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Poslání agentury

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, 2015



Co může CzechInvest udělat pro investory?

 Informační služby 

 Pomoc při jednání s orgány státní správy

 Asistence při realizaci investičních projektů

 Zpracování žádostí o investiční pobídky

 Pomoc při vyhledávání pozemků a hal

 Dodavatelský program pro společné podniky a strategické partnery

 AfterCare a zprostředkování služeb 

Všechny služby CzechInvestu pro investory jsou poskytovány zdarma!!

Zdroj: CzechInvest, 2015



Úspěšné projekty v Ústeckém kraji
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ROK 2014

Poznámka: Největší investice minulého roku - Nexen Tire

ROK 2015 H1

Počet projektů
Výše investice 

(mil.CZK)

Výše investice 

(mil. USD)

Pracovní 

místa

20 31 317,4 1 660,274 3 236

Počet projektů
Výše investice 

(mil.CZK)

Výše investice 

(mil. USD)

Pracovní 

místa

10 4 958,95 201,54 1 259



Významné investice v Ústeckém kraji 
(v průběhu 18 měsíců)

1. Nexen Tire

20. největší výrobce pneumatik na světě

3. největší investice v dějinách České republiky

Hodnota: CZK 22,8 miliardy korun

Nových pracovních míst: první fáze více než 1000 

Lokalita: Průmyslová zóna Triangle 35 ha

2. Pila Štětí-Labe Wood

nová investice, výše investice: CZK 1 950 mil., nových pracovní míst: 159 

3. Mondi Štětí

expanze, výše investice: CZK 677,7 mil.
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Investiční pobídky v Ústeckém kraji
-- Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb., s účinností od 1.5.2015

Podporované oblasti

-- Zpracovatelský průmysl (zavedení nebo rozšíření výroby)

-- Technologická centra (vybudování nebo rozšíření VaV centra)

-- Centra strategických služeb (zahájení nebo rozšíření činnosti centra sdílených služeb, centra pro tvorbu software, 

high-tech opravárenského centra, datového centra a call centra)

Podmínky

Zdroj: Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách

Min. investice do 

dlouhodobého majetku 

(v mil. Kč)

Min. investice do strojů 

(v mil. Kč)

Min. vytvoření 

pracovních míst

Zpracovatelský průmysl 50-100 25-50 20

Technologická centra 10 5 20

Centra strategických služeb - - 20-500

V Ústeckém kraji min. investice 50 mil. Kč (z toho 25 mil. Kč do nových strojů), pouze v obcích s rozšířenou působností (ORP) 

Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem min. investice 100 mil. Kč (z toho 50 mil. Kč do nových strojů)



Uznatelné náklady

-- Dlouhodobý majetek, kdy hodnota nového strojního zařízení tvoří min. polovinu hodnoty pořízeného 

majetku

nebo

-- 2-leté mzdové náklady na nově vytvořených pracovních místech

Maximální strop veřejné podpory

-- Míra veřejné podpory je 25 % pro velké podniky (35 % pro střední podniky, 45 % pro malé podniky)

Typy pobídek

-- Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let

-- Osvobození od daně z nemovitých věcí na 5 let ve zvýhodněných průmyslových zónách (Most-Joseph)

-- Hmotná podpora na nová pracovní místa až do výše 300 tis. Kč na pracovní místo

-- Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci až do výše 50% školících nákladů

-- Hmotná podpora na pořízení majetku až do výše 10% uznatelných investičních nákladů, a to pouze v 

případě strategické investiční akce

Za období 2014 – 1. pol. 2015 byly projektům v Ústeckém kraji poskytnuty investiční pobídky ve výši 

3,13 mld. Kč.

Zdroj: Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách

Investiční pobídky v Ústeckém kraji



Investiční pobídky v Ústeckém kraji

Zdroj: Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách



Porovnání počtu průmyslových zón dle krajů

Ústecký        16



Strategické zóny v Ústeckém kraji

Triangle - 364 ha (Brownfield)

 volných cca 70 ha (+42ha)

Most Joseph – 196 ha

 volných cca 95 ha 

Cílem je nalézt další rozvojové plochy



Brownfields v Ústeckém kraji

362 lokalit typu Brownfield (4. nejvyšší hodnota v ČR)

Memorandum o spolupráci v oblasti mapování lokalit Brownfields?

NSRBF společný projekt s MPO pro podporu rozvoje BF lokalit



Výzvy v Ústeckém kraji

V průběhu posledních 18 měsíců byla zahájena realizace 30

investičních projektů, které vytvoří v příštích 3 letech přibližně 4.500 

pracovních míst při celkové výši investic  CZK 36,3 mld. 

Zvyšuje se poptávka pro kvalifikované pracovní síle = koncept 

technického vzdělávání a pracovní síly v regionu

-- Expanze stávajících investorů = zvyšování obsazenosti  

průmyslových zón

Zvyšující se množství pozic středního managementu = Průměrný plat 

v 08/2015 CZK 22 917 (EUR 833, USD 929)

13



Děkuji za pozornost.

Kontaktujte nás!
info@czechinvest.org
www.czechinvest.org

mailto:info@czechinvest.org

