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Ú VO D N Í S L OVO
INTRODUCTION

MARTIN ŘÍMAN,
MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU

MARTIN ŘÍMAN,
MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Česká republika patří mezi země s největším přílivem zahraničních investic ve střední a východní Evropě. I rok 2006 byl toho důkazem. Pryč je však doba, kdy investoři přicházeli pouze za levnou pracovní
sílou a výhodnými pobídkami. Zahraniční kapitál dnes přichází do Česka hlavně kvůli výhodné geograﬁcké poloze, ekonomické a politické stabilitě, a především díky setrvalému růstu české ekonomiky.
V současné době se Česká republika zaměřuje zejména na získávání investorů, kteří mají technologicky
náročnou výrobu a potřebují pro svoji činnost prvotřídní specialisty. Tomuto cíli odpovídají i prováděné
legislativní změny týkající se investičních pobídek. Díky novele zákona dosáhnou na podporu i malé
a střední ﬁrmy.

Czech Republic is one of the countries with the most massive inﬂux of foreign investments in the
Central and Eastern Europe.The year 2006 proved this again. However, the times when investors came
only to ﬁnd cheap labour and advantageous incentives are long gone. Today, foreign capital comes to
the Czech Republic mainly because of our favourable geographical position, economic and political
stability and, most of all, because of the continuous growth of the Czech economy. Currently, the Czech
republic focuses primarily on attracting investors who have technologically difﬁcult manufacturing process and need ﬁrst-class specialists for their activities. This objective is reﬂected also in the legislation
amendments being adopted with respect to investment incentives. Small and medium businesses will
be now able to take advantage of the support as well, thanks to the law amendment.

Jsem přesvědčen, že osvědčené výše zmíněné kroky nadále povedou k hospodářskému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.
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I believe that the proven measures mentioned above will continue to support our economic growth
and contribute to increasing the competitiveness of the Czech economy.

Ú VO D N Í S L OVO
INTRODUCTION

ALEXANDRA RUDYŠAROVÁ,
POVĚŘENÁ ŘÍZENÍM AGENTURY CZECHINVEST

ALEXANDRA RUDYŠAROVÁ,
ACTING CEO OF CZECHINVEST

CzechInvest v roce 2006 ukončil období prvního čerpání ﬁnančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Do Operačního programu Průmysl a podnikání, jehož implementační agenturou byl
CzechInvest, přišlo téměř pět tisíc žádostí.

In 2006, CzechInvest completed the period of ﬁrst drawing of funds from the European Union structural funds. The Operations Program “Industry and Business” for the implementation of which CzechInvest was responsible, received almost ﬁve thousand applications.

Rok 2006 byl rokem, kdy do České republiky přišlo nejvíce investičních projektů za posledních 13 let.
Poprvé v historii podaly nejvíce projektů tuzemské ﬁrmy. Úspěch slavily také investice s vyšší přidanou
hodnotou. Z celkem 176 projektů se jich 44 zařadilo do kategorie technologických center a center
sdílených služeb.

2006 was a year that saw the most investment projects coming to the Czech Republic in the past 13
years. For the ﬁrst time in history, most projects were introduced by Czech companies. Also investments with higher added value were very successful. Out of the total of 176 projects, 44 were classiﬁed inthe category of technological centres and shared services centres.

CzechInvest dále dokončil jeden z prvních dotačních programů z peněz Evropské unie: PHARE 2003 –
Technologie. Vznikly dvě nové databáze dodavatelů do automobilového a leteckého průmyslu.

CzechInvest has also completed one of the ﬁrst subsidy programs with the European Union money:
PHARE 2003 – Technologies. Two new databases of suppliers in automobile and aviation industry
were created.

Věřím, že v roce 2007 se podaří nastartovat nové plánovací období pro čerpání dotací z Operačního
programu Podnikání a inovace na dalších sedm let. Pro Českou republiku je nyní důležitá také změna
struktury v rámci investic. Snahou agentury CzechInvest je zvýšit podíl investic do technologických
center a strategických služeb.

I believe that in 2007 we will succeed to start the new planning period for drawing subsidies from the
Operations program “Business and Innovations” for the next seven years. A change of the investment
structure is also important for the Czech Republic now. CzechInvest strives to increase the share of
investments into technological centres and strategic services.
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INVESTOVÁNÍ V ČR

INVESTING IN THE CZECH REPUBLIC

CzechInvest v oblasti podpory investic a aplikovaného výzkumu nabízí jak zahraničním, tak domácím
investorům podporu šitou na míru jejich investičním projektům. Naši specialisté poskytují aktuální
informace o podnikatelském prostředí i o konkrétních sektorech v České republice a asistují při hledání
vhodné nemovitosti a optimální lokality s ohledem na charakter investičního projektu. Úlohou agentury
je také zprostředkovávat potřebnou komunikaci investora s představiteli státní nebo místní správy.
Jednou z hlavních priorit se v posledních letech stala cílená podpora investičních projektů s vysokou
přidanou hodnotou a technologickou náročností. CzechInvest administruje pro ministerstvo průmyslu
a obchodu investiční pobídky pro projekty v oblasti zpracovatelského průmyslu, výzkumných a vývojových aktivit a strategických služeb.

In the ﬁled of investments and applied research support, CzechInvest offers support for both foreign and
domestic investors tailored to their speciﬁc investment projects. Our specialists provide up-to-date information
regarding the business environment and speciﬁc industry segments in the Czech Republic and assist investors
in searching for a suitable real estate property and optimal location, taking into consideration the nature of the
given investment project. The task of the agency is also to mediate the necessary communication between
the investor and the representatives of the state or municipal administration. In the past few years, one of the
main priorities has become targeted support of investment projects with high added value and technological
difﬁculty. CzechInvest administers investment incentives for the Ministry of Industry and Commerce relating to
projects in the ﬁeld of processing industry, research and development activities and strategic services.

Regiony posilují
Významným trendem byl v roce 2006 rovněž přesun části aktivit z pražské centrály na regionální
kanceláře CzechInvestu. Tento model se stále více využívá u projektů s jasným regionálním zacílením,
protože projektoví manažeři v regionálních kancelářích jsou schopni nabídnout informační a projektovou podporu na místní úrovni, své regionální kontakty a reference a dobrou znalost programů podpory
ze strukturálních fondů Evropské unie.

Regions are strengthening
an important trend has also been the transfer of some of activities from the Prague headquarters
to regional ofﬁces of CzechInvest in 2006. This model is more and more used for projects with clear
regional targeting, since project managers in regional ofﬁces are capable of offering information and
project support at local level, have their regional contacts and references and are well familiar with
support programs of the European Union structural funds.

PODPORA ČESKÝCH DODAVATELŮ

SUPPORT OF CZECH SUPPLIERS

Jedním z přínosů přímých zahraničních investic jsou nové kontrakty pro české společnosti, které
se stanou dodavateli příchozích nadnárodních společností. CzechInvest usiluje o to, aby co nejvíce
zahraničních investorů volilo jako své dodavatele české ﬁrmy. Pro zvýšení konkurenceschopnosti českých dodavatelů vznikl Program rozvoje dodavatelů.V průběhu každé ze svých dvouletých fází usiluje

One of the contributions of direct foreign investments are new contracts for Czech companies that become
suppliers of the coming international companies. It is the objective of CzechInvest to ensure that as many
foreign investors as possible select Czech companies as their suppliers. In order to increase the competitiveness of Czech suppliers, the program “Suppliers Development” was established. In the course of each of its
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o posílení schopností českých podniků stát se subdodavateli investorů a dalších nadnárodních ﬁrem.
Dále naši zaměstnanci pomáhají při navazování kontaktů mezi českými a zahraničními společnostmi,
vyhledávají potenciální dodavatele podle požadavků investora, organizují setkání dodavatelů s nadnárodními společnostmi a pomáhají s hledáním partnerů pro společné podniky (joint-ventures).

two-year stages, it attempts to strengthen the capabilities of Czech companies to become sub-contractors
of investors and other international companies. Our employees also assist in establishing contacts between
Czech and foreign companies, search for potential suppliers based on investors’ requirements, organise
meetings of suppliers with international companies, and assist in searching partners for joint-ventures.

AFTERCARE

AFTERCARE

Umístěním investičního projektu v České republice však podpora ze strany CzechInvestu nekončí –
stále významnější aktivitou je podpora stávajících investorů, jejichž expanze zabírají z hlediska přílivu
investic čím dál významnější místo. V roce 2006 představovaly expanze ﬁrem u nás již zavedených
polovinu z celkových projektů zprostředkovaných CzechInvestem.

However, the location of an investment project int he Czech Republic is not the end of the support provided
by CzechInvest – the support of existing investors becomes more and more important, since their expansions
become more and more signiﬁcant in terms of investments inﬂux. In 2006, expansions of businesses already established in the Czech Republic represented one half of the total number of projects mediated by CzechInvest.

OBLAST GENEROVÁNÍ NOVÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ

GENERATING NEW INVESTMENT PROJECTS

Snažíme se pro Českou republiku aktivně vyhledávat zajímavé investiční projekty v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Investory oslovujeme jak prostřednictvím individuálních jednání, tak účastí
na významných oborových akcích v teritoriích s největším investičním potenciálem. Během roku 2006 se naši sektoroví specialisté zúčastnili více než stovky
odborných seminářů, mezinárodních konferencí a veletrhů. Z těch nejvýznamnějších událostí to byly například konference Shared Services Week v Nizozemsku, konference BIO 2006 a automobilový kongres SAE v USA, veletrh
Farnborough Air Show ve Velké Británii, veletrhy CeBIT, Hannover Messe či
Electronica v Německu. Tyto akce výrazně přispěly k tomu, že jsme za celý rok
získali 444 investičních poptávek, z nichž 348 se do konce roku podařilo převést
do stadia projektu.

We are trying to actively search interesting investment projects for the Czech Republic in ﬁelds with
high added value. We contact investors both through individual meetings and by means of attendance
of important sector events in the territories with the largest investment potential.
In the course of 2006, our sector specialists attended more than one hundred
specialised seminars, international conferences and fairs. Some of the most signiﬁcant events were, for example the conference Shared Services Week in the
Netherlands, the conference BIO 2006 and the automobile congress SAE in the
USA, Farnborough Air Show fair in Britain, CeBIT fairs, Hannover Messe or Electronica in Germany. These events have signiﬁcantly contributed to the fact that
in the course of 2006, we received 444 investment requests, of which 348 were
successfully converted into the project stage before the end of the year.

INVESTICE
INVESTMENTS

V dubnu 2006 CzechInvest otevřel nové zahraniční zastoupení v Mnichově. Díky němu je možné
efektivněji zpracovávat investiční poptávky z jižních spolkových zemí Německa a také z Rakouska
a Švýcarska.

In April 2006, CzechInvest opened a new foreign representation ofﬁce in Munich, which allows us
more efﬁcient processing of investment requests from the southern federal states of Germany, as well
as requests from Austria and Switzerland.

OBLAST ŘÍZENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ

INVESTMENT PROJECTS MANAGEMENT

V roce 2006 agentura úspěšně zpracovala 176 investičních projektů v hodnotě téměř 115 miliard
korun, což představuje nejvyšší objem investic i počet projektů v patnáctileté historii CzechInvestu.
Tyto projekty vytvoří v ČR více než 34 800 nových pracovních míst, z toho téměř sedm tisíc pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností. Jednu třetinu schválených projektů
představovaly projekty s vyšší přidanou hodnotou a technologickou náročností. Dvě třetiny (66,7 %)
vzniklých pracovních míst budou pozice pro zaměstnance s vyšší kvaliﬁkací (tedy absolventy odborných středních škol a vysokých škol). Rekordní byl v roce 2006 také počet investičních projektů
technologických center a center sdílených služeb, kterých CzechInvest zprostředkoval celkem 44.
Pokud se týče země původu investic, patřilo prvenství českým ﬁrmám, jimž CzechInvest pomohl se
47 projekty.

In 2006, the agency successfully processed 176 investment projects in the value of approximately 115 billion CZK, which represents the largest amount of investment and number of projects in the 15-year
history of CzechInvest. These projects will create more than 34,800 new jobs in the Czech Republic, of
which almost seven thousand jobs will be created in regions most severely suffering from unemployment.
One third of approved projects were projects with higher added value and with technological difﬁculty.
Two thirds (66.7%) of the newly created jobs will be positions for employees with higher qualiﬁcations
(i.e. graduates of secondary technical schools and universities). The record in 2006 was also the number
of investment projects of technological centres and shared services centres, the total number of which
mediated by CzechInvest was 44. As for the country of origin of the investments, the ﬁrst place was occupied by Czech companies that were assisted by CzechInvest in the case of 47 projects.

Kralovala Asie
Mezi největší úspěchy patří zisk několika velkých projektů, které se podařilo nasměrovat do regionů
s vysokou nezaměstnaností. Projekt automobilového závodu ﬁrmy Hyundai vytvoří v Moravskoslezském kraji tři tisíce přímých a asi 10 až 15 tisíc nepřímých pracovních míst u subdodavatelů. Závody
na výrobu LCD obrazovek a plazmových televizí japonských ﬁrem IPS Alpha a Hitachi vytvoří až čtyři
tisíce pracovních míst v Ústeckém regionu.

The rule of Asia
The largest successes include the acquisition of several large projects that were successfully directed
into regions with high unemployment rates. The project of Hyundai automobile manufacturing plant
will create 3 thousand direct and about 10 to 15 thousand indirect new jobs with sub-contractors.The
manufacturing plants of LCD screens and plasma TVs of Japanese companies IPS Alpha and Hitachi will
create up to four thousand new jobs in Ústí region.
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INVESTIČNÍ POBÍDKY

INVESTMENT INCENTIVES
1

2

V roce 2006 bylo přijato 160 žádostí o podporu investic . Celkem 221 společností obdrželo rozhodnutí
o udělení podpory. Tyto ﬁrmy se zavázaly proinvestovat v ČR 111,8 mld. korun a vytvořit 37 794 nových
pracovních míst. Téměř 20 % z nich bude vytvořeno v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností.
Ve spolupráci se společností Deloitte&Touche byl vypracován model hodnocení dopadu investičních
pobídek na region, který byl vyzkoušen na Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest připravilo novelu systému investičních pobídek.

In 2006, 160 requests for investment support were received1. In total 221 companies2 received the decision on
support granting.These companies undertook to invest the amount of 111.8 billion CZK in the Czech Republic
and to create 37,794 new jobs.Almost 20% of jobs will be created in regions most severely suffering from unemployment. In co-operation with Deloitte & Touche, a model of evaluation of investment incentives impact on the
given region was compiled, tested in Moravia-Silesia Region and Hradec Králové Region. In co-operation with the
Ministry of Industry and Commerce, amendments to the system of investment incentives were drafted.

Tab. č. 1 Projekty oznámené agenturou CzechInvest v roce 2006 / Table No. 1 Projects announced by CzechInvest agency in 2006
Oznámené projekty celkem / Announced projects in total

176

Předpokládaná výše investice celkem (mil. Kč) / Expected aggregate amount of investments (CZK mil.)

114 617

Počet nových dlouhodobě vytvořených pracovních míst / Number of new jobs created for a long term

34 824

Tab. č. 2 Projekty oznámené agenturou CzechInvest 1993 až 2006 / Table No. 2 Projects announced by CzechInvest agency in 1993–2006
Rozhodnuté projekty celkem / Decided projects in total
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661

Počet nových dlouhodobě vytvořených pracovních míst / Number of new jobs created for a long term

153 871

Předpokládaná výše investice celkem (mil. CZK) / Expected aggregate amount of investments (CZK mil.)

