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Úvodem

Jiří Havlíček
ministr průmyslu a obchodu

Vážení čtenáři,
velmi oceňuji, že agentura CzechInvest plní beze 
zbytku svoji úlohu. Stala se nepostradatelným 
hráčem na globálním poli investic a podpory 
průmyslu a obchodu. Výsledky její práce se 
tak odrážejí v růstu zaměstnanosti a příznivém 
ekonomickém vývoji naší země v celoevropském 
měřítku. V mnoha ohledech se i díky dobré práci 
CzechInvestu řadíme k nejúspěšnějším ekono-
mikám v Evropě.
Našemu hospodářství se skutečně daří.  
Nezaměstnanost je na rekordně nízké úrovni  
a zájem o Českou republiku ze strany zahraničních 
investorů neustává. Za uplynulý rok agentura 
CzechInvest zprostředkovala 100 investičních 
projektů. Díky tomu vznikne 12 097 pracovních 
míst a celková výše investic přesáhla 64 miliard 
korun. Jde o velmi významná čísla, která naši 
zemi výrazně posouvají vpřed. 
Byť je na tom česká ekonomika nyní nejlépe za 
poslední roky, nesmíme odbočit z vytyčené cesty 

či ubrat plyn. Směrodatné pro nás musí být zvy-
šování kvality investic. Zároveň je třeba brát  
v potaz nástup Průmyslu 4.0 či situaci na trhu práce. 
Faktory úspěchu jsou přitom zřejmé. Pokud 
chceme udržet tempo růstu a nezaostávat do 
budoucna za nejvyspělejšími západními státy, 
musíme se více než na zvyšování objemu výroby 
zaměřit na zvyšování podílu přidané hodnoty  
v produkci. Tímto se dostávám k podpoře investic 
s vysokou přidanou hodnotou. Právě tyto  
investice totiž přinášejí růst mezd a zvyšování 
životní úrovně obyvatel. To je cesta, kterou se 
chceme a musíme vydat. 
Půjde o důležité vykročení. První krok spočívá  
v přípravě novely zákona o investičních pobídkách. 
Snažíme se, aby v centru pozornosti byla podpora 
technologických center a center strategických 
služeb. Zatímco nyní je rozvoj těchto center 
podporován pouze ve strukturálně postižených 
regionech, do budoucna by měl získat hmotnou 
podporu v celé České republice. Podpora se 

přitom bude vztahovat nejen na nová pracovní 
místa, ale i školení, vzdělávání a rekvalifikace  
zaměstnanců. Zelenou budou mít zejména  
projekty s dlouhodobým podílem výdajů  
na výzkum a vývoj.
Pokud chceme být úspěšní, je třeba uvažovat 
i o odstranění překážek v oblasti zaměstnávání  
kvalifikované pracovní síly. Na mysli mám  
například možnost podpory částečných úvazků  
či upravení lhůt pro zachování nových pracovních 
míst. Neznamená to však, že to, co v současnosti 
fungovalo, budeme překotně měnit. I nadále 
počítáme se zachováním současného rozsahu 
pobídek ve zpracovatelském průmyslu v regionech 
s vysokou mírou nezaměstnanosti.
Pevně věřím, že CzechInvest bude i do budoucna 
hrát nezastupitelnou roli v rozvoji domácích  
i  zahraničních investic a především při zvyšování 
kvality nově vznikajících pracovních míst.
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Karel Kučera
generální ředitel agentury CzechInvest

Rok 2016 byl pro nás rokem změn a nových 
projektů. Na jeho začátku oznámila společnost 
GE Aviation v Česku velmi významnou high-tech 
investici. Vystaví zde novou globální centrálu pro 
vývoj, testování a výrobu turbovrtulových motorů. 
Investice bude mít pro české letectví podobný 
efekt jako vstup Volkswagenu do Škody Auto na 
automobilový průmysl. Hlavní je ale signál,  
že nejsme jen významným výrobním centrem, 
ale jsme také významným centrem pro high-tech 
investice a vývojové aktivity. O to významnějším,  
že jde o nejvýznačnější průmyslové inovační firmy 
na světě. Podstatně to podporuje naši snahu, 
aby investice směřovaly zejména do high-tech 
projektů. V roce 2016 to byl již každý čtvrtý z námi 
dojednaných investičních záměrů.
Na jaře jsme otevřeli první „vesmírný“ inkubátor 
ve střední a východní Evropě ESA BIC Prague. 
Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města 
Prahy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, 
Ministerstvem dopravy a Evropskou kosmickou 

agenturou (ESA) se v Praze o několik měsíců 
později začala inkubovat první šestice českých 
firem, které využívají vesmírné technologie  
v běžném životě. 
K 1. červnu 2016 se od CzechInvestu oddělila 
administrace strukturálních fondů a vznikla 
Agentura pro podnikání a inovace (API). Tato 
státní příspěvková organizace podřízená stejnému 
ministerstvu přebrala agendu administrace 
podpory podnikání a inovací v rámci Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurence-
schopnost (OP PIK) 2014–2020.
Rozšíření našich aktivit na start-upové scéně 
předznamenalo spuštění prvního z několika 
projektů podporujících začínající inovativní  
podnikatele. Projekt CzechDemo vyslal koncem 
roku první čtveřici českých start-upů na TechCrunch 
Disrupt do Londýna.
Celoroční jednání s investory přineslo v závěru 
roku zajímavé výsledky. Uzavřeli jsme přesně 100 
investičních záměrů v celkové hodnotě více než 

64 miliard korun, které v Česku vytvoří přes  
12 tisíc nových pracovních míst, nejvíce  
v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
Jak je všeobecně známo, automobilový průmysl 
je základním kamenem českého hospodářství. 
Nejčastěji u nás firmy investují právě v tomto 
průmyslovém sektoru. Ten však nyní stojí na 
prahu významných změn. Světové dění  
v oblasti elektromobility sledujeme už několik 
let, v poslední době ještě intenzivněji, protože 
nadcházející změny v oblasti automotive zasahují  
i do ICT, do elektroniky a elektrotechniky  
a zprostředkovaně také do energetiky  
a nanotechnologií. Naší snahou je podchytit 
potenciální investory ze všech těchto  
sektorů a vybudovat v Česku klíčové průmyslové 
a vývojové zázemí pro nastupující trendy.  
Silným argumentem v této snaze je zejména 
kvalita českých dodavatelů včetně vývoje, jež 
budí respekt daleko za našimi hranicemi.
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Klíčové události roku 

01

02
Hlavní město Praha oficiálně potvrdilo finanční 
dotaci ve výši 22,3 milionu korun pro program 
agentury CzechInvest ESA BIC Prague. Stejnou 
částku poskytla také Evropská kosmická agentura 
(ESA). Částka podpoří v horizontu 5 let celkem 
25 start-upů. 

GE Aviation, divize letectví společnosti General 
Electric, oznámila svůj plán vystavět novou cen-
trálu pro vývoj, testování a výrobu turbovrtulo-
vých motorů v České republice. Před otevřením 
centra bude GE Aviation v České republice tyto 
motory vyvíjet a testovat. Celkem zde plánuje 
vytvořit více než 500 nových pracovních míst. 

03
Společnost A123 Systems, která se zabývá vývo-
jem a prodejem pokročilých lithiovo-iontových 
akumulátorů a systémů, plánuje rozšíření svého 
působení v Evropě. Závod postaví v průmys-
lovém areálu CT Park v Ostravě. V první fázi se 
předpokládá výroba 600 000 kusů baterií ročně. 
Společnost plánuje zaměstnat 150 lidí.
Symbolickým poklepáním na základní kámen 
byla v březnu 2016 zahájena stavba továrny 
společnosti Mölnlycke Health Care. Švédská 

firma vyrábějící jednorázové zdravotnické sety 
je prvním významným investorem v průmyslové 
zóně na místě bývalého dolu Dukla v Havířově.
Agentura CzechInvest úspěšně proměnila nomi-
naci v soutěži Site Selectors Guild Excellence 
in Economic Development Award. Výroční cenu 
udělovanou The Site Selectors Guild získal  
CzechInvest za dosažené úspěchy v oblasti  
ekonomického rozvoje. 

04
Přední světový dodavatel přístrojových panelů  
a kokpitových systémů, společnost Yanfeng 
Automotive Interiors, oznámila otevření nového 
výrobního závodu v Plané nad Lužnicí. Zahájení 
provozu společnost plánuje na začátek roku 
2018. Celkem v regionu vytvoří asi 300 nových 
pracovních míst.



6

V Kopřivnici se v květnu 2016 konalo slavnostní 
otevření rozšířeného závodu společnosti  
Röchling Automotive. Společnost na výrobu 
plastových dílů pro automobily dokončila  
výstavbu nových výrobních a skladových prostor.  
Do rozšíření firma investovala 8 milionů eur. 
Japonská společnost TOYODA GOSEI oslavila 
15 let působení v Klášterci nad Ohří. Za účasti 
japonského i českého managementu shrnula  
své dosavadní působení v České republice  
a odtajnila také plány do budoucnosti.  

