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„Konference nabízí širokou platformu informací užiteč-

ných nejenom pro investory, ale také pro zástupce mo-

ravskoslezských průmyslových lokalit, fi rem z kraje i pro 

širokou veřejnost,“ upozorňuje na význam co do rozsahu 

i zaměření výjimečné akce hejtman Moravskoslezského 

kraje Miroslav Novák. Podle něj je investiční konference 

GET MORE určena všem, kteří se zajímají o investiční 

prostředí v našem kraji. 

Výjimečná šance získat užitečné informace 
Pečlivě byl připraven i její program včetně doprovodných 

akcí. „Účastníkům konference například nabízíme mož-

nost vyslechnout si zkušenosti stávajících investorů. Zá-

roveň mohou získat řadu užitečných a přehledných infor-

mací o investičních pobídkách, možnostech regenerace 

brownfi elds, stejně tak se jim nabízí možnost zúčastnit 

se dvoustranných jednání na témata týkajících se inves-

tičních příležitostí v kraji,“ uvádí ředitelka Agentury pro 

regionální rozvoj Petra Chovanioková. Přítomnost vrchol-

ných představitelů - jako je Jan Mládek (ministr průmyslu 

a obchodu), Jiří Cienciala (vládní zmocněnec pro Morav-

skoslezský a Ústecký kraj), Miroslav Novák (hejtman Mo-

ravskoslezského kraje), Tomáš Macura (primátor města 

Ostravy) a Karel Kučera (generální ředitel Agentury pro 

podporu podnikání a investic CzechInvest) - na této akci 

a jejich zapojení v jednom z dopoledních tematických pa-

nelů podtrhuje význam konference. Do diskuze se svými 

dotazy mohou zapojovat také zájemci z publika.

K nezbytným podmínkám vytváření přátelského proin-

vestičního prostředí v kraji patří navazování osobních 

kontaktů mezi vlastníky podnikatelských nemovitostí, 

Moravskoslezský kraj podporuje investice a podnikání dlouhodobě. Letos se tuto pod-
poru rozhodl ještě zvýraznit a prohloubit. Konference GET MORE – Investiční příležitosti 
v Moravskoslezském kraji, která se koná 3. června v Clarion Congress Hotelu Ostrava, 
je toho důkazem. Organizací této významné akce byla pověřena Agentura pro regionální 
rozvoj. Posláním konference je nabídnout Moravskoslezský kraj investorům a zdůraznit, 
že právě tento region je místo příznivé pro investice a podnikání. 

pokračování na str. 3
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3. ROČNÍK
SOUTĚZE O INOVAČNÍ
FIRMU 2015
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Větší aktivita agentury CzechInvest přináší své výsledky. 

„V prvních měsících roku 2015 registrujeme nebývale 

velký zájem investorů, a to napříč sektory. Obrací se na 

nás i stávající investoři, kteří plánují další projekty. To 

dokazuje, že se jim u nás podniká dobře a oceňují širší 

a intenzivnější servis, který jim začínáme poskytovat,“ 

vysvětlil generální ředitel agentury CzechInvest Karel 

Kučera.

Už v uplynulém roce dojednala agentura 147 investičních 

projektů, a daleko tak předčila investiční agentury svých 

nejbližších sousedů ze Slovenska, Polska a Maďarska. 

Investice zprostředkované CzechInvestem v souhrnné 

výši bezmála 87 miliard korun by měly vytvořit přes 16 

tisíc pracovních příležitostí, nejvíce pak v Moravskoslez-

ském a Ústeckém kraji, které se dlouhodobě potýkají 

s vysokou nezaměstnaností. Na nejvíce pracovních míst 

se mohou těšit v Moravskoslezském kraji, 26 investič-

ních projektů v celkové výši 15,89 miliardy korun zde 

vytvoří 3 851 nových pracovních míst.

„Velmi nám pomohlo navrácení našich zahraničních 

zastoupení ve strategických lokalitách, ke kterým letos 

přibyla Jižní Korea,“ uvedl dále Karel Kučera. Korejští in-

vestoři i přes významné investice Nexen Tire a Hyundai 

Mobis nicméně stále nepatří v ČR k těm nejaktivnějším. 

Nejvíce investorů k nám míří z Německa a USA. Ve výši 

investovaných prostředků však jasně vede Korea. Kro-

mě už zmíněných fi rem tu další dva investoři DONGHEE 

Czech a Hanhwa Advanced Materials Europe u nás cel-

kem investují 25,77 miliardy korun a vytvoří 2 429 pra-

covních míst.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka souvi-

sí zvýšená aktivita zahraničních investorů s postupným 

oživením evropského trhu, taženým především auto-

mobilovým průmyslem. „Aktivní jsou však i české fi rmy. 

Expanduje jich nebývale vysoký počet a to investicemi 

v řádu stovek milionů až miliardy korun,“ doplnil ministr 

průmyslu a obchodu. 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/czechinvest-vede-v-

-poctu-investic-ve-stredni-evrope
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Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci 

s Moravskoslezským krajem pro letošní rok 

připravila bohatou nabídku akcí k podpoře roz-

voje regionu. 