542 492

Zahrnuje investiční pobídky dle Zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle
Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb a dle Programu na podporu
tvorby nových pracovních míst.
2
Údaj je tvořen všemi společnostmi, které v roce 2006 obdržely rozhodnutí o udělení podpory bez ohledu na to, kdy
podaly záměr. Jsou zde tedy zahrnuty i společnosti, které se rozhodly investovat v roce 2005, ale investiční pobídky
jim byly uděleny až v roce 2006.

1

Includes investment incentives pursuant to the Act on Investment Incentives No.72/2000 Coll., as subsequently amended, pursuant to the Framework Program for the Support of Technological Centres and Strategic Services Centres and
pursuant to the Program for Support of New Jobs Creation.
2
The ﬁgure comprises all companies that received the decision on support granting in 2006, irrespective of when
their projects were submitted. Thus, these are also companies that decided to invest in 2005, but did not receive
investment incentives until 2006.
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OBLAST PARTNERSTVÍ A ROZVOJE DODAVATELŮ

PARTNERSHIP AND DEVELOPMENT OF SUPPLIERS

V roce 2006 byla ukončena v pořadí již třetí fáze Projektu rozvoje dodavatelů. Cílem tohoto projektu
je co nejlépe připravit lokální dodavatele na spolupráci s nadnárodními společnostmi a plnění jejich
náročných požadavků. Třetí fáze se účastnilo 48 ﬁrem, a to především malých a středních. Firmy prošly
hodnocením na základě modelu excelence EFQM a využily také téměř 500 dní poradenských konzultací.

In 2006, the third stage of the Suppliers Development Project was completed. The objective of this
project is to prepare, as well as possible, the local suppliers for their co-operation with international
companies and fulﬁlment of their demanding requirements. 48 companies participated in the third
stage, mainly small and medium businesses.The companies were evaluated based on EFQM excellence
model and take advantage of almost 500 days of advisory consultations.

Pro účastníky projektu jsme v roce 2006 zorganizovali osm vzdělávacích seminářů na odborná témata
jako štíhlá výroba, strategie a plánování, kalkulace či řízení lidských zdrojů. Od roku 2007 se Program
rozvoje dodavatelů stává součástí programu Poradenství Operačního programu Podnikání a inovace.
Cíl, struktura a obsah programu zůstává nezměněn.

We organised eight educational seminars for the project participants in 2006, on specialised topics, such as
slim manufacture, strategy and planning, calculations or human resources management. Starting from 2007,
the Suppliers Development Program becomes a part of the consulting program of Operations Program
“Business and Innovations”.The objective, strucutre and contents of the program remain unchanged.

Kontrakty za téměř dvě miliardy korun
V roce 2006 bylo za přispění agentury CzechInvest uzavřeno 15 kontraktů mezi lokálními dodavateli
a deseti nadnárodními společnostmi v celkové výši 1,8 miliard korun.

Contracts for almost two billion crowns
In 2006, CzechInvest Agency contributed to the conclusion of 15 contracts between local suppliers
and 10 international companies in the aggregate value of 1.8 billion CZK.

Pokračovali jsme v realizaci nákupních fór například pro společnosti Valeo, Behr, Delphi, Electrolux
a další. K velkému setkání dodavatelů s nadnárodními společnostmi došlo při příležitosti ostravského
investičního fóra, kde měli svoji prezentaci i zástupci společnosti Hyundai.

We continued in organising of purchase forums, for example for the companies Valeo, Behr, Delphi, Electrolux and others.The investment forum of Ostrava, where the representatives of Hyundai had their presentation as well, represented a great opportunity for the suppliers to meet international companies.

OBLAST PODPORY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU

APPLIED RESEARCH SUPPORT

Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR CzechInvest administroval program Trvalá prosperita
v rámci Národního programu výzkumu II. Ze zdrojů tohoto programu bylo podpořeno 84 projektů
celkovou částkou 1,4 miliardy korun. Po celou dobu trvání programu odborníci z CzechInvestu zajišťovali pro uchazeče konzultace a informační linku.

For the Ministry of Industry and Commerce of the Czech Republic, CzechInvest administered the program
“Permanent Prosperity” within the framework of the National Research Program II.The resources of this program were used to support 84 projects by the aggregate amount of 1.4 billion CZK. For the entire duration of
the program, experts of CzechInvest provided consulting and operated information line for the bidders.
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PROGRAM VÝVOJ
V roce 2006 dále CzechInvest administroval program na podporu malých a středních podnikatelů,
kteří se účastní 6. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický vývoj. Celkem bylo přijato, vyhodnoceno a podpořeno 29 projektů. Na další období ministerstvo průmyslu
a obchodu připravilo program Vývoj, který ﬁrmám také ﬁnancuje náklady spojené s administrativní
přípravou zapojení se do projektů v 7. rámcovém programu. Vývoj tak bude podněcovat účast českých subjektů v Evropském výzkumném prostoru.
Česko-japonské dny
V květnu se pod záštitou CzechInvestu konaly dvě akce
zaměřené na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. První byly třídenní Česko-japonské
dny vědy a techniky a druhou byly dvoudenní konference
a workshopy, kterými vyvrcholil půlroční program CzechUS Cooperation to Advance Research and High-technology. Obě akce se setkaly s významným ohlasem, o čemž
svědčí i příprava dalšího ročníku Česko-japonských dnů
vědy a techniky na květen 2007 v Tokiu.
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DEVELOPMENT PROGRAM
In 2006, CzechInvest also administered the program specialised on support of small and medium businesses
that participated in the 6th framework program of the EU for research and technological development. In total,
29 projects were received, evaluated and supported. For the coming period, the Ministry of Industry and Commerce has prepared the program “Development” that grants ﬁnancing to companies also with respect to costs
related to administrative preparation of their participation in projects in the 7th framework program.Thus, the Development program will motivate participation of Czech companies within the European research environment.
Czech – Japanese Days
In May, there were two events organised under the auspices
of CzechInvest, focused on the support of international co-operation in the ﬁeld of research and development.The ﬁrst one
was the three-day Czech-Japanese Days of Science and Technology, the second was the two-day conference and workshops representing the culmination point of the six-month
program of Czech-US Cooperation to Advance Research and
High-technology. Both events met with considerable appreciation, which is reﬂected also in the preparation of another year
of the Czech-Japanese Days of Science and Technology to be
held in May 2007 in Tokyo.

INVESTICE
INVESTMENTS

PŘÍPRAVA NOVÉHO OPERAČNÍHO
PROGRAMU
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace,
jehož gestorem je ministerstvo průmyslu a obchodu,
CzechInvest rozpracoval oblast ochrany duševního vlastnictví a pracovníci se také zapojili do přípravy Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace, zejména na část,
která je zaměřena na podporu spolupráce výzkumných
pracovišť s podnikovou sférou.

PREPARATION OF NEW OPERATIONS
PROGRAM
In the course of the Operations Program “Business and Innovations” guaranteed by the Ministry of Industry and Commerce, CzechInvest elaborated on the ﬁeld of intellectual
property protection and its employees also participated in
the preparation of the Operations Program “Research and
Development for Innovations”, in particular the part focused
on the support of co-operation of research institutions with
the business sphere.
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STRUCTURAL FUNDS

STRUKTURÁLNÍ FONDY 2004–2006

STRUCTURAL FUNDS 2004–2006

V roce 2006 završila agentura CzechInvest první období, kdy pomáhala českým podnikům při získávání
ﬁnančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie. Podnikatelské subjekty měly historicky
první možnost využít dotací pro své projekty v rámci rozpočtového cyklu EU 2004–2006. Příprava
programů pro toto období vycházela zejména ze zkušeností s programy podpory malých a středních
podniků v průběhu tzv. předvstupního období. Zkušenosti byly čerpány také z jednotlivých členských
států EU prostřednictvím twinningových programů a v neposlední řadě zpětné vazby poskytnuté
nejdůležitějšími zainteresovanými subjekty v ČR, včetně obchodních komor a oborových sdružení.
Agentura CzechInvest zprostředkovala dotace prostřednictvím dvou operačních programů – Průmysl
a podnikání (OPPP) a Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ), v rámci kterých měli podnikatelé příležitost
čerpat dotace pro své projekty z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Evropského sociálního fondu (ESF).

In 2006, CzechInvest Agency completed the ﬁrst period when it assisted Czech companies in obtaining
ﬁnancing from the European Union structural funds. Business entities had the ﬁrst historical opportunity
to take advantage of subsidies for their projects in the course of the EU budget cycle 2004–2006. The
preparation of programs for this period was based in particular on the experience with the programs
of support of small and medium businesses in the course of the so-called pre-accession period. The
experience was drawn also from individual member states of the EU through twinning programs and,
last but not the least, from the feedback provided by the major participating entities int he Czech Republic, including chambers of commerce and industry associations. CzechInvest Agency mediated subsidies
through two operations programs – Industry and Business (OPPP) and Human Resources Development
(OPRLZ), within which entrepreneurs had the opportunity to draw subsidies for their projects from the
European Regional Development Fund (ERDF) and the European Social Fund (ESF).

OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

OPERATIONS PROGRAM “INDUSTRY AND BUSINESS”

Pro podnikatelskou sféru bylo v rámci tohoto programu připraveno celkem devět dotačních
programů:

Nine programs were prepared in total for entrepreneurs as a part of this program:

Prosperita
Program, který měl za cíl podpořit infrastrukturu a posílit spolupráci výzkumu a vývoje a soukromého
sektoru, a to s důrazem na zakládání, činnost a rozvoj podnikatelských inkubátorů, vědecko-technických
parků a center pro transfer technologií. V roce 2006 byl program ukončen a celková výše poskytnutých
dotací dosáhla 1,6 mld. Kč. Ve stejném období hodnotitelská komise schválila celkem 17 projektů v celkové výši 1,1 mld. Kč. Celkem bylo podáno 69 projektů a z toho bylo schváleno a podpořeno 31 projektů.

Prosperity
The objective of this program was to support infrastructure and strengthen the co-operation between
research and development and the private sector, with emphasis on the establishment, activities and development of entrepreneur incubators, scientiﬁc technical parks and centres for technologies transfer. In 2006,
the program was terminated, with the aggregate amount of granted subsidies reaching 1.6 billion CZK. In
the same period, the hosting committee approved in total 17 projects in the aggregate value of 1.1 billion
CZK. In total, 69 projects were submitted, of which 31 projectw were approved and supported.
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Reality
Program byl zaměřený na zlepšení podnikatelské infrastruktury prostřednictvím podpory rozvoje projektů výstavby a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí, včetně rozvoje infrastruktury existujících
průmyslových a podnikatelských zón a intenziﬁkace jejich využití, zejména v oblastech postižených
útlumem a restrukturalizací průmyslové výroby. V rámci tohoto programu bylo podáno 114 žádostí
v celkové výši 2,1 mld. Kč. Z hlediska typu projektu byl největší zájem o Rekonstrukci objektu (48 projektů za 580 mil. Kč). Z hlediska typu žadatele bylo nejvíce
projektů realizováno podporovanými podniky (50 projektů
za 517 mil. Kč).
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Školicí střediska
Cílem programu bylo podpořit výstavbu, rekonstrukci
a vybavení školicích zařízení. Od 1. ledna do 1. října 2006
(ukončení programu) bylo přijato 69 žádostí o dotaci.
V tomto období se konalo osm hodnotitelských komisí,
které schválily 58 projektů (z toho šest přijatých již v roce
2005) v celkové výši 305 mil. Kč. Finanční prostředky
alokované na program byly přečerpány. Z tohoto důvodu monitorovací výbor v závěru roku rozhodl o navýšení prostředků na program tak, aby mohli být podpořeni
všichni úspěšní žadatelé. V daném období bylo doručeno 22 žádostí o platbu a došlo k proplacení pěti žádostí
o platbu v celkové výši devíti mil. Kč.
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Real Estate
The program was focused on improvements of the business infrastructure through the support of
development of construction and reconstruction projects of business real estate property, including the
development of infrastructure of the existing industrial and business zones and intensiﬁcation of their use,
in particular in areas suffering from the industrial manufacture inhibition and restructuring. In the course
of this program, 114 applications were submitted in the aggregate value of 2.1 billion CZK. In terms of
project type, the largest interest related to reconstruction of
buildings (48 projects worth 580 million CZK). In terms of applicant type, most projects were implemented by supported
companies (50 projects worth 517 million CZK).
Training Centres
The objective of the program was to support the construction,
reconstruction and furnishing of training facilities. From 1 January
to 1 October 2006 (project termination), 69 applications for subsidies were received. In this period, eight evaluation committee
meetings were held that approved 58 projects (of which 6 were
accepted already in 2005) in the aggregate value of 305 million
CZK. The funds allocated to the program were overdrawn. For
this reason, the monitoring committee decided at the end of the
year to supplement the funds for the program so as to allow for
supporting all successful applicants. In the given period, 22 applications for payment were delivered and ﬁve applications for payment were ﬁnanced in the aggregate value of 9 million CZK.

S T R U K T U R Á L N Í F O N DY
STRUCTURAL FUNDS

Klastry
Program byl zaměřen na rozvoj komunikace a spolupráce mezi ﬁrmami,
univerzitami, vědecko-výzkumnými a dalšími institucemi. Podporoval vznik
a rozvoj odvětvových kooperačních seskupení – klastrů, a byl rozdělen
do dvou fází. V první fázi byla podpora poskytována na vyhledávání vhodných ﬁrem pro účast v klastru, fáze druhá spočívala v samotném vzniku
a dalším rozvoji klastru. Celkem bylo podáno 40 žádostí do fáze vyhledávání vhodných ﬁrem pro klastry v celkové výši požadované dotace
30 mil. Kč. Na základě projektů vznikly nové právnické subjekty – klastry,
z nichž 17 podalo žádost o dotaci pro fázi rozvoje klastru, a to v celkové výši požadované dotace
530,3 mil. Kč.
Marketing
Prostředky z tohoto programu byly určeny na marketingové informace, marketingové propagační
materiály a propagaci prostřednictvím internetu a na účast na výstavách a veletrzích v zahraničí. Celkem
bylo podáno 661 žádostí o podporu, přičemž 539 projektům byla dotace v celkové výši 319,9 tis. Kč
následně přiznána.
Rozvoj
Tento program měl za úkol podporovat vytvoření technických a ekonomických předpokladů pro zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve vybraných odvětvích české ekonomiky.
Celkem byla podpořena realizace 220 projektů (z první a druhé výzvy), 116 z nich již bylo ukončeno
a z celkové alokace na program bylo proplaceno 839 mil. Kč.

Clusters
The program was focused on the development of communication and cooperation between companies, universities, scientiﬁc research institutions
and other institutions. It supported the establishment and development of
industry co-operation groups – clusters, and was divided into two stages.
In the ﬁrst stage, support was granted for searching suitable companies for
the participation in the cluster, while the second stage consisted of the actual creation and further development of the cluster. In total, 40 applications
were submitted in the stage of search for suitable companies for clusters in
the aggregate amount of the subsidies requested of 30 million CZK. Based on these projects, new legal
entities were established – clusters, of which 17 submitted applications for subsidies for the cluster
development stage in the aggregate amount of the subsidies requested of 530,3 million CZK.
Marketing
The funds from this program were assigned for marketing information, marketing promotional materials and Internet promotion and for participation at exhibitions, and fairs abroad. In total, 661 applications for support were submitted and 539 projects subsequently received subsidies in the aggregate
value of 319,9 thousand CZK.
Development
The objective of this program was to support the creation of technical and economical preconditions for
increasing the competitiveness of small and medium businesses in selected segments of the Czech economy. In
total, the implementation of 220 projects was supported (ﬁrst and second call), of which 116 have been completed and out of the aggregate funds allocated for the program, the amount of 839 million CZK was paid out.
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Inovace II
Program podporoval realizaci inovačních projektů zaměřených na zavádění nových či významně
zlepšených výrobků, služeb či efektivnějších výrobních procesů do výroby a na trh. V roce 2006 bylo
podáno celkem 113 žádostí, ze kterých bylo schváleno 41 projektů k přidělení dotace v rámci devíti
hodnotitelských komisí. Celková výše poskytnuté dotace na realizaci schválených projektů v programu Inovace II byla 538, 2 mil. Kč, čímž byly vyčerpány všechny přidělené ﬁnanční prostředky.