Aktuálně zvažuje další, již třetí expanzi výroby  
a stavbu či pronájem čtvrté výrobní haly.
Síť evropských podnikatelských inkubátorů 
Evropské kosmické agentury (ESA) se rozšířila 
o šestnáctou pobočku. ESA BIC Prague, první 
kosmický inkubátor ve střední a východní Evropě, 
v květnu slavnostně otevřel generální ředitel 
Evropské kosmické agentury Johann-Dietrich 
Woerner spolu s generálním ředitelem 
CzechInvestu Karlem Kučerou a primátorkou 
hlavního města Adrianou Krnáčovou. 

Americká společnost Cooper Standard  
Automotive zahájila v  červenci 2016 výstavbu 
výrobního závodu v Bystřici nad Pernštejnem. 
Nová montážní hala společnosti by měla vytvořit 
téměř 500 nových pracovních míst a významně 
se tak podílet na snížení rostoucí nezaměstna-
nosti v regionu Bystřicko.

1. června 2016 vznikla Agentura pro podnikání  
a inovace (API). Tato státní příspěvková organizace 
podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu má 
na starosti implementaci podpory podnikání  
a inovací ze strukturálních fondů EU a zajišťuje 
administraci Operačního programu Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost. Nová 
agentura vznikla oddělením Divize strukturálních 

fondů od agentury CzechInvest. Více informací 
na www.agentura-api.org. 
V Hořovicích u Berouna otevřela společnost 
Saint-Gobain Sekurit v červnu 2016 novou 
výrobní linku na výrobu automobilových skel. 
Stavbu dvou nových výrobních hal o rozloze  
13 000 m2 zahájila na podzim 2014. Počty svých  
zaměstnanců tak rozšířila o další stovku. 

Americká společnost Johnson & Johnson  
plánuje v Praze rozšířit škálu služeb poskytova-
ných jejím mezinárodním centrem JNJ Global 
Business Services. V uplynulých deseti letech se 
centrum rozrostlo na tým 450 odborníků ze 43 
zemí světa. Během následujících let společnost 
očekává růst o více než 300 zaměstnanců  
a přesun do nových prostor. V centru by tak 
mělo pracovat na 750 lidí.

05

06

07

08
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09

10

Panasonic oslavil 20 let v Plzni. Za účasti japon-
ského i českého managementu a zástupců z řad 
státních a místních úřadů společnost shrnula 
dosavadní úspěšné působení v České republice. 
Přítomen byl rovněž velvyslanec Japonska  
v České republice, jeho excelence Tetsuo  
Yamakawa.  

Japonský výrobce airbagových tkanin a tiskových 
desek Toray Textiles plánuje investovat do 
expanze v Prostějově 455 milionů korun.  
V následujících 5 letech rozšíří stávající výrobu  
o vývojky, které se používají pro vyvolání tisko-
vých desek, a navýší také výrobu polyamidové 
textilie určené k výrobě airbagů.

11
Agentura CzechInvest a generální konzulát  
České republiky v New Yorku uspořádaly na 
přelomu října a listopadu sérii seminářů  
a schůzek s potenciálními partnery. V rámci dvou 
seminářů v České národní budově v New Yorku  
a v Bostonu se uvedly české společnosti CEITEC, 
Contipro, IQ Structures, Nafigate, NanoSpace  
a klastr Nanoprogress.

12
Společnost Yankee Candle otevřela první výrob-
ní závod mimo území USA. Americká firma si pro 
obsluhu evropského trhu vybrala český Most. 
Nový výrobní závod s sebou přinesl více než 300 
pracovních míst, a to především v oblasti výroby 
a provozní podpory.  

V průmyslové zóně Triangle v Žatci byla otevřena 
výrobní hala jihokorejské společnosti Kiswire.  
V továrně najde v roce 2017 práci až 80 zaměst-
nanců ve výrobních i administrativních pozicích, 
během následujících let by se měl počet nově 
vytvořených pracovních míst ještě navýšit. 
 
 
 

V budově ČSOB Inspirace v Praze se 14. prosince 
2016 uskutečnila konference, která shrnula první 
rok fungování pražského kosmického inkubátoru  
ESA BIC Prague, otevřeného v květnu 2016.  
Součástí konference bylo vyhlášení šesti  
vybraných start-upů. Tyto start-upy budou moci 
v pražském kosmickém inkubátoru čerpat  
podporu až 50 tisíc eur na dokončení produktů  
a jejich uvedení na trh. Do pražského  
kosmického inkubátoru ESA BIC Prague zamířili 
společnosti  Festka, NG Aviation, Triphood, 
TuddyTuddy, Big Terra a InsightART. 

Ocenění v 16. ročníku soutěže Investor  
a podnikatelská nemovitost roku získalo celkem 
11 významných investorů a podnikatelských 
nemovitostí za rok 2015. Dvě zvláštní ceny předal 
odborný partner soutěže Sdružení pro zahraniční 
investice – AFI. 
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Klíčová čísla roku 2016

O CzechInvestu
Agentura pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest je státní příspěvková organizace 
podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu 
České republiky, která posiluje konkurence-
schopnost české ekonomiky prostřednictvím 
podpory malých a středních podnikatelů, 
podnikatelské infrastruktury, inovací a získává-
ním zahraničních investic z oblasti výroby, 

strategických služeb a technologických center.
V rámci zjednodušení komunikace mezi státem 
a podnikateli CzechInvest zastřešuje celou oblast 
podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu.
CzechInvest dále propaguje Českou republiku 
v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování 
mobilních investic. Je výhradní organizací, 
která smí nadřízeným orgánům předkládat 

žádosti o investiční pobídky, a podporuje české 
fi rmy, které mají zájem zapojit se do dodava-
telských řetězců nadnárodních společností. 
Prostřednictvím svých služeb a rozvojových 
programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji 
domácích fi rem, českých a zahraničních investorů 
i celkového podnikatelského prostředí.

Agentura CzechInvest nabízí širokou škálu služeb investorům, 
kteří podnikají v některém z klíčových sektorů agentury:

automobilový průmysl
letecký a kosmický průmysl
strojírenství
elektrotechnika a elektronika
life sciences
IT, vývoj softwaru
sdílené služby
nanotechnologie
čisté technologie

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Poskytované služby:

informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele
správa databáze podnikatelských nemovitostí
správa databáze českých dodavatelských firem
podpora při realizaci investičních projektů
zprostředkování státní investiční podpory
poskytování služeb následné péče zahraničním investorům, kteří již působí v České republice
zajištění podpory při reinvesticích

+
+
+
+
+
+
+

Oblasti podpory

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.

100 64,4 12 079 5 228 163 147 81

zprostředkovaných 
investičních 
projektů

mld. korun 
přislíbených 
investic

přislíbených nových
pracovních
míst

konzultací poskytnutých
regionálními
kancelářemi

seminářů realizovaných
regionálními 
kancelářemi

zaměstnanců 
agentury 
CzechInvest

přijatých žádostí
o investiční
pobídky
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Organizační struktura

Struktura zaměstnanců

věk ženy muži celkem %

do 20 0 0 0 0

21–30 37 26 63 42,9

31–40 36 22 58 39,5

41–50 7 5 12 8,2

51–60 4 3 7 4,8

61+ 4 3 7 4,8

celkem 88 59 147 100,0

dosažené vzdělání ženy muži celkem %

střední odborné vzdělání s výučním listem 2 0 2 1,4

úplné střední vzdělání s maturitou 11 3 14 9,5

vyšší odborné vzdělání 3 0 3 2,0

vysokoškolské vzdělání 72 56 128 87,1

celkem 88 59 147 100,0

39,5 %

42,9 %

9,5 %

4,8 % 4,8 %

1,4 %

9,5%

87,1 %

2,0 %

Ke konci roku 2016 pracovalo v agentuře CzechInvest celkem 147 zaměstnanců.

