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fakt, že v minulém roce mezi 
investičními projekty převládaly 
z 85 procent expanze existují-
cích investorů. Potvrzuje se tím, 
že se velkým investorům jako 
Škoda Auto, Brose či Mölnlycke 
v České republice daří a pozitiv-
ní investiční prostředí vytvářené 
současnou vládou je vybízí 
u nás dále investovat.

Takový rozvoj velkých investorů 
pak přináší dvojí pozitivní efekt. 
Prvním je logicky další příliv 
investic, tvorba pracovních míst 
či regionální rozvoj. Druhým je 
signál dalším fi rmám ze země 
původu investora, že Česká 
republika je zemí, ve které se 
vyplácí zůstávat a rozvíjet se. 
Kladu si otázku, zdali by počet 
německých investičních pro-
jektů v naší zemi byl v roce 
2014 tak vysoký, kdyby se na 
českém trhu dobře neetablovaly 
německé fi rmy jako Volkswagen 
či Brose, a nedaly tím signál 
ostatním německým fi rmám, že 
Česká republika je pro investice 
skvělý trh. Podle mého názo-
ru rozhodně ne. Klíčovou roli 
v zachycení prvotního zájmu 

Toto mé tvrzení bezezbytku potvrzují 
loňská čísla. V minulém roce CzechIn-
vest zprostředkoval 147 investičních 
projektů, což je o 60 procent více než 
v roce 2013. Souhrnná výše těchto 
investic dosáhla 87 miliard korun, což 
představuje meziroční nárůst o více 
než 50 procent. Ve srovnání s našimi 
nejbližšími sousedy a partnery z Vise-
grádské čtyřky vychází Česká repub-
lika v lákání zahraničních investic jako 
suverénní vítěz. Za minulý rok CzechIn-
vest zprostředkoval více investičních 
projektů než agentury Polska, Maďar-
ska a Slovenska dohromady.

Kritici namítají, že loňský zájem o Čes-
kou republiku je motivovaný především 
snahou investorů využít výhodnějších 
podmínek regionální podpory před 
jejich snížením ze 40 na 25 procent, 
ke kterému došlo 1. července 2014. 
Oponuji tím, že na investice nemá vliv 
pouze míra regionální podpory. Jde 
především o celkovou snahu vlády 
a klíčových článků státní a krajské 
správy spolupracovat na principu 
jednotné ekonomické diplomacie 
a vytvářet pro příliv investic příhodné 
prostředí. Důkaz, že se nám toto daří, 
nevnímám pouze na základě počtu 
zprostředkovaných projektů či objemu 
investic. Za klíčový indikátor považuji 

ÚVODEM

Jan Mládek, ministr průmyslu 
a obchodu

potenciálních investorů má 
právě CzechInvest, který 
svou úlohu plnil v loňském 
roce nad očekávání.

Proto mi na závěr dovolte 
touto cestou poděkovat 
celé agentuře CzechInvest 
za skvělou práci v minulém 
roce a zároveň vyzvat jejího 
ředitele Karla Kučeru, ať si 
neklade malé cíle, a pokusí 
se loňské výsledky zopako-
vat i v roce 2015. Já a celý 
resort ministerstva průmy-
slu a obchodu mu v tomto 
ohledu budeme maximálně 
nápomocni.

Jan Mládek, 
ministr průmyslu a obchodu

ČR suverénní vítěz 
v lákání zahraničních investic

Od začátku svého působení současná vláda deklarovala, 
že příliv zahraničních investic a tvorbu pracovních míst 
považuje za své prioritní úkoly. Velmi mne těší, že se tyto 
cíle daří naplňovat, a že nedílnou součástí úspěchu v lákání 
zahraničních investic je činnost agentury CzechInvest. 

2014 výroční zpráva  czechinvest
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ÚVODEM

těsně před koncem roku. Do 
budoucna hodláme být aktiv-
nější v zahraničí a poskytovat 
investorům lepší servis. 

Vedle investičních akcí se 
CzechInvestu v roce 2014 dařilo 
také na poli evropských dotací. 
Ve spolupráci s ministerstvem 
průmyslu a obchodu jsme 
v závěru Operačního programu 
Podnikání a inovace (OPPI) 
2007–2013 dokázali zrychlit 
jeho čerpání. OPPI je jeden 
z mála úspěšných českých 
operačních programů využívají-
cích evropské strukturální fondy, 
z 82 miliard pravděpodobně 
Česká republika nebude muset 
vrátit jedinou korunu. 

Karel Kučera, generální ředitel 
agentury CzechInvest

V první polovině roku jsme také za-
znamenali nejvíce zprostředkovaných 
projektů v historii pololetních statistik, 
který však lze vysvětlit zejména časo-
vým posunem v rámci roku z důvodu 
změny maximální výše podpory.

CzechInvestu se v roce 2014 také 
podařilo odstartovat novou tradici 
nazvanou Týden investic. Jarní setkání 
zástupců českého státu s nejvýznam-
nějšími zahraničními investory dopro-
vázené řadou exkurzí v jednotlivých 
krajích mělo velmi pozitivní ohlas. 
Otevřelo nový komunikační kanál, skrz 
který mohou investoři formulovat svá 
přání a vyjadřovat připomínky. Naším 
cílem je přetavit tento feedback do 
konkrétních kroků, které ještě zlepší 
podnikatelské prostředí u nás. 

CzechInvest v loňském roce také přiví-
tal zpět své kanceláře zahraničních za-
stoupení, které byly předtím na krátkou 
dobu převedeny pod přímou správu 
ministerstva průmyslu a obchodu. Nyní 
jsou zahraniční zástupci CzechInvestu 
opět nedílnou součástí agentury a bylo 
rozhodnuto, že na počátku roku 2015 
přibude nový kolega v  korejském 
Soulu. Role zahraničních zástupců 
bude klíčová také podle nové strategie 
CzechInvestu, kterou jsme dokončili 

Karel Kučera, generální ředitel 
agentury CzechInvest

2014: úspěšný rok 

Rok 2014 byl pro agenturu CzechInvest velmi úspěšný. Do 
České republiky v uplynulém roce přišli hned dva významní 
investoři – společnosti Nexen Tire a Hyundai Mobis. 
Jejich angažmá u nás přinese téměř dvě tisícovky nových 
pracovních míst do Ústeckého a Ostravského regionu. 

czechinvest  výroční zpráva 2014
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ÚVODEM

Klíčové události 
roku

03 Byla vyhlášena třetí výzva pro-
jektu CzechEkoSystem.

04 Na veletrhu Urbis Invest v Brně 
byl představen nový Operační pro-
gram Podnikání a inovace pro konku-
renceschopnost (OP PIK) 2014–2020.

05 Česká republika se umístila na 
druhém místě žebříčku Best to Invest 
amerického časopisu Site Selection.

06 Byla udělena ocenění Investor 
a podnikatelská nemovitost roku 2013.

Česká republika získala třetí nejvyšší 
investici ve své samostatné historii. In-
vestice společnosti Nexen Tire Corpo-
ration, která byla ofi ciálně podepsána, 
je v objemu 22,8 miliardy korun. 

07 Předseda vlády České republi-
ky Bohuslav Sobotka společně s pre-
zidentem společnosti Hyundai Mobis 
Myung Chul Chungem podepsali 
29. července 2014 druhou nejvyšší 
investici v České republice za posled-
ních 5 let a zároveň třetí nejvýznam-
nější korejskou investici vůbec.

09 Agentura CzechInvest uspořáda-
la 17. září 2014 v prostorách inkubátoru 
Wayra závěrečnou konferenci projektu 
CzechAccelerator 2011–2014. Mezi 
nejúspěšnějšími oceněnými fi rmami byly 
společnosti Ki-Wi Digital, ImageMetry 
a Idea RS. 

10 CzechInvest se již tradičně zúčast-
nil Mezinárodního strojírenského veletrhu. 

Novým generálním ředitelem byl na zá-
kladě výběrového řízení jmenován Karel 
Kučera.

11 CzechInvest a Ministerstvo prů-
myslu a obchodu ČR ocenily nejlepší 
podnikatelské projekty roku 2013 v rámci 
soutěže Podnikatelský projekt roku. 

12 Řídicí výbor agentury CzechInvest 
projednal a schválil strategii pro obdo-
bí 2015–2017, která staví na aktivitě na 
zahraničních trzích, zlepšení servisu na 
českém trhu, zacílení na R&D a high-tech, 
koordinaci a rozvoji aktivit vůči malým 
a středním podnikům a novém nastavení 
koordinace a komunikace.

