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Úvodní slovo  
generálního  
ředItele  
czechInvestu

Milí čtenáři,

zajisté jste si všimli, že tradiční úvodní fráze „právě držíte 
v rukách výroční zprávu agentury CzechInvest“ je už 
minulostí, pokud jste si ji tedy sami nevytiskli. rok 2012 
byl pro CzechInvest rokem plným změn, výroční zprávu 
nevyjímaje. Šetříme lesy a snažíme se jít, jak se říká, s dobou. 
Doufám, že tuto změnu přivítáte kladně, stejně tak jako čeští 
podnikatelé kvitují to, že mohou získat dotaci z operačního 
programu podnikání a inovace bez šanonů plných různých 
papírů, které by museli CzechInvestu předkládat.

rok 2012 byl pro CzechInvest výjimečný. agentura oslavila 
dvacáté výročí své existence, což v řeči čísel znamená 
zprostředkování více než dvou tisícovek investičních 
projektů za 741 miliard korun a 241 tisíc nových pracovních 
míst a také 80 miliard korun proplacených českým 
podnikatelům z fondů EU. Musela se ale rovněž vyrovnat 
s problémy, které na ni vrhly špatné světlo. vedení 
CzechInvestu se však velmi rychle stabilizovalo a agentura 
poskytovala dál všechny služby, jejichž kvalitu dění uvnitř 
agentury neovlivnilo. Jak se CzechInvestu v loňském roce 
dařilo, se můžete přesvědčit na následujících stránkách. 

na tomto místě bych rád alespoň zmínil rekordní počet 
investičních projektů, které agentura CzechInvest 
zprostředkovala. rekordní byl i počet přijatých žádostí 
o investiční pobídky, k čemuž významně přispěla novela 
zákona o investičních pobídkách, kterou jsme pomohli 
prosadit. Dále se můžete například podívat na to, kolik 
projektů českých podnikatelů získalo dotaci z operačního 
programu podnikání a inovace. operační program se 
bez nadsázky řadí mezi nejúspěšnější evropské dotační 
programy v české republice, což nás samozřejmě velice 
těší. 

v loňském roce se rovněž zrodil plán sloučení 
CzechInvestu s agenturou CzechTrade. Má to svoji 
logiku, většina velkých investorů, se kterými CzechInvest 
spolupracuje, se řadí i mezi největší exportéry. začali 
jsme proto posilovat naše regionální kanceláře, na které 
se už můžete obracet i s exportní tematikou. naším cílem 
je optimalizace služeb pro podnikatele v oblasti exportu, 
investičních pobídek a podpory podnikání a inovací na 
jednom místě. Toť výzva pro rok 2013.

přeji příjemné čtení!

petr očko
ředitel sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu
pověřený řízením agentury CzechInvest 
srpen 2012 až srpen 2013



1. místo ABA-Invest in Austria (Rakousko)

2. místo Agentura CzechInvest 

3. místo Agentura Austrade (Austrálie)

NejlePší weBové stRáNky  
INvestIčNíCh AgeNtuR
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hlavní čInnostI

agentura CzechInvest je státní příspěvkovou organizací 
podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu čr. 
zahraničním investorům a domácím podnikatelům nabízí 
zdarma množství služeb, jejichž prostřednictvím podporuje 
konkurenceschopnost české ekonomiky  
a pomáhá vytvářet příznivé podnikatelské prostředí pro 
příliv zahraničních investic do české republiky. příchozím 
zahraničním investorům nabízí služby následné péče a snaží 
se co nejvíce uspokojovat poptávku po podnikatelských 
nemovitostech. Je výhradní organizací, která smí 
nadřízeným orgánům předkládat žádosti  
o investiční pobídky. obecně usiluje o neustálé zvyšování 
konkurenceschopnosti české ekonomiky, podporuje malé 
a střední podnikatele, inovace a rozvoj podnikatelské 
infrastruktury vůbec. podporuje české firmy, které mají 
zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních 
společností. zajišťuje činnosti spojené s přípravou, 
vyhlašováním a s administrací projektů podporovaných  
z prostředků Evropské unie i ze státního rozpočtu. 

Klíčovými oblastmi jsou pro CzechInvest především 
aplikovaný výzkum a vývoj, inovace, IT a vývoj softwaru, 
strategické služby, life sciences, čisté technologie, 
elektrotechnika a elektronika, přesné strojírenství, 
nanotechnologie, letecký, kosmický a automobilový 
průmysl. 
Své regionální pobočky má agentura také ve třinácti 
krajských městech české republiky, které realizují veškeré 
činnosti poskytované agenturou v rámci daného regionu.

o czechInvestu
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organIzační struktura

o czechInvestu

GEnErální řEDITEl

náměstek  
pro vnitřní  
záležitosti

Divize  
vnitřních služeb

Divize  
investice

Divize  
regiony

náměstek  
pro podporu  

podnikání

odbor  
interního auditu

odbor  
legislativně právní

Kancelář  
generálního ředitele

Statutární náměstek 
generálního  

ředitele

Divize  
strukturální fondy

Divize finanční

Informace dle zákona č. 106/1999 sb., 
o svobodném přístupu k informacím

Rok 2012 

Doručené žádosti o informace: 8 

Poskytnuté informace: 3

Odložené žádosti o informace: 2

Částečně poskytnuté informace: 1

Zamítnuté žádosti o informace: 2

Nebyla doručena žádná stížnost ani odvolání.
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o czechInvestu

personální Informace – počty zamĚstnanců

členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. prosinci 2012

věk Muži Ženy Celkem %

Do 20 let 0 0 0 0

21 až 30 let 34 98 132 58,67

31 až 40 let 29 27 56 24,89

41 až 50 let 4 11 15 6,67

51 až 60 let 6 7 13 5,78

61 a více let 7 2 9 4,00

Celkem 80 145 225

% 35,56 64,44 100 100

členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. prosinci 2012

Muži Ženy Celkem %

Základní 0 0 0 0

Vyučen(a) 0 0 0 0

Střední odborné 0 0 0 0

Úplné střední 4 11 15 6,67

Úplné střední odborné 3 24 27 12,00

Vyšší odborné 6 10 16 7,11

Vysokoškolské 67 100 167 74,22

Celkem 80 145 225 100

DOSažeNé  
VZDěláNí Našich 

ZaměStNaNců

Úplné střední 6,67 %

Úplné střední odborné 12,00 %

vyšší odborné 7,11 %

vysokoškolské 74,22 %
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celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2012

Počet

Nástupy 28

Odchody 41

trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k 31. prosinci 2012

Počet %

Do 5 let 191 84,89

6 až 10 let 22 9,78

11 až 15 let 7 3,11

16 až 20 let 5 2,22

Nad 20 let 0 0

Celkem 225 100

o czechInvestu
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(v tis. kč)



