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Webinář: 

Investice v obcích a městech 2021

9:00 Blok I

+ CzechInvest pro municipality 2021+

+ Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Jan Hana - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Radovan Baloun - CzechInvest

+ Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 

Ivana Moravcová - Ministerstvo pro místní rozvoj, Barbora Krátošková – CzechInvest 

10:00 Blok II

+ Budování podnikatelské infastruktury z programu Smart Parks for Future

Silvie Pochtiolová - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Adam Joura – Žďár nad Sázavou  

+ PPP projekty v obcích – přístupy k přípravě projektů a spolupráci s investory

Tomáš Janeba - Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. 

11:00 Blok III

+ Brownfield akademie v regionech Hana Šindelková - CzechInvest 

+ Online akademie pro municipality Martina Ceplová - CzechInvest 

+ Príklady dobré praxe z obcí ČR Veronika Pudelová Voltnerová - CzechInvest 



Spojujeme 

a podporujeme

CzechInvest pro municipality 2021+ 

David Petr

CzechInvest

3



Spojujeme 

a podporujeme

Agentura CzechInvest

• Podpora podnikání a investic 

• Podpora malých a středních firem a startupů 

• Podpora zahraničních investorů 

• Mapování podnikatelského prostředí = pasportizace

• Rozvoj lokální ekonomiky

• Soulad potřeb firem a regionů  

• Propojování

• Firmy          municipality

• Municipality          ministerstva 
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Obce

Kraje

Podnikatelé

Ministerstva

https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Rozvoj-podnikatelskeho-prostredi/Pasport-podnikatelskeho-prostredi


Spojujeme 

a podporujeme

CzechInvest pro municipality

• Strategické plánování

• Budování podnikatelských parků a průmyslových zón, 

podnikatelských inkubátorů, coworkingů 

• Vyhledání investora – Databáze nemovitostí

➢ regionální inzerce lokalit

• Regenerace brownfieldů – Národní databáze brownfieldů 

• Dotační možnosti – brownfieldy a podnikatelská infastruktura

• Identifikace projektů pro spolupráci se soukromým sektorem

S čím Vám poradíme? 
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https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Nemovitosti-pro-podnikatelske-ucely/Registrace-nemovitosti-a-databaze
http://www.brownfieldy.eu/databaze-brownfieldu/


Spojujeme 

a podporujeme

CzechInvest pro municipality

• Osvěta, vzdělávání, inspirace  

• Semináře, workshopy, webináře 

• Konference Potenciál místní ekonomiky 

• Brownfield Akademie, konference BROWNFIELDY 

• Soutěž Investičně atraktivní region 

• Region Report   

• Online akademie pro municipality

• Příklady dobré praxe 

Co pro Vás organizujeme? 
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https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Konference-a-souteze/Konference-Potencial-mistni-ekonomiky-2019
http://www.brownfieldy.eu/konference-2019/
https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Konference-a-souteze/Investicne-atraktivni-region-2019
https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Rozvoj-podnikatelskeho-prostredi/Priklady-dobre-praxe


Spojujeme 

a podporujeme

CzechInvest pro municipality

• Podnikatelé a investoři

• Školy, univerzity, výzkumné organizace 

• Odborné asociace

• Sdružení pro zahraniční investice – AFI

• Asociace pro rozvoj infastruktury, z.s. - ARI

• Česká rada pro šetrné budovy, z.s. - CZGBC

• Metodická podpora 

• Příručka pro investory při revitalizaci brownfieldů

• Metodika dodávky Design & Build & Operate

• Zadávání architektonických soutěží

• Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí – ČVUT UCEEB

• A mnoho dalších

• Ministerstva  a orgány státní správy

S kým Vás propojíme? 
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https://afi.cz/
https://www.ceskainfrastruktura.cz/
https://www.czgbc.org/
https://www.czgbc.org/files/2020/01/97cb6d821824d003e81663b87fb509c9.pdf
https://www.czgbc.org/files/2019/11/c1c1718cd9a00b2401b7bd3f6964d281.pdf
https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/soutezit_se_vyplati.pdf


Spojujeme 

a podporujeme

Národní plán obnovy

• Vychází z Recovery a Resilience Facility (RRF) s cílem podpory ekonomiky a zmírnění dopadů pandemie covid -19

• Alokace cca 170 mld. Kč

• Závazky do roku 2023, podpora do roku 2026 

• Komponenta Systémová podpora veřejných investic (MMR)

• Podpora přípravy konvenčních projektů

• Podpora přípravy PPP projektů

• Technické zázemí pro databázi Národního investičního plánu

• Komponenta Regenerace brownfieldů (MPO a MMR)

• Příprava projektů regenerace brownfieldů 

• Regenerace specifických brownfieldů

• Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

• Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
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O co se jedná a jaké bude zapojení CzechInvestu?



Spojujeme 

a podporujeme

Regenerace a podnikatelské využití 

brownfieldů – Výzva č. V

Jan Hana

Ministerstvo průmyslu a obchodu
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.



Spojujeme 

a podporujeme

Výzva č. V

• Pravidla zůstávají z 2/2019

• Podání žádostí do Programu: do 30. června 2021

• Alokace: 210 mil. Kč

• Územní dimenze: Strukturálně postižené kraje a hospodářsky problémové 

regiony

• Příjemci dotace: obce, kraje

• Míra dotace 60 – 95 % dle počtu obyvatel
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Spojujeme 

a podporujeme

Výzva č. V

• Velikost areálu max. 10 ha  

• Rekonstrukce, demolice                                                                                            

• Koncoví uživatelé: zpracovatelský průmysl, technologická centra, strategické 

služby, datová centra, další obory podnikání (restaurace, autoservis, kadeřník, 

kanceláře)

• Udržitelnost 10 let od ukončení realizace Projektu
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Spojujeme 

a podporujeme

Výzva č. V

• Maximální dotace na projekt: 60 mil. Kč

• Maximální výše dotace:

➢ Rekonstrukce: 7 500 Kč/ m3 obestavěného prostoru

➢ Demolice: 750 Kč/ m3

➢ Regenerace ploch Projektu (vyjma zastavěných ploch                        

rekonstrukce a demolic): 2 200 Kč/m2
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Spojujeme 

a podporujeme

Výzva č. V

• Administrace:

