program Průmysl a podnikání, Operační program
Rozvoje lidských zdrojů a Společný regionální operační program
(OPPP, OPRLZ, SROP). Působnost kanceláří spočívá nejen
v jejich konzultantské a poradenské činnosti, ale především
v aktivním vystupování, podpoře a iniciování žádoucích aktivit.
Řada projektů, které byly podány v rámci OPPP do programů
Prosperita a Klastry, byla předložena díky usilovné práci
zástupců regionálních kanceláří.
Výhodou je, že regionální projektoví manažeři umí při své práci
zohlednit podstatné aspekty regionu vzhledem k jeho hlavním
charakteristikám a stejně tak i charakteristikám jednotlivých
subjektů. To má příznivý dopad na aktivitu účastníků, kteří mají
zájem o rozvoj podnikatelského prostředí v regionu. V minulém
roce docházelo s rostoucí tendencí k upevňování vztahů mezi
CzechInvestem, firmami a ostatními institucemi veřejné správy
a samosprávy působícími v regionu. Regionální kanceláře
přispívaly svým přístupem a aktivní činností ke zkvalitnění
podnikatelského prostředí v regionech a k rozvoji jejich
konkurenceschopnosti.
Počet zaměstnanců se v jednotlivých kancelářích postupně
rozrostl na tři až čtyři pracovníky v každé kanceláři, zpravidla jsou
to dva až tři regionální projektoví manažeři, jejichž práce
je podporována odbornou asistentkou.
V roce 2005 proběhla s pomocí regionálních kanceláří také řada
workshopů, seminářů a kulatých stolů, které sloužily k objasnění
problematiky strukturálních fondů a dalších programů
CzechInvestu.

In 2005, the regional offices succeeded in fulfilling the purpose of
their foundation, which consists in creating subjects of regional
scope that are significant players in the field of business and
investment support in the regions.
In 2005, the employees in the regional offices shared their
knowledge and experience of almost all products of CzechInvest
with a wide range of potential clients. Their role consisted
primarily in being the basic point of contact for information and
consulting for entrepreneurs, public administration, local
government, and consulting and other firms with respect to
products focused on business and investment support. They
execute a very important assignment within the framework of
business support, primarily in relation to the manufacturing
industry. Among the fundamental tools of support belong
especially the Operational Programme Industry and Enterprise
(OPIE), Operational Programme Human Resources Development
(OPHRD), and the Joint Regional Operational Programme
(JROP). The offices' operations consist in not only their
consulting and advisory activities, but primarily in the active
performance, support and initiation of required activities. The
range of projects that were submitted to the Prosperity and
Clusters Programmes within OPIE was accomplished thanks to
the diligent work of the regional offices' representatives.
One advantage is that regional project managers are able to take
into account the essential aspects of the regions with respect to
their main characteristics as well as the characteristics of
individual subjects which have a favourable impact on the
activities of participants with an interest in the development of the
regions' business environment. Last year, there was a growing
tendency of strengthening relationships between CzechInvest,
companies, and other institutions of public administration and
local governments operating in the regions. The regional offices
contributed, through their approach and active operation, to
increasing the quality of the business environment in the regions
and to the development of their competitiveness.
The number of employees in the individual offices progressively
grew to three or four workers in each office, whereas generally
two or three regional project managers work in these offices and
are supported by a specialist assistant.
With the help of regional offices in 2005 a range of workshops,
seminars, and roundtables took place which served to clarify
issues associated with Structural Funds and other CzechInvest
programmes.
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Osm zastoupení
po celém světě

Eight offices
around the world

Antonín Chlum
ředitel divize interních služeb
Director of Internal Services Division

DIVIZE INTERNÍCH SLUŽEB
INTERNAL SERVICES DIVISION
“Podporujeme ostatní útvary tak, aby se mohly
nerušeně věnovat své odborné práci.”

“We support other divisions so that they can
continually dedicate themselves to their work.”