Výroční zpráva 2012
CZECHINVEST12 | 

Hospodaření agentury s finančními prostředky za rok 2012 
skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši  
3 968 557 Kč. 

v roce 2012 agentura CzechInvest zabezpečovala svěřené 
úkoly v plném rozsahu, kromě administrace operačního 
programu podnikání a inovace (oppI) a operačního 
programu lidské zdroje a zaměstnanost (oplzz) EDUCa 
se agentura zapojila do mnoha dalších projektů (oppI 
Sa Czechaccelerator, oppI Sa CzechEkoSystem, oplzz 
Efektivní financování agentury CI, Efektivní řízení agentury 
CI a zefektivnění výkonu státní správy v oblasti průmyslu  
a podpory exportu, ClusterCoop, Centramo, SpInnET).

vývoj nákladů

Meziroční pokles nákladů mezi roky 2011 a 2012 činil 
téměř 8 %. Ke snížení nákladů došlo z několika důvodů. 
Jedním z nich bylo snížení příspěvku na provoz o částku 
8 000 000 Kč formou rozpočtového opatření, kdy se 
jednalo o finanční prostředky, které byly vázány v souladu 
s Usnesením vlády č. 178, ze dne 21. března 2012. 
Dále pak došlo k úsporám v důsledku restrukturalizace 
sítě zahraničních zastoupení agentury CzechInvest na 
základě opatření ministra průmyslu a obchodu č. 5/2012. 
K výraznému poklesu nákladů oproti roku 2011 došlo 
také v oblasti realizace akcí z programu na podporu 
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a v oblasti 
projektu oplzz zefektivnění výkonu státní správy. 

vývoj celkových nákladů v letech 2006–2012

  

hospodaření  
czechInvestu

Rok

skutečné 
náklady

tis. kč

Přírůstek nákladů vývoj v %

Meziročně
tis. kč

k výchozímu roku
tis. kč

Meziročně
%

k výchozímu roku
%

2006 436 218 100

2007 372 243 -63 975 -63 975 -14,7 85,3

2008 383 199 10 956 -53 019 2,9 87,8

2009 383 317 118 -52 901 0,031 87,9

2010 341 858 -41 459 -94 360 -10,8 78,4

2011 382 741 40 883 -53 477 12,0 87,7

2012 352 484 -30 257 -83 734 -7,9 80,8

0 50 100 150 200 250 300 400 500

VýVOj celkOVých 
NáklaDů V letech 

2006–2012 
(v tis. kč)

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

      352 484

                382 741

   341 858

                383 317

                383 199

             372 243

                                 436 218
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struktura a meziroční vývoj nákladů

Účet Název položky

skutečnost v tis. kč struktura v % vývoj v %
2012–2011

Rozdíl
2012–20112011 2012 2011 2012

501 Spotřeba materiálu 9 477 6 169 2,5 1,8 65,1 -3 308

502 Spotřeba energie 3 387 4 189 0,9 1,2 123,7 802

511 Opravy a udržování 3 927 2 914 1,0 0,8 74,2 -1 013

512 cestovné 19 732 14 834 5,2 4,2 75,2 -4 898

513 Náklady na reprezentaci 1 518 1 709 0,4 0,5 112,6 192

518 Ostatní služby 140 208 107 909 36,6 30,6 77,0 -32 299

521 mzdové náklady 90 970 93 064 23,8 26,4 102,3 2 094

524 Zákonné sociální pojištění 30 857 31 144 8,1 8,8 100,9 286

527 Zákonné sociální náklady 892 897 0,2 0,3 100,5 5

528 jiné sociální náklady 1) 307 0 0,1 0,0 0,0 -307

538 jiné daně a poplatky 0 62 0,0 0,0  62

548 tvorba fondů 0 233 0,0 0,1  233

549 Ostatní náklady z činnosti 2 383 2 111 0,6 0,6 88,6 -272

551 Odpisy dlouhodobého majetku 75 852 84 688 19,8 24,0 111,6 8 836

553 Zůstatková cena prodaného Dhm 0 214 0,0 0,1  214

555 tvorba a zúčtování rezerv 3 000 1 438 0,8 0,4 47,9 -1 562

557 Náklady z odepsaných pohledávek 0 1 0,0 0,0  1

558 Náklady z DDm 0 580 0,0 0,2  580

hospodaření  
czechInvestu

1) Účet 528 v roce 2011 jiné sociální náklady změněn v roce 2012 na 521 040 – Náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.
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hospodaření  
czechInvestu

Účet Název položky

skutečnost v tis. kč struktura v % vývoj v %
2012–2011

Rozdíl
2012–20112011 2012 2011 2012

562 Úroky 0,003 0,045 0,0 0,0 1 784,6 0,043

563 kurzové ztráty 230 329 0,1 0,1 143,0 99

 Náklady celkem 382 741 352 484 100 100 92,1 -30 257

645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 0 0 0,0 0,0 0,0 0

646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 170 233 0,0 0,1 136,9 63

648 Čerpání fondů 60 068 5 833 15,5 1,6 9,7 -54 234

649 Ostatní výnosy z činnosti 2 876 -1 480 0,7 -0,4 -51,4 -4 356

662 Úroky 39 41 0,0 0,0 103,5 1

663 kurzové zisky 1 119 411 0,3 0,1 36,7 -708

664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0 214 0,0 0,1  214

671 Výnosy ústředních rozpočtů z transferů 324 043 351 201 83,4 98,5 108,4 27 158

 výnosy celkem 388 316 356 453 100 100 91,8 -31 863



Počet zPRostředkovANýCh 
INvestIčNíCh PRojektů

56 projektů výrobní činnosti 

158 projektů strategických služeb

136 technologických center 

350
celkem
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InvestIce roku 2012

Statistiky – investice 16
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vývoj investičních projektů zprostředkovaných v letech 1993–2012

Rok Počet projektů Investice celkem (mil. Czk) Investice celkem (mil. usd) Pracovní místa

1993 2 361,39 12,50 570

1994 7 2 131,99 71,00 1 392

1995 6 2 260,10 80,90 1 243

1996 5 5 216,76 196,20 1 865

1997 5 1 624,00 59,39 872

1998 16 28 621,17 850,65 4 164

1999 23 15 259,34 525,73 5 576

2000 58 94 164,97 2 623,03 19 947

2001 55 54 690,05 1 459,80 13 179

2002 57 61 714,92 1 748,94 15 862

2003 65 35 850,80 1 185,35 12 218

2004 138 55 595,14 2 187,14 21 948

2005 153 77 470,00 3 299,78 21 998

2006 176 114 617,00 4 710,67 34 824

2007 196 70 954,00 3 532,23 30 598

2008 208 27 859,64 1 666,88 14 315

2009 186 16 888,91 875,87 5 769

2010 209 16 247,87 822,70 9 423

2011 233 33 665,83 1 895,07 12 617

2012 350 26 077,10 1 323,54 12 326

Celkem 2 148 741 270,96 29 127,37 240 706

top 10 investoři dle výše investice v roce 2012

Investor sektor

výše 
investice 
(mil. Czk)

Pracovní 
místa Region lokalita

automotive lighting s.r.o.
Výroba dopravních 

prostředků
2 360,00 312 Vysočina Střítež, Pávov

mondi štětí White Paper a.s.
Dřevozpracující a 

papírenský
1 788,50 74 Ústecký kraj štětí

tŘiNecké želeZáRNY, a.s. Strojírenský 670,00 55
moravskoslezský 

kraj
třinec

Faurecia exhaust  
Systems, s.r.o.