• Předběžná žádost (datum přijatelnosti projektu, zahájení projektu), zařazení do 

databáze CzechInvestu

• Žádost o zařazení do programu (na základě výzvy)

• Registrace akce

• Rozhodnutí o poskytnutí dotace

• Závěrečné vyhodnocení akce
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Spojujeme 

a podporujeme

Výzva č. V

Způsobilé výdaje:

• Rekonstrukce budov

• Demolice

• Rekonstrukce budování nové související technické a dopravní 

infrastruktury

• Investiční náklady + neinvestice (demolice, opravy)
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Spojujeme 

a podporujeme

Výzva č. V

Typ výdajů:

• Výkupy nemovitostí (od předběžné žádosti)

• Projekty, průzkumy,  ekologický audit (od předběžné žádosti)

• Přípravné práce (od Registrace)

• Realizační práce (od Registrace)
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Spojujeme 

a podporujeme

Výzva č. V

Podmínky výše způsobilých výdajů u výkupů:

• Maximální částka výkupu nemovitosti zařazená do způsobilých výdajů nesmí 

překročit rozdíl mezi cenou obvyklou určenou znaleckým posudkem a výdaji 

vynaloženými na Projekt.

• Maximální částka výkupu nemovitosti zařazená do způsobilých výdajů nesmí být 

vyšší než cena obvyklá nemovitosti před realizací Projektu, která zohlední i míru 

poškození nemovitosti v době před zahájením realizace Projektu.
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Spojujeme 
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Národní fond obnovy

• Recovery Resilience Fond (dotační prostředky EK v rámci COVID 19)

Komponenta Regenerace brownfieldů (MMR, MPO):

• 1. investiční podpora přípravy projektů regenerace BF

• 2. investiční podpora regenerace BF (specifické BF)

• 3. investiční podpora regenerace BF obcí a krajů pro nepodnikatelské využití

• 4. investiční podpora regenerace BF obcí a krajů pro podnikatelské využití

• Celková alokace: 4 mld Kč
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Spojujeme 

a podporujeme

Aktualizace programu Regenerace BF

• Rozšíření na celou ČR

• Strukturálně postižené a hospodářsky slabé regiony budou bodově zvýhodněny

• Podpora smíšených BF, tedy i nepodnikatelských (převažující 

podnikatelské využití)

• Průběžná výzva: 2/2 roku 2021 – konec roku 2022

• Stavební povolení (může být i na jiné využití, ale potvrzení změny stavby před 

dokončením)

• Udržitelnost 5 let od ukončení realizace Projektu
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Spojujeme 

a podporujeme

Aktualizace programu Regenerace BF

• Demolice:

• Možnost podpory projektů samostatných demolic

• Jednodušší podmínky

• Udržitelnost do prodeje nemovitosti
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Spojujeme 
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Aktualizace programu Regenerace BF

• Samostatný podprogram demolice:

➢ podmínky končí při kolaudaci nemovitostí koncového uživatele/prodej vyčištěného 

pozemku koncovému uživateli

➢ nepodporuje se výstavba sítí a dopravní infrastruktury, pouze demolice

• Podprogram rekonstrukce budov a regenerace ploch:

➢ Rekonstrukce budov

➢ Regenerace ploch

➢ Podpora výstavby inženýrské infrastruktury
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Spojujeme 

a podporujeme

Aktualizace programu Regenerace BF

• Nastavení administrace:

• Předběžná žádost – motivační účinek

• Žádost o zařazení projektu do programu

• platný UPN/UR/SP

• Registrace:

• EDS formuláře

• Rozhodnutí po poskytnutí dotace:

• SP, smlouva se zhotovitelem, vlastnictví nemovitostí, jejich zajištění
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Spojujeme 

a podporujeme

Aktualizace programu Regenerace BF

• Způsobilé výdaje:

• investiční a neinvestiční (opravy a demolice) související s projektem

• lze proplácet drobné ekologické zátěže
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Aktualizace programu Regenerace BF

• Koncoví uživatelé:

• rozšíření CZ NACE na veškeré druhy podnikání

• zpracovatelský průmysl, technologická centra, strategické služby, 

datová centra, další obory podnikání (restaurace, autoservis, kadeřník, 

kanceláře, hotely, lékaři atd.)
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Kontakt

Mgr. Jan Hana

Oddělení brownfieldů

hana@mpo.cz 

➢ https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-

brownfieldu/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu---

vyzva-v-2021--259608/

mailto:Radovan.Baloun@czechinvest.org
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu---vyzva-v-2021--259608/


Spojujeme 

a podporujeme

Typové projekty regenerace brownfieldů pro 

podnikatelské využití  

Radovan Baloun

CzechInvest
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Spojujeme 

a podporujeme

Rekonstrukce BF - stávající využití 

• Název obce: Litoměřice

• Stručný popis: Regenerace budovy A městského pivovaru scílem

nastartovat celkovou proměnu pivovarského areálu v historickém

centru města. Záměrem projektu byla rekonstrukce, stavební

úpravy a přípojky technické infrastruktury stávajícího objektu

objektu (bývalé lahvárny) pro prostory nového minipivovaru

(varna, šrotovna, zázemí pro zaměstnance, sklad, vodní

hospodářství a kotelna).

• Termín realizace: 10/2017 – 12/2019

• Investiční náklady: 22 252 412 Kč bez DPH

• Dotace: 11 475 000 Kč bez DPH (tj. 51,5%)

• Vlastní zdroje: 10 777 411,61 bez DPH (tj. 48,5%)

Regenerace budovy A městského pivovaru v Litoměřicích
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Spojujeme 

a podporujeme

Rekonstrukce BF – nové využití 27

Dům Služeb v Horním Slavkově

• Název obce: Horní Slavkov

• Stručný popis: Rekonstrukce dlouhodobě nevyužívaného objektu

v samém centru sídlištní části Horního Slavkova. Budova byla

v minulosti využívána jako ubytovna pro pracovníky v místních

dolech. Cílem projektu je poskytnutí atraktivních prostor pro

drobné podnikatele a živnostníky v zákaznicky přívětivém objektu.

V přízemí budovy je umístěna kavárna.