2014

2014 výroční zpráva  czechinvest
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147 rozhodnutých investičních projektů

Klíčová čísla

ÚVODEM

86,956 14 mld. Kč přislíbených investic

16 733 nově vytvořených 

pracovních míst

1 942 udělených rozhodnutí o poskytnutí 

dotace na projekty v OPPI

14,129 404 mld. Kč fi nanční 

objem udělených rozhodnutí o poskytnutí dotace 

na projekty v OPPI

8 894 zodpovězených dotazů 

k OPPI na Zelené informační lince

28 797 konzultací poskytnutých 

regionálními kancelářemi

175 seminářů realizovaných 

regionálními kancelářemi

242 zaměstnanců agentury 

CzechInvest                          

czechinvest  výroční zpráva 2014
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O CZECHINVESTU

Oblasti podpory
Agentura CzechInvest přispívá 
k rozvoji české podnikatelské 
infrastruktury podporou ze struk-
turálních fondů EU a ze státního 
rozpočtu České republiky v rámci 
třech základních oblastí:

• Lidské zdroje a zaměstnanost

• Podnikání a inovace

• Výzkum a vývoj

Širokou škálu služeb nabízí inves-
torům, 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

• Nano-technologie

• Čisté technologie

Agentura pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest je státní 
příspěvková organizace podřízená 
Ministerstvu průmyslu a obcho-
du ČR, která posiluje konkuren-
ceschopnost české ekonomiky 
prostřednictvím podpory malých 
a středních podnikatelů, podni-
katelské infrastruktury, inovací 
a získáváním zahraničních investic 
z oblasti výroby, strategických slu-
žeb a technologických center.

V rámci zjednodušení komunikace 
mezi státem, podnikateli a Evrop-
skou unií CzechInvest zastřešuje 
celou oblast podpory podnikání ve 
zpracovatelském průmyslu, a to 
jak z prostředků EU, tak ze státního 
rozpočtu. CzechInvest dále propa-
guje Českou republiku v zahraničí 
jako lokalitu vhodnou pro umisťová-
ní mobilních investic. Je výhradní 
organizací, která smí nadřízeným 
orgánům předkládat žádosti o in-
vestiční pobídky, a podporuje čes-
ké fi rmy, které mají zájem zapojit se 
do dodavatelských řetězců nadná-
rodních společností. Prostřednic-
tvím svých služeb a rozvojových 
programů tak CzechInvest přispívá 
k rozvoji domácích fi rem, českých 
a zahraničních investorů i celkové-
ho podnikatelského prostředí.

Poskytované 

služby
• Informace o možnostech 
podpory pro malé a střední 
podnikatele 

• Zavádění dotačních progra-
mů fi nancovaných EU a státem 

• Správa databáze podnikatel-
ských nemovitostí 

• Správa databáze českých 
dodavatelských fi rem 

• Podpora při realizaci inves-
tičních projektů 

• Zprostředkování státní inves-
tiční podpory 

• Poskytnutí služby následné 
péče zahraničním investorům, 
kteří již působí v České re-
publice, zajištění podpory při 
reinvesticích 

Veškeré služby jsou poskyto-
vány zdarma.

O CzechInvestu

2014 výroční zpráva  czechinvest
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Organizační struktura

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

DIVIZE STRUKTURÁLNÍ FONDY

• Odbor rozvoje podnikatelského prostředí
• Odbor konkurenceschopnosti
• Odbor řízení a podpory rozvojových programů

DIVIZE INVESTIC

• Odbor generování projektů
• Odbor řízení investičních projektů
• Odbor podpory investičních projektů
• Odbor řízení podnikatelských nemovitostí

DIVIZE REGIONŮ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

• Odbor projektového řízení
• Odbor regionálních kanceláří

KANCELÁŘ 

GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU 

A KONTROLY

NÁMĚSTEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 

PRO VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

STATUTÁNÍ NÁMĚSTEK 

GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

DIVIZE 

STRUKTURÁLNÍCH 

FONDŮ

DIVIZE 

INVESTIC

DIVIZE REGIONŮ 

A PROJEKTOVÉHO 

ŘÍZENÍ

Náměstek generálního ředitele 

pro vnitřní záležitosti

• Odbor personální 
• Odbor informačních technologií
• Odbor marketingu a komunikace
• Odbor technicko-hospodářské správy
• Odbor právní
• Odbor ekonomický

O CZECHINVESTU

czechinvest  výroční zpráva 2014
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Střední odborné vzdělání 
s výučním listem

ženy        1
muži        0

Vysokoškolské vzdělání

ženy      114
muži        76

Struktura zaměstnanců

Věk Ženy Muži Celkem %

do 20 0 0 0 0

21–30 76 24 100 41

31–40 56 48 104 43

41–50 13 2 15 6

51–60 7 5 12 5

61+ 5 7 12 5

Celkem 157 86 243 100

Dosažené vzdělání Ženy Muži Celkem %

Střední odborné vzdělání s výučním listem 1 0 1 0,4

Úplné střední vzdělání s maturitou 35 6 41 17

Vyšší odborné vzdělání 7 4 11 4,6

Vysokoškolské vzdělání 114 76 190 78

Celkem 157 86 243 100

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

Členění zaměstnanců dle vzdělání a pohlaví

Stav k 31. 12. 2014

O CZECHINVESTU

21–30 let

ženy     76
muži     2441–50 let

ženy      13
muži        2 

31–40 let

ženy      56
muži      48

51–50 let

ženy        7
muži        5

61+ let

ženy    5
muži    7

Úplné střední vzdělání s maturitou

ženy      35
muži        6

Vyšší odborné vzdělání

ženy      7
muži      4
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HOSPODAŘENÍ

Hospodaření

V roce 2014 agentura CzechInvest zabezpečovala svěřené úkoly v plném rozsahu. Vedle administrace programu 
TP OPPI a OPLZZ EDUCA byla agentura zapojena do mnoha dalších projektů (SA OPPI CzechAccelerator, SA 
OPPI CzechEkoSystem, ClusterCOOP, SPINNET, CLUS3).

Hospodaření agentury s fi nančními prostředky za rok 2014 skončilo 
zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 11 363 504,43 korun.

Zdroj fi nancování 2013 2014 Meziroční vývoj nákladů

Příspěvek na činnost 181 199 311,10 193 075 685,84 11 876 374,74

 - z toho provoz 180 174 000,00 190 546 446,00 10 372 446,00

 - z toho Program PPNI 1 025 311,10 2 529 239,84 1 503 928,74 

Čerpání fondů, ost. výnosy z činnosti, ost. dotace 45 222 615,35 51 203 044,79 5 980 429,44

TP OPPI 68 937 267,43 73 932 358,95 4 995 091,52 

SA OPPI Czech Accelerator 2011–2014 8 462 586,85 6 100 655,45 -2 361 931,40 

SA OPPI CzechEkoSystem 2 260 190,56 18 423 236,04 16 163 045,48 

OPLZZ EDUCA 5 063 796,24 3 355 490,18 -1 708 306,06 

RESTART 2013 (Záchranný kruh MPO) 6 508 322,50 0,00 -6 508 322,50 

Další projekty (ClusterCOOP, SPINNET, CLUS 3) 1 932 826,60 938 888,28 -993 938,32 

Celkem 319 586 916,63 347 029 359,53 27 442 442,90 

Náklady dle zdrojů fi nancování (v Kč)

Rok Skutečné náklady 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 %

Vývoj celkových nákladů 2011 – 2014 (v Kč)

2013 2014 2014 / 2013 Rozdíl 2014 / 2013

Náklady celkem 319 586 816 347 029 360 108,6 % 27 442 543 

Výnosy celkem 338 834 903 358 392 864 105,8 % 19 557 961 

Meziroční vývoj nákladů a výnosů (v Kč)

pozn.: Meziroční změna nákladů je ovlivněna opětovným začleněním sítě zahraničních zastoupení.

czechinvest  výroční zpráva 2014
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Investice

INVESTICE

Součet jimi zprostředkovaných projektů činí 
139. Investice zprostředkované CzechInvestem 
v souhrnné výši bezmála 87 miliard korun by měly 
vytvořit přes 16 tisíc nových pracovních příležitos-
tí, nejvíce v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, 
které se dlouhodobě potýkají s vysokou neza-
městnaností.

Zvýšená aktivita zahraničních investorů souvisí 
s postupným oživením evropského trhu, taženým 
především automobilovým průmyslem. Aktivní 
jsou však i české fi rmy. Expanduje jich nebývale 
vysoký počet a to investicemi v řádu stovek milio-
nů až miliardy korun. Jedná se zejména o strojí-
renské, textilní a potravinářské fi rmy.