Výroba dopravních 
prostředků

663,25 587 Středočeský kraj
Plazy, Bezděčín, 

kosmonosy

toray textiles  
central europe, s.r.o.

Ostatní 628,00 50 Olomoucký kraj Prostějov

Dura automotive cZ, k.s.
Výroba dopravních 

prostředků
540,32 80 jihočeský kraj Blatná

Drylock technologies s.r.o. Ostatní 501,50 135 liberecký kraj
hrádek nad 

Nisou

cROmODORa WheelS 
s.r.o.

Výroba dopravních 
prostředků

400,00 40
moravskoslezský 

kraj
mošnov

Fischer automotive  
systems s.r.o.

Výroba dopravních 
prostředků

312,16 150 jihomoravský kraj
ivanovice na 

hané

ljunghall s.r.o.
kovodělný a 

kovozpracující
286,73 105 Středočeský kraj Čáslav

InvestIce  
roku 2012 OD ROku 2012 eViDuje ageNtuRa cZechiVeSt DVa DRuhY StatiStik, kDY ODDěluje PROjektY ČeRPající DOtace Z FONDů 

eu a PŘímé ZahRaNiČNí a tuZemSké iNVeStice. Dále jSOu iNVeStiČNí PROjektY NOVě ROZDělOVáNY Na NOVě PŘíchOZí, teDY tY, 
kteRé Se SkuteČNě PODaŘilO Ze ZahRaNiČí PŘilákat, a exPaNZe V ČR ZaVeDeNých SPOleČNOStí. jiNak je ROVNěž POhlížeNO

 Na PůVOD iNVeStice, kDY už NeNí ROZhODující míStO iNVeStice (u exPaNZí je tO ČR), ale SíDlO mateŘSké SPOleČNOSti. FiNaNČNí 
PROStŘeDkY Na exPaNZe tOtiž V DRtiVé VětšiNě PŘíPaDů PŘicháZejí Ze ZahRaNiČí.
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počet investičních projektů celkem zprostředkovaných dle regionů

Region Počet projektů
výše investice  

(mil. Czk)
výše investice  

(mil. usd) Pracovní místa

jihomoravský kraj 79 1 578,65 80,35 1 971

Středočeský kraj 62 3 636,31 184,69 2 302

moravskoslezský kraj 44 2 652,82 135,06 1 139

Ústecký kraj 30 2 935,42 148,83 1 218

Zlínský kraj 25 2 354,26 119,10 702

Pardubický kraj 19 855,09 43,55 798

Olomoucký kraj 17 1 474,35 74,99 448

Plzeňský kraj 17 1 327,52 67,78 1 499

Vysočina 15 4 336,53 219,36 953

jihočeský kraj 11,5 800,59 40,76 213

královéhradecký kraj 11 2 723,56 137,88 166

liberecký kraj 10,5 1 194,04 60,62 530

hl. m. Praha 7 195,21 9,90 376

karlovarský kraj 2 12,74 0,66 12

Celkem 350 26 077,10 1 323,54 12 326

tuzemské a přímé zahraniční investice dle regionů

Region Počet projektů
výše investice  

(mil. Czk)
výše investice  

(mil. usd) Pracovní místa

hl. m. Praha 7 195,21 9,90 376

jihočeský kraj 3 809,36 41,22 151

jihomoravský kraj 11 853,12 43,27 941

královéhradecký kraj 2 2 543,40 128,58 50

liberecký kraj 4 845,97 42,88 356

moravskoslezský kraj 10 2 100,25 106,73 732

Olomoucký kraj 5 1 275,72 64,76 354

Pardubický kraj 6 429,97 21,74 576

Plzeňský kraj 4 673,29 34,14 1 187

Středočeský kraj 8 2 207,26 111,67 1 462

Ústecký kraj 13 2 749,71 139,38 1 001

Vysočina 3 3 972,60 200,84 732

Zlínský kraj 5 1 716,70 86,79 353

Celkem 81 20 372,56 1 031,90 8271

InvestIce  
roku 2012

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

POČet PRacOVNích míSt 
VYtVOŘeNých iNVeStiČNími 

PROjektY Dle RegiONů celkem

Středočeský kraj
Jihomoravský kraj

plzeňský kraj
Ústecký kraj

Moravskoslezský kraj
vysočina

pardubický kraj
zlínský kraj

liberecký kraj
olomoucký kraj

Hl. m. praha
Jihočeský kraj

Královéhradecký kraj
Karlovarský kraj
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projekty dle sektoru celkem

sektor Počet
Investice  
(mil. Czk)

Investice  
(mil. usd)

Pracovní 
místa

Biotechnologie a medicinská technika 1  5,03     0,26     100    

centrum strategických služeb 23  255,97     13,03     2 013    

Dřevozpracující a papírenský 4  2 068,32     104,74     105    

elektronický a elektrotechnický 28  1 790,73     91,74     1 599    

gumárenský a plastikářský 14  958,72     48,84     245    

chemický a farmaceutický 21  1 813,88     92,51     625    

it a vývoj softwaru 133  582,76     29,59     1 104    

kovodělný a kovozpracující 23  1 090,98     55,46     617    

letectví 1  17,62     0,91     30    

Ostatní 15  1 782,01     90,34     517    

Potravinářský 2  432,42     22,14     71    

Strojírenský 40  3 782,65     191,85     1 276    

Výroba dopravních prostředků 45  11 496,02     582,13     4 024    

Celkem  350     26 077,10     1 323,54     12 326   

tuzemské a přímé zahraniční investice dle sektorů

sektor Počet
Investice  
(mil. Czk)

Investice  
(mil. usd)