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ CZECHINVESTU V ROCE 2005
Rok 2005 byl pro CzechInvest rokem nástupu širokého spektra
programů. Kromě pokračování v nosných programech Sourcing,
Průmyslové zóny a Poradenství agentura pracovala na více než
10 dalších programech OPPP, OPRLZ a SROP. Úspěšný výkon
rozšířených funkcí vyžadoval zvládnutí a osvojení nových
odborných znalostí a pracovních postupů, dělby práce
a zformování kooperace mezi útvary v pražském ústředí a v síti
regionálních kanceláří.

CZECHINVEST'S FINANCIAL REPORT 2005
For CzechInvest, 2005 was a year of commencing a broad
spectrum of new programmes. In addition to the continuation of
the supportive Sourcing, Industrial Zone and Consulting
Programmes, the agency worked on more than 10 other
programmes within OPIE, OPHRD and JROP. The successful
performance of expanded functions required the adoption and
mastery of new expert knowledge and working procedures,
division of labour and the development of cooperation among
divisions in the Prague headquarters as well as in the regional
offices.

Po sloučení tří agentur CzechInvest, CzechIndustry a ARP
se od roku 2004 v CzechInvestu soustředil velmi široký okruh
programů na podporu podnikání a investic. Jejich dynamický
rozvoj se ještě urychlil po vstupu České republiky do Evropské
unie a po zahájení využívání programů spolufinancovaných
z Evropských strukturálních fondů, jejichž implementací
je CzechInvest pověřen. Rozmach činností je dokumentován

Since the merger of CzechInvest, CzechIndustry and the
Business Development Agency in 2004, CzechInvest has
concentrated on a very wide range of programmes for the
support of business and investment, whose dynamic
development accelerated following the Czech Republic's
accession to the European Union and following commencement
of utilization of programmes of co-financing from European
Structural Funds, implementation of which was entrusted to
CzechInvest.

i vývojem nákladů:

Rozmach činností je dokumentován i vývojem nákladů
The upswing of activities is also documented in the development of costs
V tisících Kč
CZK thousand

Meziroční index
Year-on-year index

Skutečnost (součet 3 agentur)
Actual figures (3 agencies, total)

2003

232 805

Skutečnost
Actual figures

2004

270 481

1,16
1.16

Skutečnost
Actual figures

2005

321 530

1,19
1.19
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Za poslední dva roky se tak objem nákladů CzechInvestu zvýšil
o 38 %. Prudké zvýšení rozpočtu vycházelo z předpokladu
strmého nárůstu nákladů na financování implementace
a realizace programů kofinancovaných z Evropských
strukturálních fondů. V závěru roku 2005 se jako reakce na zájem
možného investora Hyundai Motor Company vyskytla nutnost
profinancovat mimořádné předprojektové a projektové práce
ve třech strategických průmyslových zónách (Mošnov, Nošovice,
Holešov), které MPO pohotově zajistilo. Schopnost operativně
reagovat a plnit sliby se pozitivně odrazila i na rozhodování
investora o umístění zamýšlené investice.

For the last two years, CzechInvest's volume of costs increased by
38%. The sharp increase of the budget resulted from the
expectation of rapid cost growth for financing the implementation
of programmes co-financed from European Structural Funds. Due
to the interest of the potential investor Hyundai Motor Company at
the close of 2005, it became necessary to finance extraordinary
pre-project and project work in three industrial zones (Mošnov,
Nošovice, Holešov), which the Ministry of Industry and Trade (MIT)
promptly ensured. The ability to operationally react and fulfil
promises certainly and positively influenced the investor's decision
on the location of the intended investment.