• Termín realizace: 2/2018- 8/2020

• Investiční náklady: 40 550 002 Kč vč. DPH 

• Dotace: 20 158 656 Kč vč. DPH (tj. 49,7%)

• Vlastní zdroje: 20 391 346 Kč vč. DPH (tj. 51.3%)



Spojujeme 

a podporujeme

Demolice objektu – vytvoření plochy 

pro investora
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Podnikatelská plocha v Proboštově

• Název obce: Proboštov

• Stručný popis: Demolice zanedbaného a dlouhodobě nevyužívaného

šestipatrového objektu, který v minulosti sloužil jako administrativní

budova podniku Geoindustrie. Cílem projektu je vybudování moderní

plochy se všemi inženýrskými sítěmi připravené pro podnikatelské

aktivity (výroba, drobné řemeslné provozovny, služby, skladové,

nákupní a kancelářské prostory).

• Termín realizace: 10/2019 – 5/2020

• Investiční náklady: 12 762 088 Kč vč. DPH 

• Dotace: 10 194 368 Kč vč. DPH (tj. 79,88 %)

• Vlastní zdroje: 2 567 733 Kč vč. DPH (tj. 20,12 %)
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Kontakt 

Ing. Radovan Baloun

Projektový manažer podnikatelské 

lokalizace

radovan.baloun@czechinvest.org

Tel.: 296 342 746

brownfieldy@czechinvest.org

www.brownfieldy.cz

mailto:Radovan.Baloun@czechinvest.org
mailto:brownfieldy@czechinvest.org
http://www.brownfieldy.cz/


Spojujeme 

a podporujeme

Regenerace brownfieldů pro jiné než 

hospodářské využití 

Ivana Moravcová

Ministerstvo pro místní rozvoj
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Aktivity MMR v oblasti brownfieldů31

Regionální rozvoj

1. Zohlednění problematiky ve strategických      

dokumentech, zejména SRR21+

2. Nastavení finanční podpory regenerace brownfieldů 

pro nepodnikatelské využití 

3. Příprava komponenty zaměřené na regeneraci 

brownfieldů do Národního plánu obnovy

4. Spolupráce s územím při nastavení podmínek 

programů, mapování dobré praxe

5. Potenciál využití PPP projektů pro regenerace 

brownfieldů

Územní plánování a stavební řád 

1. Mapování jevu v rámci územně-analytických podkladů



Spojujeme 

a podporujeme

Finanční nástroj na podporu regenerace brownfieldů 

• V letech 2019-2020 MMR administrovalo dotační titul zaměřený 

na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití. 

• Od roku 2021 – podpora převedena pod Státní fond podpory 

investic ve formě úvěrově-dotačního nástroje. 
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Podmínky nového finančního nástroje 
Administrace: Státní fond podpory investic
Maximální výše podpory (součet dotace a úvěru): 50 mil. Kč
Oprávnění žadatelé podpory: obce a kraje
Podporované aktivity: demolice, rekonstrukce, výstavba, výkup, zelená úprava 
okolí. 
Objekt musí sloužit pro nepodnikatelské využití. 
Vyhlášení výzev: 1. 2. 2021
Příjem žádostí: od 1. 3. do 30. 4. 2021
www.sfpi.cz

http://www.sfpi.cz/


Spojujeme 

a podporujeme

Finanční nástroj na podporu regenerace brownfieldů

Žadatel Dotace
Bezúročný úvěr s dobou 

splatnosti 10 let

Metropole a aglomerace, kraje 30%

40%
Zázemí metropolí a aglomerací, 

Regionální centra a jejich zázemí
40%

Strukturálně postižené kraje (Re:Start) 

a hospodářsky a sociálně ohrožená území 

(HSOU)
50%

Územní zacílení finančního nástroje dle Strategie regionálního rozvoje 21+
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Spojujeme 

a podporujeme
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Finanční nástroj na podporu regenerace brownfieldů35

Definice brownfieldu

1. součet zastavěné plochy území dosahuje výměry alespoň 300 m2 nebo podíl zastavěné plochy území 

dosahuje nejméně 20 % celkové výměry území a

2. stavby, které jsou součástí území, nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a ke dni podání 

žádosti nejsou využívány.

Výhody programu:

• platí pro celé území ČR,

• možnost kombinace dotace s bezúročným úvěrem, lze ale poskytnout i samostatně,

• kombinace dotace + úvěr až do výše 90 % uznatelných nákladů,

• úvěr může být kdykoli splacen předčasně bez dalších poplatků.



Spojujeme 

a podporujeme

Podrobné podmínky podpory z programu Revitalizace brownfieldů

• Zrevitalizovaný brownfield bude sloužit občanskému využití, konkrétně pro: 

➢ Vzdělávání, výchovu nebo sport – např. školy, školky, dům dětí a mládeže, klubovny pro volnočasové aktivity, sportovní hala, 

stadion, sportovní či školní hřiště apod.;

➢ Kulturu – např. knihovna, kulturní dům, divadlo, kino, galerie, muzeum, skanzen, botanická zahrada, koncertní či taneční sál 

apod.;

➢ Společenské účely – např. obecní dům, obřadní síň, smuteční síň apod.;

➢ Sociální služby nebo péče o rodinu;

➢ Potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva – např. výjezdová základna zdravotnické 

záchranné služby, služebna Policie ČR, hasičská zbrojnice apod.;

➢ Plnění úkolů v rámci veřejné správy – např. budova s kancelářemi obecního úřadu, služebna obecní policie, obecní sklad, 

zázemí pro obecní techniku apod.;

➢ Veřejně přístupný park.

• Objekt musí sloužit pro nepodnikatelské využití. 

➢ Max. 20 % hospodářského využití na celkové roční kapacitě občanského vybavení.

➢ Max. 10 % kapacity pro obvyklé zázemí.
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Podrobné podmínky podpory z programu Revitalizace brownfieldů

• žadatel je jediným vlastníkem brownfieldu (je možný výkup),

• příslušný orgán žadatele schválil investiční záměr pro revitalizaci,

• revitalizace bude zahájena až po podání žádosti,

• existuje povolení revitalizace,

• brownfield se nenachází v záplavovém území, nebo bude taková stavba pojistitelná proti povodni 

a záplavě.
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Podrobné podmínky podpory z programu Revitalizace brownfieldů

• revitalizace bude dokončena do 5 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory,

• do 6 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory bude zahájeno jiné než hospodářské 

využití revitalizovaného brownfieldu; 

• v rámci revitalizace dojde k odstranění nebo opravě všech staveb, které jsou součástí území se starou 

stavební zátěží a ke dni podání žádosti nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a nejsou využívány,

• úvěr je a po celou dobu jeho splácení bude dostatečně zajištěn, a to alespoň do jeho nesplacené výše.