Odbor generování
projektů

Odbor zahraničních
zastoupení

DIVIZE
ZAHRANIČNÍCH 

AKTIVIT

GENERÁLNÍ
ŘEDITEL

Kancelář 
generálního 

ředitele

Odbor 
interního

auditu 
a kontroly

Odbor 
marketingu

a komunikace

Odbor řízení 
investičních projektů

Odbor podpory 
investičních projektů

DIVIZE
INVESTIC

Odbor řízení 
podnikatelských 

nemovitostí

Odbor regionálních 
kanceláří

Odbor MSP 
a interních projektů

Odbor start-upů

DIVIZE
MSP

A REGIONŮ

Odbor personální

Odbor informačních
technologií

Odbor technicko-
-hospodářské správy

DIVIZE
VNITŘNÍCH

SLUŽEB

Odbor právní

Odbor ekonomický

21–30

31–40

41–50

51–60

61+

vysokoškolské vzdělání

vyšší odborné vzdělání

úplné střední vzdělání 
s maturitou

střední odborné vzdělání 
s výučním listem

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

Členění zaměstnanců dle vzdělání a pohlaví

Stav k 31. prosinci 2016

Stav k 31. prosinci 2016
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Hospodaření

Nakládání agentury s finančními prostředky 
za rok 2016 skončilo zlepšeným hospodářským 
výsledkem ve výši 3 705 361,57 koruny.
Náklady roku 2016 byly v absolutní výši oproti 

roku 2015 nižší, a to o 159 348 792 korun.  
Důvody tohoto výrazného snížení nákladů jsou 
zejména skutečnosti, že v červnu 2016 došlo  
k oddělení Divize strukturálních fondů do  

samostatné Agentury pro podnikání a inovace 
(API) a že byl ukončen projekt CzechEkoSystem, 
takže v roce 2016 nedocházelo k poskytování 
podpor de minimis.

zdroj financování rok 2015 rok 2016 vývoj nákladů

příspěvek na činnost 235 916 794,92 216 707 792,17 -19 209 002,75

 - z toho provoz 233 800 748,19 215 312 710,50 -18 488 037,69

 - z toho Program PPNI 2 116 046,73 1 395 081,67 -720 965,06

TP OP PIK (TP OPPI) 97 570 152,64 37 211 913,18 -60 358 239,46

OP PIK Podpora Start–upů 0,00 2 526 420,05 2 526 420,05

ESA BIC Prague 0,00 1 913 380,91 1 913 380,91

SA OPPI Czech Accelerator 2011-2014 1 619 127,17 0,00 -1 619 127,17

SA OPPI CzechEkoSystem 78 937 845,32 0,00 -78 937 845,32

OPLZZ EDUCA 2 702 535,22 -59 228,79 -2 761 764,01

CLUS3 1 005 721,32 103 107,00 -902 614,32

celkem 417 752 176,59 258 403 384,52 -159 348 792,07

rok skutečné náklady v CZK

vývoj nákladů v CZK vývoj nákladů v %

meziročně k výchozímu roku meziročně k výchozímu roku

2011 382 740 994  -  -  - 100

2012 352 484 322 -   30 256 673 -30 256 673 -7,9 92,1

2013 319 586 917 -32 897 405 -63 154 078 -9,3 83,5

2014 347 029 360 27 442 443 -35 711 635 8,6 90,7

2015 417 752 177 70 722 817 35 011 182 20,4 109,1

2016 258 403 385 -159 348 792 -124 337 610 -38,1 67,5

Náklady dle zdrojů financování

Vývoj celkových nákladů 2011–2016
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účet název položky

skutečnost v CZK struktura v % vývoj v % rozdíl v CZK

2015 2016 2015 2016 2016–2015 2016–2015 

501 spotřeba materiálu 4 796 836 3 120 679 1,1 1,21 65,1 -1 676 157

502 spotřeba energie 2 386 243 2 028 640 0,6 0,79 85,0 -357 603

511 opravy a udržování 1 659 534 2 688 638 0,4 1,04 162,0 1 029 105

512 cestovné 7 474 923 7 454 248 1,8 2,88 99,7 -20 675

513 náklady na reprezentaci 1 955 888 1 709 582 0,5 0,66 87,4 -246 306

518 ostatní služby 89 672 570 98 851 690 21,5 38,25 110,2 9 179 120

521 mzdové náklady 121 123 402 85 496 181 29,0 33,09 70,6 -35 627 221

524 zákonné sociální pojištění 40 935 441 28 813 237 9,8 11,15 70,4 -12 122 204

527 zákonné sociální náklady 1 202 383 1 271 949 0,3 0,49 105,8 69 566

538 jiné daně a poplatky 80 179 70 479 0,0 0,03 87,9 -9 700

541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 100 254 0,0 0,00 254,0 154

542 jiné pokuty a penále 239 823 174 639 0,1 0,07 72,8 -65 184

543 dary a jiná bezúplatná předání 14 035 66 236 0,0 0,03 471,9 52 201

547 manka a škody 0 7 061 0,0 0,00 0,0 7 061

548 tvorba fondů 255 000 98 000 0,1 0,04 38,4 -157 000

549 ostatní náklady z činnosti 92 231 028 13 719 541 22,1 5,31 14,9 -78 511 487

551 odpisy dlouhodobého majetku 46 821 394 10 983 005 11,2 4,25 23,5 -35 838 388

553 zůstatková cena prodaného DHM 242 900 70 200 0,1 0,03 28,9 -172 700

555 tvorba a zúčtování rezerv 1 662 179 -3 199 000 0,4 -1,24 -192,5 -4 861 179

556 tvorba a zúčtování opravných položek 1 761 200 0 0,4 0,00 0,0 -1 761 200

558 náklady z DDM 2 502 176 3 756 743 0,6 1,45 150,1 1 254 566

562 úroky 0 0 0,0 0,00 0,0 0

563 kurzové ztráty 734 942 1 200 653 0,2 0,46 163,4 465 711

569 ostatní finanční náklady 0 20 729 0,0 0,01 0,0 20 729

 náklady celkem 417 752 177 258 403 385 100 100 61,9 -159 348 792

641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 100 000 91 001 0,0 0,0 91,0 -8 999

646 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku

255 000 98 000 0,1 0,0 38,4 -157 000

648 čerpání fondů 10 460 865 11 385 686 2,4 4,3 108,8 924 821

649 ostatní výnosy z činnosti 3 371 233 5 564 850 0,8 2,1 165,1 2 193 616

662 úroky 114 227 0,0 0,0 198,2 112

663 kurzové zisky 274 322 414 917 0,1 0,2 151,3 140 595

664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 242 900 70 200 0,1 0,0 28,9 -172 700

671 výnosy ústředních rozpočtů z transferů 416 864 492 244 483 866 96,6 93,3 58,6 -172 380 626

 výnosy celkem 431 568 926 262 108 746 100 100  -169 460 180

Struktura a meziroční vývoj nákladů a výnosů

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2016 bylo agentuře CzechInvest doručeno celkem 24 žádostí o informace s odvoláním na zákon č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
Na tyto žádosti Odbor právní poskytl  22 odpovědí, ve 2 případech byly poskytnuty částečné odpovědi a 2 žádosti byly zamítnuty. 
Žádosti většinou směřovaly na bližší informace ohledně dotací určených projektům poskytnutých z OPPI a OP PIK.
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Zprostředkování investic
Investice
Agentura CzechInvest dojednala v roce 2016 se zahraničními i tuzemskými 
investory 100 investičních projektů v celkové hodnotě 64,4 miliardy korun, 
které do budoucna vytvoří 12 097 nových pracovních míst.

Meziroční srovnání investičních projektů  
zprostředkovaných agenturou CzechInvest  
v letech 2010–2016

Expanze vs. nové investiční projekty  
v roce 2016

země původu počet projektů výše investic v milionech CZK počet pracovních míst

Belgie 1 126,20 23

Česká republika 21 10 054,47 1 686

Česká republika, Tchaj-wan 1 983,28 5

Čína 4 3 146,17 940

Finsko 1 805,00 45

Francie 3 1 442,78 360

Indie 1 225,00 350

Itálie 1 191,86 64

Japonsko 2 906,67 241

Korea 1 1 424,46 192

Lucembursko 1 592,20 28

Mexiko 1 780,41 100

Německo 20 9 330,80 3295

Nizozemsko 7 16 090,79 463

Polsko 1 642,00 20

Rakousko 10 8 091,72 1361

Rusko 1 1,00 35

Spojené státy americké 10 4 351,81 1396

Španělsko 2 1 639,36 237

Švédsko 1 80,20 100

Švýcarsko 8 2 591,79 459

Tchaj-wan 1 818,18 677

Velká Británie a Severní Irsko 1 67,15 20

celkový součet 100 64 383,31 12 097

Investice v roce 2016 dle země původu
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Investice v roce 2016 dle regionu

kraj počet projektů počet pracovních míst výše investic v milionech CZK

Jihočeský 8 1 611 6 490,00

Jihomoravský 10 807 2 834,39

Karlovarský 1 39 543,00

Královéhradecký 2 250 3 109,29

Liberecký 1 20 114,10

Moravskoslezský 13 1 688 4 616,02

Olomoucký 4 254 1 477,33

Pardubický 8 1 386 3 393,51

Plzeňský 10 1 117 4 328,69

Praha 8 1 112 2 576,28

Středočeský 8 793 4 637,16

Ústecký 13 1949 24 135,29

Vysočina 6 500 2 579,95

Zlínský 8 571 3 548,30

celkový součet 100 12 097 64 383,31

Regiony podle výše investic v milionech CZK
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Investice v roce 2016 dle sektoru

 sektor počet projektů počet pracovních míst výše investic v milionech CZK

biotechnologie a medicínská technika 4 502 1 250,49 

centrum strategických služeb 5 1 517 2 129,07 

datové centrum 1 5 983,28 

dřevozpracující a papírenský 7 458 18 797,84 

elektrická zařízení 2 218 929,32 

elektronický 2 697 871,96 

gumárenský 2 70 753,10 

chemický a petrochemický 1 20 642,00 

ICT 4 230 66,79 

kovodělný a kovozpracující 16 870 4 699,55 

letectví 3 565 1 755,00 

nekovové minerální výrobky 2 50 634,65 

plastikářský 9 864 3 358,84 

pokročilé materiály a nanotechnologie 1 34 465,07 

potravinářský 7 141 3 277,88 

strojírenský 6 630 2 040,44 

textilní 2 49 1 046,71 

výroba motorových vozidel 22 4772 19 190,14 

ostatní 4 405 1 491,18 

celkem 100 12 097 64 383,31 

název sektor země původu výše investice 
(mil. CZK)

počet pracovních 
míst

kraj

Karsit Automotive, s.r.o. výroba motorových vozidel Česká republika 2 669,00 230 Královéhradecký