Strukturu nákladů a jejich meziroční vývoj uvádíme v následující tabulce
The structure of costs and their year-on-year development are shown in the table below
Struktura a meziroční vývoj nákladů / Structure and year-on-year development of costs
Struktura
Structure

Vývoj
Development

Účet
Account

Název položky
Item

Skutečnost
Actual figures
2005

2004

2005

2004

05/04

501

spotřeba materiálu
materials consumption

18 694

20 750

5,8
5.8

7,7
7.7

90,1
90.1

1 521

834

2 998

1 997

0,5
0.5
0,9
0.9

0,5
0.5
0,7
0.7

182,4
182.4
150,1
150.1

42 045

48 200

13,1
13.1

17,8
17.8

87,2
87.2

1 357

1 300

171 399

124 120

46 870

40 348

16 247

13 976

0,4
0.4
53,3
53.3
14,6
14.6
5,1
5.1

0,5
0.5
45,9
45.9
14,9
14.9
5,2
5.2

104,4
104.4
138,1
138.1
116,2
116.2
116,2.
116.2

928

798

0,3
0.3

0,3
0.3

116,2
116.2

2 040

2 451

0,6
0.6

0,9
0.9

1,8
1.8
4,0
4.0

83,2
83.2
150,1
150.1
53,3
53.3
137,3
137.3

502
511
512
513
518
521
524
527
545
548
549
551
552

spotřeba energie
energy consumption
opravy a udržování
repairs and maintenance
cestovné
travel
náklady na reprezentaci
representation costs
ostatní služby
other services
mzdové náklady
wage costs
zákonné sociální pojištění
statutory social security insurance
zákonné sociální náklady
statutory social security costs
kurzové ztráty
exchange-rate losses
manka a škody
shortages and losses
jiné ostatní náklady
other costs
odpisy dlouhodob. nehm. a hmot. majetku
write-offs of long-term intangible and tangible assets
zůstat. cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku
depreciated cost of sold long-term intangible and tangible assets

2 584

4 847

14 791

10 772

0,8
0.8
4,6
4.6

321 530

270 481

100

100

35

36

199

480

0,1
0.1

0,2
0.2

2 154

3 851

5 587

8 968

0,7
0.7
1,7
1.7

1,4
1.4
3,3
3.3

139

136

319 347

261 847

97,5
97.5

95,1
95.1

Výnosy celkem / Total income

327 461

275 318

100

100

Výsledek hospodaření před zdaněním
Pre-tax economic results

5 931

4 837

Náklady celkem / Total costs
644
645
648
649
651
691
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úroky
interest
kurzové zisky
exchange-rate profits
zúčtování fondů
accounting of funds
jiné ostatní výnosy
other income
tržby z prodeje dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku
earnings from the sale of long-term intangible and tangible assets
příspěvky a dotace na provoz
contributions and grants for operation

2005

56
118,9
118.9
97,2
97.2
41,5
41.5
55,9
55.9
62,3
62.3
102,2
102.2
122,0
122.0
119,3
119.3
97,2
97.2
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Vývoj zaměstnanosti a výdělků
Ve schváleném rozpočtu CzechInvestu podle usnesení vlády
č. 808/2003 Sb. byl snížen počet zaměstnanců o dvě místa ve
srovnání s rozpočtem na rok 2004, tzn. na 149 zaměstnanců. Již
v průběhu ledna 2005 byl však tento limit po předchozím jednání
a po vyhodnocení potřeb k realizaci programů OPPP, SROP
a OPRLZ zvýšen o 15 pracovníků. Tato úprava v počtu
zaměstnanců a osobních nákladů pak trvala po celý rok 2005.

Development of employment and salaries
In CzechInvest's approved budget, in accordance with
Government Order No. 808/2003, the number of employees was
reduced by two positions in comparison with the 2004 budget,
i.e. to 149 employees. However, in the course of January 2005,
following negotiations and an assessment of needs for
implementation of OPIE, JROP and OPHRD programmes, this
limit was raised by 15 employees. This adjustment of the number
of employees and personnel costs endured for the entire year.