• občanské vybavení vzniklé revitalizací musí být využíváno alespoň po dobu 10 let. 

• po dobu 10 let nepřevede příjemce podpory vlastnické právo k revitalizovanému brownfieldu ani jeho části na 

jinou osobu ani příjemce nezatíží území ani jeho část zástavním právem, s výjimkou zástavního práva ve 

prospěch Fondu. 
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Podprogram Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů

• Výše dotace: max. 2 mil

• Výše podpory: 85 %

• Podmínky

• Záměr schválený vládou v rámci souhrnného akčního plánu RESTART

• Přesně stanovená struktura obsahu

• Vyhlášení výzvy: únor 2020 (v návaznosti na schválení 4. souhrnného akčního plánu Re:Start)
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Spojujeme 

a podporujeme

Národní plán obnovy: Komponenta 2.8 Regenerace brownfieldů40

1. Příprava projektů regenerace brownfieldů (MMR/SFPI)

2. Regenerace významných strategických brownfieldů (MMR/SFPI)

3. Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití 
(MMR/SFPI)

4. Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské 

využití (MPO)

4 mld. Kč



Spojujeme 

a podporujeme

Národní dotační tituly

• https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/dokumenty

41

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/dokumenty
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Kontakt

Ivana Moravcová

Odbor regionální politiky

Oddělení řízení strategie regionálního rozvoje

ivana.moravcova@mmr.cz

mailto:ivana.moravcova@mmr.cz


Spojujeme 

a podporujeme

Typové projekty regenerace brownfieldů pro 

nepodnikatelské využití

Barbora Krátošková

CzechInvest
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Spojujeme 

a podporujeme

Demolice – vytvoření veřejné zeleně 44

Revitalizace sladovny v Kokorách

Zdroj: Kokory

• Název obce: Kokory

• Stručný popis: Demolice budovy bývalé sladovny v

havarijním stavu a přeměna pozemku na veřejnou

zeleň.

• Termín realizace: 2020

• Investiční náklady: 5 904 649 Kč

• Dotace: 4 133 254 Kč



Spojujeme 

a podporujeme

Revitalizace BF – víceúčelové využití  

• Název obce: Orlické Záhoří

• Stručný popis: Objekt bude rozčleněn na několik částí. V první

bude vybudován víceúčelový sál, který bude využíván jako

obřadní síň, k pořádání přednášek, kulturních akcí, kroužků,

setkávání seniorů nebo klubovna. Ve druhé části bude

vybudována hasičárna. V dalších částech bude sklad obecní

techniky a sklad sběrných surovin.

• Termín realizace: 2021-2022

• Investiční náklady: 30 719 897 Kč

• Dotace: 15 413 928 Kč 

Areál bývalé peletkárny v Orlickém Záhoří

45

Zdroj: Orlické Záhoří



Spojujeme 

a podporujeme

Revitalizace BF – vytvoření sportoviště  

• Název obce: Velim

• Stručný popis: Objekt dříve fungoval jako továrna na piána,

který patřil v tehdejší době k nejvýznamnějším odvětvím

průmyslu v širokém okolí. V současnosti objekt chátrá. Vize

obce je vytvořit pro veřejnost sportovní areál, jehož součástí

bude například brusliště a workoutové hřiště, což pomůže

podpořit občanskou vybavenost obce.

• Termín realizace: 2021

• Investiční náklady: 42 096 632 Kč

• Dotace: 29 209 712 Kč

46

Revitalizace Brownfieldu Pianka ve Velimi 

Zdroj: Velim
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Kontakt

Bc. Barbora Krátošková

Projektový manažer podnikatelské 

lokalizace

barbora.kratoskova@czechinvest.org

Tel.: 296 342 577

brownfieldy@czechinvest.org

www.brownfieldy.cz

mailto:Barbora.Kratoskova@czechinvest.org
mailto:brownfieldy@czechinvest.org
http://www.brownfieldy.cz/


www.czechinvest.org

PŘESTÁVKA



Spojujeme 

a podporujeme

Budování podnikatelské infastruktury z 

programu Smart Parks for the Future

Silvie Pochtiolová

Ministerstvo průmyslu a obchodu
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II.



Spojujeme 

a podporujeme

Základní ustanovení

• Národní dotační program

• Doba trvání programu 2020 - 2026

• Příjem žádostí zahájen v červnu 2020

• Předpokládaný objem dotačních prostředků 2,6 mld. Kč

• Správce programu a poskytovatel dotace – MPO

• Příjemci dotace – obce a kraje

50



Spojujeme 

a podporujeme

Typy projektů

• Projekt výstavby podnikatelského parku – výstavba nového podnikatelského 

parku 

• Projekt rozšíření podnikatelského parku – zvětšení plochy stávajícího 

podnikatelského parku nebo stávající průmyslové zóny

• Projekt regenerace lokality brownfield – přeměna BF na funkční podnikatelský 

park

• Projekt rozvoj podnikatelského parku – realizace opatření pro: průmysl 4.0, 

eliminaci negativních dopadů klimatických změn, smart dopravní řešení
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Spojujeme 

a podporujeme

Podpora projektů dle lokalizace52

Projekty v hospodářsky a sociálně 
ohrožených územích

• Projekt výstavby podnikatelského 
parku

• Projekt rozšíření podnikatelského 
parku

• Projekt regenerace lokality 
brownfield

• Projekt rozvoje podnikatelského 
parku

Projekty mimo hospodářsky a sociálně 
ohrožené území

• Projekt regenerace lokality 
brownfield

• Projekt rozvoje podnikatelského 
parku



Spojujeme 

a podporujeme

Hospodářsky a sociálně ohrožená území53



Spojujeme 

a podporujeme

Podmínky přijatelnosti projektu

• Projekt se nesmí nacházet v blízkosti staveb, jejichž stav bude po dokončení Projektu bránit jeho efektivnímu 

využití.