Těm, kdo se zajímají o investiční prostředí v na-

šem kraji, je určena konference - GET MORE – 

Investiční příležitosti v Moravskoslezském kra-

ji, která se koná 3. června v Clarion Congress 

Hotelu Ostrava. Součástí investiční konference 

je i miniveletrh zaměřený na představení kraj-

ských průmyslových zón a volných kapacit pro 

investory.

Zajímavou příležitostí pro fi rmy, které chtějí 

prezentovat své dovednosti v oblasti inovač-

ních produktů či technologií, je pak 3. ročník 

soutěže o Inovační fi rmu Moravskoslezského 

kraje 2015. Stejně jako loni se bude o inovač-

ního oskara soutěžit nejen v kategorii malý 

a střední podnik, ale klání fi rem se uskuteční 

i v kategorii velký podnik. Letos jsme připravili 

další novinku - tou je možnost nominace fi rmy.

Zmínila jsem namátkou dvě z připravovaných 

akcí. Nabídka, kterou letos Agentura pro regi-

onální rozvoj připravila, je ale daleko bohatší.

Akcemi, které jsme pro letošní rok připravili, 

chceme navázat na postupné oživení evrop-

ského trhu, které se projevilo už v loňském 

roce a pokračuje i letos. V této příhodné situaci 

chceme jít investorům vstříc a představit jim 

náš kraj jako místo, které je pro jejich podnikání 

velmi příznivé.

Petra Chovanioková
ředitelka Agentury pro regionální rozvoj, a.s.

CZECHINVEST: LETOS ZAZNAMENÁVÁME
NEBÝVALE VELKÝ ZÁJEM INVESTORŮ

KALENDÁŘ AKCÍ PODÍVEJTE SE NA WWW.ARR.CZ
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stávajícími i budoucími investory a také zástupci veřejné 

správy. Účastníci konference se proto mohou zúčastnit 

i tří odpoledních workshopů na téma „Brownfi elds jako 

zdroj pro nové podnikatelské nemovitosti“, „Finanč-

ní podpora investorů“ a „Bruntálsko a jeho potenciál 

k umisťování investic“. 

Obohacením investiční konference je jistě i miniveletrh 

probíhající ve foyer hotelu, kde se představí zejména zá-

stupci měst a obcí, kteří nabízejí své průmyslové zóny, 

rozvojové plochy či brownfi eldy potenciálním investo-

rům. Mezi 18 vystavovateli nechybí zástupci statutárních 

měst Karviná, Frýdek-Místek či Havířov, ale i dalších měst 

a obcí z Moravskoslezského kraje, kteří rovněž nabízejí 

volné plochy nejen k podnikání. Na miniveletrhu se pre-

zentují také partneři akce – společnosti Asental Group 

a CTP, Agentura pro podporu podnikání a investic Cze-

chInvest či město Ostrava. 

Záštitu investiční konferenci GET MORE − Investiční pří-

ležitosti v Moravskoslezském kraji poskytl premiér ČR 

Bohuslav Sobotka, ministr fi nancí Andrej Babiš, generální 

ředitel Agentury pro podporu podnikání a investic Cze-

chInvest Karel Kučera, primátor města Ostravy Tomáš 

Macura i vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ús-

tecký kraj Jiří Cienciala.

„Chceme také díky této soutěži veřejnosti více předsta-

vit fi rmy, které svými výrobky či technologiemi dosahují 

úspěchů na evropských či světových trzích, ale v obec-

ném povědomí v našem regionu zatím až tolik známy 

nejsou. Podmínkou samozřejmě je to, aby měly prokaza-

telné výsledky. Hodnotit se i letos bude stupeň inovace, 

ekonomický dopad pro fi rmu či to, jak jsou daný výrobek 

či technologie uplatnitelné na trhu,“ vysvětlila Petra Cho-

vanioková, ředitelka Agentury pro regionální rozvoj (ARR), 

která je pořadatelem soutěže. Přihlášky budou přijímány 

do 18. září 2015.

Také letos jsme připravili novinku
O inovačního oskara se bude stejně jako loni soutěžit ne-

jen v kategorii malý a střední podnik, ale také v kategorii 

velký podnik. „V uplynulém ročníku jsme kromě živnostní-

ků, malých a středních fi rem dali možnost soutěžit i fi rmám 

velkým. Pro letošní ročník jsme připravili další novinku. Tou 

je možnost nominace fi rmy. Chceme tak dát příležitost na-

příklad obchodním partnerům či zákazníkům i dalším, aby 

sami nominovali fi rmy, které dobře znají a považují je za 

inovativní. Rozhodnutí o účasti v soutěži je pak na samot-

né fi rmě,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského 

kraje Martin Sikora. Uchazeči mají možnost podat nomi-

naci ode dne vyhlášení soutěže až do konce srpna. Vítěz-

ná fi rma z každé kategorie získá, stejně jako v loňském 

ročníku soutěže, 50 tisíc korun, fi rmy na druhém a třetím 

místě si rozdělí 30 a 10 tisíc korun. V termínu od 29. září 

do 25. října se může hlasování navíc zúčastnit i veřejnost. 