Pracovní 
místa

Biotechnologický a medicinská technika 1 5,03 0,26 100

centrum strategických služeb 10 87,38 4,49 1 373

Dřevozpracující a papírenský 3 2 059,98 104,31 101

elektronický a elektrotechnický 5 779,92 39,71 1 177

gumárenský a plastikářský 6 847,35 43,15 179

chemický a farmaceutický 4 920,35 46,58 215

it a vývoj software 6 204,30 10,38 252

kovodělný a kovozpracující 5 488,09 24,76 269

letectví 1 17,62 0,91 30

Ostatní 6 1 524,61 77,08 417

Potravinářský 2 432,42 22,14 71

Strojírenský 5 2 569,00 129,97 595

Výroba dopravních prostředků 27 10 436,50 528,15 3 492

Celkem 81 20 372,55 1 031,89 8 271

InvestIce  
roku 2012

Biotechnologie a medicinská technika

Centrum strategických služeb

Dřevozpracující a papírenský

Elektronický a elektrotechnický

Gumárenský a plastikářský

Chemický a farmaceutický

IT a vývoj softwaru

Kovodělný a kovozpracující

letectví

ostatní

potravinářský

Strojírenský

výroba dopravních prostředků
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PROjektY Dle SektORu 
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Expanze 72 %

nový investiční projekt 28%

InvestIce  
roku 2012

projekty dle typu činnosti

typ činnosti Počet firem
výše investice  

(mil. Czk)
výše investice  

(mil. usd) Pracovní místa

mFg 56 18 978,69 961,09 5 689

Sc 158 956,99 48,72 3 300

tc 136 6 141,41 313,72 3 337

Celkem 350 26 077,10 1 323,54 12 326

Sc Strategické služby
tc technologické centrum
mFg Výrobní činnost

tuzemské a přímé zahraniční investice dle typu činnosti

typ činnosti Počet firem
výše investice  

(mil. Czk)
výše investice  

(mil. usd) Pracovní místa

mFg 56 18 978,69 961,09 5 689

Sc 18 314,26 16,02 1 745

tc 7 1 079,60 54,78 837

Celkem 81 20 372,55 1 031,89 8271

Sc Strategické služby
tc technologické centrum
mFg Výrobní činnost

NOVý iNVeStiČNí 
PROjekt vs. exPaNZe



20 | Výroční zpráva 2012
CZECHINVEST

tuzemské a přímé zahraniční investice 
dle země původu 2012

zěmě matky počet expanzí

Nizozemí 7

Česká republika 9

uSa 8

Německo 10

španělsko 2

Velká Británie 
a Severní irsko

3

itálie 1

japonsko 6

Belgie 1

švýcarsko 4

Slovensko 1

Francie 1

kypr 1

jižní korea 2

Norsko 1

švédsko 1

Rakousko 1

tuzemské a přímé zahraniční investice 
dle země původu 2012

zěmě matky
počet nových inv. 

projektů

Česká republika 3

Dánsko 1

Francie 1

indie 1

itálie 3

japonsko 2

lucembursko 1

Německo 5

španělsko 1

švédsko 2

uSa 1

Velká Británie 
a Severní irsko

2

InvestIce  
roku 2012

POČet 
VYtVOŘeNých 

PRacOVNích míSt 
Dle tYPu ČiNNOSti

rozdělení podle země původu v roce 2012

země původu Počet  firem výše investice (mil. Czk) výše investice (mil. usd)
Pracovní 

místa

Česká republika 318 22 946,20 11 64,48 8 171

Dánsko 1 25,06 1,27 100

Francie 2 907,41 45,88 1 174

indie 1 0,50 0,03 120

itálie 3 55,18 2,80 750

japonsko 2 113,17 5,82 86

korea 1 169,92 8,78 70

lucembursko 1 37,76 1,95 50

Německo 9 1 233,24 62,47 800

Slovensko 1 10,07 0,52 56

Spojené státy americké 4 313,56 16,02 570

španělsko 3 246,51 12,60 199

švédsko 1 10,00 0,51 50

Velká Británie a Severní irsko 3 8,52 0,43 130

Celkem 350 26 077,10 13 23,54 12 326

MFG 5 689

SC 3 300

TC 3 337
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strukturální fondy

operační program  
podnikání a inovace 
(oppI) 22

Statistiky oppI 23

zelená linka 24

Globální grant EDUCa 25

05

 
Program

Počet podpořených  
projektů

 
Phare 2003

 
90 

operační program Průmysl a podnikání  
2004–2006 (oPPP)

 
1 201 

operační program Podnikání a inovace  
2007–2013 (oPPI)

 
8 050 

globální grant eduCA, operační program  
lidské zdroje a zaměstnanost 2007–2012 (oPlzz)

 
287

dotACe
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operační program podnIkání a Inovace 
(oppI)

základním programovým dokumentem Ministerstva 
průmyslu a obchodu čr (Mpo) pro čerpání finančních 
prostředků ze strukturálních fondů EU v letech  
2007–2013 je operační program podnikání a inovace 
(oppI). na jeho základě je v tomto programovacím období 
českým podnikatelským subjektům poskytována podpora ze 
strukturálních fondů EU. Tento operační program vychází ze 
základních principů lisabonské strategie, která je primárně 
orientována na dosažení vyššího hospodářského růstu 
a zaměstnanosti při respektování principů udržitelného 
rozvoje.

oppI je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti čr  
v oblasti průmyslu, na podporu inovací, urychleného 
zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobního procesu 
a komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. podporuje 
růst hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit 
pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, 
včetně nových informačních a komunikačních technologií. 

v souladu se zvolenou strategií je v rámci oppI 
poskytovaná podpora směřována do oborů, které jsou nebo 
mají potenciál stát se konkurenceschopnými v evropském 
a světovém měřítku. Tato konkurenceschopnost se opírá 
především o využití nových poznatků z oblasti vědy  
a výzkumu, realizaci inovačních opatření, kvalitní pracovní 
sílu a o fungující síť služeb pro podnikatele. 

programy podpory – přehled

strukturální 
fondy eu

globální cíl oPPI specifický cíl prioritní osy Prioritní osa / oblast podpory Program podpory

Zvýšit do konce 
programovacího 
období 
konkurenceschopnost 
české ekonomiky 
a přiblížit inovační 
výkonnost sektoru 
průmyslu a služeb 
úrovni předních 
průmyslových zemí 
evropy.