Innovations II
The program supported the implementation of innovation projects focused on introduction of new or signiﬁcantly improved products, services or more efﬁcient manufacturing processes in the manufacturing process and
on the market. In 2006, 113 applications were submitted in total, of which 41 projects for subsidy granting were
approved by 9 evaluation committees.The aggregate amount of subsidies granted for the implementation of the
approved projects in Innovations II program was 538,2 million CZK, which exhausted all allocated funds.

Obnovitelné zdroje energie (OZE)
Tento program byl určený na instalaci nebo rekonstrukci zařízení využívajícího OZE. Bylo podáno celkem 165 žádostí, ze kterých bylo schváleno 69 projektů k přidělení dotace. Celková výše poskytnuté
dotace na realizaci schválených projektů v programu OZE byla 751,9 mil. Kč.

Renewable sources of energy (OZE)
This program was designed for the installation or reconstruction of facilities using renewable sources
of energy. 165 applications were submitted in total, of which 69 projects for subsidy granting were
approved. The aggregate amount of subsidies granted for the implementation of approved projects in
OZE program was 751.9 million CZK.

Úspory energie (ÚE)
Cílem tohoto programu bylo podporovat opatření vedoucí k úsporám v oblasti výroby, přeměny a rozvodů energií, např. modernizace
energetických zařízení, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, využití
odpadního tepla, zateplení objektů. Bylo podáno celkem 47 žádostí, ze
kterých bylo schváleno 35 projektů k přidělení dotace. Celková výše
poskytnuté dotace na realizaci schválených projektů v programu ÚE
byla 111,1 mil. Kč.
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Power Savings (ÚE)
The objective of this program was to support measures leading to savings in the ﬁeld
of power generation, transformation and distribution, such as modernisation of power
generation facilities, combined production of electricity and heating, use of waste heat,
heat insulation of buildings. 47 applications were submitted in total, of which 35 projects for subsidy granting were approved. The aggregate amount of subsidies granted
for the implementation of approved projects in ÚE program was 111.1 million CZK.

CzechInvest byl administrátorem šesti programů, dalšími zprostředkujícími agenturami byly CzechTrade (v případě programu Marketing)

CzechInvest was the administrator of six programs, other administration agencies were CzechTrade (with respect to Marketing program) and Czech Energy

a Česká energetická agentura (programy OZE, ÚE).

Agency (OZE and ÚE programs).
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OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

OPERATIONS PROGRAM “HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT”

U tohoto operačního programu CzechInvest spravoval pouze jeden program:

In the case of this operations program, CzechInvest administered only one program:

Profese

Professions

Program byl určen na podporu odborného růstu zaměstnanců průmyslových podniků a dalších podnikatelských subjektů v profesích, které vyžadují speciální odborné a profesní znalosti a dovednosti, a tím
zvyšování jejich konkurenceschopnosti a přizpůsobivosti s ohledem na měnící se podmínky na trhu –
podpora vzdělávání. V roce 2006 byly vyhlášeny dvě výzvy. Podáno bylo celkem 114 žádostí o dotaci.
Výběrová komise schválila 99 projektů, kterým byla přislíbena dotace v celkové výši 104 mil. Kč. Třetí
a zároveň poslední výzva byla vyhlášena 7. dubna 2006 a ukončena 7. června 2006. Podáno bylo celkem
147 žádostí o dotaci. Výběrová komise schválila 123 projektů, kterým byla přislíbena dotace v celkové
výši 104 mil. Kč. Finanční alokace na grantové schéma byly bezezbytku vyčerpány. Všem podpořeným
projektům bylo do konce roku 2006 vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Během celého roku bylo
doručeno 54 žádostí o platbu, z toho pět v celkové výši 3,6 mil. Kč bylo proplaceno.

The program was designed for the support of expert development of employees of industrial companies and
other business entities in professions requiring special professional knowledge and skills, thus increasing their
competitiveness and adaptability in view of the changing market conditions – support and education. In 2006,
two Announcements were made. 114 applications for subsidies were submitted in total.The steering committee
approved 99 projects that were promised subsidies in the aggregate value of 104 mil. CZK. The third and last
Announcement was made on 7. 4. 2006 and closed on 7. 6. 2006. 147 applications for subsidies were submitted
in total.The steering committee approved 123 projects that were promised subsidies in the aggregate value of
104 mil. CZK.The ﬁnancial allocations for the grant scheme were used in full. All supported projects received a
decision on granting subsidies before the end of 2006. In the course of the entire year, 54 applications for payment were received, of which 5 were paid out in the toal amount of 3.6 mil. CZK.

HODNOCENÍ PROGRAMŮ

PROGRAMS EVALUATION

Vyhodnocení programů podpory v konečné fázi umožnilo ověřit nejen kvalitu a efektivnost využití
prostředků Strukturálních fondů Evropské unie, ale i výkonnost implementačních struktur a implementačního systému. Výsledky tohoto procesu se poté staly nezbytným východiskem pro přípravu nových
programů období 2007–2013.

The evaluation of support programs in the ﬁnal stage enabled to review not only the quality and
efﬁciency of the use of funds from the EU structural funds, but also the performance level of the
implementation structures and the implementation system. The results of this process have become
a necessary basis for the preparation of new programs for the period of 2007–2013. For the purposes
of this annual report, the ﬁgures related to the date of 31 March 2007, since at the beginning of 2007
decisions on subsidies granting were issued with respect to a signiﬁcant number of projects. As of
31 December 2006 the decisive number was 998 projects, while as of 31 March 2007 it was already
1,247 projects. Thus, the number of projects increased by one fourth.

Pro účely této výroční zprávy jsou údaje vztaženy k datu 31. 3. 2007, neboť na počátku roku 2007 došlo
k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u nezanedbatelného počtu projektů. K 31. 12. 2006 bylo
rozhodnutých 998 projektů, zatímco k 31. 3. 2007 již 1 247. Došlo tedy k navýšení o jednu čtvrtinu.
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Vedl marketing a rozvoj
Největší zájem, zejména kvůli své jednoduchosti, projevili žadatelé o program Marketing. Velký zájem
projevili podnikatelé také o programy Rozvoj I. a Rozvoj II. Naopak nejméně podaných žádostí o podporu bylo v programech Prosperita a Klastry.

Marketing and Development were in the lead
The largest interest of applicants was drawn by the Marketing program, in particular thanks to its simplicity. Signiﬁcant interest was also drawn by the programs Development I and Development II. On the other
hand, the least number of applications were submitted in the programs Prosperity and Clusters.

Počet podaných žádostí o podporu do programu OPPP znázorňuje graf č. 1, ze kterého je patrný počet schválených a proplacených projektů. Graf. č. 1 /
The number of received applications for support in the OPPP program is shown in Chart No. 1, indicting the numbers of approved and ﬁnanced projects. Chart No. 1
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Vysvětlivky:
Schváleným projektům byla již přiznána dotace.
Proplacené projekty již byly úspěšně zrealizovány a žadatelé získali peníze. Graﬁcké znázornění proplacených projektů
zahrnuje pouze ty ukončené. Projekty se totiž mohou dělit na etapy a k proplácení ﬁnančních prostředků dochází
po ukončení jednotlivých etap.
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Explanation:
Approved projects have already been assigned subsidies.
Financed projects have already been successfully implemented and the applicants received money.The Chart includes
only the completed projects in the category of ﬁnanced projects. Projects may be divided into stages and money is
being released after the completion of individual states.
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ÚSPĚŠNOST PODNIKATELŮ

SUCCESS RATE OF ENTREPRENEURS

V případě programu Marketing byli žadatelé úspěšní v 83 % všech podaných projektů, vysoká úspěšnost byla také u programu Úspory energie 74 %. Naopak v programu Rozvoj I. byla dotace přidělena
jen 22 % žadatelů, a to zejména z důvodu menšího množství alokovaných peněz (pro tento program)
a vysokého počtu žádostí o podporu.

In the case of “Marketing” program, the applicants were successful in 83% of all projects submitted, a high
success rate was also in the “Power Savings” program with 74% of successful applicants. On the other hand,
in the program “Development I” subsidies were granted only to 22% of applicants, in particular due to smaller amounts of assigned funds (for this particular program) and high numbers of applications for support.

Graf č. 2 Podíl úspěšně zrealizovaných projektů k 31. 3. 2007 / Chart No. 2 Proportion of successfully implemented projects as of 31. 3. 2007
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Tabulka č. 3 Zastoupení MSP při žádostech o podporu z jednotlivých projektů OPPP / Table No. 3 Representation of small and medium businesses (SMB) in applications for
support under individual projects of OPPP
Program OPPP / OPPP program

MSP / SMB

Ostatní / Others

Celkem / Total

z toho MSP v % / of which SMB in %

9

20

29

31

Reality / Real Estate

72

40

112

64

Školicí střediska / Training Centres

44

33

77

57

Klastry-V / Clusters-V

21

21

42

50

Klastry-Z / Clusters-Z

7

4

11

64

Marketing / Marketing

550

0

550

100

Rozvoj I / Development I

109

0

109

100

Rozvoj II / Development II

Prosperita / Prosperity
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109

0

109

100

Inovace I / Innovations I

29

34

63

46

Inovace II / Innovations II

23

18

41

56

OZE / OZE

69

0

69

100

Úspory energie / Power Savings

35

0

35

100

Podíl malých a středních podniků na celkové alokaci OPPP byl k 31. 3. 2007 u schválených projektů
více než 86 %. V roce 2004, tj. při zahájení OPPP, MSP reprezentovaly dokonce 91 % všech podaných
žádostí, poté se však zájem velkých podniků o dotace mírně zvýšil a jejich podíl (z původních 9 %
v roce 2004) dosáhl o dva roky později necelých 14 %.

The proportion of small and medium businesses on the overall OPPP allocation was more than 86% for
approved projects as of 31 March 2007. In 2004, i.e. upon commencement of OPPP, small and medium businesses represented even 91% of all applications submitted, but then the interest of large businesses slightly
grew and their proportion increased (from the original 9% in 2004) to almost 14% two years later.
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Žádosti dle OKEČ
Z hlediska odvětvové klasiﬁkace ekonomických činností (OKEČ) bylo podáno nejvíce žádostí
v oblasti „Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků“ a „Výroba a opravy strojů a zařízení“. V těchto oblastech bylo následně nejvíce projektů schváleno a podpořeno – tento výsledek
souvisí především s velkým počtem podpořených projektů v rámci programů podpory Rozvoj I.
a II. a Inovace I. a II., které jsou zaměřeny na pořízení strojů a technologií. Vyšší množství žádostí
o dotaci zaznamenala podpora projektů realizovaných v rámci odvětví „Výroba potravinářských
výrobků a nápojů“, „Výroba pryžových a plastových výrobků“ a „Výroba a rozvod elektřiny, plynu
a tepelné energie“.

Applications Pursuant to OKEČ
In terms of sector classiﬁcation of economic activities (OKEČ), the most applications were submitted
in the ﬁeld of “Manufacture of metal structures and metal-processing products” and “Manufacture and
repairs of machinery and facilities”. In these ﬁelds, the largest numbers of projects were subsequently
approved and supported – this result relates primarily to the large number of projects supported under
the support programs Development I and II and Innovations I and II, that are focused on acquisition of
machinery and technologies. A large number of applications for subsidies was related to the support of
projects implemented in the ﬁelds of “Manufacture of foodstuffs products and beverages”, “Manufacture
of rubber and plastic products” and “Generation and distribution of electricity, gas, and heating energy”.

VÝSLEDKY DLE MĚŘITELNÝCH UKAZATELŮ

RESULTS BASED ON MEASURABLE CRITERIA

Programy, které tvořily OPPP, mají několik společných ukazatelů, které umožňují sledovat jejich výsledky
v čase. Jsou to nově vytvořená pracovní místa, přidaná hodnota a obrat u podpořených
ﬁrem.

The programs constituting OPPP have several criteria in common that allow for monitoring their results
in time. These include newly created jobs, added value and turnover of the supported
companies.

Nově vytvořená pracovní místa
Největší podíl na vzniku nových pracovních míst měl z OPPP program Rozvoj (celkem
570, tedy více než 60 %), v jehož rámci díky nákupu nové techniky dochází k růstu podniku. Mezi další úspěšné programy, které pomohly ke generování nových pracovních příležitostí, patří program Reality (159 pracovních míst), u kterého tato skutečnost vychází
zejména z jeho zaměření, tzn. především rozvoj výstavby, regenerace podnikatelských
nemovitostí včetně infrastruktury a dále pak výstavba a rozvoj podnikatelských objektů.
Třetí místo následně zaujímá program Marketing (136 pracovních míst).

Newly Created Jobs
The largest contribution to the creation of new jobs of OPPP programs had the program
Development (in total 570 jobs, i.e. more than 60%), which contributes, thanks to the purchase of new technologies to the growth of companies. Another successful program contributing to the generation of new jobs is the program Real Estate Property (159 jobs), where
the new jobs creation results primarily of the program focus, i.e. primarily the construction,
revitalisation of business properties, including infrastructure, and construction and develop-
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ment of business buildings.The third place belongs to the program Marketing (136 jobs).
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Graf č. 3 Nová pracovní místa v regionech za ukončené projekty k 31. 12. 2006 / Chart No. 3 New jobs in regions under completed projects as of 31 December 2006
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Přidaná hodnota a obrat ﬁrem
Dalšími ukazateli, kterými je možné zhodnotit přínos jednotlivých programů OPPP, jsou přidaná hodnota a obrat u podpořených ﬁrem. Od poloviny roku 2006 do 31. prosince 2006 došlo k nárůstu
přidané hodnoty o 1 049 tis. Kč, což představuje nárůst o 60 %. Obdobný vývoj lze pozorovat u obratů,
kde došlo k nárůstu o 3 521 tis. Kč, tedy o 59 %, a to od června do listopadu 2006.

Added value and turnover of companies
Further criteria that enable evaluation of the contributions of individual OPPP programs are added value and
turnover of the supported companies. From the middle of 2006 to 31 December 2006, the added value increased by 1,049 thousand CZK, which represents an increase of 60%. Similar development can be seen in the
case of turnovers, where the ﬁgures grew by 3,521 thousand CZK, i.e. by 59%, from June to November 2006.

Největší podíl na celkové hodnotě nárůstu přidané hodnoty a obratu v rámci celého OPPP mají programy Marketing a Rozvoj (příspěvek programu Marketing k přidané hodnotě činí 20 %, u programu
Rozvoj je to dokonce 47 %; u čistého obratu činí podíl programu Marketing 30 % a program Rozvoj
se podílí 46 %).

The largest contribution to the aggregate volume of added value increase within the entire framework of
OPPP have the programs Marketing and Development (Marketing program contributed to added value
increase by 20%, Development program by as much as 47%; the contribution to net turnover growth of
Marketing program amounts to 30%, the contribution of Development program amounts to 46%).