Vývoj zaměstnanosti a výdělků v porovnání se stanovenými limity uvádíme v tabulce
The development of employment and salaries in comparison with the stipulated limits is shown in the table below
Vývoj zaměstnanosti a výdělků v roce 2005 / Development of employment and salaries in 2005
%

Ukazatel
Indicator

Měrná jednotka
Unit of measure

Limit
Limit

Skutečnost
Actual figure

Počet zaměstnanců
Number of employees

Osob
Persons

164

154

93,9
93.9

Mzdové náklady na platy
Wage costs for salaries

Kč
CZK

44 423 000

46 375 653

104,4
104.4

OON
Other personnel expenses

Kč
CZK

485 000

509 842

105,1
105.1

Mzdové prostředky celkem
Total wage resources

Kč
CZK

44 908 000

46 885 495

104,4
104.4

Překročení limitu na platy
Overrun of salary limit

Kč
CZK

Krytí z mimorozpočtových prostředků
Coverage from non-budget resources
- z fondu odměn / from bonus fund
- z FKSP / from FKSP

Kč
CZK

Průměrné výdělky měsíčně
Average monthly salary

Kč
CZK

z toho
of which
- základní plat / base salary
- odměny / bonuses

Kč
CZK
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1 977 495

1 962 495
15 000
22 573

25 095

111,2
111.2

20 874
4 221
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Regionální kanceláře CI
Síť regionálních kanceláří CzechInvestu (RK CI) byla založena
v roce 2004 a činnost jednotlivých kanceláří byla oficiálně
zahájena v měsících dubnu a květnu 2004. I když síť RK CI není
dosud dobudována na cílovou kapacitu (v průměru) pěti
pracovníků, byla schopna podchytit a zvládnout nápor práce
spojený s implementací programů podpory průmyslu,
podnikání a infrastruktury OPPP, SROP, OPRLZ. Mezi hlavní
aktivity RK CI patřily především publicita programů,
konzultační činnost a následně administrativní aktivity spojené
s procesem příjmu žádostí o podporu a jejich dalšího
vyhodnocení a zpracování.

CI regional offices
CzechInvest's network of regional offices (RO CI) was
established in 2004 and operation of individual offices was
officially commenced in April and May 2004. Even though the RO
CI network has not yet been built up to its intended capacity of
five employees per office (on average), it was able to take on and
handle the onslaught of work connected with implementation of
programmes for support of industry, enterprise and infrastructure
OPIE, JROP, OPHRD. Among the main activities of RO CI are
primarily publicity programmes, consulting activities and
subsequently administrative activities connected with the
process of receiving aid applications and their further
assessment and processing.

Náklady na chod RK CI jsou vyjádřeny v tabulce
RO CI operating costs are shown in the table below
Regionální kancelář
Regional office

Počet pracovníků
Number of employees

Náklady 2005 tis. Kč
2005 costs/CZK thousand

Brno

4

1 061

České Budějovice

3

1 067

Hradec Králové

4

1 142

Jihlava

3

1 044

Karlovy Vary

3

616

Liberec

3

865

Olomouc

4

1 130

Ostrava

4

1 076

Pardubice

4

1 428

Praha

4

818

Plzeň

3

1 456

Ústí n. Labem

4

1 386

Zlín

4

972

Mezisoučet
14 061

Subtotal
RK mzdy

7 059

RO wages
Pojistné

2 441

Insurance premiums
Celkem
47

Total
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23 561

52

Zahraniční zastoupení
V roce 2005 pokračovalo ve své činnosti 8 zahraničních
zastoupení. Jednotlivé kanceláře jsou (s výjimkou Bruselu)
obsazeny vždy jedním stálým pracovníkem s tím, že na
mimořádné akce a na kapacitně náročné úkoly přijíždějí
vypomoci pracovníci z pražského ústředí agentury. V roce 2005
se uskutečnilo 15 takových stáží v rozsahu 334 dní.
V Bruselu má CzechInvest dva zástupce s rozdílnými úkoly; jeden
plní klasické úkoly a činnosti spojené se získáváním zahraničních
investic, druhý se specializuje na vytváření a udržování vztahů
s orgány EU a sleduje vývoj předpisů EU zejména ve vztahu
k podpoře investic a k rozvoji podnikatelského prostředí.

