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• Agentura na podporu podnikání a investic

• administrace investičních pobídek

• podpora českých startupů

• mapování/pasportizace podnikatelského prostředí
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STATISTICKÁ DATA A VLASTNÍ UKAZATELE
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TYP VHODNÉ INVESTICE

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL tradiční výroba (vysoký podíl lidské práce)

POKROČILÝ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

výroba využívající sofistikované výrobní procesy a postupy (prvky 

automatizace, robotizace, využívání senzorů a umělé inteligence, 

atd.)

TECHNOLOGICKÉ A SLUŽBOVÉ PROJEKTY
poskytování sofistikovaných služeb (hi-tech opravárenská centra, 

datová centra, centra sdílených služeb, atd.)

VÝZKUM A VÝVOJ
výzkum zaměřený na získání nových poznatků a následný vývoj 

nových výrobků, postupů a služeb
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SOBĚSTAČNOST NA TRHU PRÁCE 
správní obvody OPÚ(31. 12. 2019)

soběstačnost na trhu práce =
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů + 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ ž𝑖𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑛í𝑘ů

𝑜𝑏𝑦𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙é 𝑣𝑒 𝑣ě𝑘𝑢 20–64 𝑙𝑒𝑡
x 100
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TYPOLOGIE REGIONŮ

o Hospodářsky slabý region: Území nenabízí dostatek

pracovních příležitostí pro místní obyvatele a zároveň se

potýká s vyšší nezaměstnaností, než je státní průměr.

o Sociálně problémový region: Území nabízí dostatek

pracovních příležitostí pro místní obyvatele, ale i přesto je zde

vyšší nezaměstnanost, než je státní průměr. Obyvatelé tedy

práci buď aktivně nehledají, nebo svým odborným zaměřením

nekorespondují s poptávkou pracovního trhu.

o Vyjížďkový region: Území nenabízí dostatek pracovních

příležitostí pro místní obyvatele, ale i přesto je zde nižší

nezaměstnanost, než je státní průměr. Obyvatelé tedy vyjíždějí

za prací do jiných regionů.

o Prosperující region: Území nabízí dostatek pracovních

příležitostí pro místní obyvatele, přičemž nezaměstnanost je

na nižší úrovni, než je státní průměr. Často tyto regiony

poskytují pracovní příležitosti sousedním regionům.
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ROZHOVORY SE ZÁSTUPCI OBCÍ
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PODPORA PODNIKÁNÍ

• Strategický plán

• Pravidelné setkávání s podnikateli

• Zapojení podnikatelů do rozhodovacích 

procesů

• Finanční podpora podnikání

• Podpora podnikavosti studentů a obyvatel

• Webové stránky pro podnikatele/investory

• Zájem o zasídlení investora

• Public Private Partnership

SLEDOVANÉ OBLASTI

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

• Podnikatelské nemovitosti

• Brownfieldy

• Digitální infrastruktura

• Podpůrná a inovační infrastruktura

LOKÁLNÍ TRH PRÁCE

• Nezaměstnanost

• Sezónní nezaměstnanost

• Soběstačnost na trhu práce

• Pracovní spádovost

• Významní zaměstnavatelé
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SLEDOVANÉ OBLASTI

Meziobecní spolupráce

• Spolupráce s jinými obcemi v ČR

• Spolupráce s jinými obcemi mimo ČR

• Témata spolupráce

• Formy meziobecní spolupráce

Smart city

• Životní prostředí

• Doprava a mobilita

• Energetika a úspory energií

• Veřejná správa

• E–služby

• Veřejný prostor a bydlení

Sociální infrastruktura

• Bydlení

• Školství

• Dopravní obslužnost

• Zdravotnictví
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ANO

84 %
Má obec strategický plán, popř. program 

rozvoje?

Podporuje obec podnikavost místních 

studentů, obyvatel?

ANO

25 %

ANO

55 %
Setkává se vedení obce pravidelně 

s podnikateli?
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Má obec zájem o zasídlení investora? ANO

84 %

Zamezení odlivu obyvatel53 %

40 %

30 %

Řešení nízkých mzdových 

podmínek

Potřeba řešit brownfield 

v území

Využití podnikatelské 

infrastruktury
27 %

27 %

14 %

Nedostatek pracovních míst 

pro místní obyvatele

Jiné důvody

Pokud ano, tak jaké jsou důvody?
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Realizuje obec společné projekty se 

soukromým sektorem formou PPP projektů?

ANO

10 %

Pokud ano, v jaké oblasti? cestovní 

ruch
bydlení

Existují nějaké bariéry, které obci brání v realizaci PPP projektů?

Legislativa 

případně její 

neznalost

Mentalita                       

a ochota 

podnikatelů 

Absence 

metodiky                       

a zkušeností
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PRO KOHO TO DĚLÁME?

Obce

Kraje

Podnikatelé

Státní 
správa
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K ČEMU JE TO DOBRÉ?

Chytrá lokalizace 
podnikatelských investic

Regionální přínos 
investičních pobídek

Vývoj situace                    
a sledování trendů

Nastavení podpůrných 
programů a vzdělávací 

akce

Šíření příkladů dobré 
praxe
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CO CHYSTÁME DÁLE?

• Dokončení vyhodnocení sesbíraných dat

• Online interaktivní nástroj

• prezentace dat

• porovnávání vybraných územních celků

• graficky přehledné automaticky generované výstupy

• Nové unikátní ukazatele

• Další vlnu rozhovorů se zástupci obcí v roce 2021



michal.heinzl@czechinvest.org

DĚKUJI ZA POZORNOST