Jihomoravský kraj byl nejaktivnější
V případě hodnocení OPPP z hlediska regionálního srovnání byly nejvíce aktivní při předkládání žádostí
o podporu ﬁrmy v Jihomoravském kraji (podáno bylo 357 žádostí, což činí téměř 15 % ze všech
podaných žádostí). Na druhém místě je Středočeský kraj (280 žádostí) následovaný Moravskoslezským
krajem (247 žádostí). Dominance Jihomoravského kraje při podávání žádostí o podporu je způsobena přítomností moravské metropole a druhého největšího města České republiky – Brna. Nejméně
žádostí bylo podáno v Karlovarském kraji, což může být zapříčiněno velikostí kraje (skládá se pouze ze
tří okresů). Nejvíce úspěšných žadatelů o podporu (z celkového počtu 1 247 schválených projektů)
realizuje svůj projekt v Jihomoravském kraji (195 projektů), na 2. místě je Středočeský kraj, 3. místo
zaujímá Pardubický kraj.

South Moravia Region was the most active
For the purpose of evaluating OPPP programs in terms of regional comparison, the most active
companies in submitting applications for subsidies were companies from Southern Moravia (357 applications submitted, which is almost 15% of all applications submitted). Second is the Central Bohemia
Region (280 applications), followed by Moravia-Silesia Region (247 applications). The dominance of
Southern Moravia in submitting applications for subsidies is caused by the presence of the Moravian
capital and the second largest city of the Czech Republic – Brno.The least applications were submitted
in Karlovy Vary Region, which may be caused by the size of the region (consists only of 3 districts). The
most successful applications for subsidies (out of the aggregate number of 1,247 approved projects)
is being implemented in Southern Moravia Region (195 projects), followed by Central Bohemia and
Pardubice Region, ranking 2nd and 3rd, respectively.
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Graf č. 4 Schválené projekty z programu OPP dle krajů k 31. 3. 2007 / Chart No. 4 Approved projects of OPP program based on regions as of 31. 3. 2007
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Úspěšný je každý druhý projekt
Pokud bychom hodnotili úspěšnosti jednotlivých krajů, tj. poměr mezi počtem podaných žádostí
o podporu a počtem podpořených projektů, zjistíme, že průměr celé ČR je 51%, tzn. že každý druhý
podaný projekt byl schválen a realizuje se.

Every second project is successful
If we wanted to evaluate the success rate of individual regions, i.e. the proportion between the number of submitted applications for support and the number of supported projects, we would ﬁnd out that the average in
the entire Czech Republic is 51%, i.e. that every second project has been approved and is being implemented.
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PROJEKTOVÝ CYKLUS

PROJECT CYCLE

Aktivity MPO a agentury CzechInvest vykonávané při realizaci strukturálních fondů lze popsat
tzv. projektovým cyklem, který je standardně používán ve všech zemích EU. Tento cyklus je rozdělen do tří na sebe navazujících fází: příprava programů podpory, jejich realizace a následné
vyhodnocení.

The activities of the Ministry of Industry and Commerce and of CzechInvest Agency performed in the
course of implementing ﬁnancing from the structural funds can be described by means of the so-called
project cycle that is commonly used in all EU member states. This cycle is divided into three mutually
interlinked stages: preparation of support programs, their implementation and subsequent evaluation.

Životní cyklus projektu dobře vystihuje i níže uvedené schéma: / The life cycle of a project is well described in the following scheme:
Generování projektů / Projects generation

Publicita / Publicity

Příjem žádostí / Receipt of application

Vyhlášení programu / Program announcement

Kontrola žádostí / Application review

Schvalování programu / Program approval

Hodnotitelská komise / Steering committee

Příprava programu / Program preparation

Rozhodnutí o podpoře / Decision on support

Analýza prostředí / Environment analysis

Realizace projektu / Project implementation
Kontroly na místě / On-site inspections
Platby / Payments

2006
Vyhodnocení programu / Program evaluation

Ex-post monitoring projektů / Projects monitoring

Výroční zprávy / Annual reports
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Příprava
Cílem první, přípravné fáze bylo vytvořit programy podpory, které budou vycházet z analýzy
ekonomického prostředí a potřeb české ekonomiky. Agentura CzechInvest se podílela na přípravě strategických dokumentů ČR, jakými jsou např. Národní rozvojový plán či Národní strategický referenční rámec. CzechInvest připravoval nejen operační programy a výzvy k předkládání
žádostí, ale i metodické postupy a informační systémy. Součástí přípravné fáze byly publicita
programů a příprava výzev k podávání žádostí o dotaci směrem k cílovým skupinám či audit
celého systému.

Preparation
The aim of the ﬁrst, preparatory stage, is to prepare support programs based on the analysis of the
economic environment and the needs of the Czech economy. CzechInvest Agency participated in the
preparation of strategic documents of the Czech Republic, such as the National Development Plan or
the National Strategic Reference Framework. CzechInvest prepared not only operations programs and
Announcements for applications submission, but also the methodology procedures and information systems. The preparatory stage included the publicity of programs and preparation of Announcements for
submission of applications for subsidies towards the target groups or the audit of the entire system.

Realizace
Regionální kanceláře agentury CzechInvest přijímaly žádosti o podporu do všech dotačních programů
Operačního programu Průmysl a podnikání. Pracovníci v regionech poskytovali konzultace a formální
poradenství žadatelům a příjemcům podpory, přijímali žádosti o platbu, monitorovací zprávy a veškerou další oﬁciální dokumentaci spojenou s projekty. Centrála agentury CzechInvest poté vyhodnocovala projekty předložené do šesti z devíti dotačních programů OPPP, zajišťovala hodnotitelské komise,
autorizovala žádosti o platbu, monitorovala projekty a předávala ministerstvu průmyslu a obchodu
podklady pro vyhodnocení operačního programu jako celku.

Implementation
Regional ofﬁces of CzechInvest received applications for subsidies under all subsidy programs of the Operations Program “Industry and Business”.The employees inr egions provided consulting and formal advisory services to the applicants and recipients of subsidies, received applications for subsidies, monitoring
reports, and all other ofﬁcial documents relating to the projects. Subsequently, CzechInvest headquarters
evaluated the projects submitted in the six out of nine subsidy programs OPPP, arranged the work of
steering committees, authorised applications for payment, monitored projects and submitted materials to
the Ministry of Industry and Commerce for evaluation of the operations system as a whole.
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Hodnocení
Hodnocení projektů se provádí na základě metodiky výběrových kritérií. Projektoví manažeři agentury
CzechInvest vyhodnotili s využitím posudků externích hodnotitelů 1 555 projektů (ostatní projekty byly hodnoceny agenturami CzechTrade a ČEA). Tyto projekty byly poté předloženy k posouzení
v rámci jednání 220 hodnotitelských komisí. V případě schválení projektu bylo vydáno Rozhodnutí
o poskytnutí dotace, přičemž v OPPP se jednalo téměř o 1 250 schválených projektů v úhrnné výši
přesahující 7,8 mld. Kč.
Schválené a následně realizované projekty procházely fází
průběžného monitoringu. Předposlední fází je autorizace
žádostí o platbu a kontroly realizace daných projektů na
místě, kterých bylo agenturou CzechInvest k 31. 3. 2007
provedeno 333. Projekty, které byly úspěšně realizovány,
proplaceny a ukončeny, procházejí v konečné fázi tzv. expost monitoringem. Ten zahrnuje sběr dat o tom, zda projekt naplňuje střednědobé cíle a Podmínky poskytnutí dotace, přičemž doba monitorování projektu jsou dva roky až
pět let v závislosti na programu.

Evaluation
The projects are evaluated on the basis of selection criteria methodology. Project managers of CzechInvest Agency evaluated 1,555 projects with the assistance of external evaluators’ opinions (other
projects were evaluated by the agencies CzechTrade and ČEA). Subsequently, the evaluated projects
were submitted for assessment to 220 steering committees. If a project was approved, a decision on
granting a subsidy was issued, which applied in OPPP to almost 1,250 approved projects in the aggregate value exceeding 7.8 billion CZK.
The approved and subsequently implemented projects
went through the stage of continuous monitoring. The
last but one stage is the authorisation of applications for
payment and on-site inspection of the projects implementation of which CzechInvest Agency carried out 333
as of 31 March 2007. The projects that were successfully
implemented, ﬁnanced and completed, go inthe ﬁnal stage
through the so-called ex-post monitoring. This includes
collection of data whether the project fulﬁls mediumterm goals and the Conditions of Subsidy Granting, with
the monitoring period being two to ﬁve years, depending
on the given program.
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PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI
REAL ESTATE PROPERTY FOR BUSINESS

P O D N I K AT E L S K É N E M O V I TO S T I
R E A L E S TAT E P R O P E R T Y F O R B U S I N E S S

PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI A INFRASTRUKTURA

REAL ESTATE AND INFRASTRUCTURE FOR BUSINESS

V oblasti podnikatelských nemovitostí a infrastruktury CzechInvest systematicky vyhledává a podporuje výstavbu průmyslových zón a dalších podnikatelských nemovitostí. Stará se také o rozvoj nezbytné technické infrastruktury využívané nejen zahraničními investory, ale také českými podniky. Přispívá
tak ke zkvalitňování trhu podnikatelských nemovitostí a prostřednictvím regenerace nevyužívaných
území také ke zlepšování životního prostředí. Při přípravě investičních projektů v jednotlivých regionech agentura CzechInvest úzce spolupracuje s příslušnými kraji, městy, obcemi a developerskými
společnostmi.

In the ﬁeld of real estate and infrastructure for business, CzechInvest has been systematically searching
opportunities and supporting the development of industrial zones and other real estate property for
business. It also takes case of the development of necessary technical infrastructure used not only by
foreign investors, but also by Czech companies. Thus, it contributes to the improvement of the market
with real estate property for business and by means of revitalisation of unused territories also to the
improvement of the environment. When preparing investment projects in individual regions, CzechInvest closely co-operates with the relevant regions, towns, municipalities and development companies.

Důležitým nástrojem, který se podařilo v průběhu uplynulých let vytvořit, je rozsáhlá databáze průmyslových zón, volných výrobních objektů a dalších podnikatelských nemovitostí v České republice.
Databáze se neustále rozšiřuje, zdokonaluje a pravidelně aktualizuje. Obsahuje lokality a nemovitosti vhodné pro investice do výroby, strategických služeb a technologických center. Tyto připravené
pozemky a objekty spolu s dalšími informacemi (například o technické infrastruktuře, nabídce pracovních sil a podobně) naši specialisté nabízejí na míru požadavkům investorů. V roce 2006 začal
CzechInvest pracovat na rozšíření původní databáze o seznam brownﬁeldů.

An important tool that we have succeeded to create in the past years is an extensive database of industrial
zones, vacant manufacturing buildings and other real estate property for business in the Czech Republic.The
database is continually being extended, improved and regularly updated. It includes locations and real estate
property suitable for investments in manufacture, strategic services and technology centres.These prepared
plots of land and buildings, together with additional information (for example regarding the technical infrastructure, labour offer, etc.) are offered by out specialists as tailored solutions for the investors’ requirements.
In 2006, CzechInvest started to work on the extension of the original database by a list of brownﬁelds.

PROGRAMY NA PODPORU ROZVOJE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN A NA PODPORU
PODNIKATELSKÝCH NEMOVITOSTÍ A INFRASTRUKTURY
Jedním z nástrojů podpory a spolupráce s veřejnými i soukromými developery byl v roce 2006 Program na podporu rozvoje průmyslových zón, na nějž v průběhu roku navázal Program na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Kromě ﬁnanční podpory mohl žadatel v rámci těchto
dvou programů požádat o převod pozemků spravovaných Pozemkovým fondem České republiky.

SUPPORT PROGRAM OF INDUSTRIAL ZONES DEVELOPMENT AND PROGRAM
OF REAL ESTATE AND INFRASTRUCTURE FOR BUSINESS
One of the tools for the support and co-operation with public and private developers in 2006 was the Support Program of Industrial Zones Development, followed in the course of the year by the Support Program
of Real Estate and Infrastructure for Business. In addition to ﬁnancial support, applicants could request in these
two programs also transfer of plots of land administered by the Land Fund of the Czech Republic.
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Uvedené programy jsou rozděleny do čtyř podprogramů:
✓ Příprava průmyslových zón včetně budování strategických průmyslových zón
✓ Regenerace průmyslových zón
✓ Výstavba a rekonstrukce nájemních objektů (výrobních hal a objektů pro strategické služby a technologická centra)
✓ Akreditace průmyslových zón, který má za úkol vytvořit kvaliﬁkační a technické předpoklady pro
kvalitní správu průmyslových zónu

The above programs are divided into four sub-programs:
✓ Preparation of industrial zones, including development of strategic industrial zones
✓ Revitalisation of industrial zones
✓ Development and reconstruction of lease buildings (manufacturing halls and buildings for strategic
services and technology centres)
✓ Accreditation of industrial zones with the objective to establish qualiﬁcations and technical requirements for high-quality administration of industrial zones

V letech 1998–2006 státní rozpočet podpořil 102 průmyslových zón.V tomto období bylo na podporu
rozvoje průmyslových zón vynaloženo 7,2 mld. korun a ze správy Pozemkového fondu bylo převedeno
568 hektarů. Dále vznikly podmínky vhodné pro vybudování 4154 hektarů nových průmyslových zón.
Bylo také připraveno téměř 3 tisíce hektarů průmyslových zón, do nichž své výrobní závody umístilo
téměř 398 výrobních ﬁrem a podnikatelů. Ti se zavázali vytvořit do konce roku 2008 celkem 92 tisíc
pracovních míst a investovat 162 mld. korun.

In 1998–2006, the national budget supported 102 industrial zones. In this period, the amount of 7.2 billion CZK was spent on the support of industrial zones development and the area of 568 hectares
was transferred from the Land Fund of the Czech Republic. Furthermore, conditions were created
suitable for the development of 4,154 hectares of new industrial zones. Besides, almost 3 thousand
hectares of industrial zones were prepared, where manufacturing plants of almost 398 manufacturing
companies and businesses were situated.These companies and businesses undertook to create in total
92 thousand new jobs by the end of 2008 and to invest 162 billion CZK.

Za jednu korunu jeden dolar
Na jeden hektar investičně připravené plochy průmyslové zóny v průměru připadá 31 ohlášených
nových pracovních míst. Celková výše dotace ze státního rozpočtu na jedno nově vytvořené pracovní
místo dosahuje částky 78 tisíc korun. Současně platí, že na jednu korunu státních prostředků vynaložených v rámci podpory průmyslových zón připadá jeden dolar investovaný soukromými investory.

One dollar for one crown
In average, there are 31 announced new jobs per each hectare of industrial zones area prepared for
investment. The total amount of subsidies from the national budget per one newly created job is CZK
78 thousand. At the same time, per each crown invested from the national budget for the support of
industrial zones, there is one dollar invested by private investors.

Jen v roce 2006 bylo na podporu rozvoje průmyslových zón čerpáno ze státního rozpočtu celkem
1,6 mld. korun, které podpořily vznik 21 průmyslových zón o celkové rozloze 2 223 hektarů. Sedm

Only in 2006, the total amount of 1.6 billion CZK was invested in the support of industrial zones development from the Czech national budget, supporting the development of 21 industrial zones having
the aggregate area of 2223 hectares. Seven of these zones are of strategic importance for the national

z těchto zón má strategický význam pro národní hospodářství.
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Kromě toho bylo v roce 2006 v rámci převodu pozemků z Pozemkového fondu podpořeno celkem devět průmyslových zón v rozsahu téměř 178 hektarů. Počet nově vytvořených pracovních míst
na podpořených zónách během minulého roku dosáhl 12 tisíc.

economy. Besides, nine industrial zones were supported in 2006 by means of transfer of plots of land
from the Land Fund of the Czech Republic, having the area of almost 178 hectares. The number of
newly created jobs in the supported zones reached 12 thousand in the course of the past year.