Zvyšovat motivaci k zahájení podnikání, zintenzivnit aktivitu 
malých a středních podniků a vytvářet podmínky pro využití 
nových finančních nástrojů pro zahájení podnikání

1. Vznik firem
1.1 Podpora začínajícím podnikatelům StaRt

1.2 Využití nových finančních nástrojů jeRemie

Zvýšit konkurenceschopnost podniků zaváděním nových 
výrobních technologií, zintenzivnit rozvoj informačních a 
komunikačních technologií a služeb pro podnikání

2. Rozvoj firem 

2.1 Bankovní nástroje podpory mSP
PROgReS

ZáRuka

2.2 Podpora nových výrobních technologií, ict 
a vybraných strategických služeb

ROZVOj

ict a StRategické SlužBY

ict V PODNicích

Zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, 
případně i druhotných zdrojů energie (vyjma podpory spaloven)

3. efektivní 
energie

3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje 
energie

ekO-eNeRgie

Posílit inovační aktivity podniků (zavádění inovací technologií, 
výrobků a služeb)

4. inovace
4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků iNOVace

4.2 kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj POteNciál

Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu se subjekty z oblasti 
výzkumu a vývoje, zkvalitnit infrastrukturu pro průmyslový 
výzkum, technologický vývoj a inovace, zefektivnit využití 
lidského potenciálu v průmyslu a zkvalitnit podnikatelskou 
infrastrukturu

5. Prostředí 
pro podnikání a 
inovace

5.1 Platformy spolupráce
SPOluPRáce

PROSPeRita

5.2 infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů škOlicí StŘeDiSka

5.3 infrastruktura pro podnikání NemOVitOSti

Zintenzivnit rozvoj poradenských a informačních služeb pro 
podnikání

6. Služby pro 
rozvoj podnikání

6.1 Podpora poradenských služeb PORaDeNStVí

6.2 Podpora marketingových služeb maRketiNg

Vytvořit institucionální, technické a administrativní podmínky 
pro realizaci operačního programu

7. technická 
pomoc

7.1 tP při řízení a implementaci OPPi  

7.2 Ostatní tP

Pozn.: Červeně označené programy jsou administrovány mimo ci



23 | Výroční zpráva 2012
CZECHINVEST

statIstIka oppI za rok 2012

Program

Podané RŽ Podané PŽ Proplaceno na účty kon. uživatelů

Počet částka Počet částka Počet proj. Počet ŽoPl částka

ict V PODNicích 394 985 932 000 327 769 060 000 294 372 536 179 118

ict a StRategické SlužBY 0 0 184 2 274 554 000 96 325 1 019 669 528

ROZVOj 1 170 6 113 632 000 988 5 092 783 000 284 395 1 976 713 714

ekO-eNeRgie 1 058 5 559 116 000 717 3 368 503 000 223 315 2 325 647 580

iNOVaČNí PROjektY 0 0 285 7 342 350 000 155 247 2 354 010 345

PROjektY Na OchRaNu PRáV 
PRůmYSlOVéhO VlaStNictVí

120 12 793 000 83 22 265 000 56 59 3 166 733

POteNciál 519 9 034 246 000 364 5 943 708 000 59 137 912 075 746

PROSPeRita 0 0 75 7 317 958 000 17 51 919 361 941

klaStRY 43 1 119 116 000 33 964 766 000 5 36 158 906 036

techNOlOgické PlatFORmY 25 110 618 000 22 96 623 000 0 29 22 739 799

škOlicí StŘeDiSka 0 0 81 886 836 000 104 171 789 785 350

NemOVitOSti 657 5 391 041 000 306 2 395 841 000 202 392 2 909 981 787

PORaDeNStVí 0 0 0 0 75 75 16 628 102

maRketiNg 298 320 426 833 278 293 267 833 191 191 119 979 396

Celkem 4 284 28 646 920 833 3 745 36 769 459 833 1 761 2 795 14 064 845 175

celkové údaje oppI

Počet žádostí částka v kč

Podané registrační žádosti 4 284 28 646 920 833

Podané plné žádosti 3 745 36 769 459 833

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 1 616 17 170 762 757

Proplaceno na účty žadatelů 2 795 14 064 845 175

strukturální  
fondy eu
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POČet DOtaZů 
k jeDNOtliVým 

PROgRamům PODPORY 
OPPi Za ROk 2012

nemovitosti

Eko-energie

rozvoj

potenciál

Marketing

ICT v podnicích

Školicí střediska

ICT a strategické služby

Inovační projekty

poradenství

prosperita

projekty na ochranu práv  
průmyslového vlastnictví

Spolupráce – Klastry

Start, progres, záruka 

Spolupráce – Tp

strukturální  
fondy eu

zelená lInka

agentura CzechInvest provozuje pod záštitou  
Ministerstva průmyslu a obchodu čr bezplatnou informační 
linku 800 800 777, kam lze v pracovních dnech mezi 9.00  
a 13.00 hodinou směřovat dotazy k operačnímu programu 
podnikání a inovace. Skupina analytiků strukturálních fondů 
poskytuje žadatelům odborné odpovědi na otázky z oblasti 
podpory podnikání, informuje je o programech podpory, 
které lze využít na jejich podnikatelské záměry,  
a řeší problémy, se kterými se žadatelé při podávání žádosti 
a realizaci projektu potýkají. linka je dostupná z celé české 
republiky a volání na toto číslo je zdarma jak z pevné linky, 
tak z mobilních operátorů. 

v roce 2012 bylo na zelené informační lince zodpovězeno 
11 400 dotazů, týkajících se převážně operačního 
programu podnikání a inovace. I přesto, že počet hovorů 
na rozdíl od předchozích let mírně klesl, byl v roce 2012 
o služby zelené informační linky ze strany klientů velký 
zájem. vyšší počet telefonátů byl zaznamenán převážně  
v první polovině roku, kdy byla vyhlášena většina výzev pro 
předkládání žádostí.

Témata dotazů souvisela především s právě otevřenými 
programy. Mnoho dotazů směřovalo k programům, u kterých 
probíhal příjem registračních žádostí, plných žádostí či 
bylo plánováno brzké otevření výzvy. obecně však velké 
množství dotazů směřuje i na programy, které otevřené sice 

nejsou, ale pro žadatele jsou zajímavé svým obsahem a tím, 
co podporují. Žadatelé se informují, kdy bude nová výzva  
a jaké budou její podmínky.

Žadatelé využívají bezplatnou informační linku jak ke 
zjištění základních informací o operačním programu, tak 
i k vyřešení konkrétních problémů, které mají se svými 
projekty. 

v obecné rovině se podnikatelé v roce 2012 nejčastěji 
dotazovali na to, jak správně pracovat s on-line aplikací 
pro předkládání projektů eaccount, a řešili s analytiky 
metodické dotazy týkající se jejich projektů. častým 
tématem byl správný postup při výběru dodavatelů, kde 
chyba může být důvodem k zamítnutí a neproplacení 
celé zakázky. Žadatelé se také informovali o postupu 
předkládání žádosti o platbu a finálního proplacení dotace. 