Většinu projektů zaznamenal CzechInvest v prv-
ním pololetí, což bylo ovlivněno výhodnějšími 
investičními pobídkami, na které investoři mohli 
dosáhnout. Druhé pololetí bylo slabší. Nová stra-
tegie agentury platná od roku 2015 pak předpo-
kládá aktivnější přístup k investorům, vstřícnější 
je v tomto ohledu i novela zákona o investičních 
pobídkách.

Se zahraničními i tuzemskými investory dojedna-
la agentura CzechInvest v loňském roce 147 in-
vestičních projektů. Daleko tak předčila investiční 
agentury svých nejbližších sousedů Slovenska, 
Polska a Maďarska. 

Období Počet projektů
Výše investice 

(mil. Kč)
Pracovní místa

2009 49 14 065,08 3 957

2010 60 14 586,79 7 027

2011 72 31 716,99 10 461

2012 81 20 372,55 8 271

2013 108 47 949,38 10 519

2014 147 86 956,14 16 733

Investiční projekty zprostředkované agenturou 

CzechInvest za rok 2014 – meziroční srovnání

Počet projektů

Výše investice
Pracovní místa

2009
2010

2011
2012

2013

2014

2009 2010

2011
2012

2013

2014

2009

2010

2011
2012

2013

2014
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INVESTICE

Počet investičních projektů

ČR PL HU SK

Počet pracovních míst

Výše investice / mld. EUR

ČR PL HU SK

ČR PL HU SK

Rok 2014
ČR

(CzechInvest)
Polsko
(PAIiIZ)

Maďarsko
(HIPA)

Slovensko
(SARIO)

Počet investičních projektů 147 54 60 25

Výše investice / mld. EUR 3,16 1,82 0,17 1,66

Počet pracovních míst 16 733 8 788 11 000 4 600

Zprostředkované investiční projekty za rok 2014 

– mezinárodní srovnání

czechinvest  výroční zpráva 2014
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Země původu
Počet 

projektů
Výše investice 

(mil. Kč)

Pracovní 
místa

Česká republika 39 21 023,96 2 801

Německo 26 7 745,24 3 107

USA 13 3 134,27 2 900

Nizozemí 11 8 199,45 1 057

Ostatní 11 4 349,34 1 477

Francie 7 2 119,87 579

Španělsko 6 1 336,97 379

Itálie 5 824,80 158

Japonsko 5 1 346,73 314

Švýcarsko 5 1 232,39 344

Velká Británie a Severní Irsko 5 1 858,45 422

Korea (Korejská republika) 4 25 768,84 2 429

Belgie 3 2 019,65 70

Rakousko 3 4 207,86 376

Kanada 2 642,10 163

Lucembursko 2 1 146,22 157

Investice dle země původu

Sektor
Počet 

projektů
Výše investice 

(mil. Kč)

Pracovní 
místa

Výroba motorových vozidel 50 26 121,64 8 447

Kovodělný a kovozpracující 18 7 584,03 663

Strojírenský 13 4 156,15 617

Potravinářský 11 5 318,34 404

ICT 8 30,08 515

Chemický a petrochemický 7 5 450,24 124

Papírenský a dřevozpracující 7 4 056,11 302

Služby 5 124,10 1 938

Ostatní 4 1 106,95 202

Textilní 4 2 982,42 609

Elektrická zařízení 3 435,06 182

Elektronický 3 92,94 293

Gumárenský 3 23 115,80 1 424

Nekovové minerální výrobky 3 1 146,85 35

Biotechnologie a medicin. technika 2 1 777,01 392

Farmaceutický 2 1 624,30 420

Ostatní dopravní prostředky 2 1 217,02 121

Plastikářský 2 617,10 45

Investice dle sektorů

INVESTICE

2014 výroční zpráva  czechinvest
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INVESTICE

Investice dle regionů

Region Počet projektů Výše investice (mil. Kč) Pracovní místa

Moravskoslezský kraj 26 15 890,79 3 851

Jihomoravský kraj 19 3 489,78 1 035

Ústecký kraj 19 30 986,40 3 231

Středočeský kraj 17 7 642,79 2 349

Plzeňský kraj 12 2 748,24 1 237

Královéhradecký kraj 9 8 090,26 2 022

Olomoucký kraj 9 2 972,92 506

Zlínský kraj 8 4 492,66 298

Karlovarský kraj 7 3 690,85 536

Pardubický kraj 6 1 473,77 502

Hl. m. Praha 5 1 204,00 618

Liberecký kraj 5 3 014,96 490

Jihočeský kraj 3 999,61 42

Kraj Vysočina 2 259,11 16

20 mil. Kč a více 

15 až 19 mil. Kč

6 až 14 mil. Kč

1 až 5 mil. Kč 

méně než 1 mil. Kč

Regiony dle výše investice

Regiony dle výše pracovních míst

více než 3 000

2 000 až 3 000

1 000 až 1 999

100 až 999

méně než 100

czechinvest  výroční zpráva 2014
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INVESTICE

Investor Název české entity Sektor
Země 

původu

Výše 
investice 
(mil. Kč)

Pracovní 
místa

Kraj

Expanze 
/ Nový 

investiční
projekt

Nexen Tire Corporation
Nexen Tire 
Corporation 
Czech s.r.o. 

Gumárenský
Korea 
(Korejská 
republika)

22 764,34 1 384 Ústecký NIP

Brose CZ Brose CZ spol. s r.o.
Výroba 
motorových 
vozidel

Německo 2 650,00 810 Moravskoslezský EXP

Continental Automotive 
Czech Republic s.r.o. 

Continental 
Automotive 
Czech Republic s.r.o.

Výroba 
motorových 
vozidel

Nizozemí 2 631,88 648 Královéhradecký EXP

Hyundai Mobis Mobis Automotive 
Czech s.r.o.

Výroba 
motorových 
vozidel

Korea 
(Korejská 
republika)

2 625,73 935 Moravskoslezský NIP

AL INVEST 
Břidličná, a.s.

AL INVEST 
Břidličná, a.s.

Kovodělný 
a kovozpracující

Česká 
republika 2 421,30 49 Moravskoslezský EXP

Pila Štětí | Labe Wood Labe Wood s.r.o. Papírenský 
a dřevozpracující Rakousko 1 950,00 159 Ústecký NIP

KARSIT 
HOLDING, s.r.o. 

KARSIT 
HOLDING, s.r.o.

Výroba 
motorových 
vozidel

Česká 
republika 1 782,00 300 Královéhradecký NIP

Mölnlycke Health Care 
ProcedurePak

Mölnlycke 
Health Care 
ProcedurePak s.r.o.

Biotechnologie 
a medicínská 
technika

Švédsko 1 598,00 214 Moravskoslezský EXP

Lovochemie, a. s. Lovochemie, a. s. Chemický 
a petrochemický

Česká 
republika 1 582,88 0 Ústecký EXP

Magna Exteriors 
& Interiors 
(Bohemia) s.r.o. 

Magna Exteriors 
& Interiors 
(Bohemia) s.r.o.

Výroba 
motorových 
vozidel

Rakousko 1 557,96 217 Liberecký EXP

Deset nejvýznamnějších investic za rok 2014 dle výše investice

pozn.: Statistiky zprostředkovaných přímých zahraničních a tuzemských investic agentury CzechInvest jsou od roku 2013 vypracovávány dle nové metodiky. Do zpracová-

vaných údajů nejsou již započítávány projekty podpořené ze strukturálních fondů EU, na kterých se CzechInvest už nijak dále nepodílel.

2014 výroční zpráva  czechinvest
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Investor
Výše investice 

(mil. CZK)

Nexen Tire Corporation 22 764,34

Brose CZ 2 650,00

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 2 631,88

Hyundai Mobis 2 625,73

AL INVEST Břidličná, a.s. 2 421,30

Pila Štětí | Labe Wood 1 950,00

KARSIT HOLDING, s.r.o. 1 782,00

Mölnlycke Health Care ProcedurePak 1 598,00

Lovochemie, a. s. 1 582,88

Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. 1 557,96

Deset nejvýznamnějších investic 

za rok 2014 dle výše investice

INVESTICE

Pracovní místa Investor

1 384 Nexen Tire Corporation

810 Brose CZ

648 Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 

935 Hyundai Mobis

49 AL INVEST Břidličná, a.s.

159 Pila Štětí | Labe Wood 

300 KARSIT HOLDING, s.r.o. 

214 Mölnlycke Health Care ProcedurePak

0 Lovochemie, a. s.

217 Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. 