Tab. č. 4 Podpořené průmyslové zóny v letech 1998–2006 / Table No. 4 Supported industrial zones in the period of 1998–2006
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Počet podpořených zón / Number of supported zones

Rok / Year

2

20

46

58

71

79

Počet investorů / Number of investors

0

36

67

131

166

208

284

360

398

Počet ohlášených nových pracovních míst / Number of announced
new jobs

0

7 991

24 962

39 626

43 821

49 076

57 369

72 338

92 308

Počet vytvořených nových pracovních míst / Number of created new
jobs

0

4 650

7 619

15 806

21 857

22 718

32 948

50 810

63 830

Výše investice ze strany investora (mil. Kč) / Amount invested by the
investor (in milion CZK)

0

10 754

54 799

88 491

103 387

117 307

61

357

602

1 117

2 353

3 202

Výše státní podpory (mil. Kč) / The amount of the state subsidy
(in milion CZK)

2004
89

137 332,28
4 260

2005
92

147 475
5 627

2006
102

161 851,345
7 227
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STRATEGICKÉ PROJEKTY

STRATEGIC PROJECTS

Jednou z priorit Programu na podporu rozvoje průmyslových zón a jeho nástupce Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury byla od počátku podpora výstavby strategických
průmyslových zón. Tedy zón o výměře nejméně 200 hektarů nebo, v případě zón budovaných v zastavěném a nevyužívaném území, o rozloze nejméně 100 hektarů.

One of the priorities or the Program of Industrial Zones Development Support and its successor
Program for Support of Real Estate for Business and Infrastructure has, since the very beginning, been
the support of strategic industrial zones development. These are zones having the area of at least
200 hectares or, in the case of zones developed in built-up and unused areas, having the area of at
least 100 hectares.

V České republice vznikly v minulém období čtyři strategické zóny: Kolín – Ovčáry, Solnice – Kvasiny,
Brno – Černovická terasa a Most – Havraň. V roce 2006 se intenzivně pracovalo na přípravě dalších
pěti. Jsou to strategické zóny Holešov, Mošnov, Nošovice, Plzeň – Nýřany a Triangle. Mezi strategické
projekty můžeme zařadit i dokončování regenerace areálu Škody Plzeň.
Mezi největšími projekty probíhajícími v roce 2006 byla příprava strategické průmyslové zóny Žatec
Triangle pro japonské výrobce LCD panelů plazmových obrazovak IPS Aplha a Hitachi. Pokračovala také příprava strategické zóny Nošovice, kde na ploše téměř 200 hektarů vznikne automobilka
Hyundai Motor Manufacturing Czech. Společně s přípravou průmyslové zóny Mošnov se CzechInvest
podílel v roce 2006 na přípravě projektu Veřejného logistického centra Mošnov. Na tomto projektu
spolupracujeme s Ministerstvem dopravy ČR, Moravskoslezským krajem, Českými drahami, Správou
železnic a dopravních cest a Svazem spedice a logistiky.
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Four strategic zones have been developed in the Czech Republic in the past years: Kolín – Ovčáry,
Solnice – Kvasiny, Brno – Černovice terrace and Most – Havraň. In 2006, intensive works were carried out int he preparation of further ﬁve strategic zones, namely Holešov, Mošnov, Nošovice, Plzeň
– Nýřany and Triangle. The completion works at revitalisation of Škoda Pilsen complex can alxo be
included among strategic projects.
Among the largest projects being implemented in 2006, was the preparation of the strategic industrial
zone in Žatec Triangle for the Japanese manufacturer of LCD panels of plasma screens IPS Aplha and
Hitachi. The preparation of Nošovice strategic zone also continued, where an automobile manufacturing plant Hyundai Motor Manufacturing Czech is being constructed on the area of almost 200 hectares. Simultaneously with the preparation of Mošnov industrial zone, CzechInvest participated in 2006
in the preparation of the project of public logistic centre at Mošnov. In this project, we co-operate
with the Ministry of Transport, Moravia-Silesia Region, Czech Railways, Railways and Transport Roads
Administration Authority, and the Association of Transport and Logistics.
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Přehled průmyslových zón podpořených ze státního rozpočtu v období 1998–2006 / Overview of industrial zones supported from the national budget in 1998–2006
1 Klášterec nad Ohří 2 Žatec (2)** 3 Podbořany (2)** 4 Kadaň 5 Chomutov (2)** 6 Most 7 Bílina 8 Teplice
76

10
9

8
6

88

5
4

17 Unhošť 18 Tuchlovice 19 Zdice 20 Žebrák 21 Plzeň (2)** 22 Úherce 23 Stod 24 Blatná 25 Písek 26 Pra-

39

12
13

7
1

9 Přestanov 10 Rumburk 11 Liberec 12 Ústí nad Labem 13 Lovosice (2)** 14 Slaný 15 Louny 16 Kladno

11

14

38

84

37

2 15

3

33

36
34

87

73

35
42

51

22
77

23
29
27

28

50

62

63

57

49 52

69
81

53

45

82
65

56

79

(2)** 54 Hodonín 55 Staré Město 56 Brankovice 57 Prostějov 58 Litovel 59 Uničov 60 Šumperk 61 Krnov
83

68

67

64

44
89

86

75

58
43

47 Mikulov 48 Brno (2)** 49 Kuřim 50 Bystřice nad Pernštejnem 51 Moravská Třebová 52 Blansko 53 Vyškov
72
70

71

59

30
24

74

60

41

31

21

41 Svitavy 42 Ždírec nad Doubravou (2)** 43 Žďár nad Sázavou 44 Velké Meziříčí 45 Třebíč 46 Znojmo

61

32

19
20

33 Kolín 34 Kutná Hora 35 Chrudim 36 Pardubice 37 Hradec Králové 38 Jičín (2)** 39 Vrchlabí 40 Kvasiny

85

16
17
Praha

18

chatice 27 Kamenice nad Lipou 28 Jihlava 29 Pelhřimov 30 Havlíčkův Brod 31 Zruč nad Sázavou 32 Velim

40

66

48

25
46

26
78

80

55

47

62 Olomouc (3)** 63 Hranice 64 Valašské Meziříčí 65 Zlín 66 Vsetín 67 Kopřivnice 68 Třinec 69 FrýdekMístek (2)** 70 Třanovice 71 Paskov 72 Český Těšín 73 Karviná 74 Ostrava (3)** 75 Mošnov 76 Hrádek nad
Nisou 77 Domažlice 78 Český Krumlov 79 Nošovice 80 Pohořelice 81 Velká Bystřice 82 Holešov 83 Jablůnkov 84 Mladá Boleslav 85 Nymburk 86 Tábor 87 Zlatníky 88 Trutnov 89 Velká Bíteš

54

** Číslo v závorce znamená počet průmyslových zón v dané lokalitě
** the number in brackets indicates the number of industrial zones in the locality concerned

REGENERACE NEVYUŽÍVANÝCH ÚZEMÍ – BROWNFIELDŮ

REVITALISATION OF UNUSED AREAS – BROWNFIELDS

CzechInvest se i v roce 2006 podílel na řadě projektů regenerace brownﬁeldů, které získaly podporu
jak v rámci programů ﬁnancovaných ze státního rozpočtu, tak prostřednictvím strukturálních fondů.
Podstatná část dotací směřovala zejména na úhradu nákladů spojených se sanacemi ekologických škod
a demolicemi nevyužitých staveb.

CzechInvest participated also in 2006 in a number of projects of brownﬁelds revitalisation that were
ﬁnanced both from the national budget and from structural funds. A major part of subsidies was
directed towards the coverage of costs related to elimination of environmental damage and pollution
and demolition of unused buildings and structures.
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Rok 2006 znamenal významný milník v realizaci prvního velkého projektu regenerace u nás – přeměny bývalého vojenského letiště v Žatci na strategickou průmyslovou zónu Triangle (360 ha). Projekt
odstartoval v roce 2003, 1. fáze skončila v roce 2004 a v roce 2006 se na regenerovaném území začalo
s přípravou pro výstavbu nových hal pro investory. Díky dobré připravenosti území a dobré lokalitě se
pro Triangle rozhodly dvě velké japonské společnosti, které zde investují více než čtyři miliardy korun
a vytvoří přes čtyři tisíce nových pracovních míst.

The year 2006 represented an important milestone in the implementation of the ﬁrst large revitalisation project in our country – transformation of a former military airport in Žatec into a strategic industrial zone Triangle (360 ha). The project commenced in 2003, 1st stage was completed in 2004 and
in 2006 preparations began on the revitalised territory for the construction of new halls for investors.
Thanks to well prepared territory and good location, two large Japanese companies choose Triangle,
investing more than 4 billion CZK and creating more than 4 thousand new jobs.

Dalším úspěšným projektem ﬁnancovaným, rovněž v rámci Programu na podporu rozvoje průmyslových zón, byla regenerace bývalého cukrovaru v Lovosicích. Vznikla volná plocha o velikosti deseti hektarů, která je v současné době již plně obsazená. Probíhala také regenerace 183 hektarů areálu
Škody Plzeň – pilotní projekt oživení brownﬁeldu soukromou společností. V roce 2006 skončily
demoliční a sanační práce a začala výstavba nových nemovitostí připravených pro podnikání.

Another successful project of ﬁnancing belonging also to the Support Program of Industrial Zones Development was the revitalisation of the former sugar reﬁnery in Lovosice.The resulting vacant area having the size
of 10 hectares is now already fully occupied. Another revitalisation project was that of 183 hectares of Škoda
Pilsen complex – a pilot project of brownﬁeld revitalisation by a private company. In 2006, demolition and
redevelopment works were completed and the construction of new buildings prepared for business began.

Plány na nové využití starých opuštěných průmyslových areálů v současné době tvoří významnou část
projektů realizovaných v rámci státní podpory rozvoje průmyslových zón. Systém ﬁnancování přitom
umožňoval až stoprocentní úhradu nákladů na regeneraci těchto území. Všechny výše zmíněné programy
bylo možné využít pouze pro účely zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a výzkumu a vývoje.

The plans of new usage of old and abandoned industrial complexes currently form an important part of the
projects implemented with the state support of industrial zones development.The ﬁnancing system allowed for
up to one hundred percent coverage of costs of revitalisation of these areas. All the programs mentioned above
could be used only for the purposes of processing industry, strategic services and research and development.

VYHLEDÁVACÍ STUDIE BROWNFIELDŮ A NÁRODNÍ STRATEGIE
REGENERACE BROWNFIELDŮ

BROWNFIELDS SEARCH STUDY AND NATIONAL STRATEGY
OF BROWNFILEDS

V roce 2006 agentura CzechInvest spolupracovala s jednotlivými kraji na Vyhledávácí studii brownﬁeldů
v České republice. Jejím cílem bylo vytipovat a zmapovat poškozená, nevyužívaná nebo málo využívaná území. Na základě studie vznikne databáze brownﬁeldů, díky níž bude možné připravit projekty a dokumenty
zabývající se řešením regenerace brownﬁeldů jak na úrovni jednotlivých krajů, tak celé České republiky.

In 2006, CzechInvest Agency co-operated with individual regions in the preparation of the Brownﬁelds Search
Study in the Czech Republic.The aim was to ﬁnd and map damaged, unused or little used areas. Based on the study,
a database of brownﬁelds will be compiled, enabling the preparation of projects and documentation relating to
brownﬁelds revitalisation, both at the level of individual regions and at the level of the Czech Republic as a whole.
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Podařilo se popsat přibližně tři tisíce brownﬁeldů. Vyhledávací studie zahrnuje jen lokality větší než
dva hektary a objekty se zastavěnou plochou o velikosti větší než 500 m2. Podle rozlohy jsou mezi
nimi nejvíce zastoupeny brownﬁeldy vzniklé z průmyslové činnosti (37 %). Velký je i podíl brownﬁeldů
vzniklých jako pozůstatek zemědělské a armádní činnosti.

We succeeded in registering approximately three thousand brownﬁelds.The search study includes only
areas larger than 2 hectares and buildings with the developed area larger than 500 m2. Based on their
area, the most frequent brownﬁelds are those resulting from industrial activities (37%). Brownﬁelds
resulting from agricultural activities and military activities also represent quite a large proportion.

Graf č. 6 Původní využití (rozloha) / Chart No. 6 Original use (area)

18,6 %
25,8 %
armáda, voj. prostor / army, military area
bydlení / residential units
cest. ruch, lázeňství, hotel / tourism, spa, hotels
1,0 %
0,3 %

jiné / other
občanská vybavenost / civic amenities
průmysl / industry

13,1 %
zemědělství / agriculture

37,3 %
3,9 %

2006
Zdroj: Vyhledávací studie brownfieldů
Source: Brownfields search study
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Přibližně polovina všech brownﬁeldů je bez ekologické zátěže. U dalších 43 % lze tuto zátěž předpokládat, nicméně pouze u 6 % brownﬁeldů je ekologická zátěž potvrzena. Velice důležitou částí studie
je analýza vlastnických vztahů, ze které vyplývá, že přibližně dvě třetiny brownﬁeldů jsou v rukou
soukromých subjektů. Pouze jedna pětina je ve veřejném či obecním vlastnictví.

Approximately one half of all brownﬁelds are free form any environmental burden. In the case of
another 43%, this burden can be expected, but only in the case of 6% of brownﬁelds environmental
burden has been conﬁrmed. An important part of the study is the analysis of ownership relations,
which indicates that approximately two thirds of brownﬁelds are owned by private entities. Only one
ﬁfth of brownﬁleds are in public or municipal ownership.

Graf č. 7 Vlastnictví / Chart No. 7 Ownership
0,7 %
0,3 % 1,6 %
6,3 %

soukromé / private
18,7 %

veřejné / public
smíšené / mixed
církevní / clerical
neurčeno / not specified
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72,5 %
Zdroj: Vyhledávací studie brownfieldů
Source: Brownfields search study
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Na základě výsledků vyhledávací studie vzniká Národní strategie regenerace brownﬁeldů a na podzim
roku 2006 agentura uspořádala první ročník mezinárodní konference zaměřené právě na problematiku
brownﬁeldů Brownﬁelds Invest Czech.

Based on the results of the search study, the National Strategy of Brownﬁelds Revitalisation is being
complied and in autumn 2006 the Agency organised the ﬁrst year of an international conference
specialised in the issues relating to brownﬁleds – Invest Czech.

Graf č. 8 Budoucí využití / Chart No. 8 Future Use
0,7 % 0,6 %
4,2 %
11,3 %

2,9 %
bydlení / residential purposes

4,1 %

cest. ruch, lázeňství, hotel / tourism, spa, hotels
13,1 %

jiné / other
občanská vybavenost / civic amenities

17,8 %
průmysl / industry
zemědělství / agriculture
smíš. městská / mixed urban functions
15,9 %

smíš. průmysl / mixed industrial functions
smíšené zemědělství / mixed agriculture
veřejná zeleň / public greenery

22,1 %

7,2 %

nezajištěno / not specified
Zdroj: Vyhledávací studie brownfieldů
Source: Brownfields search study
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PORADENSTVÍ
CONSULTING

PORADENSTVI
C O N S U LT I N G

PORADENSTVÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

CONSULTING FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES

Poradenství poskytované nebo zprostředkované agenturou CzechInvest nabízí především malým
a středním podnikům šanci získat zvýhodněné poradenské služby šité přímo jim na míru. Podnikatelé si mohou vybírat z kvalitních a prověřených poradců, je jim umožněno srovnávat se anonymně
s konkurenty z celého světa a mohou se také stát první volbou pro investory na místním trhu. Mají
tak otevřený přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, tak i k husté místní informační
a poradenské infrastruktuře.

Consulting services provided or mediated by CzechInvest Agency offer an opportunity primarily for
small and medium businesses to obtain consulting services tailored precisely to their needs at advantageous terms. Entrepreneurs can choose among top-quality proven advisors and can compare themselves anonymously with their competitors from all around the world and can also become the ﬁrst
choice of investors at the local market.Thus, they have open access both to the current economic and
technological trends and to the dense local information and consulting infrastructure.