Co se týká dotačních titulů, v roce 2012 nejvíce dotazů 
směřovalo k nově otevřeným výzvám programu rozvoj 
(vyhlášena 28. 3. 2012), nemovitosti (vyhlášena 28. 3. 
2012) a Eko-energie (vyhlášena 2. 5. 2012). Tyto programy 
byly otevřeny pro příjem žádostí na omezenou dobu 
jednoho až dvou týdnů a setkaly se s velkým zájem ze 
strany podnikatelů. analytici zelené informační linky byli 
žadatelům nápomocni při předkládání žádostí a pomáhali jim 
s celým procesem.

nejčastější témata dotazů v roce 2012 

téma Počet dotazů

eACCouNt 
*žOPl (700), monitoring (347), **Rž a Pž (705)

2 177

MetodIkA
(pravidla pro publicitu, pravidla pro výběr dodavatelů (1103),  
pravidla etapizace, mSP, de minimis, ostatní)

1 734

PRogRAM NeMovItostI 1 641

PRogRAM eko-eNeRgIe 1 185

PRogRAM Rozvoj 1 124

oBeCNé dotAzy k oPPI 659

                                          1 641

                            1 185

                          1 124

         554

       511

      458

  312

258

      205

    152

  79

 70

36

30

20

* žádost o platbu 
** Registrační žádost a plná žádost
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globální grant educa

Globální grant EDUCa (GG EDUCa) je realizován v rámci 
operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (op 
lzz), který je financován z Evropského sociálního fondu. 
Hlavním cílem podpory GG EDUCa je prostřednictvím 
zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a 
znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení 
konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve 
vybraných ekonomických oblastech. GG EDUCa je zaměřen 
především na specifické vzdělávání (tj. kvalifikace, které 
jsou nepřenositelné nebo přenositelné pouze v omezeném 
rozsahu do dalších podniků a pracovních oborů). Mezi 
podporované aktivity patří zejména profesní a odborné 
vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, tvorba 
podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance  
a příprava podnikových lektorů. Dále sem mohou spadat 
aktivity obecného charakteru, jako jsou softskills, jazykové 
vzdělávání, IT dovednosti, komerčně dostupné účetní  
a podnikové IS apod. náklady na tyto aktivity však 
nemohou překročit 20 % rozpočtu. Mezi způsobilé výdaje 
patří zejména osobní náklady realizačního týmu, nákup 
zařízení a vybavení, nákup služeb a přímá podpora 
zaměstnanců (mzdy, cestovné, stravné, ubytování). Dotace 
může být čerpána buď v režimu de minimis nebo formou 
blokové výjimky, přičemž v rámci de minimis lze nárokovat 
100 % způsobilých výdajů a v rámci blokové výjimky je 
podpora závislá na velikosti podniku (25 % až 45 %).

v letech 2009 a 2010 byly uzavřeny první dvě výzvy. 
Celkem bylo podpořeno 294 projektových žádostí v celkové 
výši 1 070,5 milionů Kč. 

v roce 2012 byla vyhlášena 3. výzva GG EDUCa. Celkem 
bylo přijato 386 projektových žádostí v celkové výši  
1 164,23 mil. Kč. všechny projekty byly zhodnoceny po 
formální stránce a z hlediska přijatelnosti a 245 projektů 
bylo předáno externím hodnotitelům k věcnému hodnocení. 

v roce 2013 bude dokončeno věcné hodnocení a proběhnou 
hodnotící komise, které rozhodnou o přidělení dotace.  
v případě, že nebudou veškeré prostředky alokovány, bude 
vyhlášena 4. výzva GG EDUCa. 

Do konce roku 2012 bylo v rámci 1. a 2. výzvy GG EDUCa 
(výzvy číslo 39 a 60) předáno k proplacení celkem 506 
žádostí o platbu v celkové výši 435,5 milionů Kč.

strukturální  
fondy eu

přehled přijatých a podpořených projektových žádostí v rámci gg educa

Název programu

Počet přijatých 
projektových 

žádostí částka

Počet podpořených 
projektových 

žádostí částka 

globální grant eDuca 1 195 4 184 861 707,96 kč 294 1 070 573 905 kč

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

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

3. výzva 386 1 164 230 572,31 kč nerozhodnuto nerozhodnuto



3 kRAje s NejvyššíM PočteM  
zPRostředkovANýCh PRojektů 

jihomoravský kraj 79 

středočeský kraj 62 

Moravskoslezský kraj 44
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odbor koncepce  
regionálních projektů 28
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Divize regiony zastřešuje dva odbory, jejichž činnosti 
jsou nejvíce aplikovány v rámci konkrétních regionů se 
všemi jejich specifiky. oba odbory jsou plně proklientsky 
nastavené a jejich náplň vychází z přímého kontaktu  
s regionálními partnery a klienty agentury CzechInvest.

odbor regIonálních kanceláří

regionální kanceláře průřezově realizují veškeré činnosti 
poskytované agenturou CzechInvest v rámci regionů čr.
 
Síť regionálních kanceláří byla v roce 2012 zaměřena 
prioritně na poradenskou činnost pro všechny fáze 
implementace programů spolufinancovaných z rozpočtu 
Evropské unie a dalších dotačních programů, jejichž 
implementace spadá do gesce agentury CzechInvest. 
Současně útvar poskytoval služby aftercare. regionální 
kanceláře byly zapojeny do investičních projektů.  
v rámci jednotlivých regionů byly realizovány obhlídky 
objektů evidovaných v databázi Brownfieldů a databázi 
nemovitostí, semináře a další aktivity navazující 
na pr CzechInvestu.

regionální kanceláře se etablovaly jako silný partner, 
jehož služby, a jedinečný znalostní systém je využíván 
významnými regionálními strukturami při utváření koncepcí 
a strategických cílů rozvoje regionu.

počet provedených konzultací v oblasti strukturálních 
fondů:
oppp  – 348 konzultací
oppI – 22 892 všeobecných konzultací
oppI –  15 592 odborných konzultací k jednotlivým 

dotačním programům

nejčastěji byly konzultovány dotační programy 
nemovitosti, Eko-Energie, rozvoj a potenciál.

regionální kanceláře poskytly 1 664 odborných konzultací 
v oblasti podpory investic převážně pro stávající investory, 
kteří hodlají rozšířit svoje podnikatelské aktivity na území 
čr. v oblasti aftercare se regionální kanceláře proklientsky 
starají o 381 regionálně významných firem. nejvíce služeb 
bylo poskytnuto firmám v Ústeckém, plzeňském  
a olomouckém kraji.

dIvIze  
regIony

Strukturální  
fondy

podpora 
investic

podpora 
podnikatelských 

nemovitostí
aftercare

podpora 
regenerace 
brownfieldů

podpora 
regionálních

projektů

rozvoj 
podnikatelského 

prostředí

podpora 
vnitřních služeb

czechInvest v regIonech
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dIvIze  
regIony                           

pro podporu podnikatelského prostředí bylo realizováno 
204 odborných seminářů a workshopů. Marketingové 
aktivity regionálních kanceláří se v roce 2012 rozšířily  
a kromě pravidelných seminářů pro žadatele o dotace  
z programu oppI se zaměřují i na další oblasti zastřešující 
aktivity CzechInvestu. v rámci nových aktivit byly 
v roce 2012 zahájeny Finanční fóra a regionální Hr 
kluby, také proběhla také série seminářů k problematice 
duševního vlastnictví. 

významnou aktivitu regionálních kanceláří CzechInvestu 
představovalo aktivní zapojení do projektů  
s celorepublikovým významem a projektů regionálních 
partnerů, především pak spolupráce na municipálních 
projektech regionálního rozvoje, zapojení do pracovních 
skupin pro podporu podnikatelského prostředí a, participace 
na rozvojových projektech ve spolupráci s univerzitami. 