Benteler International 
Aktiengesellschaft

výroba motorových vozidel Německo 2 488,83 576 Ústecký

Kiwi.com centrum strategických služeb Česká republika 1 500,00 700 Praha 

Wrigley Confections ČR, 
kom. spol.

potravinářský Nizozemsko 1 455,59 28 Středočeský

Robert Bosch spol. s r.o. výroba motorových vozidel Německo 1 293,89 505 Jihočeský

Engel strojírenská spol. 
s r.o.

strojírenský Rakousko 1 171,24 260 Jihočeský

Robert Bosch spol. s.r.o. výroba motorových vozidel Německo 903,91 120 Jihočeský

Foxconn Global Services 
Division s.r.o.

elektronický a elektrotechnický Tchaj-wan 818,19 677 Pardubický

A123 Systems, Inc. elektrická zařízení Spojené státy americké 815,00 150 Moravskoslezský

Huhtamaki Česká repub-
lika, a.s.

dřevozpracující a papírenský Finsko 805,00 45 Vysočina

Deset nejvýznamnějších investic za rok 2016 dle výše investice
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Podnikatelské nemovitosti

Rok 2016 potvrdil zájem o nemovitosti v České 
republice ze strany investorů v oblasti zpracova-
telského průmyslu, strategických služeb a center 
výzkumu a vývoje. Již třetí rok za sebou celkový 
počet CzechInvestem vypracovaných nabídek 
nemovitostí přesáhl hodnotu dvou set. Potvrdil 

se také trend rostoucího zájmu o pozemky, 
kdy v rámci poptávek projektů generovaných 
agenturou CzechInvest evidujeme vyrovnanou 
poptávku po volných pozemcích na jedné straně 
a již existujících halách či projektech typu build 
to suit projektech na straně druhé. Ještě před 

dvěma lety byla situace zcela odlišná. Poptávka 
po volných pozemcích byla hluboko pod úrovní 
poptávky po průmyslových halách. Změna 
k dnešnímu stavu odráží dostatek volného ka-
pitálu a ochotu investorů vázat se v Česku koupí 
pozemku namísto nájmu v existujících halách.

Investorsky poptávané regiony za rok 2016

Databáze nemovitostí na konci roku 2016 čítala 755 aktivních položek.

V databázi nemovitostí v roce 2016 bylo schváleno 39 nových položek k registraci. 

Nabídky vyhotovené pro investory

V Národní databázi brownfi eldů bylo v roce 2016 
zveřejněno 44 nových objektů. Odbor řízení 
podnikatelských nemovitostí připravil 19 nabídek 
na brownfi eldy, přičemž bylo celkem investorům 
nabídnuto 30 lokalit typu brownfi eld. 
Projektoví manažeři Odboru řízení podnika-
telských nemovitostí se v roce 2016 věnovali 
dotačnímu programu z Operačního programu 
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(OP PIK). V pořadí již druhá Výzva II programu 
podpory Nemovitosti byla vyhlášena 24. října 
2016, příjem žádostí byl zahájen 21. listopadu 2016 
a již 5. prosince 2016 byla výzva kvůli vysokému 

počtu žádostí ukončena. V rámci výzvy bylo 
v databázi brownfi eldů schváleno pro účely 
dotace celkem 1 945 záznamů objektů, z toho 
745 objektů jako brownfi eldy.
V roce 2016 byly zahájeny práce na novém 
formátu Národní databáze brownfi eldů, 
které mají sloužit ke zlepšení přehlednosti.
Rovněž byla aktualizována Národní strategie 
regenerace brownfi eldů, která tvoří základní 
rámec pro tvorbu konkrétních programů 
a nástrojů regenerace a dalšího využití brown-
fi eldových nemovitostí v České republice. 
Strategie bude schválena na jaře 2017. 

Jedním z takových nástrojů je i program 
Regenerace a podnikatelské využití brownfi eldů, 
který je pilotně zaměřen na strukturálně 
postižené a hospodářsky znevýhodněné 
kraje. Vláda jej schválila na základě usnesení 
č. 361/2016 a cílem programu je podpořit rege-
neraci brownfi eldů ve veřejném vlastnictví pro 
další podnikatelské využití.  Na tento cíl budou 
po dobu trvání programu v letech 2017 až 2023 
vyčleněny celkem 2 miliardy korun ze státního 
rozpočtu. Agentura CzechInvest bude jakožto 
určená organizace provádět administraci 
programu. 

11,8%

11,5%

9,2%

8,5%

7,7%

7,6%

6,6%

6,6%

6,4%

6,3%

5,8%

5,7 %

5,2 %

1,2 %

10–12 %

8–9,9%

6–7,9 %

4–5,9 %

0–3,9 %

215
nabídek

2016

268
nabídek

239
nabídek

113
nabídek

201520142013



16

Investiční pobídky

Za rok 2016 přijala agentura CzechInvest celkem 81 žádostí o investiční pobídku. Investoři přislíbili investovat do majetku více než 56,7 miliardy korun a vytvořit  
9 116 nových pracovních míst. Z velké většiny žádaly na své expanze firmy, které již v Česku fungují, tuzemské i zahraniční. V 9 případech se jednalo o zcela 
nové investice.

Nejčastěji žádaly firmy tradičně zejména z oblasti výroby dopravních prostředků, dále kovodělného a kovozpracujícího průmyslu či gumárenství a plastikářství.

Významná část firem, zhruba třetina, chce za podpory investičních pobídek investovat v krajích potýkajících se s vyšší nezaměstnaností, Moravskoslezském  
a Ústeckém.

Z celkových 81 žádostí byly celkem 3 projekty 
kvalifikovány jako strategická investiční akce, 2 ve 
výrobě a 1 jako technologické centrum. V rámci 
strategické akce byly v roce 2016 přijaty žádosti 
o investiční pobídky společnosti Robert Bosch, 
které byly na konci stejného roku Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR společnosti přislíbeny. 

Jedná se historicky o první kombinaci strategické 
investiční akce ve výrobě a technologickém 
centru s nárokem na hmotnou podporu pořízení 
dlouhodobého majetku ve výši 12,5 procenta. 
Celková investice za oba projekty činí 2,2 miliardy 
korun a měla by vést k vytvoření 625 nových 
pracovních míst v okrese České Budějovice. 

Celkem ve 20 případech společnosti žádaly  
o hmotnou podporu vytváření nových pracov-
ních míst, přičemž tyto projekty přislíbily vytvořit 
3 896 nových pracovních míst v regionech  
s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti.
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CzechLink

Sourcing

CzechInvest pomáhá investorům nalézt vhodné dodavatele v České republice a rozvíjí tak českou dodavatelskou síť. Oddělení rozvoje dodavatelů v roce 2016 
vytvořilo 107 nabídek českých dodavatelů pro 47 klientů ze 17 zemí světa. Velká část společností, které hledaly dodavatele v České republice, pochází z asijských 
zemí, zejména pak z Číny, Japonska a Jižní Koreje. Mezi klienty byly také společnosti GE Aviation, Nexen Tire, Mazda, Jaguar Land Rover, Aston Martin  
a Samsung SDI. Po celý rok 2016 probíhalo rozšiřování a aktualizace Sektorové databáze dodavatelů, která na konci roku obsahovala již přes 3 400 profilů 
českých dodavatelů. Počet unikátních vstupů do databáze za rok 2016 činil 4 221, nejvíce návštěv zaznamenal sektor automobilový, následován sektorem 
strojírenským a sektorem elektronika a elektrotechnika.