V každé ze zmíněných kategorií zvítězí jedna fi rma, která 

od veřejnosti získá největší počet hlasů. 

Představujeme fi rmy, které uspěly v roce 2014
Ve 2. ročníku krajské soutěže o inovačního oskara od-

borná komise v kategorii velký podnik vyhlásila vítězem 

společnost Varroc Lighting Systems z Šenova u Nového 

Jičína za unikátní osvětlení pro malosériový volkswagen. 

Ta zvítězila i v hlasování laické veřejnosti. V kategorii ma-

lých a středních podniků zvítězila fi rma JAP TRADING 

z Bystřice u Třince s rafi načním rotorem. 

Druhé místo v kategorii velký podnik obsadila v loňském 

ročníku soutěže Fakultní nemocnice Ostrava s buněčnou 

terapií, určenou k léčbě pacientů ohrožených amputací 

končetin (hlavně diabetiků). Třetí místo pak ve stejné ka-

tegorii obsadil VÚHŽ s novým digitálním hladinoměrem 

zařízení slouží k měření výšky hladiny oceli při odlévání.

Druhé místo v kategorii malých a středních fi rem získa-

la ostravská společnost KVADOS s revolučním mobilním 

informačním systémem myAVIS® NG. Mobilní informač-

ní systém je nový v řadě ohledů jak po procesní, tech-

nické, tak po funkční stránce. „Cenu určitě investujeme 

do reklamy nového produktu a certifi kát nám pomůže 

jako reference především na východních trzích,“ uve-

dl při loňském přebírání ocenění marketingový manažer 

fi rmy Šimon Churý. Třetím oceněným v kategorii malých 

a středních podniků byla společnost AVE INNOVATION se 

softwarovým produktem PresentiGO. Jedná se o aplikaci 

pro tablety a mobilní telefony, která obchodníkům v terénu 

umožní atraktivněji a lépe prodávat hlavně prostřednictvím 

interaktivních 3D prezentací.

V roce 2014 se o inovačního oskara ucházelo celkem 29 

produktů od 20 malých a 7 velkých fi rem.

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Švancerová,

svancerova@arr.cz, 731 505 949

3. ROČNÍK SOUTĚZE O INOVAČNÍ FIRMU 2015

pokračování ze str. 1

Už 3. ročník soutěže o Inovační firmu Moravskoslezského kraje 2015 odstartoval 
21. dubna. Cílem soutěže o inovačního oskara je zviditelnit náš region a ukázat, že 
firmy, které na inovace ve svém podnikání kladou velký důraz, v Moravskoslezském 
kraji úspěšně podnikají. 

http://inovacnifi rma.rismsk.cz/
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MINISTRA
PRŮMYSLU 
A OBCHODU 
JANA MLÁDKA
Jak vypadá v sou-
časnosti situace 
s lákáním dalších 
investorů, konkrétně 
asijských do Morav-
skoslezského kraje. 
Je pravděpodobné 
získání dalších vý-
znamných investorů 
z Asie?
Během velice 

úspěšného roku 2014 zprostředkovala agen-
tura CzechInvest v celé ČR 147 investičních 
projektů v celkovém objemu téměř 87 miliard 
korun. Nejvýznamnější počet směřoval právě 
do Moravskoslezského kraje, ve kterém se 
bude realizovat 26 záměrů, které přinesou 
v nejbližších letech skoro 4 tisíce nových pra-
covních míst. Aktuálně jednáme s více než 
dvacítkou fi rem z celého světa, které mají 
zájem realizovat svou investiční akci v regio-

nu střední a východní Evropy. Důležité je pře-
svědčit potenciální investory, že udělají správ-
ně, když si pro svou investici vyberou právě 
Českou republiku. Samozřejmě že ne všechny 
investiční poptávky se nám podaří získat, ale 
naše pozice je silná a umíme úspěšně bojovat 
s konkurencí z okolních zemí. Velká část in-
vestic sem přichází ze zemí EU, nově se díky 
silnému franku objevuje více švýcarských in-
vestorů.

Zvýšenou poptávku vnímáme z Asie, kde 
dominují tři země – Jižní Korea, Japonsko 
a Čína, občas se objeví investor z Indie. Ja-
ponské fi rmy se prioritně zajímají o investice 
ve středních či východních Čechách. Pro ně 
je důležitá například blízkost kolínské TPCA či 
Škody Auto. Severní Morava výrazně boduje 
v případě jihokorejských investic. Velký poten-
ciál vkládáme i do Číny, která má kapitálově 
silné společnosti i fi nanční skupiny se zájmem 
investovat v zahraničí a rozšířit tak své zákaz-
nické i produktové portfolio. 

Hodně diskutovaná je průmyslová zóna 
Barbora v Karviné, dá se očekávat příchod 

většího strategického partnera (třeba právě 
z Asie) i v roce letošním?
Dotační prostředky na realizaci Průmyslové 
zóny Nad Barborou byly alokovány usnese-
ním vlády č. 824 ze dne 30. října 2013 s tím, 
že dotace bude poskytnuta v rámci Progra-
mu na podporu podnikatelských nemovitostí 
a infrastruktury a příjemcem bude Moravsko-
slezský kraj. Maximální výše dotace je 750 mil. 
Kč. V současné době Moravskoslezský kraj 
s CzechInvestem připravují registrační žádost 
o dotaci z výše uvedeného programu. 