Deset nejvýznamnějších investic 

za rok 2014 dle pracovních míst

czechinvest  výroční zpráva 2014
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Průmyslová zóna Počet investorů Volná plocha Z toho rezervace

Kolín – Ovčáry 10 75 ha 4 ha

Holešov 5 280 ha 35,59 ha

Triangle 12 105 ha 56,79 ha

Ostrava – Mošnov 6 62 ha  0 ha

Most – Joseph 3 129 ha 40 ha

Strategické průmyslové zóny

V roce 2014 byly na jednotlivé akce podpořené v rámci Programu na 
podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury čerpány prostředky 
z výnosů privatizace vedených na zvláštním účtu Ministerstva fi nancí ČR 
v celkové výši 101,4 milionu korun.

Akce Částka (mil. Kč)

Rekonstrukce mostu přes Jizeru a okolních komunikací 34,5 

Rozšíření PZ Vrchlabí – jih 21,3

Rozšíření PZ Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura 45,3 

SPZ Holešov – vnitřní infrastruktura 0,275 

Konkrétně byly podpořeny:

Databáze CzechInvestu čítá celkem 858 nemovitostí:

• 366 průmyslových zón a pozemků

• 307 průmyslových parků, areálů a výrobních hal

• 169 kancelářských prostor

• 16 prostor pro výzkum a vývoj

INVESTICE

Nemovitosti

2014 výroční zpráva  czechinvest
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Technologické 
mise

Oddělení podpory výzkumu a vývoje během 
roku 2014 zorganizovalo dvě Technologické 
mise do zahraničí, první z nich směřovala do 
Malajsie a Singapuru, druhá do Nizozemí. 
Obě mise byly zaměřeny na podporu národ-
ních výzkumných center vybudovaných z ev-
ropských dotací, která usilují o konkurence-
schopnost v mezinárodním měřítku. V Malajsii 
a Singapuru byla akce zaměřena průřezově 
na oblast biomedicíny, v Nizozemí se tema-
ticky týkala oboru high-tech a mechatroniky. 

V květnu se konalo v Praze pod hlavičkou 
Technologické mise dvoudenní setkání s Jižní 
Koreou. Dvacetičlenná korejská delega-
ce z  Technologického parku v Ulsanu se 
aktivně zúčastnila dvoudenního programu. 
První den navštívili korejští odborníci seminář 
„Korea-Czech Seminar on Creative Economy 
in the Field of Chemistry“ na půdě Minister-
stva průmyslu a obchodu ČR, druhý den byl 
program zaměřen na exkurze po českých 
chemických pracovištích.

Oddělení podpory výzkumu a vývoje dále 
pořádá akce s názvem „Kam kráčí výzkum 
a vývoj v …“. Jde o sérii seminářů, na kterých 
vybraní odborníci představují aktuálně řeše-
ná témata v určitém sektoru, prezentují nově 
vybudovaná centra a výzkumné aktivity, díky 
nimž je Česká republika úspěšná i v zahra-
ničí. V roce 2014 se v dubnu konal pilotní 
seminář na centrále agentury CzechInvest 
s názvem „Kam kráčí výzkum a vývoj v robo-
tice a kybernetice“ a jeho hlavním aktérem 
byl prof. Vladimír Mařík. Druhý úspěšný 
seminář, konaný v říjnu, s titulem „Kam kráčí 
výzkum a vývoj v nanotechnologiích: zkou-
mání objektů v nanosvětě – příběh fi rmy“ 
představil českou světoznámou společnost 
TESCAN Orsay holding.

INVESTICE

Czech 

Projekt je určen pro všechny 
české výrobní podniky, které 
hledají strategického nebo in-
vestičního partnera. Podporuje 
akvizice stávajících společností 
a vznik joint venture partner-
ství. Hlavním cílem projektu je 
usnadnit českým podnikům 
kontakt se zahraničními inves-
tory, kapitálově posílit podni-
katelské subjekty a zvýšit příliv 
zahraničních investic do České 
republiky.

Link

Oddělení rozvoje dodavatelů 
v roce 2014 zpracovalo přes 
1 700 profi lů českých společ-
ností. Svou asistencí výrazně 
pomohlo při jednání s přicháze-
jícími investory u výrobních do-
dávek s očekávanou hodnotou 
kontraktů přesahujících v tříletém 
výhledu 10 milionů EUR. 

Oddělení 
rozvoje dodavatelů

Celkově prošlo pro-
jektem sedmdesát 
společností. V sou-
časné době aktivně 
hledá investora pro-
střednictvím projektu 
CzechLink dvacet 
pět fi rem a projekt již 
pomohl čtyřem čes-
kým fi rmám uzavřít 
partnerství se zahra-
ničním investorem.

V letošním roce je 
kromě tradičního zájmu 
o automobilový sektor, 
odkud pochází nejvíce 
klientů agentury, pa-
trné i oživení a znovu 
objevený zájem o do-
dávky u investičních 
celků.

czechinvest  výroční zpráva 2014
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STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE

Strukturální 
fondy

mu Podnikání a inovace je zvýšit kon-
kurenceschopnost české ekonomiky 
a přiblížit inovační výkonnost sektoru 
průmyslu a služeb úrovni předních 
průmyslových zemí Evropy.

Evropské unie

OPPI je zaměřen na zvýšení kon-
kurenceschopnosti České repub-
liky zejména v oblasti průmyslu a 
zavádění výsledků výzkumu a vývoje 
do výrobní sféry. Cílem je stimulovat 
poptávku po výsledcích výzkumu 
a vývoje, komercializovat výsledky 
výzkumu a vývoje a podporovat pod-
nikatelského ducha a růst hospodář-
ství založeného na znalostech, a to 
pomocí kapacit pro zavádění nových 
technologií a inovovaných výrobků, 
včetně nových informačních a komu-
nikačních technologií. 

Globálním cílem Operačního progra-

Základním programovým dokumentem pro čerpání fi nančních prostředků ze strukturál-
ních fondů EU v letech 2007–2013 na podporu podnikání v České republice je Operační 
program Podnikání a inovace (OPPI). 

2014 výroční zpráva  czechinvest
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• 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

Přehled dotačních 
programů podpory OPPI

STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE

pozn.: Programy podpory OPPI poskytované formou fi nančních nástrojů 

(Start, Progres, Záruka) nejsou administrovány agenturou CzechInvest.

czechinvest  výroční zpráva 2014
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STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE

Počet projektů OPPI dle programů

Program
Podané registrač. žádosti Podané plné žádosri Rozhodnuto Proplaceno

Počet Částka (Kč) Počet Částka (Kč) Počet Částka (Kč) Počet Částka (Kč)

OPPI 1 877 10 301 683 000 2 857 19 020 449 000 1 942 14 128 283 000 3 263 166 686 713 00

Prioritní osa 2 – Rozvoj fi rem 1 611 8 166 687 000 2 277 12 205 796 000 1 429 8 711 426 000 1 463 4 497 805 166

Oblast podpory 2.2 – Podpora 
nových výrobních technologií, 
ICT a vybraných strategic. služeb

1 611 8 166 687 000 2 277 12 205 796 000 1 429 8 711 426 000 1 463 4 497 805 166

2.2 ITP – ICT v podnicích 0 0 0 0 0 0 272 431 386 192

2.2 ITS – ICT a strategické služby 3 15 251 000 190 1 478 363 000 174 1 525 032 000 382 1 199 854 363

2.2 RV – Rozvoj 1 608 8 151 436 000 2 087 10 727 433 000 1 255 7 186 394 000 809 2 866 564 611

Prioritní osa 3 – Efektivní energie 0 0 0 0 129 623 100 000 261 1 508 581 231

Oblast podpory 3.1 – Úspory 
energie a obnov. zdroje energie 0 0 0 0 129 623 100 000 261 1 508 581 231

3.1 EED – Eko-energie 0 0 0 0 0 0 11 311 996 515

3.1 EED Eko-energie – dotace 0 0 0 0 129 623 100 000 250 1 196 584 716

Prioritní osa 4 – Inovace 266 2 134 996 000 580 6 814 653 000 382 4 780 640 000 715 5 590 012 447

Oblast podpory 4.1 – Zvyšování 
inovační výkonnosti podniků 0 0 372 5 219 559 000 283 4 007 407 000 439 3 866 659 136