Strukturální fondy EU

Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Základním programovým prostředkem pro 
čerpání finančních prostředků ze strukturálních 
fondů EU na podporu podnikání v České republice 
v letech 2007 až 2013 byl Operační program  
Podnikání a inovace (OPPI). OPPI byl zaměřen 
na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky 
zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu 

a souvisejících služeb. Cílem programu bylo 
zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu 
a služeb a rozvoj podnikání, podpora inovací,  
stimulace poptávky po výsledcích výzkumu  
a vývoje a komercializace jejich výsledků  
a podpora růstu hospodářství založeného na 
znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových 

technologií a inovovaných výrobků, včetně nových 
informačních a komunikačních technologií.
Ve sledovaném období od 1. ledna do 31. května 
2016 byly proplaceny poslední žádosti o platbu 
příjemcům dotace v OPPI. Celkem bylo propla-
ceno 306 projektů ve výši 1 236 078 608 korun.

Přehled dotačních programů podpory OPPI

Rozvoj
ICT a strategické služby
ICT v podnicích
Eko-energie
Inovace – Inovační projekt
Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
Potenciál

Spolupráce – Klastry
Spolupráce – Technologické platformy
Prosperita
Školicí střediska
Nemovitosti
Poradenství
Marketing

+
+
+
+
+
+
+

Programy podpory OPPI poskytované formou finančních nástrojů (Start, Progres, Záruka) nebyly administrovány agenturou CzechInvest.

Dodavatelé

Projekt CzechLink

Projekt kapitálových účastí CzechLink pracuje od roku 2010 jako platforma spojující firmy hledající investora  
a investory zamýšlející kapitálově vstoupit do českého podniku. CzechLink usnadňuje úvodní jednání  
o kapitálových vstupech mezi českými subjekty a zahraničními společnostmi. V rámci projektu je zpracována 
mezinárodně srozumitelná finanční analýza společně s charakteristikou podnikání společnosti. Následně se 
po dobu jednoho roku evidují lokální výrobní společnosti a společnosti zabývající se vývojem softwaru jako 
investiční cíle. Na konci roku 2016 bylo v Projektu kapitálových účastí CzechLink registrováno 19 českých  
společností. Přibližně v 70 procentech případů účastníků, kteří k 31. prosinci 2016 hledali investora, se jednalo 
o společnosti do 100 zaměstnanců. Zájem o české investiční cíle byl v roce 2016 rekordní. Hlubší zájem  
o české firmy projevilo celkem 20 investorů, se kterými CzechInvest podepsal dohodu o mlčenlivosti.  
Jednalo se o investory z Jižní Koreje, Japonska, Maďarska, Ruska, Turecka a České republiky.

+
+
+
+
+
+
+
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program podané Registrační  
žádosti

podané Plné žádosti  
o poskytnutí dotace

rozhodnutí  
o poskytnutí dotace proplaceno

počet částka v CZK počet částka v CZK počet částka v CZK počet částka v CZK

prioritní osa 2 – Rozvoj firem 0 0 0 0 0 0 288 1 055 341 073

oblast podpory 2.2 – Podpora nových výrobních 
technologií, ICT a vybraných strategických služeb

0 0 0 0 0 0 288 1 055 341 073

2.2 ICT v podnicích 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 ICT a strategické služby 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Rozvoj 0 0 0 0 0 0 288 1 055 341 073

prioritní osa 3 – Efektivní energie 0 0 0 0 0 0 1 30 000 000

oblast podpory 3.1 – Úspory energie a obnovitelné 
zdroje energie 0 0 0 0 0 0 1 30 000 000

3.1 Eko-energie 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Eko-energie – dotace 0 0 0 0 0 0 1 30 000 000

prioritní osa 4 – Inovace 0 0 0 0 0 0 9 55 760 630

oblast podpory 4.1 – Zvyšování inovační výkonnosti 
podniků 0 0 0 0 0 0 3 24 543 572

4.1 Inovace – Inovační projekt 0 0 0 0 0 0 3 24 543 572

4.1 Inovace – Ochrana průmyslového vlastnictví 0 0 0 0 0 0 0 0

oblast podpory 4.2 – Kapacity pro průmyslový 
výzkum a vývoj 0 0 0 0 0 0 6 31 217 058

4.2 Potenciál 0 0 0 0 0 0 6 31 217 058

prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace 0 0 0 0 0 0 8 94 976 905

oblast podpory 5.1 – Platformy spolupráce 0 0 0 0 0 0 5 86 769 592

5.1 Prosperita 0 0 0 0 0 0 5 86 769 592

5.1 SPK – Klastry 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 SPK – Technologické platformy 0 0 0 0 0 0 0 0

oblast podpory 5.2 – Infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojů 0 0 0 0 0 0 1 7 245 313

5.2 Školicí střediska 0 0 0 0 0 0 1 7 245 313

oblast podpory 5.3 – Infrastruktura pro podnikání 0 0 0 0 0 0 2 962 000

5.3 Nemovitosti 0 0 0 0 0 0 2 962 000

prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání 0 0 0 0 0 0 0 0

oblast podpory 6.1 – Poradenství 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 - Poradenství 0 0 0 0 0 0 0 0

oblast podpory 6.2 – Podpora marketingových 
služeb 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Individuální účasti na veletrzích a výstavách 0 0 0 0 0 0 0 0

OPPI celkem 0 0 0 0 0 0 306 1 236 078 608

Počet projektů OPPI dle programů v období od 1. ledna do 31. května 2016

Zdroj: ISOP 7-13
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Počet projektů OPPI dle krajů v období od 1. ledna do 31. května 2016

region proplaceno v CZK

Hlavní město Praha 0

Jihočeský kraj 68 128 564

Jihomoravský kraj 143 826 421

Karlovarský kraj 40 483 651

Kraj Vysočina 110 106 138

Královéhradecký kraj 23 730 935

Liberecký kraj 108 301 367

Moravskoslezský kraj 126 841 739

Olomoucký kraj 165 439 267

Pardubický kraj 32 515 157

Plzeňský kraj 10 867 743

Středočeský kraj 221 585 428

Ústecký kraj 104 609 563

Zlínský kraj 79 642 635

celkem 1 236 078 608

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Na úspěšný dotační program OPPI navazuje 
Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OP PIK). Pro progra-
mové období 2014–2020 představuje OP PIK 
strategický a implementační rámec pro podporu 
podnikání z Evropských strukturálních a inves-
tičních fondů, jehož cílem je dosažení konkuren-
ceschopné a udržitelné ekonomiky založené na 
znalostech a inovacích. 

Důraz je kladen na podporu přenosu výsledků 
výzkumu a vývoje do výrobní praxe, účinného 
energetického hospodaření a ICT technologií. 
Hlavním příjemcem podpory jsou malé a střední 
podniky. OP PIK se skládá z 5 prioritních os, které 
zahrnují celkem 24 programů podpory. Řídicím 
orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu  
a obchodu ČR. Agentura CzechInvest plnila roli 
zprostředkujícího subjektu, vykonávala specifické 

činnosti implementace pro dotační podporované 
aktivity OP PIK do 31. května 2016. K 1. červnu 
2016 převzala tuto funkci nově vzniklá Agentura 
pro podnikání a inovace (API). V  období od  
1. ledna do 31. května 2016 bylo vyhlášeno celkem 
5 výzev, a to Nízkouhlíkové technologie, Aplikace 
II. výzva, Spolupráce – Klastry III. výzva, Inovační 
vouchery a Služby infrastruktury II. výzva. 

Přehled dotačních programů podpory OP PIK

Inovace – Inovační projekt
Inovace – Projekt na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví
Potenciál
Aplikace
Partnerství znalostního transferu
Spolupráce 
Inovační vouchery
Služby infrastruktury
Proof of Concept
Precommercial Public Procurement
Technologie

      Poradenství
      Marketing
      Nemovitosti
      Školicí střediska
      Obnovitelné zdroje a energie
      Úspory energie
      Smart grids I (Distribuční sítě)
      Nízkouhlíkové technologie
      Úspory energie v SZT
      Smart grids II (Přenosová síť)
      Vysokorychlostní internet
      ICT a sdílené služby

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Počet projektů OP PIK dle programů za období od 1. ledna do 31. května 2016

program podané Žádosti o podporu

počet částka v CZK

OP PIK celkem 17 48 953 542

prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Aplikace II. výzva 4 24 242 707

Spolupráce – Klastry II. výzva 3 11 007 160

Inovační vouchery
příjem žádostí  
o podporu od 1. 6. 2016

-

Služby infrastruktury II. výzva
příjem žádostí  
o podporu od 15. 6. 2016

-

prioritní osa 3 – Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií  
v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Nízkouhlíkové technologie 10 13 703 675

Zdroj dat: MS2014+

Zelená informační linka 

Bezplatná Zelená informační linka 800 800 777 je určená pro dotazy k Operačnímu programu Podnikání a inovace (OPPI) a k Operačnímu programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Je dostupná z celé České republiky v pracovních dnech mezi 9. a 13. hodinou a volání na ni je zdarma jak z pevné 
linky, tak i z čísel mobilních operátorů.
Od 1. ledna do 31. května 2016 bylo na Zelené informační lince zodpovězeno 5 542 dotazů. Nejvíce dotazů kladli žadatelé k aplikaci IS KP14+, což je informační 
systém, jehož prostřednictvím jsou podávány Žádosti o podporu do dotačních programů OP PIK. Dalším častým tématem dotazů byl program Technologie 
v OP PIK, ve kterém v lednu v rámci Výzvy III probíhal příjem Žádostí o podporu. Často žadatelé a příjemci konzultovali dotazy týkající se metodické oblasti, 
nejvíce se zajímali o problematiku výběrového řízení a správného postupu výběru dodavatele. Dotazů k obecným záležitostem týkajícím se OP PIK vyřídili 
analytici fondů EU celkem 467, jednalo se zejména o konzultace podnikatelských záměrů a pro ně vhodných programů podpory v rámci OP PIK. Další časté 
dotazy směřovaly k programu Úspory energie, v jehož rámci probíhal do 30. dubna 2016 příjem Žádostí o podporu ve Výzvě I.