Foreign representation
CzechInvest's eight foreign offices continued their work in 2005.
The individual offices (with the exception of Brussels) always
have one permanent employee. However, in the case of
extraordinary events and tasks that are particularly demanding in
terms of capacity, employees from the Prague headquarters are
dispatched to assist. In 2005, 15 such assignments were made
with a total duration of 334 days.
CzechInvest has two representatives in Brussels, each with
a different purpose; one performs the standard tasks associated
with gaining foreign investment, whereas the other specialises in
establishing and maintaining relations with EU bodies and
monitoring the development of EU regulations, especially in
relation to investment support and development of the business
environment.

Náklady zahraničních zástupců v roce 2005 / Foreign office costs in 2005
Zahraniční zástupci
Foreign office
Brusel

Náklady celkem /tis. Kč
Total expenses/CZK thousand
4 086

Brussels
Paříž
2 567

Paris
Londýn

5 161

London
Hong Kong

3 278

Hong Kong
Yokohama

3 311

Yokohama
Köln

3 723

Cologne
Chicago

3 745

Chicago
California

3 112

California
Věcné náklady

28 983

material costs
Zahraniční zástupci - mzdy
Foreign office wages

2 102

pojistné
insurance costs

753

osobní náklady
personnel costs

2 837

Celkem
31 820

Total
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Travel
Travel costs figure in CzechInvest's cost structure in the long
term as an extraordinarily significant item. This is due to the fact
that the subject of operation requires direct contacts with clients,
whether these are potential foreign investors or entrepreneurs
requesting some form of support in the CR.

Cestovné
Ve struktuře nákladů CzechInvestu figuruje cestovné dlouhodobě jako mimořádně významná položka. Je to dáno tím,
že z předmětu činnosti vyplývá potřeba přímých kontaktů
s klienty, ať již jsou to potenciální zahraniční investoři nebo
podnikatelé vyžadující nějakou formu podpory v ČR.
Podle jednotlivých skupin nákladů se skládá cestovné za rok 2005
Travel costs by individual cost group in 2005
Cestovné - skupina nákladů
Tavel - cost group

tis. Kč
CZK thousand

cestovné tuzemské náklady
travel-domestic costs
cestovné v nákladech zahraničních zastoupení
travel in costs of foreign offices
zahraniční pracovní cesty individuální
individual foreign business trips

5 271
24 643
12 131

Celkem
Total

42 045

Ve zvýšených nákladech na tuzemské cestovné se projevila
stupňující se frekvence kontaktů s podnikatelskými subjekty v ČR
a zejména pak pracovní cesty zaměstnanců regionálních
kanceláří.

The increased domestic travel costs reflect the increased
frequency of contact with businesses in the CR, especially
business trips taken by regional office employees.
The purposes of foreign travel are
-- direct contacts with a range of foreign investors,
-- participation in foreign trade fairs and seminars, with
CzechInvest's direct participation in selected events
(stands, presentations),
-- multi-day assignments of employees from Prague to
enhance the capacity of foreign offices for selected
marketing events,
-- periodic inspection of the financial condition of assets,
documents and management of accounting in foreign offices.

Pracovní náplní zahraničních cest jsou
-- přímé kontakty s vybraným okruhem zahraničních investorů,
-- účast na zahraničních veletrzích a seminářích, u vybraných
akcí s přímou účastí CzechInvestu (stánek, prezentace),
-- několikatýdenní stáže pracovníků z Prahy na posílení kapacit
zahraničních zastoupení pro vybrané marketingové akce,
-- periodické kontroly hospodaření stavu majetku, dokladů
a vedení účetnictví zahraničních kanceláří.

Počet cest vykonaných zaměstnanci a externími pracovníky CI a jejich délka v počtu dní jsou uvedeny v následující tabulce
V součtu činí rozsah všech zahraničních pracovních cest
The number of trips taken by CzechInvest employees and external staffers and their length in number of days are shown in the table below
The total reflects the scope of all foreign business trips

Počet cest
Number of trips
Počet dní
Number of days
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Celkem
Total

Z
tis.toho
Kč stáže na zahraničních zastoupeních
Of
which
assignments to foreign offices
CZK
thousand

5 271

5 271

24 643

24 643
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Obrátkové fondy Phare a program Poradenství
Relativně samostatně fungují programy Obrátkových fondů
Phare a program Poradenství. Do rozpočtu agentury vstupují jen
náklady na administraci těchto programů a hospodářský
výsledek agentury v podstatě neovlivňují.