4.1 IN – Inovační projekt 0 0 372 5 219 559 000 283 4 007 407 000 397 3 863 799 387

4.1 INP – Ochrana prům. vlastnictví 0 0 0 0 0 0 42 2 859 749

Oblast podpory 4.2 – Kapacity 
pro průmyslový výzkum a vývoj 266 2 134 996 000 208 1 595 094 000 99 773 233 000 276 1 723 353 311

4.2 PT – Potenciál 266 2 134 996 000 208 1 595 094 000 99 773 233 000 276 1 723 353 311

Prioritní osa 5 – Prostředí pro 
podnikání a inovace

0 0 0 0 2 13 117 000 662 4 952 666 281

Oblast podpory 5.1 – Platformy 
spolupráce 0 0 0 0 0 0 139 2 089 287 392

5.1 PP – Prosperita 0 0 0 0 0 0 85 1 885 106 455

5.1 SPK – Klastry 0 0 0 0 0 0 27 184 306 785

5.1 SPK – Technolog. platformy 0 0 0 0 0 0 27 19 874 152

Oblast podpory 5.2 – Infrastruktu-
ra pro rozvoj lidských zdrojů 0 0 0 0 0 0 125 483 944 142

5.2 SS – Školicí střediska 0 0 0 0 0 0 125 483 944 142

Oblast podpory 5.3 – Infrastruktu-
ra pro podnikání 0 0 0 0 2 13 117 000 398 2 379 434 747

5.3 NM – Nemovitosti 0 0 0 0 2 13 117 000 398 2 379 434 747

Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj 
podnikání

0 0 0 0 0 0 162 119 606 175

Oblast podpory 6.1 – Poradenství 0 0 0 0 0 0 1 240 000

6.1 P – Poradenství 0 0 0 0 0 0 1 240 000

Oblast podpory 6.2 – Podpora 
marketingových služeb 0 0 0 0 0 0 161 119 366 175

6.2 M – Individuální účasti na 
veletrzích a výstavách 0 0 0 0 0 0 161 119 366 175

2014 výroční zpráva  czechinvest
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 Kraj realizace
Podané 

registrační žádosti
Podané 

plné žádosti
Rozhodnuto Proplaceno

Hl. město Praha 0 0 0 0

Jihočeský 74 113 85 132

Jihomoravský 311 489 321 540

Karlovarský 34 56 38 61

Kraj Vysočina 138 206 138 212

Královéhradecký 114 154 64 154

Liberecký 83 122 111 161

Moravskoslezský 225 367 299 434

Olomoucký 171 259 183 316

Pardubický 127 182 95 188

Plzeňský 62 85 55 88

Středočeský 160 264 183 403

Ústecký 108 178 124 191

Zlínský 270 382 246 383

Celkem 1 877 2 857 1 942 3 263

Počet projektů OPPI dle krajů

STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE
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 Kraj realizace
Podané 

registrační žádosti
Podané 

plné žádosti
Rozhodnuto Proplaceno

Hl. město Praha 0 0 0 0

Jihočeský 456 823 000 746 299 000 593 359 000 609 551 835

Jihomoravský 1 701 170 000 3 064 080 000 2 351 844 000 2 638 928 435

Karlovarský 169 326 000 426 291 000 279 940 000 248 804 673

Kraj Vysočina 780 492 000 1 420 925 000 971 363 000 1 115 948 561

Královéhradecký 578 325 000 1 093 608 000 523 511 000 878 629 833

Liberecký 421 815 000 631 965 000 752 136 000 723 293 050

Moravskoslezský 1 133 329 000 2 495 522 000 2 087 058 000 2 110 901 759

Olomoucký 1 035 447 000 1 805 331 000 1 236 495 000 1 479 502 392

Pardubický 625 783 000 1 270 073 000 676 916 000 1 017 034 441

Plzeňský 387 342 000 580 811 000 368 538 000 597 443 517

Středočeský 1 070 007 000 2 080 435 000 1 632 009 000 2 910 597 538

Ústecký 518 910 000 1 138 782 000 942 337 000 840 397 079

Zlínský 1 422 914 000 2 266 327 000 1 712 777 000 1 497 638 187

Celkem 10 301 683 000 19 020 449 000 14 128 283 000 16 668 671 300

Projekty OPPI dle krajů v Kč

STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE
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Zelená informační linka

Bezplatná informační linka 800 800 777 je 
dostupná z celé České republiky a volání na 
toto číslo je zdarma jak z pevné linky, 
tak z čísel mobilních operátorů. Na infor-
mační linku lze v pracovních dnech mezi 
9.00 a 13.00 hodinou směřovat dotazy 
k Operačnímu programu Podnikání a inova-
ce (OPPI), k Operačnímu programu Podni-
kání a inovace pro konkurenceschopnost 
(OP PIK) a další dotazy týkající se podpory 
podnikání a služeb CzechInvestu.

V roce 2014 bylo na Zelené informační lince 
zodpovězeno 7 033 dotazů klientů. Nejvíce 
dotazů bylo zodpovězeno v měsíci červnu, 
kdy byly vyhlášeny dvě výzvy pro předklá-
dání žádostí o dotaci, a to v programech 
Rozvoj a Potenciál.

Stejně jako v minulých letech, také v roce 
2014 se žadatelé nejčastěji dotazovali na 
postup podání žádosti v on-line aplikaci 
pro předkládání projektů eAccount a dále 
s analytiky řešili metodické dotazy týkající 
se jejich projektů. Další časté dotazy souvi-
sely s programy.

Pět nejčastějších témat dotazů v roce 2014

eACCOUNT

Registrační žádost 
a plná žádost         1 321
Žádost o platbu 620
Monitoring 314
Ostatní  267
Masterúčet  105

METODIKA

Pravidla pro výběr dodavatele  1 327
Malé a střední podniky a de minimis  216
Ostatní    99
Pravidla pro publicitu  90 
Pravidla etapizace  12

2 627

1 744

1 435

514

371

PROGRAM ROZVOJ

OBECNÉ INFORMACE K OPPI

PROGRAM POTENCIÁL

STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE
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Počet dotazů k programům OPPI v roce 2014

Rozvoj

Potenciál

ICT a strategické služby

Inovační projekt

Eko-energie

Nemovitosti

Školicí střediska

ICT v podnicích

Marketing

Patent

Prosperita

Poradenství

Start, Progres, Záruka

Technologické platformy

Klastry

Finanční nástroje

0        50      100      150     200     250     300      350     400                       >>                           1 000      1 200      1 400      1 600

Kromě Zelené linky mají žadatelé 
možnost využít také adresu progra-
my@czechinvest.org, kam mohou 
zasílat své dotazy k OPPI, OP PIK 
a i ke svým konkrétním projektům. 
V roce 2014 bylo zodpovězeno 

Czech Accelerator

1 861 písemných dotazů. Nejvíce písem-
ných dotazů, celkem 708, se týkalo meto-
diky v rámci OPPI. Často se také zaslané 
otázky týkaly programu podpory Rozvoj – 
těchto dotazů bylo analytiky zodpovězeno 
369.

Projekt je určen pro inova-
tivní české malé a střední 
podniky, které chtějí rozví-
jet své podnikatelské plány 
ve světových technologic-
kých centrech a hledají 
strategické a investiční 
partnery a obchodní kon-
takty v zahraničí.

Projekt podporuje malé a střed-
ní podniky podnikající v obo-
rech biotechnologií, ICT, life sci-
ences, zdravotnické techniky, 
čistých technologií, nanotech-
nologií a přesného strojírenství. 
Své zkušenosti rozvíjely malé 
a střední podniky v roce 2014 
v inovativních centrech v Silicon 
Valley, Bostonu a Singapuru.

V roce 2014 se projektu v rámci šesté etapy 
účastnilo osm fi rem, které byly vybrány hod-
notitelskou komisí (tři společnosti v Silicon 
Valley, tři na východním pobřeží USA a dvě 
v Singapuru). Všech šesti výzev projektu 
CzechAccelerator se zúčastnilo třicet devět 
společností a uskutečnilo se celkem čtyřicet 
dva pobytů v destinacích. Většina společ-
ností byla z oboru ICT (informačních a komu-
nikačních technologií) a jejich nejoblíbenější 
destinací bylo Silicon Valley. 

STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE
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Czech 
EkoSystem

Projekt CzechEkoSystem je 
realizován v rámci Operač-
ního programu Podnikání 
a inovace (OPPI) 2007–
2013, prioritní osy 6 „Služ-
by pro rozvoj podnikání“ 
programu Poradenství.