Samotnou zónu nabízí v rámci veletrhů a za-
hraničních delegací Moravskoslezský kraj, 
město Karviná i CzechInvest. Moravskoslez-
ský kraj je připraven na rozhodnutí strategic-
kého investora využít jiné, již dokončené prů-
myslové zóny jako Mošnov či Dukla. 

Oživení evropského trhu a příliv investic 
loni souvisel z velké míry s růstem automo-
bilového průmyslu. Jak to vypadá s investi-
cemi fi rem z jiných průmyslových odvětví? 
Zvyšuje se také zájem investorů i mimo 
automobilový průmysl - dalo by se uvést 
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HEJTMANA
MORAVSKOSLEZ-
SKÉHO KRAJE 
MIROSLAVA
NOVÁKA
Celkově se v roce 
2014 povedlo v Mo-
ravskoslezském 
kraji vyjednat 26 no-
vých investic s cel-
kovou výší investice 
téměř 16 miliard. 
Investoři se v těch-
to 26 projektech za-
vázali vytvořit mini-
málně 3 851 nových 

pracovních míst. Bude tento rok z hlediska 
investic ještě úspěšnější? 
To v tuto chvíli ještě nelze odhadnout, ale 
předpokládám, že tento pozitivní trend bude 
pokračovat. Chci zdůraznit, že kromě nových 
investorů budeme věnovat velkou pozornost 
a podporu také fi rmám, které již v kraji působí. 
Ty totiž v poslední době nejvíce investují do své-
ho rozvoje a vytvářejí nová pracovní místa, což 
je pro nás jednoznačný signál, že jsou v kraji 
spokojeny. Pro udržení tohoto stavu je nutné 
podmínky pro podnikání neustále zlepšovat. 

Ještě v dubnu a pak hned v květnu jste ab-
solvoval významné návštěvy Číny. Spolu-
práce našeho kraje s čínskými partnery se 
vede už delší dobu. Dá se očekávat posun 
kupředu a třeba i nalákání konkrétních in-
vestorů do našeho kraje už letos? Mohla by 
být prvním takovým počinem třeba výstav-
ba moderního česko-čínského technologic-
kého parku? 
Je pravda, že vztahy s čínskými partnery roz-
víjíme delší dobu a věřím, že už brzy přine-
sou výsledky v podobě konkrétních investic. 

V dubnu a květnu letošního roku jsem spolu 
se zástupci měst Ostravy a Karviné, zástupci 
VŠB-TU Ostrava, Ostravské univerzity a pod-
nikateli Čínu navštívil. Kromě navázaného part-
nerství s provincií Jiangsu jsme nově uzavřeli 
memorandum o spolupráci s provincií Hebei, 
proběhla také řada jednání k navázání konkrét-
ní spolupráce. Myslím, že Moravskoslezský 
kraj má investorům z Číny co nabídnout - řadu 
připravených strategicky umístěných zón i pří-
spěvky na vytvoření pracovních míst, nákup 
technologií i možnost daňových prázdnin. 
Moravskoslezský kraj také nabízí propracova-
ný systém vzdělávání v technických oborech, 
výbornou dopravní dostupnost i strategickou 
polohu kraje mezi Slovenskem a rozvíjející se 
polskou ekonomikou. Mým dlouhodobým cí-
lem je přivést čínské investory do strategické 
průmyslové zóny Nad Barborou v Karviné, jejíž 
příprava už probíhá. U jednání s investory ale 
vždy platí, že před fi nálním rozhodnutím nelze 
zveřejňovat informace, protože by to mohlo je-
jich rozhodování negativně ovlivnit. Máme ale 
zájem i o další formy spolupráce. V dubnu bylo 
v Ostravě podepsáno memorandum o spolu-
práci mezi Vysokou školou báňskou – Tech-
nickou univerzitou Ostrava, Ostravskou univer-
zitou a Soochow Univerzity z provincie Jiang-
su. Díky tomu, a také díky dotaci z krajského 
rozpočtu, budou například probíhat výměnné 
stáže studentů a akademických pracovníků. 
Právě spolupráce na poli vědy a výzkumu by 
mohla vyústit i do vzniku česko-čínského tech-
nologického parku, který by přinesl pracovní 
místa především pro technicky vzdělané mladé 
lidi, které si v kraji chceme udržet.

Kladete důraz na využití starých průmyslo-
vých areálů (brownfi eldů). Které z nich jsou 
podle Vás pro investory v současnosti nej-
lépe připraveny? 

