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Poslání agentury CzechInvest

CzechInvest přispívá:

 k přílivu zahraničních investic

 k rozvoji domácích společností

 ke vzniku nových firem.

Prostřednictvím poskytování:

 služeb

 realizací rozvojových programů

 zlepšováním podnikatelského prostředí.

Zdroj: CzechInvest



Brownfieldy pro průmyslové využití a jejich 
investiční potenciál

Ústecký kraj disponuje kvalitní dopravní infrastrukturou, vysokou mírou nezaměstnanosti a dvěma strategickými průmyslovými zónami. 

Obsazenost těchto průmyslových zón však stoupá = v rámci strategie rozvoje regionu je třeba počítat se vznikem nových průmyslových lokalit 

Limity budování průmyslových zón „na zelené louce“

 často vyžaduje pořízení nové územně plánovací dokumentace 

 dle přílohy novely zákona o EIA 39/2015 Sb. Musí mít každá nová průmyslová zóna nad 20 ha platnou studii dopadu na životní 
prostředí (alespoň zjišťovací řízení)

 prime locations pro nové průmyslové zóny z hlediska dopravní a technické dostupnosti jsou již obsazeny předchozí komerční nebo 
bytovou výstavbou 

 nákladná výstavba nové technické a dopravní infrastruktury 

 poplatky za vynětí ze ZPF a zpřísňující se politika státu vůči odjímání půdy 

 Ostatní limity (chráněná území jako je např. NATURA 2 000, ložisková ochrana a další) 

Brownfieldy představují možné řešení 



Služby agentury CzechInvest v oblasti 
regenerace brownfieldů

Mapujeme a identifikujeme lokality vhodné pro realizaci vašich projektů v jednotlivých krajích ČR -
Národní databáze brownfieldů (http://www.brownfieldy.cz/)

Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jsme ve spolupráci s dalšími veřejnými institucemi 
připravili podklady Národní strategie regenerace brownfieldů v ČR a podílíme se na jejím naplňování

Poskytujeme informace o programech podpory na regeneraci brownfieldů financovaných 
ze státního rozpočtu i ze strukturálních fondů EU a provádíme registraci brownfieldů (program 
Nemovitosti)

Připravujeme a organizujeme prohlídky vytipovaných nemovitostí (tzv. road show)

Pořádáme a účastníme se seminářů a konferencí o regeneraci brownfieldů

http://www.czechinvest.org/narodni-databaze-brownfieldu
http://www.czechinvest.org/nsrbf
http://www.czechinvest.org/%item-149%
http://www.czechinvest.org/nemovitosti


Národní databáze brownfieldů

Jedním z instrumentů Národní strategie regenerace brownfieldů

Veřejně přístupná od 1.1 2008 na adrese www.brownfieldy.cz

3335 záznamů, 512 brownfiedů je publikovaných

Bývalé využití:
• Průmyslové 
• Zemědělské  
• Služby 
• Bývalé vojenské areály 
• Residenční objekty 
• Turismus 
• Doprava  
• Ostatní 

http://www.brownfieldy.cz/


Národní databáze brownfieldů

• Agentura CzechInvest se zavázala v Deklaraci porozumění s Hyundai Motor
Manufacturing Czech s.r.o., že systematicky zmapuje lokality browfields na území ČR.

• Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů v ČR (2005 – 2007)

• Národní strategie regenerace brownfieldů (2007)

• Spuštění Veřejné Národní databáze brownfieldů (2008)

• Databáze pro OP PIK (22.6.2015)



Veřejně přístupná část Národní databáze 
brownfieldů na www.brownfieldy.cz



Program na podporu podnikatelských nemovitostí a 
infrastruktury 

správce programu – Ministerstvo průmyslu a obchodu,

schválen pro období 2005 – 2020,

určená organizace – Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Program slouží pro podporu:

• výstavby PZ 

• zainvestování pozemků nebo zlepšení podmínek pro umístění investora v PZ,

• rozvoje PZ

• zvýšení kvality a/nebo velikosti stávající PZ, 

• obsazenost je vyšší jak 75% výměry PZ,

• regenerace PZ

• přeměna brownfieldu na PZ,

• vyvolaných investicí

• projekt schválený Vládou ČR, 

• nové nebo rozvojové investice strategického investora,

• projekt, který je připravován pro vstupující investice dodavatelského řetězce stávajícího strategického investora,

• výhradně investice do veřejné infrastruktury.