Projekt je zaměřen především na efektivní 
rozvoj aktivit malých a středních podniků 
při jejich inovačním podnikání. Prostřed-
nictvím zvýhodněného poradenství a za 
systematické účasti kouče jim účast 
v  projektu umožnila získání praktických 
zkušeností při komercializaci vlastního 
produktu, praktické uplatnění podnikatel-
ského plánu a posílení marketingových 
a manažerských schopností.

Hlavní činností v roce 2014 
bylo vyhlášení III. výzvy k před-
kládání žádostí o poskytnutí 
podpory z projektu CzechEko-
System dne 3. března 2014, 
příjem žádostí probíhal až do 
30. dubna 2014. Celkem bylo 
přijato sto šedesát čtyři žádos-
tí, podporu získalo sedmdesát 
devět z nich.

1. 11. 2011 – 30. 6. 2015   

156 537 970 Kč

18 423 236,04 Kč 

114

Termín realizace projektu 

Celkový rozpočet projektu

Čerpání rozpočtu projektu za rok 2014

Celkový počet účastníků

Globální grant  
EDUCAGlobální grant EDUCA (GG EDUCA) 

je realizován v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost (OP LZZ), který je fi nancován 
z Evropského sociálního fondu. Hlav-
ním cílem podpory GG EDUCA je 
prostřednictvím zvýšení kvalifi kační 
úrovně, profesních dovedností a zna-
lostí zaměstnanců a zaměstnavatelů 
přispět ke zvýšení konkurenceschop-
nosti podnikatelských subjektů ve 
vybraných ekonomických oblastech. 

GG EDUCA je zaměřen především na specifi cké vzdělávání (tj. 
kvalifi kace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze 
v omezeném rozsahu do dalších podniků a pracovních oborů). Mezi 
podporované aktivity patří zejména profesní a odborné vzdělávání 
zaměstnanců a zaměstnavatelů, tvorba podnikových vzdělávacích 
programů pro zaměstnance a příprava podnikových lektorů. Dále sem 
mohou spadat aktivity obecného charakteru, jako jsou soft skills, jazy-
kové vzdělávání, IT dovednosti, komerčně dostupné účetní a podni-
kové IS, apod. Náklady na tyto aktivity však nemohou překročit 20 % 
rozpočtu. 

STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE
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Mezi způsobilé výdaje patří zejména osobní náklady rea-
lizačního týmu, nákup zařízení a vybavení, nákup služeb 
a přímá podpora zaměstnanců (mzdy, cestovné, stravné, 
ubytování). Dotace může být čerpána buď v režimu de 
minimis nebo formou blokové výjimky, přičemž v rámci 
de minimis lze nárokovat 100 % způsobilých výdajů 
a v rámci blokové výjimky je podpora závislá na velikosti 
podniku (25 % – 45 %).

V letech 2009 až 2014 byly uzavřeny čtyři výzvy 
GG EDUCA. Celkem bylo podpořeno 466 projekto-
vých žádosti v celkové výši 1442,5 milionu korun.  
V průběhu roku 2014 bylo v rámci GG EDUCA 
předáno k proplacení celkem 147 žádostí o platbu 
v celkové výši 95,377 milionu korun. Ke konci roku 
tak bylo celkové čerpání za GG EDUCA 928,5 
milionu korun, tj. 71 % celkové skutečně alokova-
né částky.

Název programu
Počet přijatých 

projektových žádostí
Částka v Kč

 Počet podpořených 

projektových žádostí *
 Částka *

Globální grant EDUCA 1 495 4 886 688 836,80 466 1 465 498 723,70

1. výzva 347 986 131 715,87 105 295 115 136,01

2. výzva 462 2 034 499 419,78 189 775 458 769,29

3. výzva 386 1 164 230 572,31 80 188 244 622,27

4. výzva 300 701 827 128,84 99 206 680 196,13

*údaje nezahrnují krácení v rámci výběrových komisí a odstoupení od projektu ze strany příjemců, skutečně alokovaná částka tak činí 

1 357 738 548,00 Kč.

CLUS 3

Projekt CLUS3 je společným projektem čtyř států 
(Itálie, Česká republika, Španělsko a Rumunsko) 
a jeho hlavním cílem je zvýšení úrovně klastrové 
excelence. 

Mezi klíčové aktivity patří dva druhy školení klastrů 
a klastrových odborníků, první školení je zaměřeno 
na oblast klastrového managementu (ECEI – Eu-
ropean Cluster Excellence Initiative), druhé školení 
řeší klastrový benchmarking (ESCA – The Europe-
an Secretariat for Cluster Analysis). 

Hlavním přínosem pro-
jektu pro české klastry 
je zisk sedmi známek 
klastrové excelence 
udělovaných společ-
ností ESCA, konkrétně 
se jedná o šest bron-
zových a jednu zlatou 
známku. 

Koordinátor projektu: Agency 
for Development and Interna-
tional Economic Cooperation 
(Informest) – Itálie.

Poskytovatel dotace: Ev-
ropská komise (CIP – Com-
petitiveness and Innovation 
Framework Programme) 

Konsorcium: CzechInvest, 
South West Oltenia Regional 
Development Agency – Ru-
munsko, Instituto de Fomento 
de la Region de Murcia – 
Španělsko.

6. 1. 2014 – 5. 1. 2016   

381 354 EUR

62 937 EUR 

56 814 EUR (90,27 %) ze zdrojů Evropské komise

6 124 EUR (9,73 %)

564 490 Kč

Termín realizace projektu 

Celkový rozpočet projektu (konsorcium) 

Rozpočet pro agenturu CzechInvest

Zdroj fi nancování 

Spolufi nancování

Čerpání za rok 2014

STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE
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Aktivity 
v regionech

Významné projekty v krajích 

Agentura CzechInvest založila na začátku roku 2004 síť třinácti regionálních kanceláří ve 
všech krajských městech. Důvodem jejich vzniku bylo rozšíření nabídky služeb. Regionální 
kanceláře agentury CzechInvest poskytují informace o službách agentury a možnostech 
podpory podnikání ze strukturálních fondů EU, pomáhají fi rmám, které mají zájem realizo-
vat svou investici v daném regionu a spolupracují se zástupci místní správy a samosprávy, 
školami a dalšími regionálními institucemi při lokalizaci investorů a hledání příležitostí 
rozvoje podnikatelského prostředí regionu.

REGIONY

Design pro byznys

Seminář Design pro byznys byl uspořádán 
v rámci Týdne investic. Setkali se zde podnikate-
lé, zástupci vysokých škol a designéři Jiří Hanek, 
David Plouhar a patentový zástupce Ing. Jiří Sed-
lák. Diskutovalo se o přínosu designu pro fi rmy 
a o možnostech získání patentových práv. 

za rok 2014

Podnikatelské vouchery 

Jedná se o projekt administrovaný Jihočeským vědec-
kotechnickým parkem na podporu vzájemné spolupráce 
mezi fi remní a akademickou sférou. Jde o první aktivitu 
obdobného charakteru v regionu, do které se přímo za-
pojila regionální kancelář agentury CzechInvest v Čes-
kých Budějovicích. Její zástupce je členem hodnotící 
komise a podílí se na připomínkování programu a hod-
nocení projektů.

Regionální
 kanceláře

Jihočeský kraj

czechinvest  výroční zpráva 2014
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REGIONY

Regenerace brownfi eldů

Regionální kancelář agentury CzechInvest spolupracu-
je s Regionální rozvojovou agenturou Jižní Moravy na 
projektu nové metodiky spolupráce soukromého a ve-
řejného sektoru při regeneraci brownfi eldů. V rámci této 
aktivity proběhl v roce 2014 workshop s představiteli 
místních samospráv, kteří o danou metodiku projevili 
zájem.

Projekt základní vědeckotechnické školy

Byly zahájeny přípravy na prosazení realizace 
projektu krajských sítí základních vědeckotech-
nických škol. V současné době brněnská regio-
nální kancelář agentury CzechInvest koordinuje 
přípravy ve spolupráci s Krajskou hospodářskou 
komorou Jihomoravského kraje, krajským úřadem 
a Moravian Business School.

Jihomoravský kraj

Exkurze studentů do fi rem

V rámci Týdne investic uspořádala regionální 
kancelář CzechInvestu pro Královéhradecký 
kraj dvě exkurze žáků odborných středních škol 
do výrobních prostor významných společností 
z odvětví elektro a automobilového průmyslu. 
Pro podnikatele byl v tomto termínu uspořádán 
seminář na téma daňových odpočtů na výzkum 
a vývoj. 