1. Poradenství SR – na realizaci programu podpory poradenských a vzdělávacích služeb Poradenství bylo v roce 2006 vyčleněno 30 mil. Kč. Cílem programu bylo umožnit zájemcům o podnikání
a malým a středním podnikatelům (MSP) v České republice získat cenově zvýhodněné odborné
poradenské a vzdělávací služby. Tyto služby byly realizovány ve spolupráci s externími poradci agentury CzechInvest – partnerskými regionálními poradenskými a informačními centry (RPIC) a podnikatelskými a inovačními centry (BIC).

1. Consulting SR – the amount of 30 million CZK was allocated in 2006 for the implementation
of the support program of consulting and educational services “Consulting”. The objective of the
program was to allow interested parties and small and medium businesses (SMB) in the Czech Republic to obtain professional consulting and educational services at special prices. These services were
provided in co-operation with external advisors of CzechInvest Agency – partner regional consulting
and information centres (RPIC) and business and innovation centres (BIC).

V roce 2006 bylo 1 738 zájemcům o podnikání a MSP poskytnuto 2 466 cenově zvýhodněných služeb,
které byly dotovány částkou 30,6 mil. Kč. Hlavním důvodem požadavku o navýšení rozpočtu byla snaha
zajistit dostatek ﬁnančních prostředků na poskytnutí cenově zvýhodněných služeb všem zájemcům
o podnikání a MSP splňujícím podmínky programu.

In 2006, 2,466 services at special prices were provided to 1,738 entities interested in carrying out business and SMB, subsidised by the amount of 30.6 million CZK. The main reason for the request for the
budget increase was the attempt to ensure sufﬁcient funds for the provision of services at special prices
to all ntities interested in carrying out business and SMB meeting the requirements of the program.

2. Program Konkurenceschopnost – podporuje formou dotací na poradenskou činnost úsilí MSP
vedoucí k posílení jejich konkurenceschopnosti. Poradenské služby jsou poskytovány pouze odborníky
z Národního registru poradců. Výše ﬁnančního příspěvku činí až 50 % hodnoty poradenské služby,
maximálně však 10 500 Kč na den. Pilotní fáze tohoto programu byla odstartována začátkem října

2. Program Competitiveness – supports, by means of subsidies for consulting activities, the attempts
of SMB aimed an strengthening their competitiveness. Consulting services are provided only by experts
from the National Register of Advisors.The amount of the ﬁnancial contribution is up to 50% of the price
of the consulting services, but no more than CZK 10,500 per day. The pilot stage of this program was
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roku 2005 a ukončena ke dni 31. 10. 2006. Na pilotní fázi bylo vyčleněno 500 000 eur a pro její realizaci
vybrána ﬁrma GFA Consulting Group. Z 95 přijatých přihlášek zaslaných žadateli postoupilo 48 do
fáze realizace projektu a 43 z nich bylo dokončeno ve stanoveném čase. Celkem 36 projektů získalo
na základě úspěšného hodnocení ﬁnanční podporu v celkové výši 6 689 050 Kč, která byla žadatelům
vyplacena ke dni 30. září 2006. Tato částka reprezentuje zhruba 50 % z celkového rozpočtu pilotního
projektu ve výši cca 13,5 mil. Kč.
3. Národní registr poradců (NRP) – zajišťuje transparentnost na trhu poradenských služeb
a usnadňuje podnikatelům výběr konzultantů. Poradci jsou rozděleni podle krajů a svých specializací, hledání v databázi je tedy jednoduché a přehledné. Od spuštění Národního registru poradců
v září 2005 se do konce roku 2006 přihlásilo 1 097 uchazečů, ze kterých bylo vybráno celkem
313 poradců, kteří se registrovali do NRP. Úspěšnost zájemců o registraci je tedy zhruba 30%.
To dokládá kvality vybraných poradců, díky čemuž se zvyšuje prestiž NRP. Zhruba 20 % uchazečů
odchází od hodnotících pohovorů s vystaveným studijním plánem. Téměř 50 % z žadatelů o vstup
do NRP je neúspěšných.
V druhé polovině loňského roku proběhlo celkem 60 dní hodnotících pohovorů, 180 monitorovacích návštěv a 75 opětovných registrací poradců, kteří jsou v registru již rok a více. Bylo také
přezkoumáno šest studijních plánů. Koncem roku 2006 bylo spuštěno výběrové řízení na nové
hodnotitele NRP.
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commenced at the beginning of October 2005 and completed as of 31 October 2006. The amount of
500,000 EUR was allocated to the pilot stage and the company GFA Consulting Group was selected for
its implementation. Out of 95 received applications sent by applicants, 48 were advanced to the project
implementation stage and 43 of these were completed within the planned deadline. 36 projects received
ﬁnancial support based on successful evaluation in the aggregate amount of CZK 6,689,050, paid out
to the applicants as of 30 September 2006. This amount represents approximately 50% of the overall
budget for the pilot project amounting approximately to CZK 13.5 million.
3. National Register of Advisors (NRP) – ensures transparency at the market of consulting services and makes the consultants selection easier for entrepreneurs. Advisors are divided based on regions
and their ﬁelds of specialisation, which makes the search in the database really easy and transparent. Since
the launch of the National Register of Advisors in September 2005, 1,097 applicants registered by the
end of 2006, of which 313 advisors were selected who were registered in the NRP.Thus, the success rate
of applicants for registration is approximately 30%. This is a sign of the quality of the advisors selected,
which increases the prestige of the NRP. Approximately 20% applicants leave the evaluation interviews
with an issued study plan. Almost 50% of applicants for registration in the NRP are unsuccessful.
In the second half of the last year, there were in total 60 days of evaluation interviews held, 180 monitoring visits carried out and 75 repeated registrations of advisors performed who have been inthe
register for more than a year. Besides, 6 study plans were reviewed. At the end of 2006, a tender
procedure for the selection of new evaluators of the NRP was commenced.

PORADENSTVI
C O N S U LT I N G

4. Český benchmarkingový index (ČBI) je nástroj, který pomáhá podniku lépe pochopit
jeho současnou pozici na trhu a odhalit rozvojový potenciál. ČBI je odrazovým můstkem pro nastavení a realizaci podnikové strategie tím, že podniku umožňuje porovnat jeho výkonnost s jinými
organizacemi podobného zaměření a velikosti a deﬁnovat tak silné stránky a oblasti pro její rozvoj.
V období od prosince roku 2005 do června roku 2006 probíhala pilotní fáze projektu ČBI, které
se zúčastnilo 236 českých podniků, zejména malých a středních podniků. Spuštění plně funkčního
systému ČBI je naplánováno na březen 2007.

4. Czech benchmarking index (CBI) is a tool that helps a company better understand its current
position on the market and to reveal its development potential. CBI is a starting point for setting and
implementing a company strategy by allowing the company to compare its performance with other
companies of similar specialisation and size and, thus, to deﬁne its strengths and areas of development.
Inthe period from December 2005 to June 2006, a pilot stage of the CBI project took place, with the
participation of 236 Czech companies, mostly small and medium-size.The launch of the fully functional
CBI system is planned for March 2007.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

O R G A N I Z AČ N Í S T R U K T U R A
O R G A N I Z AT I O N A L S T R U C T U R E

Generální ředitel /
Chief Executive Officer

Odbor legislativy a podnik. prostředí /
Department of Legislation and Corporate Environment
Odbor externí komunikace /
External Communication Department

Interní audit /
Internal audit

Strategické plánování a rozvoj /
Strategic Planing and Development

Výkonný ředitel /
Managing Director

Finanční ředitel /
Chief Financial Officer

Sekretariát /
Secretariat

Odbor regionální spolupráce /
Regional Cooperation
Department

Divize investic
a aplikovaného výzkumu /
Division of Investments
and Applied Research

Divize rozvoje podnikání /
Business Development
Division

Divize podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury /
Business Development
Division

Divize interních služeb /
Internal Services Division

Regionální kanceláře /
Regional offices

Odbor generování investičních
projektů / Investment Project
Generation Department

Odbor domácího marketingu /
Local Marketing Department

Odbor podpory regionů /
Regional Support Department

Odbor informačních služeb /
Information Services Department

Odbor řízení investičních
projektů / Investment Project
Management Department

Odbor konkurenceschopnosti /
Competitiveness Department

Odbor podnikatelských
nemovitostí / Business Property
Department

Odbor rozpočtu a financování /
Budgeting and Financing
Department

Odbor podpory investičních
projektů / Investment Project
Support Department

Odbor rozvoje podnikatelského
prostředí / Business Environment
Development Department

Odbor účetnictví a majetku /
Accounting and Asset
Department

Odbor podpory VaV /
R&D Support Department

Odbor podpory rozvojových
programů / Development
Programme Support Department

Odbor IT /
IT Department

Odbor řízení rozvojových programů /
Development Programme
Management Department

Odbor personální /
Human Resources Department
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V souvislosti především s osvojováním činností implementace programů spoluﬁnancovaných z rozpočtu Evropské unie narůstaly pracovní výkony a výdaje vysokým tempem. Je to mimo jiné dokumentováno i vývojem nákladů v časové řadě od roku 2004, kdy došlo ke sloučení agentur CzechInvest,
CzechIndustry a ARP; výchozí údaj je součtem nákladů uvedených tří agentur za rok 2003.

Mainly in connection with adapting to the activities of implementation of programs co-ﬁnanced from the
EU budget, the work performance and expenses grew rapidly. It is documented, among other factors, by the
development of costs in the time sequence since 2004, when the agencies CzechInvest, CzechIndustry and
ARP were merged; the initial ﬁgure represents the sum of costs of these three agencies for 2003.

Tab. č. 5 Vývoj celkových nákladů agentury CzechInvest za období 2004 až 2006 / Table No. 5 Development of aggregate costs of CzechInvest Agency for the period of 2004–2006
rok / Year

skutečné náklady / Actual costs

přírůstek nákladů / Increase of costs

vývoj v % / Development in %

meziročně / Yearly

k výchozímu roku / Since the
initial year

meziročně / Yearly

k výchozímu roku / Compared to
the initial year

tis. Kč / CZK thousands

tis. Kč / CZK thousands

tis. Kč / CZK thousands

%

%

2003

232 805

–

–

–

100,0

2004

270 481

37 676

37 676

+16,2

116,2

2005

321 530

51 049

88 725

+18,9

138,1

2006

436 218

114 688

203 413

+35,7

187,4
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Struktura a meziroční vývoj nákladů / Structure and yearly development of costs
účet / Line
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název položky / Item number

skutečnost / Actual situation

struktura / Structure vývoj / Development

2006

2005

2006

2005

2006:2005

22 263

18 694

5,1

5,8

119,1

2 449

1 521

0,6

0,5

161,0

501

spotřeba materiálu / Material consumption

502

spotřeba energie / Power consumption

511

opravy a udržování / Repairs and maintenance

512

cestovné / Travel costs

513

náklady na reprezentaci / Representation costs

1 169

1 357

0,3

0,4

86,1

518

ostatní služby / Other services

249 417

171 399

57,2

53,3

145,5

521

mzdové náklady / Salary costs

60 474

46 870

13,9

14,6

129,0

524

zákonné sociální pojištění / Statutory social security insurance

21 039

16 247

4,8

5,1

129,5

527

zákonné sociální náklady / Statutory social security costs

1 200

928

0,3

0,3

129,3

538

ostatní daně a poplatky / Other taxes and charges

542

ostatní pokuty a penále / Other penalties and ﬁnes

545

kurzové ztráty / Exchange rate losses

2 040

0,1

0,6

14,0

548

manka a škody / Shortfalls and damages

549

jiné ostatní náklady / Other costs

2 940

2 584

0,7

0,8

113,8

551

odpisy DNIM a DHIM / Depreciation of minor intangible and tangible ﬁxed assets

17 821

14 791

4,1

4,6

120,5

552

zůst. cena prodaného DNIM a DHIM / Net book value of sold minor intangible and
tangible ﬁxed assets

3 786

2 998

0,9

0,9

126,3

53 224

42 045

12,2

13,1

126,6

2
10
285
139

56

0,0

H O S P O DA Ř E N Í
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Náklady celkem / Total costs
644

úroky / Interest

436 218

321 530

53

35

100,0

100,0

135,7
151,4

645

kurzové zisky / Exchange rate revenues

1 794

199

0,4

0,1

901,5

648

zúčtování fondů / Funds settlement

1 655

2 154

0,4

0,7

76,8

649

jiné ostatní výnosy / Other revenues

–2 031

5 587

–0,5

1,7

–36,4

651

tržby z prodeje DNIM a DHIM / Revenues from sale of minor intangible and tangible ﬁxed
assets

45

139

0,0

0,0

32,4

příspěvky a dotace na provoz / Contributions and subsidies for operation

442 504

319 347

99,7

97,5

138,6

Výnosy celkem / Total revenues

444 020

327 461

100,0

100,0

135,6

7 802

5 931

691

Výsledek hospodaření před zdaněním / Business results before taxation
Ve struktuře nákladů nedochází k žádným výrazným změnám, za zmínku snad stojí jen další posílení
významu položky ostatní služby, které již činí 57,2 % z celkových nákladů.

The structure of costs does not show any signiﬁcant changes, the only item worth mentioning is the
growth of the other services, now representing 57.2% of the total costs.

VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI A VÝDĚLKŮ

DEVELOPMENT OF EMPLOYMENT AND SALARIES

Limit počtu zaměstnanců ve schváleném rozpočtu pro CzechInvest na rok 2006 stagnoval na úrovni
163 osob. Nedostatek funkčních míst pro vlastní zaměstnance řešil CzechInvest cestou smluvního
zajišťování pracovníků agentury Adecco, resp. přímými smlouvami s externími pracovníky.

The limit of the number of employees in the approved budget for CzechInvest for 2006 stagnated at the level
of 163 persons.The lack of functional positions for its own employees was resolved by CzechInvest by means
of contracting employees from Adecco agency or by means of direct agreements with external workers.

Teprve v závěru roku byl rozpočet upraven o 16 zaměstnanců (roční průměrný stav) s příslušnou částkou mzdových a provozních prostředků na zákonné pojistné na pokrytí skutečného stavu pracovníků
přijatých za speciﬁcky stanovených podmínek k výkonu činností na Technickou pomoc OPPP; tento

Only at the end of the year, the budget was modiﬁed by adding 16 employees (annual average) with the relevant amount of salary and operation funds for statutory social security premiums to cover the actual number of
employees hired under speciﬁcally determined conditions for the performance of OPPP Technical Aid activities;
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počet pracovníků však ani zdaleka nekryl faktickou zvýšenou potřebu pracovních kapacit na zajišťování
úkolů, především na projekty spoluﬁnancované z rozpočtu Evropské unie.

however, this number of employees did not even come close to covering the actual increased need of employees to perform the existing tasks, primarily in connection with projects co-ﬁnanced from the EU budget.

Na rozdíl od ukazatele limit počtu zaměstnanců se rozpis limitu mzdových prostředků vyvíjel mnohem
uspokojivěji, neboť v červnu 2006 byl původní limit posílen v zájmu:
– přizpůsobení průměrných výdělků požadavkům na odbornou úroveň vykovávané práce,
– potlačení ﬂuktuace zejména pracovníků, na něž jsou kladeny technicky a odborně stále vyšší požadavky.

As opposed to the number of employees limit, the limit of salary funds saw a much more satisfactory
development, since the original limit was strengthened in June 2006 in order to
– adjust average salaries to the requirements of expert skills necessary for the works performed,
– suppress ﬂuctuation, in particular among employees with growing requirements on their technical
qualiﬁcations and expert skills.