činnost vydávání certifikátů k elektronickým podpisům, 
která nebyla žadateli o dotace příliš využívána (kolem 7 %), 
byla v prvním čtvrtletí 2012 ukončena. v roce 2012 bylo 
administrováno 995 elektronických podpisů.

odbor koncepce regIonálních projektů

Hlavním úkolem odboru pro rok 2012, vyplývajícím  
z národní strategie regenerace brownfieldů, bylo 
zajišťovat vhodné prostředí pro rychlou a efektivní realizaci 
regeneračních projektů a vytvářet a spravovat veřejnou 
národní databázi brownfieldů. 

v roce 2012 bylo vytvořeno 20 nabídek obsahujících 
49 brownfieldů. národní databáze brownfieldů (nDTB) 
aktuálně obsahuje 2 608 záznamů. Během roku 2012 
odbor koncepce regionálních projektů provedl kompletní 
inventuru brownfieldů v šesti krajích. Jedním z výsledků 
této inventury je počet publikovaných brownfieldů  
v databázi (448), což představuje navýšení oproti roku 
2011 o 86 záznamů. Do neveřejné části databáze bylo 
přidáno 421 nových záznamů. 
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významné události  
roku 2012 30

projekty roku 2012 31

07

Počet přijatých inv. 
záměrů (projektů) 

2009–2012

Investice  
(v mld. kč) 

2009–2012

Počet nových 
pracovních míst 

2009–2012
1. 1. – 11. 7. 2012 7 1 267
12. 7. – 31. 12. 2012 41 19 5 205

INvestIčNí PoBídky
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novela zákona o InvestIčních pobídkách

červenec 2012
Investor z oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických 
služeb a technologických center, nově příchozí i stávající, 
může získat slevu na dani z příjmů po dobu deseti let. Může 
rovněž čerpat hmotnou podporu na vytváření pracovních 
míst, školení a rekvalifikaci a získat investiční pobídku ve 
formě převodu pozemků a související infrastruktury za 
zvýhodněnou cenu.

urbIs Invest a mezInárodní strojírenský 
veletrh

duben a září 2012
Účast na veletrhu investičních příležitostí a na 
Mezinárodním strojírenském veletrhu včetně uspořádání 
česko-indického investičního a technologického semináře.

Investor a podnIkatelská  
nemovItost dvacetIletí

listopad 2012
ocenění investorů a podnikatelských nemovitostí roku 
2011 a uplynulých dvou dekád.

Soutěžilo se v sedmi kategoriích. Investorem dvacetiletí se 
stala společnost Škoda auto.

podnIkatelský projekt roku 

prosinec 2012
ocenění nejlepších podnikatelských projektů financovaných 
z operačního programu podnikání a inovace za rok 2011.

Soutěžní kategorie vycházely z osmi vybraných oblastí 
operačního programu podnikání a inovace.

významné událostI 
roku 2012
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czechaccelerator 2011–2014

rok 2012 – vyhlášení III., Iv. a v. výzvy
projekt si klade za cíl růst malých a středních 
technologických podniků na zahraničních trzích. Je určen 
mladým firmám z české republiky, které chtějí rozvíjet 
své podnikatelské plány a projekty, hledat partnera pro 
byznys a vyzkoušet si práci ve světových technologických 
inkubátorech. pomáhá zájemcům získat manažerské 
zkušenosti, radí jim při komercionalizaci vlastního produktu 
a rozšiřuje jejich znalosti marketingu tak, aby dokázali svůj 
podnikatelský plán co nejlépe uplatnit v praxi. Součástí 
poskytovaného poradenství je také podpora v procesu 
získávání financí prostřednictvím business angels či 
rizikového kapitálu.

czechekosystem

rok 2012 – vyhlášení I. výzvy
Hlavním úkolem projektu je podpořit začínající podnikatele 
formou poradenských služeb a koučinku. Součástí je  
i příprava firem pro potenciální kapitálový vstup, zvláště 
pak pro tzv. zárodečný kapitál (seed capital). projekt 
CzechEkoSystem zpřístupňuje malým a středním podnikům 
celé spektrum poradenských služeb s nízkou spoluúčastí 
(pouze 20 % nákladů). Součástí poskytovaného servisu 
je i tzv. koučink, který je řízen odborně zdatnou osobou – 
koučem. Celková podpora v rámci projektu činí od 200 tisíc 
do tří milionů korun na jednoho účastníka/projekt.

czechlInk

projekt kapitálových účastí
projekt je určen českým podnikům, které hledají 
strategického nebo investičního partnera. podporuje 
akvizice stávajících společností a vznik Joint venture 
partnerství. Hlavním cílem projektu Czechlink je usnadnit 
českým podnikům kontakt se zahraničními investory, 
kapitálově posílit podnikatelské subjekty a zvýšit příliv 
zahraničních investic do české republiky.

gesher/most

rok 2012 – vyhlášení Iv. výzvy
program mezinárodní spolupráce mezi českou republikou  
a státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním 
vývoji GESHEr/MoST cílí na české podniky všech velikostí, 
které spolupracují s izraelským partnerem na projektech 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. ve 
spolupráci se soukromou firmou se mohou účastnit i veřejné 
výzkumné instituce.

program podpory mezInárodní  
technologIcké spolupráce

rok 2012 – vyhlášení I. výzvy
program je zaměřený na podporu a posílení spolupráce 
českých technologických podniků všech velikostí se 
zahraničními partnery ze zemí mimo EU. Jejich společné 
projekty by měly vést k zavedení či rozšíření technologicky 
vyspělých výrobků nebo procesů, včetně vývoje softwaru 
a aplikací.