Roadshow na téma rozvoj podnikatelské platformy 

V rámci spolupráce významných regionálních subjek-
tů proběhla v říjnu roadshow po okresních městech 
Královéhradeckého kraje nazvaná „S regionem za 
výzkumem“. Cílem bylo seznámit účastníky s aktualitami 
v oblasti nového programového období a nabídkou pro-
duktů a služeb pro podnikatele a výzkumné organizace. 
Prezentovány byly aktivity agentury CzechInvest, CIRI, 
TC HK a Hospodářské komory.

Královéhradecký kraj

Student Business Club

V prosinci 2014 odstartovala soutěž Student 
Business Club, která hodnotí start-upy Tech-
nické univerzity v Liberci. Regionální kancelář 
s univerzitou tímto navázala spolupráci v ob-
lasti podpory start-upů. Zástupce regionální 
kanceláře byl členem poroty soutěže. V rámci 
akce je naplánována mimo jiné tzv. Letní škola 
(workshopy, příklady dobré praxe) a bylo vy-
tvořeno prostředí pro podporu start-upů. 

Seminář Brownfi elds a Greenfi elds 

Libereckého kraje

Regionální kancelář obnovila spolupráci s Krajským úřadem 
Libereckého kraje a Agenturou regionálního rozvoje v oblasti 
brownfi elds a greenfi elds. V rámci společné akce byly shrnu-
ty dosavadní aktivity v oblasti revitalizace brownfi leds v kraji 
a současně byl defi nován výhled dalších kroků do budouc-
na. Setkání zahájilo dialog s Odborem regionálního rozvoje 
krajského úřadu Libereckého kraje ohledně sepsání memo-
randa o spolupráci krajské a Národní databáze brownfi eldů.

Liberecký kraj
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REGIONY

Inovační fi rma Moravskoslezského kraje 2014

Regionální kancelář se v průběhu roku podílela 
na podpoře a propagaci soutěže Inovační fi rma 
Moravskoslezského kraje 2014. CzechInvest byl 
aktivním partnerem soutěže, která proběhla ve 
dvou kategoriích – velké fi rmy a malé a střední 
podniky. Zúčastnily se významné fi rmy regionu 
a klienti agentury CzechInvest. Soutěž ukázala, že 
mnoho dodavatelů velkých fi rem v regionu je velmi 
inovativních a prosazuje se i v zahraničí. 

Spolupráce s Nadací OKD

Z důvodu avizovaného propouštění v OKD a předpoklá-
daného dopadu na zaměstnanost kraje byla rozvíjena 
spolupráce s Nadací OKD, která zaštiťuje projekt násled-
ného umisťování propouštěných zaměstnanců. Projekt 
byl následně prezentován investorům s potenciálem 
zaměstnat pracovníky uvolněné z OKD. Projekt byl také 
představen na Setkání personalistů Moravskoslezského 
kraje, pořádaném regionální kanceláří CzechInvestu, 
a došlo tak k navázání spolupráce a sdílení zkušeností 
s personalisty významných fi rem regionu (Hyundai, TIE-
TO, Siemens, Vítkovice a další).

Moravskoslezský kraj

Exkurze studentů do fi rem

V rámci akce Týden investic uspořáda-
la regionální kancelář CzechInvestu pro 
Olomoucký kraj pět exkurzí pro studenty tří 
středních odborných škol (celkem 120 stu-
dentů), které se uskutečnily ve společnos-
tech Miele technika s.r.o. a Koyo Bearings 
s.r.o. V návaznosti na úspěch letních exkurzí 
pak v listopadu 2014 regionální kancelář 
realizovala dalších pět exkurzí pro studenty 
dvou středních odborných škol (celkem 110 
studentů) ve společnostech Miele technika 
s.r.o. a Meopta – optika, s.r.o.

Setkání personalistů a HR manažerů Olomouckého kraje

V rámci akce Týden investic regionální kancelář CzechInvestu 
pro Olomoucký kraj uspořádala ve spolupráci s personální 
agenturou Grafton Recruitment s.r.o. setkání personalistů a HR 
manažerů Olomouckého kraje. Hlavními tématy byla kvalifi ko-
vaná pracovní síla, možnosti podpory odborného vzdělávání 
zaměstnanců, projekt Vzdělávání a dovednosti pro trh práce 
a další možnosti pomoci fi rmám, kterým dlouhodobě chybí 
kvalifi kovaná pracovní síla. O zkušenosti z této oblasti se podě-
lil i zástupce ze společnosti WEBA a pozvání přijali také někteří 
ředitelé středních odborných škol a učilišť v Olomouckém kraji.

Olomoucký kraj

Jihokorejská delegace 

V květnu 2014 přijala regionální kancelář v Pardubicích 
Jihokorejskou delegaci. Členové delegace projevili 
zájem o možnosti spolupráce v chemickém průmyslu. 
Regionální kancelář poskytla informace o investičním 
prostředí Pardubického kraje, vysokých školách a před-
stavila významné fi rmy z chemického průmyslu. 

Projekt Pasportizace průmyslových zón 

a brownfi eldů 

Regionální kancelář agentury CzechInvest, Krajský 
úřad Pardubického kraje a stavební úřady spolu-
pracovaly na projektu Pasportizace průmyslových 
zón a brownfi ledů, jehož cílem bylo přilákat více 
investorů do Pardubického kraje. 

Pardubický kraj
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REGIONY

Spolupráce s organizací Plzeň 2015

Dne 22. října 2014 se v prostorách 
Vědeckotechnického parku Plzeň 
uskutečnil workshop nazvaný „Přínos 
kreativity v businessu“, který uspořáda-
la regionální kancelář agentury Cze-
chInvest v Plzni ve spolupráci s o.p.s. 
Plzeň 2015. Jeho cílem bylo informovat 
účastníky o možnostech, které přináší 
propojení businessu s umělci a kre-
ativními podnikateli. Tento workshop 
byl prvotním projektem na téma využití 
kreativity ve fi rmě.

Rodinný den

Žáci 8. a 9. tříd a jejich rodiče dostali 21. listopadu 2014 příleži-
tost zjistit, jak to chodí v moderním strojírenském podniku. Tuto 
akci zorganizovala plzeňská kancelář agentury CzechInvest ve 
spolupráci se společností STREICHER, spol. s r. o. Plzeň. Celkem 
se dostavilo 84 návštěvníků, z nichž si někteří vyzkoušeli obsluhu 
vybraných strojních zařízení. Rodiče se pak zajímali především 
o kvalitu učňovského střediska fi rmy a možnosti budoucího uplat-
nění svých dětí. Praktické informace ohledně studijních programů 
představil ředitel Střední průmyslové školy strojnické a Střední 
odborné školy profesora Švejcara, Plzeň Ing. Rostislav Študent. 
Toto setkání spadá do dlouhodobé snahy CzechInvestu podporo-
vat technické vzdělávání a rozvoj kvalifi kované pracovní síly.

Plzeňský kraj 

Memorandum o spolupráci s Inovacentrem ČVUT

V říjnu 2014 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci 
s Inovacentrem ČVUT. Hlavním cílem je propojení vědy a vý-
zkumu se soukromým sektorem a poskytnutí možností této 
spolupráce, jak absolventům vysokých škol, tak i podnikate-
lům. Spolupráce bude postavena především na sdílení infor-
mací, společných konzultacích, seminářích a workshopech, 
které se budou věnovat právě rozvoji vědy a výzkumu v Čes-
ké republice. 

Opětovné otevření Regionální kanceláře 

pro Středočeský kraj

K 1. lednu 2014 byla Regionální kancelář pro 
Středočeský kraj a Prahu zrušena. V prv-
ním čtvrtletí roku 2014 se však potvrdilo, že 
činnost středočeské kanceláře je významná, 
proto byla k 1. červnu 2014 znovu obnovena. 

Středočeský kraj a Praha 

Burza práce

Pod záštitou hejtmana, ve spolupráci s Krajskou hos-
podářskou komorou Ústeckého kraje, agenturou Cze-
chInvest a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého 
kraje se v říjnu v Žatci konala akce pod názvem Burza 
práce. Prezentovalo se zde na třicet vystavovatelů 
a zúčastnilo na 650 návštěvníků. Agentura CzechIn-
vest zde představila své produkty a možnosti podpory. 
S fi rmami pak byla navázána vzájemná spolupráce.

Exkurze studentů do fi rem

V průběhu října a listopadu loňského roku se kona-
lo celkem pět exkurzí základních a středních škol 
do společností. Žáci navštívili společnosti Spol-
chemie, Black & Decker, Materialise a CzechPak 
Manufacturing. Cílem bylo propojit školy s fi rmami 
v regionu, umožnit žákům navštívit reálný provoz 
a výrobu, a tím podpořit chuť ke studiu technic-
kých oborů. 