K aktuálním příkladům, kdy byl starý průmyslo-
vý areál využit pro nové podnikatelské aktivity, 
patří průmyslová zóna v areálu bývalého dolu 
Dukla v Havířově. Do této zóny už navíc míří 
první investor, švédská společnost Mölnlycke. 
Obdobně byl využit například bývalý důl Fran-
tišek v Horní Suché, kapacita této průmyslové 
zóny je dnes už takřka naplněna. Spolu s part-
nery už pracujeme na přípravě průmyslové 
zóny nad Barborou v Karviné. Město Ostrava 
obdobně připravuje zónu Hrušov, město Frý-
dek-Místek pak i s podporou kraje zahajuje 
revitalizaci bývalých kasáren Palkovická pro 
podnikatelské využití.

Jakou roli v oslovování investorů, nejen za-
hraničních, ale i těch z ČR, sehrává podle 
Vás Agentura pro regionální rozvoj?
Agentura je servisní organizací nebo chcete-li 
prodlouženou rukou kraje v činnostech, spo-
jených s podporou investic, podnikání, ino-
vací a začínajících fi rem. ARR má zkušenosti 
s jednáním s investory, má navázány důležité 
kontakty s vlastníky průmyslových zón, pro 
kraj také spravuje databáze průmyslových 
nemovitostí. Díky tomu má vždy k dispozici 
aktuální informace, důležité pro jednání s in-
vestory. Agentura se také podílí na vyhledá-
vání brownfi eldů a hledání způsobů jejich 
revitalizace, prostřednictvím zapojení v řadě 
mezinárodních projektů dokáže čerpat aktuální 
trendy ze zahraničí, má navázány kvalitní a živé 
kontakty s fi rmami v kraji, především s fi rma-
mi inovativními. Agentura je pro nás takovým 
malým „krajským Moravskoslezským Inves-
tem“. I díky tomu může kvalitně připravovat 
exkluzivní akce jako je soutěž Inovační fi rma 
Moravskoslezského kraje, Lady Business nebo 
aktuální konference GET MORE.

ZEPTALI JSME SE...
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GENERÁLNÍHO ŘEDITELE AGENTURY PRO 
PODPORU PODNIKÁNÍ A INVESTIC CZECHIN-
VEST KARLA KUČERY
Jak reagují investoři ze zahraničí na to, že 
ČR má nižší maximální možnou míru pod-
pory než okolní „konkurenční“ země (PL, 
SK, HU….). Čím může ČR tyto investory 
ještě jinak oslovovat, aby si k investování 
nevybrali zmíněné okolní země, ale ČR?
Zahraniční investoři se hlavně zajímají o to, ja-
kou návratnost, efektivitu a výnos bude jejich 
investice mít. Při zvažování investice neporov-
návají primárně výši podpor v jednotlivých ze-
mích, chtějí znát konečný účet. Česká repub-
lika už patří k rozvinutým ekonomikám, které 
se orientují na výrobky s vyšší přidanou hod-
notou, a proto se zde investoři zajímají hlavně 
o kvalitu pracovní síly, její kvalifi kaci, množství 
a celou řadu dalších kvalitativních faktorů. 
Loňské snížení povolené míry veřejné podpory 
nám samozřejmě uškodilo, ale novela zákona 
o investičních pobídkách to částečně napravi-
la. Musíme se snažit víc než dřív. 

CzechInvest hledá investory pro celou ČR. 

Jaké postavení zaujímá v jeho aktivitách 
Moravskoslezský kraj?  Dá se mluvit o tom, 
že když se daří investora oslovit, nabízí se 
mu třeba pro investování právě přednostně 
Moravskoslezský kraj? 
Je potřeba zdůraznit, že agentura CzechInvest 
musí ke všem regionům České republiky při-
stupovat stejně. Zároveň příchozí investory ni-
kdy do ničeho nenutíme. Firmy se při umístění 
investice rozhodují výhradně podle vlastních 
kritérií a my jim podle těchto kritérií pomáháme 
hledat ideální variantu. Atraktivitu dané lokality 
určuje její poloha, infrastruktura, pracovní síla 
a také investiční výhody, které platí pro danou 
oblast. Z hlediska těchto parametrů je Morav-
skoslezský kraj právě teď pro investory velmi 
zajímavý. 

Jak to vypadá s už připravenou novelou 
zákona o investičních pobídkách, která by 
měla být k investorům vstřícnější? Kdy by 
mohla nabýt účinnosti? A dá se stručně 
uvést, v čem by měla být vstřícnější?
Novela zákona o investičních pobídkách na-
byla účinnosti 1. května 2015. Rozšiřuje pod-

statným způsobem 
okruh okresů, ve kte-
rých bude dostupná 
hmotná podpora vy-
tváření nových pra-
covních míst a hmot-
ná podpora rekvali-
fi kace nebo školení 
nových zaměstnanců. 
V současnosti jsou 
podporovány čtyři 
okresy, novela záko-
na umožňuje rozšířit 
počet podpořených 
okresů až na čtrnáct. 
Zároveň novela zavá-
dí institut zvýhodněných průmyslových zón. 
Vláda Usnesením stanoví průmyslové zóny, 
ve kterých budou poskytovány atraktivněj-
ší investiční pobídky, například vyšší hmotná 
podpora na nová pracovní místa či zcela nová 
pobídka – osvobození od daně z nemovitých 
věcí na 5 let.