• Pozemky Projektu nejsou ve střetu s ochrannými pásmy pozemních komunikací, železničních drah, letišť a vodních 

cest; dobývacími prostory, které by znemožňovaly využití těchto pozemků pro účely Projektu.

• Pozemky Projektu leží mimo záplavové území (nad hladinou stoleté vody Q100).

• Pod pozemky Projektu se nenachází zdroj pitné, léčivé nebo minerální vody nebo ochranná pásma těchto zdrojů, 

který by znemožňoval využití Projektu.

• Pozemky Projektu se nalézají mimo poddolované území definované normou ČSN 73 0039 (případně jejím 

aktualizovaným ekvivalentem) spadající do skupiny stavenišť I. a II.

• Příjemce dotace nezpůsobil a není odpovědný za stav vyžadující regeneraci dle tohoto Programu v souladu 

s principem „znečišťovatel platí“, případně není znám znečišťovatel nebo nelze dosáhnout toho, aby tento 

znečišťovatel nesl tyto náklady.
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Spojujeme 

a podporujeme

Postup vyřizování žádosti o dotaci 
55

Předběžná žádost
žádost 

o Registraci
projektu

žádost o vydání 
Rozhodnutí
o poskytnutí 

dotace



Spojujeme 

a podporujeme

Výše podpory56

Maximální dotace

dle velikosti sídla žadatele

• A: do 25 000 obyvatel max 70 % 
způsobilých výdajů

• B: 25 000 - 60 000 obyvatel max 60 % 
způsobilých výdajů

• C: nad 60 000 obyvatel max 50 % 
způsobilých výdajů

• D: kraje max 30 % způsobilých výdajů

Maximální dotace 

dle typu projektů

• Výstavba/rozšíření/rozvoj - 850 Kč/m2

• Regenerace brownfieldu bez ekologické 
zátěže - 2 200 Kč/m2

• Regenerace brownfieldu s ekologickou 
zátěží - 2 750 Kč/m2



Spojujeme 

a podporujeme

Způsobilé výdaje

Vztah mezi jednotlivými stupni žádosti o podporu, činnostmi na Projektu a způsobilostí výdajů

Před podáním Předběžné 

žádosti (1.st.)

Ode Dne přijatelnosti

(1.st. Předběžná žádost)

Od vydání Registrace

(2.st. Žádost o registraci)

Způsobilé

• Výkupy

• Projektová dokumentace

• Průzkumné práce

• Ekologický audit

• Výběrová řízení (pouze na 

výše uvedené)

• Přípravné a realizační práce 

spojené s Projektem (po 

kontrole a schválení 

supervizí)

Nezpůsobilé

• Výkupy

• Projektová dokumentace

• Průzkumné práce

• Ekologický audit

• Výběrová řízení

• Přípravné práce spojené 

s Projektem

Podnadpis
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Spojujeme 

a podporujeme

Další důležité informace

• Minimální výše způsobilých výdajů na Projekt je 1 mil. Kč.

• Podpora menším projektům

➢ výstavba/rozšíření podnikatelského parku (průmyslové zóny) je min. 2 ha max. až 20 ha;

➢ projekt regenerace lokality BF je min. 1 ha max. až 20 ha; 

➢ v případě projektů větších než 20 ha se předkládá zdůvodnění o potřebnosti Projektu včetně 

regionálních přínosů. 

• Prostředky dotace jsou propláceny průběžně.

• Od doby podání žádosti o registraci do konce doby udržitelnosti nesmí příjemce dotace využít 

pozemky pro jiné účely než pro účely podnikání v oborech CZ – NACE. 
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Spojujeme 

a podporujeme

Povolené obory činností I.

Sekce Název Oddíl, skupina, třída Název Přípustnost 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství Celá sekce Není povoleno

B Těžba a dobývání Celá sekce Není povoleno

C Zpracovatelský průmysl Povoleno s následujícími výjimkami:

11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin Pouze sídlo

12 Výroba tabákových výrobků Pouze sídlo

19
Výroba koksu a rafinovaných ropných 

produktů
Pouze sídlo

D
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 

klimatizovaného vzduchu
Celá sekce Pouze sídlo

E
Zásobování vodou; činnosti související 

s odpadními vodami, odpady a sanacemi
Povoleno s následujícími výjimkami:

38.1 Shromažďování a sběr odpadů Není povoleno

F Stavebnictví Povoleno s následujícími výjimkami:

41.1 Developerská činnost Pouze sídlo

41.20.1 Výstavba bytových budov Pouze sídlo

G
Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba 

motorových vozidel
Povoleno s následujícími výjimkami:

46.35 Velkoobchod s tabákovými výrobky Není povoleno

46.9 Nespecializovaný velkoobchod Není povoleno

47.8 Maloobchod ve stáncích a na trzích Není povoleno
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Spojujeme 

a podporujeme

Povolené obory činností I.

Sekce Název Oddíl, skupina, třída Název Přípustnost 

H Doprava a skladování Celá sekce Povoleno

I Ubytování, stravování a pohostinství Povoleno s následujícími výjimkami:

55 Ubytování Není povoleno

J Informační a komunikační činnosti Celá sekce Povoleno

K Peněžnictví a pojišťovnictví Celá sekce Povoleno

L Činnosti v oblasti nemovitostí Celá sekce
Pouze sídlo. Omezení neplatí pro 

příjemce dotace.

M Profesní, vědecké a technické činnosti Celá sekce Povoleno

N Administrativní a podpůrné činnosti Celá sekce Povoleno

O
Veřejná správa a obrana; povinné soc. 

zabezpečení
Celá sekce Není povoleno

P Vzdělávání Celá sekce Není povoleno

Q Zdravotní a sociální péče Celá sekce Není povoleno

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti Celá sekce Není povoleno

S Ostatní činnosti Celá sekce Povoleno

T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů Celá sekce Není povoleno

U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů Celá sekce Není povoleno
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Oddělení rozvoje inovačního podnikání 

61

• Silvie Pochtiolová; pochtiolova@mpo.cz

• Jiří Blažej; blazej@mpo.cz

• Kateřina Kodešová; kodesova@mpo.cz

• Rostislav Večeřa; vecerar@mpo.cz

➢ https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-

pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-zony/program-pro-podporu-

prumyslovych-zon-smart-parks-for-the-future--255369/

Kontakty

mailto:pochtiolova@mpo.cz
mailto:blazej@mpo.cz
mailto:kodesova@mpo.cz
mailto:vecerar@mpo.cz
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-zony/program-pro-podporu-prumyslovych-zon-smart-parks-for-the-future--255369/