české technologIcké dny

rok 2012 – pět zastávek v zahraničí
české technologické dny probíhaly v letech 2005 až 2012 
jako bilaterální mezinárodní setkání. Konaly se celkem 
32krát ve 22 zemích světa, v roce 2012 pak pětkrát. 
získaly několik mezinárodních uznání, například druhé 
místo v mezinárodní soutěži Evropská cena za ekonomický 
přínos a reprezentovaly českou republiky v evropském kole 
soutěže European Enterprise awards 2010 organizovaném 
Evropskou komisí. české technologické dny nabízely 
přehled českých výzkumně vývojových subjektů a programů 
české vlády v této oblasti. rovněž referovaly o dosažených 
významných cílech a přispívaly k výměně důležitých 
informací týkajících se předpovídaných trendů a priorit.

projekty 
roku 2012



20-tI leté PůsoBeNí AgeNtuRy  
CzeChINvest v čísleCh:

 Počet  
projektů

Investice celkem  
(mil. kč)

Investice celkem  
(mil. usd)

Pracovní  
místa

Celkem 2 148 741 270,96 29 127,37 240 706

výroční zpráva 2012
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Investiční projekty agentury czechInvest 1992–2012

Rozhodnuté projekty celkem 2 148

Objem přislíbených investic 741 271 000 000 kč

Počet přislíbených nových, dlouhodobě vytvořených pracovních míst 240 706

nejatraktivnější investiční sektory

Nejvyšší počet investičních projektů

it a vývoj software 446

Výroba dopravních prostředků 358

Strojírenství 285

Největší objem investic

Výroba dopravních prostředků 306 434 000 000 kč

elektronika a elektrotechnika 79 380 000 000 kč 

Strojírenství 62 377 000 000 kč

Nejvíce vytvořených pracovních míst

Výroba dopravních prostředků 79 426

elektronika a elektrotechnika 51 897

Strojírenství 22 201

nejaktivnější zahraniční investoři

Německo 259 projektů (12 %) 172 234 000 000 kč

uSa 155 projektů (7 %) 58 660 000 000 kč

japonsko 102 projektů (5 %) 98 175 000 000 kč

nejatraktivnější regiony

Nejvyšší počet investičních projektů

jihomoravský kraj 399

Středočeský kraj 299

moravskoslezský kraj 287

Největší objem investic

Středočeský kraj 141 908 000 000 kč 

Ústecký kraj 125 956 000 000 kč 

moravskoslezský kraj 105 521 000 000 kč 

Nejvíce vytvořených pracovních míst

Středočeský kraj 39 785

jihomoravský kraj 33 834

Ústecký kraj 31 962

ohlédnutí  
za 20 lety  
czechInvestu  
(událostI, statIstIky)
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ohlédnutí  
za 20 lety  
czechInvestu  
(událostI, statIstIky)

„pre-historie“

1. říjen 1990 vznik Federální agentury pro zahraniční investice FaZi

1992/1993 zánik České a Slovenské federativní republiky

1. listopad 1992 vznik České agentury pro zahraniční investice czechinvest

nejvýznamnější ocenění

the european investment Promotion agency of the Year 2000, 2001

100 obdivovaných firem v ČR 2004 – 1. místo v „Činnosti v oblasti nemovitostí, služby pro podniky“, 1. místo v regionu Praha

Světová banka: Ocenění czechinvestu za nejlepší internetové stránky na světě mezi investičními agenturami, 2009

Zlatý středník v kategorii Nejlepší firemní on-line prezentace, 2009

czech 100 Best, kategorie invence – nasazení – export – zisk, 2011

cena za společenskou odpovědnost, 2011

dotace

Od roku 2004 začala agentura czechinvest fungovat jako implementační orgán pro Strukturální fondy eu.

Program Phare 2003 90 podpořených projektů 457 milionů korun

operační program Průmysl a podnikání 2004–2006 
(oPPP)

1 201 podpořených projektů 7 993 595 300 korun 

operační program Podnikání a inovace 2007–2013 
(oPPI)

8 050 podpořených projektů 68 035 695 708 korun 

globální grant eduCA, operační program  
lidské zdroje a zaměstnanost 2007–2012 (oPlzz)

287 podpořených projektů 1 047 542 288 
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Centrála CzechInvestu

štěpánská 15
120 00 Praha
Česká republika 

tel.: +420 296 342 500
Fax: +420 296 342 502
e-mail: info@czechinvest.org

tiskové oddělení
tel.: +420 296 342 590
Fax: +420 296 342 502

zelená informační linka  
o programech podpory podnikání (po–pá 9–13h)
tel.: +420 800 800 777
e-mail: programy@czechinvest.org

datová schránka
iD – cyrj9gf 

sociální sítě

Regionální zastoupení

středočeský kraj Ústecký kraj jihočeský kraj liberecký kraj

štěpánská 15
120 00  Praha 2
tel.: +420 296 342 536
Fax: +420 296 342 552
e-mail: praha@czechinvest.org

mírové náměstí 34
400 01  Ústí nad labem
tel.: +420 475 200 960
Fax: +420 475 201 135
e-mail: ustinadlabem@czechinvest.org

husova 5
370 01  České Budějovice
tel.: +420 387 962 413
Fax: +420 387 962 424
e-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org

Náměstí Dr. e. Beneše 4/12
460 01  liberec
tel.: +420 482 710 353
Fax: +420 485 105 517
e-mail: liberec@czechinvest.org

zlínský kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj karlovarský kraj

Vavrečkova 5262
23. budova arealu Svit
761 01  Zlín
tel.: +420 573 776 260
Fax: +420 573 776 265
e-mail: zlin@czechinvest.org

k vinici 1256
530 02  Pardubice
tel.: +420 466 616 147
Fax: +420 466 616 702
e-mail: pardubice@czechinvest.org

Vědeckotechnický park Plzeň
Budova a
teslova 3, 301 01  Plzen
tel.: +420 378 056 630
Fax: +420 378 056 634
e-mail: plzen@czechinvest.org

jaltská 906/1
360 01  karlovy Vary
tel.: +420 353 227 919
Fax: +420 353 228 739
e-mail: karlovyvary@czechinvest.org

kraj vysočina jihomoravský kraj olomoucký kraj Moravskoslezský kraj 

komenského 31
586 01 jihlava
tel.: +420 567 155 197
Fax: +420 567 300 703
e-mail: jihlava@czechinvest.org

Spielberk Office centre
holandská 3 (Vila k – 4. patro)
639 00  Brno
tel:  +420 543 422 780
Fax: +420 543 422 795
e-mail: brno@czechinvest.org

jeremenkova 40 B
772 01  Olomouc
tel.: +420 587 332 186
Fax: +420 587 332 195
e-mail: olomouc@czechinvest.org

Na hradbách 18
702 00  Ostrava
tel.: +420 595 198 481
Fax: +420 595 198 488
e-mail: ostrava@czechinvest.org

královéhradecký kraj

Regiocentrum Nový pivovar
Soukenická 54/8
500 03  hradec králové 
tel: 495 817 711
Fax: 495 817 710
e-mail:hradeckralove@czechinvest.org

kontakty

© 2013 agentura pro rozvoj podnikání a investic cZechiNVeSt, poradenství, design a produkce: eNtRe s.r.o.