z jakých oblastí - strojírenství, elektrotech-
nické, nebo třeba textilní fi rmy či jiné?
Dlouhodobě dominuje v počtu i objemu in-
vestic sektor výroby dopravních prostředků 
a jejich komponentů. V tak velké míře se již 
nejedná o Tier 1 dodavatele, ale spíše o doda-
vatele z nižších řádů. Jsou napojeni nejen na 
automobilky z ČR, ale i na okolní státy. Další 
v pořadí je sektor kovodělný a kovozpracující, 
strojírenský, chemický nebo elektrotechnic-
ký. Textilní průmysl je zastoupen velmi spo-
radicky. Větší potenciál mají v tomto sektoru 
spíše české a evropské fi rmy, které doposud 
využívají výrobní kapacity v Asii, ale z důvodu 
zvyšující se ceny práce, nižší fl exibility a kva-
lity práce v tomto regionu zvažují výrobu opět 

umístit v Evropě. Optimální podmínky nabí-
zíme i mimo průmyslové sektory, sem patří 
především IT, sdílené služby jako účetnictví, 
nákup, personalistika, design, R&D nebo da-
tová centra. 

Zaznamenáváte výrazně větší zájem inves-
torů o ČR nejen v Asii, ale i jinde ve světě? 
Myslíte, že se už začíná projevovat návrat 
našich tradičních zahraničních zastoupe-
ní ve strategických lokalitách, kde jsme 
v předchozích letech pozice opustili?
Tradiční zahraniční zastoupení po dobu dvou 
let nespadala přímo pod agenturu CzechIn-
vest, jejich portfolio aktivit se netýkalo jen 
přílivu investic, ale přesto komunikace s nimi 

nebyla úplně ukončena a poptávky těmito ka-
nály chodily. Nyní po znovupřipojení se zpět 
do organizační struktury CzechInvestu je si-
tuace mnohem komfortnější, realizace našich 
marketingových akcí je efektivnější, umíme 
lépe cílit na vhodné investory a přesvědčit je 
k návštěvě ČR.

Loni v létě bylo znovu otevřeno zastoupení 
v Šanghaji a od té doby se uskutečnilo několik 
investičních seminářů k podpoře propagace 
ČR i jednotlivých regionů. Rovněž zahraniční 
zastoupení pomáhá s organizací a přípravou 
delegací z ČR. Podobně tomu je v případě 
korejského zastoupení v Soulu, které bylo 
otevřeno letos v únoru. 
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PRIMÁTORA MĚSTA 
OSTRAVY TOMÁŠE 
MACURY
Jaké pobídky pro in-
vestory město Ostrava 
v současnosti nabízí 
a neuvažuje se případ-
ně o tom, jak je změnit, 
aby Ostrava byla pro 
investory ještě zajíma-
vější?
Počet pracovních míst 
vyvolaných projekty pod-
pořenými investičními 
pobídkami přes agenturu 

CzechInvest dosáhl na území Moravskoslez-
ského kraje jen za loňský rok celkem 3 851, 
což je nejvíce ze všech krajů ČR.

Kromě pobídek nabízených ze strany státu, 
může město Ostrava investorům nabídnout 
například zvýhodněnou cenu pozemku a pře-
devším účinnou pomoc při vyřizování různých 
formalit, např. i stavebního povolení. Plusem 
pro investory je pak dostupnost města po 
dálnici D1, mezinárodní letiště s kolejovým na-
pojením, dostatek kvalifi kovaných pracovních 
sil vč. vysokoškolsky vzdělaných specialistů, 

příznivé hodnocení fi nančního řízení města 
a také existence klastrů, které zvyšují konku-
renceschopnost na mezinárodních trzích.

Významná zóna je v Hrabové, Mošnově, 
máme i Vědecko-technologický park - jsou 
i jiná místa, kde chce město upřít svou po-
zornost a nabízet je případným zájemcům 
pro podnikání - hodně se mluví o Hrušově, 
Třebovicích, jsou i jiné lokality, které by po-
dle Vás mohly investory oslovit?
Město svou podporu nyní soustřeďuje přede-
vším na právě budovanou rozvojovou zónu 
v Hrušově, která představuje velmi význam-
nou lokalitu vhodnou pro podnikání malých 
a středních fi rem. Předností hrušovské zóny je 
bezprostřední blízkost dálnice D1 a železniční 
trati do vnitrozemí.

V rámci Vědecko-technologického parku Os-
trava, jsou k dispozici dvě nové multifunkční 
budovy s volnou kapacitou více než 5 000 m2. 
Díky poloze parku v docházkové vzdálenosti 
od  univerzity, mohou příchozí investoři lehce 
nastavit spolupráci s technickou univerzitou či 
IT4Innovations a následně aplikovat výsledky 
takové spolupráce na poli vědy a výzkumu do 
své podnikatelské praxe.

Ostravu navštěvuje řada zahraničních dele-
gací, naopak město se prezentuje na růz-
ných významných akcích - veletrhy atd. Daří 
se získávat užitečné kontakty a oslovovat 
třeba i případné investory?