Tabulka č. 6 Vývoj zaměstnanosti a výdělků v porovnání se stanovenými limity (včetně účelových limitů na Technickou pomoc OPPP) /
Table No. 6 Development of employment and salaries compared to the determined limits (including purpose limits for OPPP Technical Aid)
Vývoj zaměstnanosti a výdělků v roce 2006 / Development of employment and salaries in 2006
ukazatel / Criterion
počet zaměstnanců / Number of employees
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měrná jednotka / Units

limit / Limit

skutečnost / Actual situation

%

osob / persons

179

173

96,6

mzdové prostředky na platy / Funds for salaries

Kč / CZK

58 900 000

59 985 866

101,8

OON / OON

Kč / CZK

507 000

487 991

96,3

mzdové prostředky celkem / Salary funds in total

Kč / CZK

59 407 000

60 473 857

101,8

překročení limitu na platy / Excess of salary limit

Kč / CZK

–

1 085 866

–

vyrovnání limitu z Fondu odměn / Limit settlement from Bonus fund

Kč / CZK

–

1 333 365

–

průměrné výdělky měsíčně / Average monthly salary

Kč / CZK

27 421

28 895

105,4

Vysvětlivka: Mimořádný limit mzdových prostředků pro pracovníky Technické pomoci OPPP byl podmíněn samostatným zúčtováním, a proto v tabulce o struktuře mzdových a osobních nákladů za rok 2006 uvádíme čerpání obou
limitů (včetně TP a bez TP) samostatně. Vyrovnání limitu mzdových prostředků z Fondu odměn bylo stanoveno bez
využití úspory z účelových prostředků na Technickou pomoc.

Explanations: The extraordinary limit of salary funds for the employees of OPPP Technical Aid was conditional
upon separate accounting, and, therefore, the table reﬂecting the structure of salary and personnel costs for 2006
shows the drawing of both limits (including TA and without TA) separately. The settlement of the salary limit from the
Bonus fund was determined without using the amount of savings from purpose-designated funds for Technical Aid.

H O S P O DA Ř E N Í
M A N AG E M E N T

REGIONÁLNÍ KANCELÁŘE

REGIONAL OFFICES

Síť regionálních kanceláří agentury CzechInvest, založená v roce 2004, se v roce 2006 projevila jako významná a plně funkční pracovní kapacita, která stojí v první linii přímých kontaktů agentury s uživateli. Systém
školení a další odborné průpravy vytvořil z regionálních kanceláří CI síť odborných pracovišť zaměřených
prioritně na všechny fáze implementace programů spoluﬁnancované z rozpočtu Evropské unie.

The network of regional ofﬁces of CzechInvest, established in 2004, has proven in 2006 as a signiﬁcant and fully
functional working system, standing in the front line of direct contacts between the Agency and the users.Thanks
to the system of training and expert education, the CI regional ofﬁces have become a network of specialised
workplaces focused primarily on all stages of programs implementation co-ﬁnanced from the EU budget.

Příjem žádostí o dotace a jejich formální posouzení obsáhlo projekty ze všech programů zajišťovaných
CzechInvestem:

The received applications for subsidies and their formal assessment include projects from all programs
mediated by CzechInvest:

Program / Program

Počet nově přijatých žádostí o dotace / Number of newly received applications for subsidies

OPPP (vč. programů ČEA a CzechTrade) / OPPP (incl. ČEA and CzechTrade programs)

807

OPRLZ / OPRLZ

261

SROP / SROP

608

celkem / Total

1 676

K těmto nově předloženým, ale i k dříve podaným žádostem o dotace se uskutečnila další jednání ke
kontrole, event. k doplnění předepsané dokumentace v počtu 7 602 jednání.
Pracovníci regionálních kanceláří zajišťovali pro všechny žadatele a ke všem programům odborné konzultace, aby žádosti splňovaly všechny stanovené náležitosti a podmínky programů; celkem tak bylo
poskytnuto 12 308 konzultací.
Obdobně probíhalo projednávání žádostí o platbu. V roce 2006 bylo celkem nově přijato z titulu
programů OPPP a OPRLZ 512 žádostí o platbu.

With respect to these newly submitted applications, but also with respect to older applications for
subsidies, further negotiations were held relating to the review of, if applicable, supplementation of the
prescribed documentation, amounting in total to 7,602 meetings.
The regional ofﬁces employees provided expert consultations for all applicants and with respect to all
programs, so that the applications meet all the prescribed requirements and conditions of the relevant
programs; in total, 12,308 consultations were provided.
The negotiations on applications for payment were held in a similar manner. In 2006, there were in
total 512 applications for payment newly received under programs OPPP and OPRLZ.
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K jejich projednání a k projednání dříve podaných žádostí o platbu se uskutečnilo celkem 1 976 jednání
a k problematice plateb obecně 3 275 konzultací.

For the purpose of their negotiation and the negotiation of older applications for payment, there were in
total 1,976 meetings held and 3,275 consultations provided with respect to general issues of payment.

Při ověřování žádostí o platbu se pracovníci regionálních kanceláří účastnili kontrol na místě v celkovém

In the course of reviewing applications for payment, the regional ofﬁces employees attended the total

počtu 172 kontrol.

number of 172 on-site inspections.

Kromě činností na implementaci programů koﬁnancovaných EU se pracovníci regionálních kanceláří podíleli i na získávání zahraničních investorů. Plně v kompetenci regionálních kanceláří proběhlo
124 návštěv, pro potencionální investory připravili 99 nabídek a pro danou agendu připravili 578 dílčích
podkladů.

In addition to its activities in implementation of programs co-ﬁnanced from the EU, the regional ofﬁces
employees participated also in attracting foreign investors. 124 meetings were held fully within the
competence of the regional ofﬁces, 99 offers were prepared for potential investors and 578 partial
supporting materials were prepared for the given agenda.

H O S P O DA Ř E N Í
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ZAHRANIČNÍ ZASTOUPENÍ

REPRESENTATION OFFICES ABROAD

V roce 2006 pokračovalo ve své činnosti osm zahraničních zastoupení CzechInvestu a síť zahraničních
pracovišť byla posílena o druhou kancelář v Německu se sídlem v Mnichově a počet zahraničních
kanceláří tak vzrostl na devět.

In 2006, wight foreign representation ofﬁces of CzechInvest continued in their activities, and the network of foreign workplaces has been strengthened by a second ofﬁce in Germany, seated in Munich,
thus increasing the number of foreign representation ofﬁces to nine.

Jednotlivé kanceláře jsou (s výjimkou Bruselu) obsazeny vždy jedním stálým pracovníkem s tím, že
na mimořádné akce a na kapacitně náročné úkoly přijíždějí do jednotlivých kanceláří podle předem
stanoveného ročního plánu pracovníci z pražského ústředí agentury. V roce 2006 se uskutečnilo
18 takovýchto stáží v rozsahu 403 dny.

Individual ofﬁces have (except for the Brussels ofﬁce) one permanent employee with the employees
from the Prague headquarters of the Agency coming to attend extraordinary events and work on
tasks demanding in terms of capacity and staff based on a pre-deﬁned annual plan. In 2006, there were
18 such secondments in the aggregate duration of 403 days.

V Bruselu má CzechInvest dva zástupce s rozdílnými úkoly; jeden plní klasické úkoly a činnosti spojené
se získáváním zahraničních investic, druhý se specializuje na vytváření a udržování vztahů k orgánům
EU a monitoruje vývoj předpisů EU, zejména ve vztahu k podpoře investic a k rozvoji podnikatelského
prostředí.

In Brussels, there are two CzechInvest representatives with different responsibilities; one performs the usual
tasks and activities related with the acquisition of foreign investments, while the other specialises on establishment and maintenance of contacts with the EU bodies and monitors the development of EU regulations,
in particular with respect to investments support and development of business environment.

Výše nákladů jednotlivých zahraničních zastoupení je velmi závislá na úrovni cen ve zvoleném teritoriu
i rozsahem lokálních marketingových aktivit daných místními podmínkami.

The amount of costs of individual representation ofﬁces abroad very much depends to the general
level of prices in the given country, as well as the scope of the local marketing activities determined
by the local conditions.
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Tab. č. 7 Náklady zahraničních zastoupení / Table No. 7 Costs of representation ofﬁces abroad
Náklady ZZ v roce 2006 / Costs of representation ofﬁces abroad in 2006
Zahraniční zastoupení / Representation ofﬁce abroad

4 572

Paříž / Paris

1 422

Londýn / London

4 940

Hongkong / Hong Kong

4 191

Jokohama / Yokohama

3 246

Kolín n. Rýnem / Cologne

3 940

Mnichov / Munich

2 814

Chicago / Chicago

4 844

California / California

4 936

věcné náklady v zahraničí / Material costs abroad
mzdy / Salaries of representation ofﬁces
pojistné / Insurance
osobní náklady / Personnel costs
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celkem / Total
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Náklady celkem/tis. Kč / Total costs / CZK thousands

Brusel / Brussels

Celá řada prací a akcí uskutečňovaných v místě (teritoriu) našich zahraničních zastoupení je organizována a ﬁnancována z pražského ústředí. Jde především o významné marketingové akce (výstavy, veletrhy, semináře, konference) s účastí CzechInvestu jako vystavovatele nebo spolupořadatele, mailingové

34 905
2 209
944
3 153
38 058
A wide range of works and events taking place at the given location (territory) of our foreign representation ofﬁces is being organised and ﬁnanced from the Prague headquarters. These include in particular
major marketing events (exhibitions, fairs, seminars, conferences) with the participation of CzechInvest as

H O S P O DA Ř E N Í
M A N AG E M E N T

akce a inzerce. V souhrnu činily náklady na podobné akce určené k podpoře aktivit našich zahraničních
zastoupení 4 432 tis. Kč.

an exhibitor or co-organizer, mailing events and advertising. In aggregate, the costs of similar events aimed
at the support of our representation ofﬁces abroad amounted to CZK 4,432 thousand.

CESTOVNÉ

TRAVEL EXPENSES

Ve struktuře nákladů agentury CI ﬁguruje cestovné dlouhodobě jako mimořádně významná položka.
Je to dáno tím, že z předmětu činnosti vyplývá potřeba přímých kontaktů s klienty, ať již jsou to
potenciální zahraniční investoři nebo podnikatelé vyžadující nějakou formu podpory v ČR. V položce
cestovné jsou zahrnuty i náklady na provoz zahraničních zastoupení CI.

In the costs structure of CI Agency, travel expenses represent a crucial item in a long-term perspective. This is caused by the fact that the subject of our activities directly incorporates the need of direct
contacts with our clients, being either potential investors or business men requiring some form of
support in the Czech Republic. The item travel expenses also includes the costs of operation of CI
representation ofﬁces abroad.

Tab. č. 8 Podle jednotlivých skupin nákladů se cestovné za rok 2006 skládá: /
Table No. 8 Broken down by individual groups of costs, travel expenses for 2006 comprise the following:
cestovné – skupina nákladů / Travel expenses – group of costs
cestovné – tuzemské náklady / Travel expenses – domestic costs

tis. Kč / CZK thousands
3 364

cestovné v nákladech zahraničních zastoupení / Travel expenses as costs of representation ofﬁces abroad

34 906

zahraniční pracovní cesty individuální / Foreign business trips – individual

13 558

příspěvek na ubytování / Accommodation contribution
celkem / Total

1 396
53 224
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Pracovní náplní zahraničních cest jsou:
– přímé kontakty s vybraným okruhem zahraničních investorů,
– účast na zahraničních veletrzích a seminářích, u vybraných akcí s přímou účastí CzechInvestu (stánek,
prezentace),
– několikatýdenní stáže pracovníků z Prahy na posílení kapacit zahraničních zastoupení pro vybrané
marketingové akce,
– periodické kontroly hospodaření stavu majetku, dokladů a vedení účetnictví zahraničních kanceláří.

Job description at foreign business trips:
– direct contacts with selected circle of foreign investors,
– attendance of foreign fairs and seminars, in the case of selected events with direct participation of
CzechInvest (stand, presentation),
– several-week secondments of employees from Prague to strengthen the capacity of representation
ofﬁces abroad for the purpose of selected marketing events,
– periodic reviews of the management, assets and liabilities, documents and accounts of representation
ofﬁces abroad.

Tab. č. 9 Zahraniční cesty zaměstnanců a externích pracovníků CI v roce 2006 činily: / Table No. 9 Foreign business trips of employees and external workers of CI in 2006:

Celkem / Total
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Počet cest / Number of trips

Počet dní / Number of days

437

2718
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OBRÁTKOVÉ FONDY PHARE

TURNOVER FUNDS PHARE

Na základě opatření č. 15/2006 ministra průmyslu a obchodu k programům Malé půjčky a Obnova
došlo k 30. 6. 2006 k převodu činností zajišťovaných CzechInvestem u programů Malé půjčky Phare,
Malé půjčky 1992, Malé půjčky SR 2000, Malé půjčky SR 2001–2004, Obnova 1997 a Obnova 2002 na
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Pursuant to the Directive No. 15/2006 of the Ministry of Industry and Commerce with respect to the
programs “Small Loans” and “Revitalisation”, the activities ensured by CzechInvest within the framework of the programs “Small Loans Phare”, “Small Loans 1992”, “Small Loans SR 2000”, “Small Loans
SR 2001–2004”, “Revitalisation 1997” and “Revitalisation 2002” were transferred, as of 30 June 2006,
to the Ministry of Industry and Commerce.

Finanční prostředky těchto programů byly prozatím ponechány na bankovních účtech CzechInvestu.
Czechinvest provádí převody z těchto účtů podle dispozic MPO.
V působnosti CzechInvestu zůstaly Obrátkové fondy Technos Phare a Start. Pro zajištění aktuální potřeby ﬁnančních prostředků na podporu projektů v programu Kredit byly provedeny tyto převody ﬁnančních prostředků do ČMZRB:

program / Program
Obnova 2002 / Revitalisation 2002

The funds of these programs were left, for the time being, on bank accounts of CzechInvest. Czechinvest transfers funds from these accounts pursuant to the instructions of the Ministry of Industry and
Commerce.
CzechInvest retained the Turnover Funds Technos Phare and Start within its responsibilities. In order to
ﬁnd out the current need of money for the support of projects in the Credit program, the following
transfers of funds to ČMZRB took place:
částka / Amount
61 000 000

Datum převodu / Transfer date
2. 1. 2007

Obnova 2002 – úvěry / Revitalisation 2002 – loans

10 000 000

29. 12. 2006

Technos / Technos

11 464 460,22

28. 12. 2006

27 535 539,78

5. 1. 2007

Start / Start
Celkem / Total

110 000 000
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Fond / Fund

počáteční zůstatek / Initial balance

konečný zůstatek / Final balance

51 855 999,07

51 192 058,81

Technos Phare / Technos Phare
Malé půjčky – staré / Small loans – old

9 199 287,65

–

108 816 531,25

–

Obnova 1997 / Revitalisation 1997

6 483 480,91

–

Obnova 2002 / Revitalisation 2002

110 209 184,90

–

Start / Start

182 415 562,29

151 958 635,54

Celkem / Total

468 980 046,07

Malé půjčky – 99 / Small loans – 99

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
PROVIDING INFORMATION

P O S K Y TO V Á N Í I N F O R M A C Í
P R O V I D I N G I N F O R M AT I O N

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

PROVIDING INFORMATION PURSUANT TO ACT NO. 106/1999 COLL.