Ústecký kraj
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Podnikatelské fórum

Koncem října pořádal Kraj Vysočina 
podnikatelské fórum zaměřené na čín-
ský obchodní trh. Podnikatelského fóra 
se zúčastnilo 82 podnikatelů a zástupců 
veřejného sektoru z čínské provincie 
Hubei. O činnosti agentury se dozvěděli 
například ze společného katalogu fi rem 
a institucí v anglickém jazyce, který byl 
k této příležitosti vydán.

Snídaně s podnikateli

V prosinci 2014 uspořádala regionální kancelář agentury CzechIn-
vest v Jihlavě setkání podnikatelů s náměstky hejtmana. Při nefor-
mální snídani se diskutovalo nad možnostmi podpory podnikání 
v novém programovém období 2014–2020. Podnikatelé se do-
zvěděli nejen o novém Operačním programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost (OP PIK), ale v následné diskuzi bylo 
otevřeno několik témat. V návaznosti na setkání byla sjednána 
budoucí spolupráce s krajským úřadem v oblastech brownfi elds, 
průmyslových zón a chybějící dopravní infrastruktury. 

Kraj Vysočina

REGIONY

IPRÚ města Zlín

Byla zahájena spolupráce s městem Zlín 
na pracovní skupině v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje území města Zlín. V letních 
měsících proběhlo několik sezení a násled-
ně byl sestaven seznam možných projektů, 
které by v rámci rozvoje území byly relevant-
ní pro případnou podporu.

Mediace jednání s ekologickými sdruženími

Na základě návštěvy předsedy vlády ve strategické průmy-
slové zóně Holešov byl sestaven vyjednávací tým složený 
ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury 
CzechInvest, Zlínského kraje a Industry servisu, který začal 
jednat s místními ekologickými skupinami. Tyto skupiny vstu-
pují do správních řízení investičních projektů ve strategické 
průmyslové zóně Holešov a prostřednictvím blokace výstavby 
zpomalují obsazování zóny.

Zlínský kraj
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MARKETING A KOMUNIKACE

Marketing 
komunikacea

Poskytování informací 
dle zákona č.106/1999 Sb.

Bylo doručeno 15 žádostí o informace, z toho bylo poskytnuto 10 odpovědí, 2 žádosti 
byly poskytnuty zčásti, 3 žádosti byly odmítnuty. V jednom případě bylo podáno odvo-
lání. Žádosti většinou směřovaly na bližší informace ohledně poskytnutých dotací.

Mediální
komunikace

Agentura CzechInvest vydala v roce 2014 
celkem 33 tiskových zpráv. Převládala téma-
ta českého investičního prostředí, konkrétní 
investiční projekty, podpora českých pod-
nikatelů ze strukturálních fondů EU včetně 
úspěšných projektů a jejich ocenění v rámci 
soutěže Podnikatelský projekt roku 2013 
a zprávy o českých i zahraničních akcí pořá-
daných CzechInvestem.

Za celý rok zodpovědělo Oddělení komunikace 251 mediálních 
dotazů. Vedle výše zmíněných témat se média zajímala také 
o okolnosti investice společnosti Amazon v České republice či 
investic korejských společností Nexen Tire a Hyundai Mobis. 
Dále je zajímaly aktuální informace z oblasti investičních pobí-
dek, podnikatelských nemovitostí, případně průmyslových zón. 
Významným mediálním tématem byla také plánovaná průmyslo-
vá zóna Nad Barborou v Karviné.
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Přehled vydaných tiskových zpráv v roce 2014

Datum Název

23. 1. 2014 Za zkušenostmi do zahraničí vyráží dalších šest českých start-upů

23. 1. 2014 Stát podpoří zaměstnanost v Moravskoslezském a Ústeckém kraji

24. 1. 2014 Letecký průmysl se může spolehnout na podporu státu

30. 1. 2014 Toray Textiles slavnostně zahájil výrobu v nové hale

4. 2. 2014 Českou technologii na recyklaci použitého oleje využijí v Číně

11. 2. 2014 Čeští vystavovatelé získali na veletrhu nano tech 2014 v Japonsku speciální ocenění

20. 2. 2014 Trend růstu investičních expanzí v roce 2013 pokračoval

3. 3. 2014 Evropské dotace pomohly moravskoslezskému Stomilu zefektivnit výrobu

3. 3. 2014 Začínající fi rmy se mohou hlásit do třetí výzvy projektu CzechEkoSystem

12. 3. 2014 Pardubický kraj je investorsky nejatraktivnějším východoevropským regionem

18. 3. 2014 Do modernizace výroby investuje Varroc Lighting Systems 1,28 miliardy korun

10. 4. 2014 Firma Plastkon z Jesenicka vyvíjí bezpečnější boby pro děti díky podpoře evropských dotací

11. 4. 2014 CzechInvest zahájil seminářem o robotice budování mostů mezi vědou a průmyslem

25. 4. 2014 Na následujících 6 let poskytne Evropská unie českým podnikatelům 4,2 miliardy eur dotací

25. 4. 2014 Podnikatelé z Karlovarského kraje diskutovali s hejtmanem Novotným na společné snídani 

25. 4. 2014 V Praze se jednalo o budoucnosti letectví. CzechInvest byl u toho

5. 5. 2014 Rychlejší způsob sušení biomasy vyvinula fi rma Biover díky evropským dotacím

22. 5. 2014 Spolupráce s technologicky vyspělou Jižní Koreou se prohlubuje

23. 5. 2014 Česká republika obsadila druhé místo v žebříčku Best to Invest

30. 5. 2014 CzechInvest letos přijal už 100 žádostí o investiční pobídky

3. 6. 2014 Čínská velvyslankyně navštívila severní Moravu

9. 6. 2014 Královehradecký kraj získá nová místa pro vývojové pracovníky

10. 6. 2014 V pondělí startuje Týden investic

18. 6. 2014 Investor a Podnikatelská nemovitost roku 2013

23. 6. 2014 První ročník Týdne investic je u konce

18. 8. 2014 V chátrajícím brownfi eldu na Ústecku se usídlili čeští potápěči

5. 9. 2014 Fukoku přinese Ústecku nová pracovní místa

11. 9. 2014 Za 1. pololetí 2014 zprostředkoval CzechInvest 116 investičních projektů

4. 11. 2014 Češi odletěli navazovat kontakty do světových výzkumných center v Malajsii a Singapuru

18. 11. 2015 Kde evropské dotace v roce 2013 pomáhaly

25. 11. 2014 Plzeňský Streicher pozval školáky do svého provozu

26. 11. 2014 České IT fi rmy přilákaly pozornost zahraničních investorů

27. 11. 2014 Nanotechnologické podniky založily asociaci

MARKETING A KOMUNIKACE

Dotazy médií v roce 2014 v číslech

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

29 33 41 26 12 20 10 15 31 20 8 6
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MARKETING A KOMUNIKACE

Významnéakce

Týden investic, pilotní událost agentury CzechInvest, se uskuteč-
nila ve dnech 16. až 20. června 2014. Jejím cílem bylo prohloube-
ní spolupráce mezi státem a konkrétními investory a aktivní řešení 
jejich problémů. Pět dní bylo naplněno akcemi pro podnikatele, 
odborníky, ale i středoškoláky po celé České republice. Vrcholem 
celého týdne byla konference „Podpora investic v ČR – Zlomový 
rok 2014“ v pražském Paláci Žofín. Na Slovanský ostrov zavítal i 
premiér Bohuslav Sobotka a poobědval zde s investory.

Týden investic

Už po čtrnácté se v roce 2014 předávaly ceny Investor a podni-
katelská nemovitost roku. Soutěž upozorňuje na nejpřínosnější 
investorské projekty a průmyslové nemovitosti v České republice. 
Agentura CzechInvest společně se Sdružením pro zahraniční 
investice – AFI pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jana 
Mládka vyhlásily výsledky v červnu na pražském Žofíně.

Investor a podnikatelská nemovitost roku 2013
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Ocenění nejlepším podnikatelským projektům fi nancovaných 
z Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2013 bylo 
předáno osmi vítězům při slavnostním galavečeru v Martinickém 
paláci na Pražském hradě. Výsledky již tradičně vyhlásilo
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR společně s agenturou 
CzechInvest. 

Podnikatelský projekt roku 2013

MARKETING A KOMUNIKACE
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