Spojujeme 

a podporujeme

Žďár nad Sázavou – Průmyslová zóna Jamská  

Adam Joura

Žďár nad Sázavou 
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Žďár nad Sázavou - Průmyslová zóna Jamská  

• Stručný popis projektu: Výstavba technické infrastruktury v průmyslové zóně Jamská (I, II)

• Zdroj financování:  Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPNI) 

• Rozloha průmyslové zóny: 30 ha

• Funkce/zaměření:  

• I. automobilový pr. (Cooper-Standard), zdravotnický pr., (Arrow Int.), textilní (Vamafil), strojírenství 

(ICE Industrial Services, KOVO Koukola, MTEZ), stavebnictví (PKS stavby, Aquasys)

• II. průmysl 4.0, výroba a vývoj pokročilých průmyslových zařízení a materiálů, bezemisní či nízkoemisní technologie, 

vývoj SW, zdravotnický a farmaceutický průmysl

63

PZ Jamská I

1. etapa

PZ Jamská I

2.etapa
PZ Jamská II  

Termín realizace 2003 2007 2020

Investiční náklady 53,4 mil. Kč 24,3 mil. Kč 109 mil. Kč

Dotace 20 mil. Kč (37%) 10,8 mil. Kč (44%) 53 mil. Kč (49%)

Vlastní zdroje 33,4 mil. Kč (63%) 13,5 mil. Kč (56%) 56 mil. Kč (51%)
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a podporujeme

Žďár nad Sázavou - Průmyslová zóna Jamská 

• Příprava:

• Aktuální stav:

64

I.

II.
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Žďár nad Sázavou - Průmyslová zóna Jamská 

• Cíle:

• I: zajistit počet pracovních míst

• II: zajistit dobře placená pracovní místa 

s vysokým podílem kvalifikované práce vykonávané ve 

zdravém prostředí (vůči lidem, vůči přírodě)

• Další plány:

• PZ Jamská III

• PZ Jihlavská

• Na PZ Jamská I a II realizovat opatření k výraznému zlepšení 

modrozelené infrastruktury

• MPO: Smart Parks for the Future
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Kontakt

Adam Joura 

Vedoucí odboru strategického 

plánování a investic

adam.joura@zdarns.org

Tel.: +420 778 526 179

www.zdarns.cz

mailto:Adam.joura@zdarns.org
http://www.zdarns.cz/


Spojujeme 

a podporujeme

PPP projekty v obcích
Přístupy k přípravě projektů a spolupráci s investory

Ing. Tomáš Janeba

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)

Ing. Michal Tesař

NEWTON Business Development / Pandion Partners
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Spojujeme 

a podporujeme

Inovativní model financování a 

veřejného zadávání 

• Jeden z mnoha způsobů veřejného zadání –

alternativa k tradičnímu způsobu zadávání.

• Obecný trend v zadávání – vyšší integrace 

kompetencí a odpovědnosti za rizika.

• Využití kapitálu a zkušeností s manažerským řízením 

investičních projektů soukromého sektoru.

• Role zadavatele se mění – strategický manažer, 

ne realizátor a integrátor.

• PPP nemá v ČR dobrou pověst, ale není pro to důvod.

• Běžně užívané v některých oborech: doprava, sociální 

služby, energetika, voda.
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Úvod do PPP

Městská knihovna

Stuttgart, Německo

Zdroj: iStock
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PPP v Evropských zemích za 30 let69

Velká Británie, Německo, Francie, Nizozemí, Španělsko, Turecko … také Polsko a Slovensko

Zdroj: EIB-EPEC

1 900
realizováno PPP projektů

13 % investic
zdravotnictví

sociální péče

9 % investic
školství

EUR 390 miliard
celkové investice

52 % investic
doprava

13 % investic
úřady, soudy, policejní 

a hasičské stanice, 

sociální bydlení

434 
projektů

388
projektů

384 
projektů

382
projektů
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Partnerství veřejného a soukromého sektoru = PPP

• „Dlouhodobá smlouva mezi veřejným zadavatelem a soukromým partnerem (15-30 let)

• o zajištění veřejné infrastruktury nebo služby, ve které

• soukromý partner nese významné projektové riziko a odpovědnost za řízení projektu

• jeho odměna je přímo spojena s jeho výkonem.

• Zadavatel získá kompetence bez ztráty vlastnictví a kontroly nad veřejnou službou.“

70

PPP nemá právní význam, je to velmi široká definice

Design Build
navrhni, postav

Manažerská 
smlouva 

na provoz

DBO
navrhni, postav,

provozuj

DBFM
navrhni, postav,

financuj a spravuj

Příjem: platby 

zadavatele za 
dostupnost

DBFMO
„Koncese“

navrhni, postav,

financuj, spravuj a 
provozuj

Příjem: platby od 

uživatelů

Licencovaný/
regulovaný

poskytovatel

služeb

Příjem: platby od 

spotřebitelů

nízká vysoká
Míra zapojení soukromého sektoru

Public Private Partnership (PPP)
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Tradiční způsob zadání

• Dnes běžně užívaný způsob zadávání.

• Zadavatel je odpovědný za koordinaci jednotlivých 

dodavatelů – riziko vyšších nákladů, nedodržení 

termínů, dlouhodobé kvality ...

• Budoucí podobu zařízení určuje architekt a 

projektant, ne budoucí provozovatel nebo správce.

• Chybí invence a přenos zkušeností mezi profesemi.

• Splácení financování není spojeno s kvalitou a 

funkčností projektu.
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Vyžaduje značné zkušenosti s řízením projektů

Dodavatel 
stavby

Financování
- dotace

- seniorní dluh
- obligace

- finanční instrumenty

Projektová 
inženýrská 

kancelář

Správa & údržba
Technologie

Služby

Subdodavatelé Subdodavatelé

Zadavatel

Subdodavatelé

Jednotlivé smlouvy = jednotlivá plnění

Příprava projektu Výstavba Údržba & provozFinancování
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Zadání modelem PPP

• Místo oddělených nákupů – projektu, stavby, 

vybavení, správy a údržby – se vše pořídí

formou služby pod jednou smlouvou.