Pět nejčastějších témat dotazů v období 1. ledna do 31. května 2016

téma počet dotazů

IS KP14+ 
1 112

předběžná žádost o podporu a žádost o podporu: 1 078  |  ostatní: 29  |  monitoring: 4  |  žádost o platbu: 1

program Technologie 757

metodika OP PIK
512

pravidla pro výběr dodavatelů: 326  |  definice malého a středního podniku a de minimis: 100  |  pravidla pro publicitu: 48  |  pravidla etapizace: 10  | ostatní: 28

obecné informace k OP PIK 467

program Úspory energie 443

Kromě Zelené informační linky měli žadatelé možnost využít také adresu programy@czechinvest.org, kam mohli zasílat své dotazy k OPPI, OP PIK  
a i ke svým konkrétním projektům. V období od 1. ledna do 29. května 2016 bylo zodpovězeno celkem 1 959 písemných dotazů zaslaných na tuto sběrnou 
adresu. Nejvíce dotazů se týkalo metodiky OP PIK. 
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Regiony

Aktivity v regionech
Síť třinácti regionálních kanceláří agentury  
CzechInvest podporuje zejména podnikání  
malých a středních podniků prostřednictvím  
nabídky relevantních programů. Neméně 
důležitou roli hraje asistence při harmonizaci 
podnikatelského prostředí. 

Rok 2016 byl pro regionální kanceláře zlomovým.  
V červnu 2016 došlo k oddělení Divize strukturál-
ních fondů CzechInvestu a vzniku samostatné 
Agentury pro podnikání a inovace (API). Do její 
gesce přešla administrace Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 
Mezi hlavní témata, kterými se regionální  

kanceláře zabývaly, patří například regenerace 
brownfieldů, podpora start-upů a navazování 
vztahů mezi podnikateli a výzkumnými  
organizacemi a podpora navyšování kvalifikované 
pracovní síly.

Významné akce v regionech

Regionální kanceláře ve spolupráci s Oddělením AfterCare připravily nový koncept setkávání personalistů pod názvem HR Point. Workshopů se účastnilo  
122 významných společností především z výrobního sektoru, IT a sektoru sdílených služeb. HR Point přinesl personalistům spoustu podnětů. Mezi nejvíce 
diskutovaná témata patřila retence zaměstnanců, zaměstnávání znevýhodněných skupin, vězňů, matek na rodičovské dovolené či osob nad padesát let. 
Účastníky zajímaly nástroje pro udržení zaměstnanců ve firmě, firemní benefity, branding či pracovní prostředí. 

HR point

V roce 2016 uspořádaly regionální kanceláře dvacítku exkurzí žáků středních a základních škol  
do lokálních firem. Navštívili například společnosti RAYMOND JABLONEC, KSM Castings CZ, Magna 
Exteriors, MSV SYSTEMS CZ a ABB a SAUER ŽANDOV. V tomto rozsahu se exkurze podařilo realizovat 
díky spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky.

Podpora kvalifikované pracovní síly a technického vzdělávání

Ve dnech 13. až 17. června 2016 pořádala agentura CzechInvest již 3. ročník akce nazvané Týden investic. 
Cílem akce bylo prohloubení spolupráce mezi investory, tuzemskými i zahraničními, a státem,  
identifikace aktuálních i potenciálních slabin českého investičního prostředí v oblastech, jako jsou  
kvalifikovaná pracovní síla, investiční pobídky či vízový systém, a diskuze nad možnostmi jejich řešení.  
V rámci Týdne investic se v regionech uspořádalo na 28 akcí, workshopů, seminářů a exkurzí.

Týden investic

V prosinci 2016 odstartoval 9. ročník soutěže Město pro byznys, kterou vyhlašuje společnost Communa. Soutěžící obce, města i svazky obcí se mohly  
hlásit do nové kategorie Investičně atraktivní region, kterou vyhlásila agentura CzechInvest. V kategorii byl hodnocen přístup místních samospráv vůči  
podnikům a připravenost podnikatelského prostředí dané lokality pro nové soukromé investice. 

Město pro byznys
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Podpora start-upů

CzechInvest se podporou nově vznikajících tech-
nologických společností a rozvoji start-upového 
ekosystému v České republice věnuje již od roku 
2010, kdy začal s pilotním programem na podpo-
ru start-upů. V roce 2011 byl spuštěn projekt  
CzechAccelerator, který pomáhal českým  
start-upům uspět na vyspělých zahraničních trzích.  
O rok později odstartoval projekt CzechEkoSystem, 
který pomáhal rozvíjet české mikropodnikatele 
prostřednictvím dotovaného poradenství  
a mentoringu. Projekty na podporu start-upů 

schválilo v dubnu 2016 Ministerstvo průmyslu 
a obchodu vydáním rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z OP PIK. 
Koncem léta byla vyhlášena první výzva v rámci 
programu CzechDemo na podporu účasti čes-
kých firem na mezinárodních akcích. Start-upy 
se tak mohly zúčastnit prestižní konference 
TechCruch Disrupt v Londýně a CES v Las Vegas. 
Kromě prací na interním projektu pro podporu 
start-upů CzechInvest v roce 2016 pracoval na 
rozšíření zavedeného projektu CzechLink,  

a to platformě CzechLink Start, která má za cíl 
propojit start-upy hledající investora a investory 
zamýšlející investovat rizikový kapitál.  
V roce 2016 se CzechInvest rovněž účastnil řady 
událostí zaměřujících se na podporu a rozvoj 
českého start-upového ekosystému, například 
CES Unveiled Prague, Startup Summit 2015, 
Startup Harvest Ostrava 2016, Investment & 
Business Forum Ostrava, FUN Prague, Summit  
týdne podnikání Praha či FestUp Ústí nad Labem. 

Projekt CzechDemo je zaměřen na podporu účasti malých a středních podniků na mezinárodních 
akcích, kde firmy získají příležitost prezentovat svoje produkty a služby a ucházet se o zájem investorů. 
Mezi firmy bude rozděleno 12 milionů korun. První výzva k účasti v projektu CzechDemo byla vyhlášena 
v srpnu 2016. Výzva nabídla malým a středním podnikatelům možnost účasti na třech mezinárodních 
akcích za zvýhodněných podmínek, a to na CES 2017 v Las Vegas, Slush 2016 v Helsinkách a TechCrunch 
Disrupt 2016 v Londýně. 
S podporou CzechInvestu se na akci TechCrunch Disrupt v Londýně představily celkem 4 společnosti 
a na CES v Las Vegas rovněž 4 společnosti. Společnosti vybrané k účasti na CES v Las Vegas se rovněž 
zúčastnily akce CES Unveiled 2016, konané v říjnu 2016 v Praze. 

Projekt CzechDemo

Webový portál Czechstartups.org je první oficiální web o české start-upové scéně, který přináší důležité 
informace na jednom místě. Web byl spuštěn na podzim roku 2015 jako partnerský projekt CzechInvestu 
ve spolupráci s IBM Česká republika, Czech ICT Alliance, Asociací malých a středních podniků a živnostní-
ků České republiky a Rockaway Capital. Na podzim roku 2016 dostaly webové stránky novou podobu  
a verzi plně responzivní pro mobilní zařízení. Za rok 2016 podpořilo projekt přes 25 partnerů, uspořádány 
či spolupořádány byly desítky akcí.

CzechStartups.org

V roce 2015 byla podpisem memoranda zahájena oficiální spolupráce zemí Visegrádské čtyřky v oblasti podpory start-upů. 
V rámci této spolupráce byly v červnu a říjnu 2016 uspořádány pracovní skupiny pod názvem V4 Innovation Task Force, na kterých se zástupci členů V4 zabývali 
například otázkou regionální spolupráce v oblasti inovací a start-upů nebo stanovení společných zájmů V4.
V neposlední řadě CzechInvest aktivně spolupracoval s Aspen Institute na vytvoření studie s název České start-upy 2016, která byla vydána na podzim roku 2016. 
Studie jako první mapuje start-upové prostředí v České republice. 