Program na podporu podnikatelských nemovitostí a 
infrastruktury 

• Příjemci podpory

• obce,

• svazky obcí,

• kraje,

• státní podniky, příspěvkové organizace státu a organizační složky státu.

• Forma podpory

• přímé dotace ze státního rozpočtu,

• návratná finanční výpomoc,

• převod pozemků ve vlastnictví státu příjemci podpory.

Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury naleznete na internetových stránkách ministerstva 
obchodu a průmyslu:

http://www.mpo.cz/dokument169744.html



Databáze brownfieldů pro potřeby OP PIK

• Dne 22.6.2015 byla spuštěna nová Databáze brownfieldů pro potřeby OP PIK 

• Databázi naleznete na http://brownfieldy-dotace.czechinvest.org

• Slouží pro evidenci lokalit určených pro dotaci OP PIK – Program Nemovitosti

• Registrace pro lokality, které chtějí žádat v Programu Nemovitosti je povinná a dělí se na 
lokality Brownfields a Nemovitosti k rekonstrukci

• Plní především statistickou funkci pro potřeby EU





Program na podporu regenerace a 
podnikatelského využití brownfieldů

Program je připravován za účelem:

„ … revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměny na průmyslové plochy do 10ha a na objekty pro 
průmysl a podnikání na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a hospodářsky 
problémových regionů (dle Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 – 2020).“ 

Správcem programu a poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, určenou organizací je CzechInvest

Příjemci dotace v tomto programu – kraje, města a obce 

Zdůvodnění programu: 

• Posílení hospodářského a regionálního rozvoje prostřednictvím zvyšování konkurenceschopnosti investičního prostředí 

• Vytvoření předpokladu pro vznik nových pracovních míst 

• Snížení počtu brownfieldů a záborů zemědělské půdy pro stavby na zelené louce 



Program na podporu regenerace a 
podnikatelského využití brownfieldů

Program je připravován za účelem:

„ … revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměny na průmyslové plochy do 10ha a na objekty pro 
průmysl a podnikání na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a hospodářsky 
problémových regionů (dle Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 – 2020).“ 

• Posílení hospodářského a regionálního rozvoje prostřednictvím zvyšování konkurenceschopnosti investičního prostředí 

• Vytvoření předpokladu pro vznik nových pracovních míst 

• Snížení počtu brownfieldů a záborů zemědělské půdy pro stavby na zelené louce 

Správcem programu a poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, určenou organizací je CzechInvest

Příjemci dotace z programu   kraje, města a obce 

Realizace programu 2017 – 2023 

Minimální výše uznatelných nákladů 1 000 000 Kč 

Výše podpory 85 % (max.) 



Brownfieldy a jejich zmapovaný výskyt v Ústeckém 
kraji

Dle Národní strategie regenerace brownfieldů se jedná o nemovitost, která:
• je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná
• nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace
• vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity

Díky Národní databázi brownfieldů je v Ústeckém kraji nyní evidováno na 331 
brownfieldů různého předchozího využití. Z těchto má celkem 60 souhlas vlastníků se 
zveřejněním v rámci databáze a spolu s tím jsou také nabízeny agenturou CzechInvest
případným investorům. 

V rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bylo v Ústeckém kraji 
schváleno na žádost vlastníků 101 brownfieldů pro účely následné potenciální dotace. 



Děkuji za pozornost 