U potenciálních investorů se setkáváme se zá-
jmem především o logistické areály, na které 
umíme reagovat nabídkou logisticky připra-
vených rozvojových ploch, jakou je například 
Multimodální centrum v Mošnově. Do Ostravy, 
která se nachází na velké mezinárodní křižo-
vatce, přicházejí výrobci a poskytovatelé logi-
stických služeb, kteří chtějí být v bezprostřed-
ní blízkosti velkého množství mezinárodních 
fi rem sídlících v této oblasti. 
Jedním z trhů, na který se v současnosti obra-
címe, je asijský trh, který u nás může navázat 
na stávající asijské investory především v auto-
mobilovém průmyslu. Na oslovení tohoto trhu 
se zaměřila i naše nedávná mise do Číny, kde 
jsme pro změnu představili potenciál Ostravy 
z hlediska vědy a výzkumu. V Ostravě existuje 
kvalitní infrastruktura výzkumných, vývojových 
i vzdělávacích institucí, což představuje dobrý 
potenciál pro rozvoj inovačního podnikání. 
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Výsledky průzkumu byly využity k sestavení programu in-

vestiční konference GET MORE, stejně tak poslouží jako 

podklad pro další komunikaci s investory, vlastníky prů-

myslových zón a jinými institucemi. „To vše s cílem dále 

zvyšovat atraktivitu našeho kraje pro investory,“ dodala 

Petra Chovanioková. 

Oslovené investory nejvíce zajímají informace týkající se 

dostupnosti pracovní síly. Uváděli rovněž, že důležitá je 

pro ně kvalita a vzdělanost včetně jazykové vybavenosti. 

Hlavním jazykem, který je požadován od zaměstnanců, 

je podle respondentů angličtina (tu požaduje 92 procent 

fi rem), následuje němčina (39 procent) a italština (11 pro-

cent). Korejština je požadována u 2 ze 4 korejských fi rem. 

Dotazovaní mimo jiné uvedli, že důležitá je pro ně dostup-

nost regionu k dálnicím a zajištění dostatečné infrastruk-

tury. Za významné označili, nové kolejové napojení letiště 

Leoše Janáčka Ostrava, které je důležité pro přilehlou prů-

myslovou zónu Mošnov. V odpovědích padlo i doporučení 

na nová letecká spojení, například do Paříže nebo Amste-

rodamu. 

Investiční pobídky
„Většina investorů (63 procent) včetně českých považuje 

za důležité investiční pobídky. Z průzkumu vyplynulo, že 

téměř tři pětiny dotazovaných investorů se chystají v příš-

tích letech postavit v kraji nové výrobní kapacity. Z těch, co 

plánují investice a rozšiřování, je necelá polovina otevřena 

možnosti investovat v lokalitě brownfi eld,“ řekla o někte-

rých dalších zajímavých výsledcích průzkumu ředitelka 

ARR Petra Chovanioková. 

„Výsledky průzkumu jsou pro nás důležité. Ukazují nám, 

na které oblasti se máme ještě více zaměřit, abychom pře-

svědčili i další investory, že náš kraj je pro ně příznivé mís-

to k podnikání,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje 

Miroslav Novák.

Jsou na něm zveřejněny i údaje o dostupnosti volných 

ploch v jednotlivých zónách a jejich vybavenosti. Navíc 

jsou pro investory připraveny informace o lidských zdrojích 

nebo podmínkách pro běžný život v okolí − například kde 

a jaké jsou dostupné školy, zdravotnictví či volnočasové 

možnosti. V databázích je možné vyhledávat dle speci-

fi ckých kritérií, kterými jsou dopravní dostupnost, rozloha 

dané lokality, technická infrastruktura, aj. Prostřednictvím 

kalkulačky investičních pobídek lze vyhledat konkrétní 

podporu státu a spočítat její výši.

NOVÝ WEB O INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

CO UKÁZAL PRŮZKUM?

Nový web pro investory připravila a spravuje pro Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální 

rozvoj (ARR). Web www.invest-msr.com je určen především investorům a jeho cílem je usnad-

nění výběru vhodných lokalit pro investice a podnikání. Stránky jsou také v angličtině a nabízejí 

kompletní informace o aktuální nabídce a stavu připravenosti průmyslových zón, brownfi eldů 

a rozvojových ploch určených pro investice a podnikání v našem regionu.

Mezi investory, kteří působí v průmyslových zónách v našem kraji, případně hledají vhodnou lo-

kalitu pro umístění nebo rozšíření svého závodu, připravila a zrealizovala krajská Agentura pro re-

gionální rozvoj (ARR) dotazníkový průzkum. Cílem bylo zjistit názory zástupců těchto společností 

na různé aspekty jejich působení v regionu, jako jsou kvalita dopravní a technické infrastruktury, 

vzdělanost a kvalita pracovní síly či podpora ze strany veřejné správy. V průzkumu bylo osloveno 

na šest desítek fi rem, a to jak tuzemských, tak i zahraničních investorů. 

www.invest-msr.com

www.invest-msr.com
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Náš kraj je tak za rok 2014 počtem zprostředkovaných 

investičních projektů nejúspěšnější ze všech regionů 

v ČR. Na prvním místě je Moravskoslezský kraj i v počtu 

závazku nově vytvořených pracovních míst. V absolutní 

hodnotě investované částky se pak umístil na druhém 

místě za krajem Ústeckým. 