Spolupráce v rámci V4



23

Program ESA BIC Prague provozuje inkubační centrum na podporu začínajících podniků zaměřených 
na využití kosmických technologií a systémů v běžném životě. Po dobu pěti let mohou inkubované 
společnosti získat finanční prostředky ve výši až 50 tisíc eur. Podnikatelské inkubační centrum ESA BIC 
Prague přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, k podpoře rozvoje a růstu začínajících 
podniků, zvýšení zaměstnanosti a podpoře vývoje produktů s vysokou přidanou hodnotou. Inkubace  
v programu ESA BIC Prague zahrnuje podporu ve formě zvýhodněného nájmu kancelářských prostor 
a cenově zvýhodněných konzultantských služeb, školení, rekvalifikací a dalších služeb. Další výhodou 
inkubátoru je sdílení prostor a celkového zázemí, což zefektivňuje vzájemnou spolupráci a komunikaci 
inkubovaných firem. Inkubační a nájemní smlouva se uzavírá maximálně na dobu 2 let, které jsou pro 
nově vznikající firmu nejkritičtější. 

Program ESA BIC Prague 

Zdroje financování: 

Evropská kosmická agentura ESA: 825 000 EUR 
Hlavní město Praha: 825 000 EUR 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: 25 881 348 CZK 

+
+
+

FESTKA
Výrobce nejmodernějších kol se zaměřuje se na řemeslnou výrobu a technologickou inovaci. 

TRIPHOOD

Mobilní aplikace vypráví během cestování a výletů originální příběhy, které mají zejména děti navyklé trávit volný čas spíše u televize a počítače přimět  
k pobytu venku. 

NG AVIATION

Společnost má za cíl uvést nová nejmodernější řešení do pole digitalizace leteckých dat. Nabízí portfolio produktů s názvem AIME (Aeronautical Information 
Management Environment), které obsahuje tři řešení v jednom balíčku. 

TUDDYTUDDY
Aplikace pro mobilní zařízení, která propojuje dobře informované místní obyvatele a průvodce s návštěvníky. 

BIG TERRA

Společnost přichází s nejnovějšími pokroky v řízení afrického zemědělství. Kombinuje satelitní data, meteorologické stanice a numerické modely počasí, aby 
poskytla zemědělcům jeden prostor pro data podporující jejich rozhodnutí při řízení zemědělských činností.

INSIGHTART
Firma přináší světově jedinečný a nejmodernější spektrální rentgen v oblasti inspekce a ověřování umění, který poskytuje informace o složení pigmentu v 
obrazech, a tím nabízí bezprecedentní podrobné údaje o snímaném obrazu. 

Prvních šest inovativních společností bylo k inkubaci vybráno v prosinci 2016.
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Zahraniční aktivity
Divize zahraničních aktivit agentury CzechInvest 
se věnuje identifikaci nových potenciálních 
investic ve vybraných teritoriích a sektorech. Divize 
se dělí na dva odbory, a to Odbor zahraničních 
zastoupení, zahrnující sedm zahraničních  
kanceláří (2 kanceláře v USA, Velká Británie, 
Německo, Čína, Jižní Korea a Japonsko; oblast 
Skandinávie je pokryta z pražské centrály), a Odbor 
generování projektů, který má za úkol lákat 
zahraniční investory v sektorech life sciences, 
ICT, čisté technologie, automobilový průmysl, 
letectví, nanotechnologie a nové materiály, strojí-

renství a elektronický a elektrotechnický průmysl. 
Zaměstnanci Odboru generování projektů také 
provádějí osvětu v oblasti nových výzkumných  
a technologických trendů, například Průmysl 
4.0 a smart cities, podporují spolupráci mezi 
českými a zahraničními vědeckovýzkumnými 
institucemi a připravují informační podklady pro 
investory. Mezi klíčový úkol Divize zahraničních 
aktivit patří sledování nových sektorových  
a teritoriálních trendů a na základě získaných 
dat lákání takových investičních projektů, které 
českému hospodářství dokážou přinést vysoce 

kvalifikovaná pracovní místa, mezinárodní  
vědeckotechnologickou spolupráci a v konečném 
důsledku zvýšení jeho konkurenceschopnosti. 
Sektoroví specialisté agentury CzechInvest ve 
spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu 
ČR zajistili 45 zahraničních marketingových akcí. 
Zahraniční zástupci agentury CzechInvest  
spolupracovali uzce také s Ministerstvem  
zahraničních věcí, ať už v rámci Projektů na pod-
poru ekonomické diplomacie (PROPED), či se  
zastupitelskými úřady České republiky přímo  
v zájmových destinacích.

Významné akce v zahraničí

Tokio

Klíčové sektory: automobilový průmysl, strojírenství a elektronika, nanotechnologie, letecký průmysl, energetika a čisté technologie

Výběr navštívených akcí v roce 2016: Electric Vehicle and Plug-in Hybrid Vehicle Exhibition 2016 v Tokiu, Japan International Machine Tool Fair 2016, Techno 
Frontier 2016, NanoTech 2016 v Tokiu, Nanomaterials for Industrial Use, Japan Aerospace 2016, World Smart Energy Week 2016

Londýn 

Klíčové sektory: BSS a sdílené služby, strojírenství a elektronika, letecký průmysl

Výběr navštívených akcí v roce 2016: SUBCON, Farnborough International Airshow, EUROPE AFTER BREXIT 

Soul

Klíčové sektory: automobilový průmysl, ICT, energetika a čisté technologie

Výběr navštívených akcí v roce 2016: KOAA Show, Korea Electronics Show, Nano Korea Exhibition, G-Star, Seoul International Electric Fair a Energy Korea a 
roadshow

Düsseldorf

Klíčové sektory: strojírenství, life sciences automobilový průmysl

Výběr navštívených akcí v roce 2016: CEBiT, IHK Neuss, HANNOVER MESSE, MipTec

New York

Klíčové sektory: letecký průmysl, nanotechnologie, ICT

Výběr navštívených akcí v roce 2016: SAE, TechCrunch Disrupt NY, IMTS 

San Francisko

Klíčové sektory: ICT, energetika a čisté technologie

Výběr navštívených akcí v roce 2016: BIO Convention, TechCrunch Disrupt 

Šanghaj

Klíčové sektory: automobilový průmysl, strojírenství a elektronika, energetika a čisté technologie

Výběr navštívených akcí v roce 2016: Czech Republic: Your Gateway to the European Market and Innovation, ChinaJoy Digital Conference and Expo
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Podpora výzkumu a vývoje

V roce 2016 uspořádalo Oddělení podpory výzkumu, vývoje a inovací 6 technologických misí:

V rámci konferencí Průmysl 4.0 v praxi, které  
se konaly v Brně, Plzni, Ostravě a Libereci, byly 
posluchačům představeny hlavní rysy nastupující 
průmyslové revoluce. Účastníci se dozvěděli, jak 

jsou již dnes uplatňovány principy Průmyslu 4.0  
v praxi a kam směřuje výzkum a vývoj v této oblasti.
Na konci roku 2016 byl spuštěn nový webový  
portál czech-research.com, unikátní rozcestník  

s přehlednými informacemi o českém výzkumu  
a vývoji pro zahraniční zájemce.

USA – automotive, energetika (10/2016)

Kolumbie – smart cities, smart traffic (4/2016)

Estonsko – cybersecurity, e-Government (11/2016)

Indie – výzkumná mobilita (4/2016)

Korea – fotonika (9/2016) 
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Marketing a komunikace

CzechInvest a média

Agentura pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest vydala v roce 2016 celkem 19 tisko-
vých zpráv. Hlavními tématy byly aktuality týkající 
se českého investičního prostředí, konkrétní 
investiční projekty českých i zahraničních fi rem 
a podpora začínajících podnikatelů. 

Oddělení komunikace odpovědělo v roce 2016 
celkem na 193 mediálních dotazů. Novináře 
a novinářky z celostátních i regionálních médií, 
z televize, tisku, rozhlasu i online prostředí zají-
maly především aktuální informace z oblasti 
investičních pobídek, podnikatelských nemovitostí, 

brownfi eldů a průmyslových zón. Významným 
mediálním tématem byly také projekty agentury 
CzechInvest, a to zejména podpora start-upů.