• Zadavatel definuje funkci, ne podobu řešení.

• Koncesionář je jedinou protistranu zadavatele.

• Komplexně odpovědný za dostupnost služby a 

její dlouhodobou kvalitu.

• Zadavatel neřeší kde nastala chyba a kdo je za ni 

odpovědný – je to koncesionář, ten si vše řeší sám.

• Platí jednoduchý princip: není služba, není platba.

• Financování splácí koncesionář.
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Jedna protistrana - jedna smlouva

Generální 
dodavatel projektu 

a výstavby

Dluhové financování
- seniorní dluh

- podřízený dluh
- obligace

- finanční instrumenty

Investoři
- základní kapitál
- podřízený dluh

Provozovatel & 
Facility manager

Koncesní smlouva

> Realizace projektuFinancování projektu >

Subdodavatelé Subdodavatelé

Koncesionář
Projektová společnost

Zadavatel

Příprava projektu Výstavba Údržba & provozFinancování

Koncesionář = integrátor

+ + +
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Výhody PPP

• Dává prostor pro invenci a efektivitu – provozovatel 

i stavebník mohou ovlivnit design řešení.

• Dává prostor pro vyšší investici do kvalitnějšího 

řešení, pokud vede k levnějšímu provozu nebo 

správě, může být stále celkově levnější.

• Kvalita je zajištěna kapitálem investorů.

• Jistota maximálních výdajů v dlouhém období.

• Nezvyšuje zadlužení veřejných rozpočtů, přestože je 

aktivum vystavěno do majetku veřejného zadavatele.
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Hlavní nádraží

Utrecht, Nizozemí

Zdroj: Adobe Stock

Výhody využijí pouze dobře připravené projekty
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Nevýhody PPP

Řešíte jak bude fungovat projekt po dobu 20-30 let.

• Potřeba dobře promyslet předem – ne jak má vypadat, 

ale jak má dlouhodobě fungovat.

• Zásadní změny v běžícím projektu jsou velmi obtížné.

• Náročnější, dražší a časově delší příprava.

• Potřebujete poradce a rozpočet na ně.

• PPP je výhodnější pro investičně větší projekty.

• Brownfieldy a rekonstrukce jsou obtížnější, nutné 

dobře prověřit apetit trhu nést odpovědnost a rizika.

• Potřeba dobře a transparentně komunikovat s lidmi i 

trhem dodavatelů, informovat a vysvětlovat.

• Pro zadavatele, kteří se nebrání inovacím a novým 

postupům – nebojte se, PPP funguje.
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Nevýhody respektujte a nepodceňujte
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Typově vhodné a osvědčené projekty

V kompetenci krajů a municipalit

• Výstavba/rekonstrukce a údržba sítě krajských silnic

• Výstavba/rekonstrukce a údržba sítě mostů

• Zajištění flotily vlakových souprav, lokomotiv, autobusů

• Parkovací domy, parkovací systémy

• Vodohospodářská infrastruktura, čističky vod

• Energetika/teplárenství a utility

• Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem

• Nemocnice a polikliniky

• Školy, univerzitní kampusy a ubytovací zařízení

• Pouliční osvětlení

• Administrativní budovy
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Pokud chcete úspěch – držte se typových projektů



Spojujeme 

a podporujeme

Domovy pro seniory

Segment s jasně rostoucí poptávkou službách

• Pokud chceme jen zachovat současný stav vybavenosti 

lůžky DS/DZR, musí ročně vznikat nových 800 lůžek.

• PPP projekty v tomto segmentu potvrzují cenovou 

výhodnost soukromníka v rozmezí 15-30%.

• Provozní koncese: Vysoké Mýto, Litoměřice, MČ Praha 13.

• Komplexní koncese včetně investice: Kraj Vysočina 

(Humpolec), Brno, Hostinné.

• Při realizaci nového domova DS/DZR s kapacitou 

120 lůžek může zadavatel za dobu 30 let koncese 

uspořit cca 190 mil. Kč.
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Zaručená kvalita služeb při 15% cenové výhodnosti

DS/DZR Humpolec

Kraj Vysočina

Soukromý partner SENECURA
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Doporučení postupu

• Vyberte typově vhodný projekt – čím větší, tím lepší.

• Nezpochybnitelný a dlouhodobě potřebný.

• Volte PPP pro efektivitu a financování, ne s vizí, že 

si koncesionář na sebe vydělá jinde. Častý omyl!

• Minimalizujte rizika a držte se optimálního rozdělení.

• Konzultujte s experty, CzechInvest a trhem.

• Kvalitě připravený projekt přitáhne kvalitní dodavatele.

• Postupujte v krocích, nejdříve studie proveditelnosti.

• Potřebujete poradce se zkušenostmi a rozpočet na ně.

• Zvolte zadávací řízení se soutěžním dialogem.

• Pro malé projekty vhodné standardizovat – role MMR a CI.
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PPP je dobrý sluha, ale špatný pán!
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Obecný úvod do problematiky

• Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) sdružuje 

projekční kanceláře, stavební firmy, banky, poradce a 

investory s praktickými zkušenostmi s PPP z ČR i 

zahraničí.

• Jsme připraveni konzultovat Vaše potřeby a vhodnost 

potenciálních projektů.