Moravskoslezský kraj se ve spolupráci s Agenturou pro 

regionální rozvoj intenzivně věnuje lákání investorů do 

kraje. „Poskytujeme investorům prvotní informace, vyhle-

dáváme a nabízíme volné plochy, kde se mohou investo-

ři zasídlit, zprostředkováváme i jednání s majiteli ploch 

a realizujeme další aktivity pro investory. Tak, abychom 

v konečném důsledku podpořili tvorbu pracovních míst 

a ekonomický rozvoj kraje,“ řekla Petra Chovanioková, 

ředitelka Agentury pro regionální rozvoj.

 Z uvedených grafů vyplývá, že kraji se daří získávat ta-

kové investice, které s sebou nesou vytváření značného 

počtu nových pracovních míst, tedy především investice 

do nových výrobních závodů.

Z deseti nejvýznamnějších investic zprostředkovaných agenturou CzechInvest za rok 2014 v rámci 

celé ČR čtyři zamířily do Moravskoslezského kraje. Jde o investice do rozšíření společností Brose 

CZ, Hyundai Mobis, AL INVEST Břidličná, a. s. a Mölnlycke Health Care ProcedurePark. První dvě 

fi rmy dodávají komponenty pro automobilový průmysl, v Břidličné se jedná o fi rmu produkující výrob-

ky z hliníku a švédská fi rma Mölnlycke Health Care ProcedurePak vyrábí jednorázový zdravotnický 

materiál a medicínskou techniku. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ: 
LÁKÁ NEJEN ZAHRANIČNÍ INVESTORY, 
PŘIBÝVÁ ALE I ZÁJEMCŮ Z ČR
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TECHNICKY VZDĚLANÁ PRACOVNÍ SÍLA

JE NUTNOSTÍ
Z šetření Svazu průmyslu a dopravy v ČR vyplynulo, že v republice chybí až 100 tisíc 
technicky vzdělaných pracovníků. Na jejich nedostatek si stěžuje osm z deseti firem. Je 
to výsledek dlouhodobé špatně nastaveného oborového systému v českém školství, 
který není dostatečně řízený podle skutečné potřeby trhu v jednotlivých krajích.

Huť školu vybavila moder-
ními frekvenčními měniči. 
V nové specializované dílně 
tak pedagogové učí řízení 
pohonů, které se už ve firmě 
běžně uplatňuje.

MARKETING PRO ŽIVNOSTNÍKY A MALÉ FIRMY 
18. června 2015 

1.500 Kč/osoba bez DPH, 1.815 Kč/osoba vč. DPH
Místo konání: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245,  702 00 Ostrava  

Seminář speciálně pro živnostníky a malé podnikatele. Pomůže Vám s malými financemi 
získat více zákazníků a ukáže Vám, které marketingové nástroje malým firmám fungují, 
a za které je zbytečné platit.

www.trz.cz

„Vítáme aktivitu Svazu průmyslu a dopravy ČR, kte-

rý vyhlásil letošní rok Rokem průmyslu a technického 

vzdělávání, který má tuto situaci zlepšit. Jednorázové 

aktivity ovšem nestačí. Například v oblasti fi nancování 

škol se vůbec nepřihlíží k tomu, že soukromé tech-

nické školy mají velmi vysoké procento uplatnitelnos-

ti absolventů na trhu práce, že většina škol nevybírá 

školné a že výuka technických oborů je podstatně ná-

kladnější, než je tomu u humanitních oborů,“ podotýká 

ředitel pro personalistiku a administrativu v Třineckých 

železárnách Ivo Žižka. Podle něj by měl stát vytvářet 

stejné podmínky soukromým i státním školám, které 

cíleně připravují mladé lidi pro trh práce.

Třinecké železárny pro pokrytí potřeb zaměstnanců 

provozují střední odbornou školu, což jim umožňuje 

bezprostředně se podílet na přípravě budoucích za-

městnanců a ovlivňovat tvorbu školních vzdělávacích 

programů tak, aby budoucí zaměstnanci byli na výkon 

povolání náležitě připraveni podle potřeb jednotlivých 

provozů hutě. Navštěvuje ji okolo 700 žáků čtyřletých 

i tříletých oborů, každý rok ji opouští asi 150 absol-

ventů, z nichž převážná většina začne v huti praco-

vat. Potřeby fi rmy to ale nepokrývá a je nutné hledat 

zaměstnance na trhu práce. V regionu velmi nízkou 

mírou nezaměstnanosti je to složité.

Počet žáků technických oborů Střední odborné školy 

TŽ v posledních letech narůstá. Nebylo by tomu tak 

bez aktivního přístupu fi rmy, která má vlastní systém 

spolupráce se školami všech stupňů, včetně mateř-

ských. Česká společnost však stále považuje průmysl 

za nemoderní a málo podporující vzdělanost. Tento 

pohled bude nutné změnit. Bez kvalifi kované pracovní 

síly jsou veškeré investice a rozvoj průmyslu a potaž-

mo regionu ohroženy. 