Přehled tiskových zpráv vydaných v roce 2016

datum název

11. 2. 2016 CzechInvest očekává miliardové investice z Číny

24. 2. 2016 Čtvrtá průmyslová revoluce je za dveřmi

26. 2. 2016 V roce 2015 dojednal CzechInvest investice za 45 miliard korun

3. 3. 2016 Zelená informační linka CzechInvestu byla v roce 2015 nejvytíženější v historii

4. 4. 2016 CzechInvest míří na americké automobilové giganty

14. 4. 2016 Magazín fDi Intelligence zařadil Prahu do TOP 25 evropských regionů budoucnosti

9. 5. 2016 Praha má první kosmický inkubátor

9. 6. 2016 CzechInvest zve školáky do výrobních podniků

15. 8. 2016 Johnson & Johnson rozšiřuje své pražské centrum

16. 8. 2016 Pražský kosmický inkubátor otevírá brány českým fi rmám

23. 8. 2016 Zdlouhavé povolovací procesy odrazují investory

30. 8. 2016 Projekt CzechDemo vyšle české start-upy na prestižní zahraniční akce

26. 9. 2016 České strojírenství stojí na prahu změn

25. 10. 2016 Investory roku 2015 jsou INA Lanškroun, FNZ a Honeywell

25. 11. 2016 Investoři v Česku rádi expandují, mají zde dobré podmínky

1. 12. 2016 České start-upy vyráží na TechCrunch Disrupt 2016

14. 12. 2016 Do pražského kosmického inkubátoru míří prvních 6 start-upů

15. 12. 2016 Český výzkum a vývoj má unikátní webový rozcestník

22. 12. 2016 V Las Vegas budou čtyři české start-upy shánět investory pro své projekty

Září: 16
Říjen: 21
Listopad: 15 
Prosinec: 16

CzechInvest a média v roce 2016

19 193 2 352

tiskových 
zpráv

mediálních
dotazů

mediálních
výstupů
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Marketingové akce

V úterý 25. října 2016 ve Slovanském domě vyhlásila agentura CzechInvest vítěze soutěže Investor  
a podnikatelská nemovitost roku 2015. Ocenění získalo jedenáct významných investorů a podnikatel-
ských nemovitostí. Dvě zvláštní ceny předal odborný partner soutěže Sdružení pro zahraniční investice 
– AFI. Záštitu nad soutěží převzal tehdejší ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek, který cenu  
za 1. místo v kategorii Výroba osobně předal zástupcům společnosti INA Lanškroun.  
V kategorii IT a sdílené služby zvítězila společnost FNZ (Czechia). V kategorii Výzkum a vývoj získala 
první místo společnost Honeywell, která v Brně otevřela nové výzkumné a vývojové laboratoře. Bylo 
uděleno ocenění Podnikatelská nemovitost, a to ve dvou kategoriích. Průmyslovou zónou roku 2015 
byla zvolena Průmyslová zóna Svitavy – Paprsek. Cenu za Nemovitost roku 2015 pro technologická 
centra a služby získala Waltrovka společnosti Penta Investments. Cenu AFI za významný počin v oblasti 
investic získala Konica Minolta Business Solutions Czech a Cenu AFI za dlouholetý přínos investičnímu 
prostředí České republiky obdržel Jan Amos Havelka, jeden ze zakladatelů agentury CzechInvest.

16. ročník soutěže Investor a podnikatelská nemovitost roku 2015

Na začátku října 2016 se na brněnském výstavišti konal 58. ročník Mezinárodního strojírenského  
veletrhu, kterého se účastnili i zástupci CzechInvestu.  
Generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera vystoupil na Česko-čínském podnikatelském fóru,  
pořádaném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Promluvil  
o čínských investicích v České republice a o příležitostech, které český trh čínským investorům nabízí. 
CzechInvest v rámci veletrhu pořádal tři semináře o investičních pobídkách, akvizicích a partnerstvích 
typu joint venture a evropských dotacích. 

CzechInvest na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2016

www.czechinvest.org

Telefon: 296 342 500 l Podatelna: +420 296 342 456 l Fax: 296 342 502 
E-mail: info@czechinvest.org

Štěpánská 15 

120 00 Praha

Kontakty

Oddělení marketingu zajistilo 556 akcí napříč všemi aktivitami agentury CzechInvest v České republice i v zahraničí.

Dotazy médií v roce 2016 v číslech
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Zahraniční zastoupení

USA | New York
Jan Chmelík
Mobilní telefon: +1 347 789 0570
E-mail: newyork@czechinvest.org

BNH - Bohemian National Hall, 321 E 73rd Street

New York, NY 10021, U.S.A.

Čína 
Ondrej Koc
Mobilní telefon: +86 13817792614
E-mail: china@czechinvest.org

Junling Plaza, No. 500 Chengdu North Rd., Room 1106, 

Huangpu District

200003 Shanghai

Německo
Barbora Račan Ježková
Telefon: +49 211 250 56 190
Fax: +49 211 250 56 192
E-mail: germany@czechinvest.org

Martin-Luther-Platz 28

D-40212 Düsseldorf, Germany

 
 
 
 

USA | San Fracisko
Miroslav Tenkl
Mobilní telefon: + 1 (415) 794 0665
E-mail: california@czechinvest.org

275 Battery Street, Suite 2600

San Francisco, CA 94111, U.S.A. 

Japonsko
Michal Žižlavský
Telefon: +81 3-5485-8266
Fax: +81 3-5485-8277
E-mail: tokyo@czechinvest.org

Embassy of the Czech Republic, B2F
2-16-14, Hiroo, Shibuya-ku, 150-0012
Tokyo, Japan

Velká Británie a Irsko
Lucie Polášková
Telefon: +44 (0) 20 8748 3695
Mobilní telefon: +44 (0) 77 8523 1520
E-mail: london@czechinvest.org

2 Queen Caroline Street, W6 9 DX, London

United Kingdom

 
 
 

Jižní Korea
Martin Jírovec
Mobilní telefon: +82 10 2987 5632
E-mail: seoul@czechinvest.org

Embassy of the Czech Republic in Seoul, 17,  

Gyeonghuigung 1-gil, Jongno-gu, 110-062 Seoul,Korea

Skandinávie
Jiří Fusek 
Telefon: +420 296 342 890, +420 724 952 875
E-mail: scandinavia@czechinvest.org

Štěpánská 15 

120 00 Praha

 
 

Praha

New York
San Francisko

Londýn

Düsseldorf

Soul

Šanghaj
Tokio
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Regionální kancelář  
pro Jihočeský kraj
Telefon: 387 962 413 - 6
Fax: 387 962 424
E-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org

Husova 5
370 01 České Budějovice

Regionální kancelář  
pro Jihomoravský kraj
Telefon: 543 422 780 - 786
Fax: 543 422 795
E-mail: brno@czechinvest.org

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

Regionální kancelář  
pro Karlovarský kraj
Telefon: 353 227 919, 353 227 921
Fax: 353 228 739
E-mail: karlovyvary@czechinvest.org

Jaltská 906/1
360 01 Karlovy Vary

Regionální kancelář  
pro Královéhradecký kraj
Telefon: 495 817 711
Fax: 495 817 710
E-mail: hradeckralove@czechinvest.org

Soukenická 54/8
Regiocentrum Nový pivovar
500 03 Hradec Králové

 
 

Regionální kancelář  
pro Liberecký kraj
Telefon: 482 313 225, 482 710 065
E-mail: liberec@czechinvest.org

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

Regionální kancelář  
pro Moravskoslezský kraj
Telefon: 595 198 481, 595 198 483-4
Fax: 595 198 488
E-mail: ostrava@czechinvest.org

Na Hradbách 18
702 00 Ostrava

Regionální kancelář  
pro Olomoucký kraj
Telefon: 587 332 186, 587 332 188, 587 332 190
Fax: 587 332 195
E-mail: olomouc@czechinvest.org

Jeremenkova 40 B
772 00 Olomouc

Regionální kancelář  
pro Pardubický kraj
Telefon: 466 616 705, 466 616 147
Fax: 466 616 702
E-mail: pardubice@czechinvest.org

K Vinici 1256
530 02 Pardubice

 

Regionální kancelář  
pro Plzeňský kraj
Telefon: 378 056 630-3
Fax: 378 056 634
E-mail: plzen@czechinvest.org

Teslova 3, Vědeckotechnický park Plzeň, budova A
301 00 Plzeň

Regionální kancelář  
pro Středočeský kraj a Prahu
Telefon: 296 342 480, 296 342 542
Fax: 296 342 552
E-mail: praha@czechinvest.org

Štěpánská 15
120 00 Praha

Regionální kancelář  
pro Ústecký kraj
Telefon: 475 200 960
Fax: 475 201 135
E-mail: ustinadlabem@czechinvest.org

Mírové náměstí 34
400 01 Ústí nad Labem

Regionální kancelář  
pro kraj Vysočina
Telefon: 567 155 198, 567 300 064
E-mail: jihlava@czechinvest.org

Komenského 31
586 01 Jihlava

Regionální kancelář  
pro Zlínský kraj
Telefon: 573 776 260
Fax: 573 776 265
E-mail: zlin@czechinvest.org
  
Vavrečkova 5262, 23. budova areálu Svit
761 01 Zlín
  

Regiony

Praha

Ústí nad 
Labem

Plzeň

Ostrava

Karlovy
Vary

Brno

Olomouc

Zlín

Liberec

Hradec
Králové

České 
Budejovice

Pardubice

Jihlava
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