• Rádi Vám doporučíme vhodný model a způsob realizace.
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PPP pro municipality
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ARI inspiruje úspěšnými projekty

PPP projekty v České republice

• Depo městské hromadné dopravy, Plzeň

• Parkovací dům Rychtářka, Plzeň 

• Domov pro seniory, Humpolec

• Domov pro seniory, Praha 13

• Dálnice D4, Příbram – Písek 

PPP projekty v zahraničí

• Školy, Espoo, Finsko

• PR1BINA – Rychlostní silnice R1, Slovensko

• a další.
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Víze na: www.ceskainfrastruktura.cz/temata/ppp-pro-verejnou-infrastrukturu/

http://www.ceskainfrastruktura.cz/temata/ppp-pro-verejnou-infrastrukturu/
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Kontakt

Tomáš Janeba 

Prezident 

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)

tomas.janeba@ceskainfrastruktura.cz 

Tel.: +420 606 640 251

www.ceskainfastruktura.cz

Michal Tesař

Partner

NEWTON Business Development / Pandion

Partners

michal.tesar@newton.cz 

Tel.: +420 602 373 422 

Člen ARI

mailto:Adam.joura@zdarns.org
http://www.ceskainfastruktura.cz/
mailto:Adam.joura@zdarns.org
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Brownfield akademie

Hana Šindelková

CzechInvest
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Brownfield Akademie 

• Workshopy v regionech 

• Řešení konkrétních brownfieldových lokalit – specifické BF

• Propojení s experty 

• Témata:

• Získání BF do vlastnictví 

• Projekční příprava

• Zadání veřejné/architektonické soutěže

• Modrozelená/udržitelná infrastruktura 

• Vymezení podnikatelských ploch

• Financování (dotace, PPP projekty, jiné) 

• Příklady z praxe 
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Online akademie pro municipality 

Martina Ceplová

CzechInvest
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Zabýváte se myšlenkou, jak v aktuální situaci znovu nastartovat 

hospodářský rozvoj regionu?

• Sestavili jsme unikátní ONLINE AKADEMII PRO MUNICIPALITY – vzdělávací kurz určený speciálně pro zástupce 

municipalit.

• V pěti blocích Vám nabídneme užitečný zdroj informací, které mají vliv na rozvoj lokální ekonomiky.

• Věnovat se budeme těmto tématům:

• strategický rozvoj obce

• technická a digitální infrastruktura

• sociální infastruktura

• lokální trh práce

• podpora podnikání

Využívat ji můžete průběžně dle Vámi aktuálně řešených témat.
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1. blok – Strategický rozvoj obce 

• Komunitní strategické plánování 

• Architektonické soutěže 

• Zadání územní studie

• Studie proveditelnosti 

• Strategické plánování rozvoje obce 

ve vazbě na její kulturní dědictví* 
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*Tento materiál vznikl za podpory pana docenta Borise Hály, Ing., arch. Ph.D., působícím na Mendelově univerzitě v Brně.
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2. blok – Technická a digitální infrastruktura 

• Nemovitosti pro podnikatelské účely

• Brownfieldy 

• Kancelářské prostory

• Metodika vyhodnocení územních nároků PZ

• Open data

• 5G sítě pro budoucnost vašeho regionu

Tento materiál vznikl za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, odbor elektronických komunikací
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3. blok – Sociální infrastruktura 

• Územní plán s dostatečnou rezidenční 

výstavbou

• Školy – příklady spolupráce

• Podpůrná inovační infrastruktura

• Živnostenská zóna

88



Spojujeme 

a podporujeme

4. blok – Lokální trh práce

• Koeficient soběstačnosti

• Hospodářsky slabý region

• Sociálně problémový region

• Vyjížďkový region

• Prosperující region 
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5. blok – Podpora podnikání

• Služby CI pro obce a města

• Setkání vedení měst s podnikateli

• Atraktivita města

• Welcome package pro krajská města 

• Public – Private Partnership* 

• Přeshraniční spolupráce 
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* Tento materiál vznikl za podpory Asociace pro rozvoj infrastruktura (ARI)  
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VIDEO 

UKÁZKA
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Modul AKADEMIE LOKÁLNÍ EKONOMIKY 

Dlouhodobá spolupráce v regionu: 

• CIRI + CzechInvest 

• Chytrý region = chytrá akademie       

• CzechInvest garant modulu

• www.chytrakademie.cz
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Akademie lokální ekonomiky již brzy na webu

• www.czechinvest.org

• Ve formě pdf ke stažení

• Průběžně dle Vaší potřeby zpracujeme další témata

Kde hledat:
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https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Rozvoj-

podnikatelskeho-prostredi/Online-akademie-pro-starosty

https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Rozvoj-podnikatelskeho-prostredi/Online-akademie-pro-starosty
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Kontakt

Martina Ceplová 

Ředitelka regionální kanceláře agentury 

CzechInvest pro Královehradecký kraj 

hradeckralove@czechinvest.org 

www.czechinvest.org

mailto:olomouc@czechinvest.org
http://www.czechinvest.org/
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Inspirativní příklady dobré praxe 

podporující rozvoj podnikatelského prostředí a 

regionu

Veronika Pudelová Voltnerová

CzechInvest
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I.
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Příklady dobré praxe formou případových studií

Vytvořit databázi příkladů dobré praxe v obcích a inspirovat další subjekty veřejného i soukromého sektoru 

k aktivitám a spolupráci rozvíjející lokální ekonomiku
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Cíl
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Příklady dobré praxe na webu

• www.czechinvest.org

• Ve formě pdf ke stažení

• Příklady dobré praxe jsou průběžně doplňovány o další
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Kde hledat:

www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Rozvoj-podnikatelskeho-

prostredi/Priklady-dobre-praxe

https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Rozvoj-podnikatelskeho-prostredi/Priklady-dobre-praxe
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Příklady dobré praxe na webu100

Doprava                                                                        Nemovitosti
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Příklady dobré praxe na webu101

Podpora podnikání                                                        Lidské zdroje
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Příklady dobré praxe na webu102

Technická a digitální infrastruktura
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Příklady dobré praxe formou případových studií103
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Příklady dobré praxe formou případových studií104

2/3
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Příklady dobré praxe formou případových studií105

3/3
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Příklady dobré praxe napříč ČR 106

Máte-li tip na příklad dobré praxe v obcích podporující rozvoj podnikatelského prostředí a regionu 

ke zpracování, kontaktujte nás prosím na olomouc@czechinvest.org.

Publikováno

Bude publikováno v nejbližší době

Dalších 20+ projektů v přípravě Stav k 19. 2. 2021

mailto:olomouc@czechinvest.org
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Kontakt

Veronika Pudelová Voltnerová

Ředitelka regionální kanceláře agentury 

CzechInvest pro Olomoucký kraj  

olomouc@czechinvest.org 

www.czechinvest.org

mailto:olomouc@czechinvest.org
http://www.czechinvest.org/


Spojujeme 

a podporujeme

Konference Potenciál místní ekonomiky

&

soutěž Investičně atraktivní region 
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VIDEO 

UKÁZKA
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ZÁVĚR
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www.czechinvest.org

Děkujeme Vám za pozornost