Agentura CzechInvest v roce 2006 v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím:
– přijala18 podaných žádostí o informace a vydala 10 rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
– přijala čtyři odvolání proti rozhodnutí, o odvoláních rozhoduje nadřízený orgán – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
– přijala čtyři stížnosti podané podle § 16a – stěžovatel se ve všech případech domáhá poskytnutí kopie
vybraných informací ze spisu, který vede agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pro
projekt společnosti ENKI, o.p.s.,
– č. j. 08549/06/D/VR/HON – vydáno rozhodnutí o částečném odepření informace, žadatel dostal
úplný seznam žádaných informací mimo informací vyloučených z poskytování dle § 11 zákona,
– č. j. 05624/06/D/DRP/SKO – stížnost byla postoupena nadřízenému orgánu – MPO,
– č. j. 05624-3/06/D/DRP/SKO – stížnost byla postoupena nadřízenému orgánu – MPO,
– č. j. 05551/06/D/DRP/SKO – vydáno rozhodnutí o částečném odepření informace, žadatel dostal
úplný seznam žádaných informací mimo informací vyloučených z poskytování dle § 11 zákona,
– soud nevynesl ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí CzechInvestu jako povinného subjektu
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace žádné pravomocné rozhodnutí. Tedy CzechInvest nebyl
nucen vynaložit v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádné prostředky.

In 2006, CzechInvest Agency took the following steps in connection with provision of information
pursuant to Act No. 106/1999 Coll., on free access to information:
– it received 18 applications for information and issued 10 decisions on application rejection,
– it received 4 appeals against its decisions, the decisions on appeals are adopted by the superior body
– Ministry of Industry and Commerce of the Czech Republic,
– received 4 complaints submitted pursuant to Section 16a – the complainant in all cases requests the
provision of a copy of selected information from the ﬁle administered by the Agency for Business
and Investment Support – CzechInvest – with respect to the project of the company ENKI, o.p.s.,
– ref. no. 08549/06/D/VR/HON – issued decision on partial withholding of information, the applicant
received complete list of requested information, except for information excluded from provision
pursuant to Section 11 of the Act,
– ref. no. 05624/06/D/DRP/SKO – complaint submitted to superior body – Ministry of Industry and
Commerce;
– ref. no. 05624-3/06/D/DRP/SKO – complaint submitted to superior body – Ministry of Industry
and Commerce,
– ref. no. 05551/06/D/DRP/SKO – issued decision on partial withholding of information, the applicant received complete list of requested information, except for information excluded from
provision pursuant to Section 11 of the Act,
– The court has not issued any legally effective decision with respect to reviewing the lawfulness of the
decision of CzechInvest, as the obliged entity, on rejection of an application for information provision
of information. Thus, CzechInvest has not been forced to expend any money in connection with
litigation relating to the rights and obligations pursuant to the Act on Free Access to Information.
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WEBOVÉ STRÁNKY

WEB SITES

CzechInvest umožňuje veřejnosti získání informací z několika zdrojů, jedním z nejvyužívanějších byly
v roce 2006 internetové stránky, které měsíčně využilo průměrně 30 000 návštěvníků a kde podnikatelé mohli najít řadu zajímavostí, aktuálních zpráv a novinek či např. vyhledat poslední statistiky a seznam
podpořených ﬁrem v rámci OPPP.

CzechInvest allows the public to obtain information from several sources, one of the most frequently
used in 2006 being the web sites used in average by 30,000 visitors per month where entrepreneurs
could ﬁnd a number of interesting articles, up-to-date information and news or, for example, ﬁnd the
latest statistics and a list of companies supported within OPPP.

HOT LINKA

HOT LINE

Na bezplatné telefonní informační lince Operačního programu Průmysl a podnikání (800 800 777) analytici strukturálních fondů přijali a zodpověděli za loňský rok přibližně
4 500 dotazů. Dalším podstatným nástrojem k předávání
informací bylo pořádaní akcí v regionech ČR, jako jsou
semináře, konzultace, kulaté stoly apod.

The free information telephone line of the “Industry and
Business” Operations Program (OPPP) (800 800 777) received approximately 4,500 inquiries in the past year that
were answered by the structural funds analysts. Another
important tool for information distribution were various
events held in the regions of the Czech Republic, such as
seminars, consultations, round table discussions, etc.

P O S K Y TO V Á N Í I N F O R M A C Í
P R O V I D I N G I N F O R M AT I O N

AKCE

EVENTS

V roce 2006 CzechInvest připravil zhruba 40 akcí a na dalších cca 80 vystupovali jeho zástupci jako
hosté. Významnou událostí v tomto roce bylo uspořádání Mezinárodní klastrové konference v Brně,
kterou navštívilo okolo 300 účastníků.

In 2006, CzechInvest prepared approximately 40 events and its representatives participated as guests
at approximately 80 other events. An important event of this year was organising an International
Cluster Conference in Brno, that was visited by some 300 participants.

Agentura CzechInvest prezentovala své služby i na dvou mezinárodních veletrzích – Mezinárodním
strojírenském veletrhu (MSV) a Mezinárodním veletrhu informačních a komunikačních technologií
INVEX.

CzechInvest Agency presented its services also at two international fairs – International Engineering
Fair (IEF) and International Fair of Information and Communication Technologies INVEX.

Dlouhou tradici má Investor roku, který CzechInvest ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční investice AFI pořádá od roku 2000. Loni proběhl také šestý ročník Průmyslové zóny roku. V roce 2006
se poprvé uskutečnilo slavnostní předání cen Podnikatelský projekt roku, které rozšířilo paletu akcí
pořádaných CzechInvestem na magickou trojku. Podnikatelský projekt roku, Průmyslová zóna roku
a Investor roku jsou příležitostí, jak upozorňovat na významné investiční a podnikatelské projekty
a motivovat k jejich následování.

Investor of the Year is an award with long tradition, organised since 2000 by CzechInvest in cooperation with the Association for Foreign Investment (AFI). Last year, the award of Industrial Zone
of the Year was organised for the sixth time. In 2006, the award Business Project of the Year was
granted for the ﬁrst time, increasing the number of awards granted by CzechInvest to the magic
threesome. The Business Project of the Year, Industrial Zone of the Year and Investor of the Year
represent opportunities to point out signiﬁcant investment and business projects and motivate
others to follow them.

KOMUNIKACE S MÉDII

COMMUNICATION WITH THE MEDIA

CzechInvest vydal během roku 2006 celkem 134 tiskových zpráv. Většina z nich (66) byla věnována
podpoře podnikání. Informovali jsme o úspěšných ﬁrmách, které získaly dotaci z evropských fondů,
a přinášeli příklady jedinečných projektů, které vymysleli čeští podnikatelé. Na téma investic se zaměřilo
54 tiskových zpráv. Tyto aktuality jsou určeny v první řadě novinářům. Prostřednictvím internetových
stránek CzechInvestu si je může přečíst i široká veřejnost.

In the course of 2006, CzechInvest issued in total 134 press releases. Most of them (66) dealt with
business support. We informed about successful companies that received subsidies from European
funds and we pointed out examples of unique projects created by Czech entrepreneurs. The issue
of investments was discussed in 54 press releases. These news are primarily addressed to journalists.
However, general public can read them as well, on the web sites of CzechInvest.
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KONTAKTY
CONTACTS

K O N TA K T Y
C O N TA C T S

CENTRÁLA CZECHINVESTU
Štěpánská 15
Praha 2
120 00
info@czechinvest.org
tel.: 296 342 500
fax: 296 342 502

REGIONÁLNÍ KANCELÁŘE
Regionální kancelář pro Jihočeský kraj
ceskebudejovice@czechinvest.org
tel.: 387 962 413, 387 962 414
fax: 387 962 424
Husova 5
370 01 České Budějovice
Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj
brno@czechinvest.org
tel.: 543 422 780–785
fax: 543 422 795
Spielberk Ofﬁce Centre
Holandská 3 (Vila K – 4. patro)
639 00 Brno
Regionální kancelář pro Karlovarský kraj
karlovyvary@czechinvest.org
tel.: 353 116 226, 353 116 222
fax: 353 116 301
budova Stavoprojektu, Na Vyhlídce 53
360 01 Karlovy Vary

Regionální kancelář pro kraj Vysočina
jihlava@czechinvest.org
tel.: 567 155 197, 567 155 198
fax: 567 300 703
Komenského 31
586 01 Jihlava
Regionální kancelář pro Královéhradecký
kraj
hradeckralove@czechinvest.org
tel.: 495 817 557, 495 817 558
fax: 495 817 556
budova Krajského úřadu
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové
Regionální kancelář pro Liberecký kraj
liberec@czechinvest.org
tel.: 482 710 353, 482 710 065
fax: 485 105 517
nám. Dr. E. Beneše 4/12
460 01 Liberec
Regionální kancelář pro Moravskoslezský
kraj
ostrava@czechinvest.org
tel.: 595 198 480–4
fax: 595 198 488
Nádražní 923/118
702 00 Ostrava

CZECHINVEST HEADQUARTERS
Štěpánská 15
Prague 2
120 00
info@czechinvest.org
tel.: 296 342 500
fax: 296 342 502

REGIONAL OFFICES
Regional ofﬁce for South Bohemia Region
ceskebudejovice@czechinvest.org
tel.: 387 962 413, 387 962 414
fax: 387 962 424
Husova 5
370 01 České Budějovice
Regional ofﬁce for South Moravia Region
brno@czechinvest.org
tel.: 543 422 780–785
fax: 543 422 795
Spielberk Ofﬁce Centre
Holandská 3 (Vila K – 4. patro)
639 00 Brno
Regional ofﬁce for Karlovy Vary Region
karlovyvary@czechinvest.org
tel.: 353 116 226, 353 116 222
fax: 353 116 301
Stavoprojekt building, Na Vyhlídce 53
360 01 Karlovy Vary

Regional ofﬁce for Vysočina (Highlands)
Region
jihlava@czechinvest.org
tel.: 567 155 197, 567 155 198
fax: 567 300 703
Komenského 31
586 01 Jihlava
Regional ofﬁce for Hradec Králové Region
hradeckralove@czechinvest.org
tel.: 495 817 557, 495 817 558
fax: 495 817 556
Regional Authority building
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové
Regional ofﬁce for Liberec Region
liberec@czechinvest.org
tel.: 482 710 353, 482 710 065
fax: 485 105 517
Nám. Dr. E. Beneše 4/12
460 01 Liberec
Regional ofﬁce for Moravia-Silesia
Region
ostrava@czechinvest.org
tel.: 595 198 480–4
fax: 595 198 488
Nádražní 923/118
702 00 Ostrava
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Regionální kancelář pro Olomoucký
kraj
olomouc@czechinvest.org
tel.: 587 332 186, 587 332 187, 587 332 190
fax: 587 332 195
Jeremenkova 40 B
772 00 Olomouc

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

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

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

Regional ofﬁce for Pardubice Region
pardubice@czechinvest.org
tel.: 466 616 144
fax: 466 616 702
Palác Hybských
Nám. Republiky 56
530 02 Pardubice

Regional ofﬁce for Ústí Region
ustinadlabem@czechinvest.org
tel.: 475 201 158, 475 200 960
fax: 475 201 135
Mírové náměstí 34
400 02 Ústí nad Labem

Regionální kancelář pro Zlínský kraj
zlin@czechinvest.org
tel.: 573 776 260
fax: 573 776 265
23. budova areálu Svit
Vavrečkova 5262
761 01 Zlín

Regional ofﬁce for Pilsen Region
plzen@czechinvest.org
tel.: 378 226 630–1
fax: 378 226 632
Business Centre Bohemia Plzeň
Anglické nábřeží 1
301 00 Plzeň

Regional ofﬁce for Zlín Region
zlin@czechinvest.org
tel.: 573 776 260
fax: 573 776 265
23rd building of Svit complex
Vavrečkova 5262
761 01 Zlín

Regionální kancelář pro Plzeňský kraj
plzen@czechinvest.org
tel.: 378 226 630–1
fax: 378 226 632
Business Center Bohemia Plzeň
Anglické nábřeží 1
301 00 Plzeň

VÝRO
VÝROČNÍ
V
OČNÍ
OČ
Č Z
ZPRÁVA
CZ
ZECHINVEST
C
CHIN
ANNUAL
NNU REPORT
CZECHIN
ECH
HINVE
VEST

2006
66
66

Regional ofﬁce for Olomouc Region
olomouc@czechinvest.org
tel.: 587 332 186, 587 332 187, 587 332 190
fax: 587 332 195
Jeremenkova 40 B
772 00 Olomouc

Regional ofﬁce for Central Bohemia and
Prague Region
praha@czechinvest.org
tel.: 234 703 555
fax: 234 703 566
Štěpánská 14
110 00 Prague 1
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ZAHRANIČNÍ ZASTOUPENÍ
Benelux a Evropská unie
benelux@czechinvest.org
tel.: +32 2 2139470
fax: +32 2 2139471
tel.: +32 2 2139470
fax: +32 2 2139471
Rue Trone 60
1050 Brusseles
Belgium
Britsko-irská kancelář
london@czechinvest.org
tel.: +44-20-7291 4610
fax: +44-20-7291 4612
1 Harley Street
London W1G 9QD
United Kingdom
Francouzská kancelář
paris@czechinvest.org
tel.: +33 1 56 24 87 72
fax: +33 1 56 24 87 73
Centre tchèque
18, rue Bonaparte
F – 75006 Paris
France

REPRESENTATION OFFICES ABROAD
Japonská kancelář
yokohama@czechinvest.org
tel.: +81-45-222 2075
fax: +81-45-222 2076
6th Fl. Yokohama World Porters
2-2-1 Shinko, Naka-ku
Yokohama, 231-0001
Japan
Jihovýchodní Asie – Hongkong
southeast-asia@czechinvest.org
tel.: +852-2530 8806
fax: +852-2530 8136
Room 2207-9
Tower II, Lippo Centre
89 Queensway, Admiralty
Hong Kong
Německá kancelář – Kolín nad Rýnem
koeln@czechinvest.org
tel.: +49-221-1612 145
fax: +49-221-1612 227
Hansaring 61
50670 Köln
Deutschland

Benelux and European Union
benelux@czechinvest.org
tel.: +32 2 2139470
fax: +32 2 2139471
tel.: +32 2 2139470
fax: +32 2 2139471
Rue Trone 60
1050 Brussels
Belgium
British-Irish Ofﬁce
london@czechinvest.org
tel.: +44-20-7291 4610
fax: +44-20-7291 4612
1 Harley Street
London W1G 9QD
United Kingdom
French Ofﬁce
paris@czechinvest.org
tel.: +33 1 56 24 87 72
fax: +33 1 56 24 87 73
Centre tchèque
18, rue Bonaparte
F – 75006 Paris
France

Japanese Ofﬁce
yokohama@czechinvest.org
tel.: +81-45-222 2075
fax: +81-45-222 2076
6th Fl. Yokohama World Porters
2-2-1 Shinko, Naka-ku
Yokohama, 231-0001
Japan
South-East Asia – Hong Kong
southeast-asia@czechinvest.org
tel.: +852-2530 8806
fax: +852-2530 8136
Room 2207-9
Tower II, Lippo Centre
89 Queensway, Admiralty
Hong Kong
German Ofﬁce – Cologne
koeln@czechinvest.org
tel.: +49-221-1612 145
fax: +49-221-1612 227
Hansaring 61
50670 Köln
Deutschland
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Německá kancelář – Mnichov
eva.bernardova@czechinvest.org
tel.: +49-89-99216362
fax: +49-89-99216366
Feringastrasse 6
85774 München
Deutschland
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USA – Chicago
chicago@czechinvest.org
tel.: +1-312-2450180
fax: +1-312-2450183
Suite 938
222 The Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
U.S.A.

German Ofﬁce – Munich
eva.bernardova@czechinvest.org
tel.: +49-89-99216362
fax: +49-89-99216366
Feringastrasse 6
85774 München
Deutschland

USA – Chicago
chicago@czechinvest.org
tel.: +1-312-2450180
fax: +1-312-2450183
Suite 938
222 The Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
U.S.A.

POZNÁMKY
COMMENTS
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