Phare Revolving Funds and the Consulting Programme
For the relatively independently running programmes of the
Phare Revolving Funds and Consulting Programme, only the
costs for administration of these programmes are included in the
agency's budget and basically do not influence the agency's
economic outcome.

Základní struktura, počáteční a konečné zůstatky Obrátkového fondu
The basic structure and opening and closing balances
Obrátkové fondy PHARE / PHARE Revolving Funds
Fond
Fund

Počáteční zůstatek
Opening balance

Konečný zůstatek
Closing balance

Technos Phare

51 748 626,84
51 748 626.84

51 855 999,07
51 855 999.07

Malé půjčky - staré
Small loans - old

9 187 935,49
9 187 935.49

9 199 287,65
9 199 287.65

Malé půjčky 1999
Small loans 1999

108 460 286,76
108 460 286.76

108 816 531,25
108 816 531.25

Obnova 1997
Innovation 1997

6 503 657,36
6 503 657.36

6 483 480,91
6 483 480.91

Obnova 2002
Innovation 2002

110 204 294,92
110 204 294.92

110 209 184,90
110 209 184.90

Start

182 942 763,84
182 942 763.84

182 415 562,29
182 415 562.29

Celkem
Total

469 047 565,21
469 047 565.21

468 980 046,07
468 980 046.07

Program Poradenství na podporu poradenských a vzdělávacích
služeb pro malé a střední podnikatele; na základě rozhodnutí
poskytovatele (MPO) byly v roce 2005 poskytnuty podpory
ve výši celkem 25 923 665 Kč.
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The Consulting Programme for support of consulting and
education services for small and medium-sized enterprises; on
the basis of a decision by the Provider (MIT), aid in the total
amount of CZK 25,923,665 was provided in 2005.
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REGIONÁLNÍ KANCELÁŘE CZECHINVESTU
CZECHINVEST´S REGIONAL OFFICES
Regionální kancelář pro Jihočeský kraj
Office for South Bohemia region
ceskebudejovice@czechinvest.org
tel.: 387 962 413, 387 962 414, fax: 387 962 424
Husova 5
České Budějovice, 370 01

Regionální kancelář pro Olomoucký kraj
Office for Olomouc region
olomouc@czechinvest.org
tel.: 587 332 186, 587 332 187, fax: 587 332 195
Jeremenkova 40 B
Olomouc, 772 00

Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj
Office for South Moravia region
brno@czechinvest.org
tel.: 541 651 226, 541 651 227, fax: 541 651 228
Budova Krajského úřadu
Žerotínovo nám. 3/5
Brno, 601 82

Regionální kancelář pro Pardubický kraj
Office for Pardubice region
pardubice@czechinvest.org
tel.: 466 616 144, fax: 466 616 702
Palác Hybských
Nám. Republiky 56
Pardubice, 530 02

Regionální kancelář pro Karlovarský kraj
Office for Karlovy Vary region
karlovyvary@czechinvest.org
tel.: 353 116 226, 353 116 222, fax: 353 116 301
Budova Stavoprojektu
Na Vyhlídce 53
Karlovy Vary, 360 01

Regionální kancelář pro Plzeňský kraj
Office for Plzen region
plzen@czechinvest.org
tel.: 378 226 630, 378 226 631, fax: 378 226 632
Business Center Bohemia Plzeň
Anglické nábřeží 1
Plzeň, 305 45

Regionální kancelář pro kraj Vysočina
Office for Vysocina region
jihlava@czechinvest.org
tel.: 567 155 197, 567 155 198, fax: 567 300 703
Komenského 31
Jihlava, 586 01

Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu
Office for Central Bohemia region
praha@czechinvest.org
tel.: 234 703 555, fax: 234 703 566
Štěpánská 14
Praha 1, 110 00

Regionální kancelář pro Královéhradecký kraj
Office for Hradec Kralove region
hradeckralove@czechinvest.org
tel.: 495 817 557, 495 817 558, fax: 495 817 556
Budova Krajského Úřadu
Wonkova 1142
Hradec Králové, 500 02

Regionální kancelář pro Ústecký kraj
Office for Usti region
ustinadlabem@czechinvest.org
tel.: 475 201 158, 475 200 960, fax: 475 201 135
Mírové náměstí 34
Ústí nad Labem, 400 02

Regionální kancelář pro Liberecký kraj
Office for Liberec region
liberec@czechinvest.org
tel.: 482 710 353, 482 710 065, fax: 485 105 517
Nám. Dr. E. Beneše 4/12
Liberec, 460 01

Regionální kancelář pro Zlínský kraj
Office for Zlin region
zlin@czechinvest.org
tel.: 577 690 487, 577 690 488, fax: 577 690 435
Bývalá budova Krajského úřadu
tř. T. Bati 3792
Zlín, 761 90

Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj
Office for Moravia-Silesia region
ostrava@czechinvest.org
tel.: 597 479 212, 597 479 221, fax: 596 638 540
Výstavní 8
Ostrava - Mariánské Hory, 709 51
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ZAHRANIČNÍ ZASTOUPENÍ
CZECHINVEST´S INTERNATIONAL OFFICES
SÍDLO CZECHINVESTU

CZECHINVEST'S HEADQUARTERS

Štěpánská 12, 120 00 Praha 2
Česká Republika
info@czechinvest.org
tel.: +420 296 342 500
fax: +420 296 342 502

Stepanska 15, 120 00 Prague 2
Czech Republic
info@czechinvest.org
tel.: +420 296 342 500
fax: +420 296 342 502

ZAHRANIČNÍ ZASTOUPENÍ
CZECHINVEST'S INTERNATIONAL OFFICES
Benelux and France
Mr. Ales Hala
benelux@czechinvest.org
tel.: +32 2 550 35 53, fax: +32 2 550 35 35
Department of the Embassy of the CR
Bastion Tower, level 20
Place du Champ de Mars 5
B-1050 Brussels, Belgium
Germany - Cologne
Ms. Renata Haklova
cologne@czechinvest.org
tel.: +49-221-1612 145, fax: +49-221-1612 227
Hansaring 61
50670 Köln, Germany
Germany - Munich
Ms. Eva Bernardova
munich@czechinvest.org
tel.: +49-89-9921 6362, fax: +49-89-9921 6366
Feringastrasse 6
85774 München, Germany

U.K. & Ireland
Ms. Hana Chlebna
london@czechinvest.org
tel.: +44-20-7291 4610, fax: +44-20-7291 4612
1 Harley Street
London W1G 9QD, United Kingdom
U.S.A. - East
Mr. Bohuslav Frelich
chicago@czechinvest.org
tel.: +1-312-2450180, fax: +1-312-2450183
222 Merchandise Mart Plaza
Suite 938
Chicago, IL 60654, U.S.A.
U.S.A. - West
Mr. Radomil Novak
california@czechinvest.org
tel.: +1-408-376 45 55, fax: +1-408-376 45 57
51 East Campbell Avenue
Suite 107-F
Campbell, CA 95008, U.S.A.

Japan
Mr. Ondrej Votruba
yokohama@czechinvest.org
tel.: +81-45-222 2075, fax: +81-45-222 2076
6th Fl. Yokohama World Porters
2-2-1 Shinko, Naka-ku
Yokohama, 231-0001, Japan
Southeast Asia - Hong Kong
Mr. Jaromir Cernik
southeast-asia@czechinvest.org
tel.: +852-2530 8806, fax: +852-2530 8136
Room 2207-9
Tower II, Lippo Centre
89 Queensway, Admiralty, Hong Kong
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