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MAPOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
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jednou za dva roky

kontinuálně

389 správních obvodů POÚ 



Sledované oblasti dotazníku v roce 2021

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PODPORA PODNIKÁNÍ

• Preference rozvoje lokální ekonomiky

• Problémy bránící preferovanému rozvoji

• Strategický plán

• Vztahy a setkávání se s místními podnikateli

• Spolupráce s místními podnikateli

• Problémy s podnikateli v obci

• Podpora podnikání a podnikavosti v obci

• Zájem o zasídlení/expanzi investora

PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI

• Rozvojové plochy určené k podnikání

• Brownfieldy

• Veřejná podpora pro revitalizaci brownfieldů

LOKÁLNÍ TRH PRÁCE

• Odliv mladých lidí

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

• Investiční projekty v přípravě

• PPP projekty

• Zkušenosti s čerpáním veřejné podpory

MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

• Spolupráce s jinými obcemi v rámci 

podpory podnikání a rozvoje lokální 

ekonomiky

SMART CITY

• Zkušenosti se zaváděním prvků Smart City

INOVATIVNÍ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

• Zkušenosti s inovativním zadáváním veřejných 

zakázek

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

• Zaznamenání příkladů dobré praxe ve sledovaných 

oblastech v obcích ČR



STATISTICKÁ DATA A VLASTNÍ 

UKAZATELE A METODIKY



TYPOLOGIE REGIONŮ / KŘÍŽ SOBĚSTAČNOSTI

o Hospodářsky slabý region: Území nenabízí

dostatek pracovních příležitostí pro místní obyvatele a

zároveň se potýká s vyšší nezaměstnaností, než je státní

průměr.

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 Sociálně problémový region: Území nabízí

dostatek pracovních příležitostí pro místní obyvatele, ale i

přesto je zde vyšší nezaměstnanost, než je státní průměr.

o Prosperující region: Území nabízí dostatek

pracovních příležitostí pro místní obyvatele, přičemž

nezaměstnanost je na nižší úrovni, než je státní průměr.



30,0 %

34,2 %

26,3 %

9,5 %

Počet obyvatel / Typ regionu
TYPOLOGIE REGIONŮ
správní obvody OPÚ (31. 12. 2019)



SOBĚSTAČNOST NA TRHU PRÁCE 
správní obvody POÚ (31. 12. 2019)

soběstačnost na trhu práce =
𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑒𝑐𝑘é 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑐𝑒 + 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛í ž𝑖𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑛í𝑐𝑖

𝑜𝑏𝑦𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙é 𝑣𝑒 𝑣ě𝑘𝑢 20–64 𝑙𝑒𝑡
x 100



SOBĚSTAČNOST NA TRHU PRÁCE
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Ukazatel zranitelnosti Královéhradecký kraj



Shrnutí dostupných dat CI
Královédvorsko
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Vysoká soběstačnost v případě města Dvůr 

Králové

Lokalizace pokročilé výroby dle IPO

Stabilizační prvek aktivních živnostníků

Disparity v rámci území POÚ

Nízké hodnoty u sociodemografických ukazatelů

Malá fragmentace průmysl. oborů



NÁSTROJE A SLUŽBY PODPORY 

PODNIKÁNÍ



JOBS FOR UA
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• Případové studie zajímavých projektů v obcích a městech

• V CzechInvestu zpracováváme příklady dobré praxe z oblasti 

regionálního rozvoje do případových studií. Prezentované 

projekty vybíráme tak, aby byly přenositelné na další území, 

měly alespoň nepřímý vliv na rozvoj místní ekonomiky a 

existovala angažovanost či iniciativa na municipální úrovni.

• Cílem je inspirovat další obce k rozvoji lokálního 

prostředí v oblastech dopravy, lidských zdrojů, nemovitostí a 

brownfieldů, podpory podnikání a technické a digitální 

infrastruktury.

https://www.jobs4ua.cz/

https://www.jobs4ua.cz/


Online akademie pro starosty a příklady dobré praxe
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https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Online-akademie-pro-starosty

• Vzdělávací projekt pro zástupce obcí a měst sloužící jako 

inspirativní platforma pro rozvoj obcí, měst i celého 

kraje

• Rozvoj lokální ekonomiky: Jaké faktory ovlivňují lokální 

ekonomiku? Co vše je potřeba zohlednit při budoucím rozvoji 

území? Na tyto a další otázky odpoví vzdělávací kurz určený 

pro zástupce obcí vytvořený pod hlavičkou CzechInvestu.

https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Online-akademie-pro-starosty


AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI PODPORY PRO PODNIKATELE

https://www.agentura-api.org/

https://www.agentura-api.org/


AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI PODPORY PRO PODNIKATELE

• Investiční pobídky

• MPO - sleva na dani z příjmu 
právnických osob, projekty s vyšší 
přidanou hodnotou

• Technologická inkubace

• Podpora technologických startupů, 
motivace k podnikání, HUBy a BICy

• Národní rozvojová banka

• Zvýhodněné úvěry, záruky (Expanze, 
Úspory energie)

• Podpora exportních aktivit

• CzechTrade, zahraniční kanceláře, 
businessinfo

• Národní plán obnovy

• Regenerace BF a další programy (např. 
fotovoltaika)

• Podpora výzkumu a vývoje

• TAČR (Gama, Trend) 

• Platforma www.nafirmy.cz

• Projekty na podporu nezemědělské 
činnosti

• MAS Královédvorsko, nově podpora 
inovací

• Podpora vzdělávání a rozvoje 
zaměstnanců

• Úřad práce, program POVEZ

Zdarma individuální konzultace (profil potřeb firmy) a základní dotační rozcestník. 

http://www.nafirmy.cz/


Investiční pobídky pro 
Hospodářsky a sociálně ohrožená území  

Zpracovatelský průmysl 

Investiční akce pro MP/SP/VP 10/20/40 mil. místo (20mil./40. mil./80 mil.) – polovina ZV 

musí jít do nákupu nových technologií – míra podpory dle mapy: MP/SP/VP: 60%, 40%, 30% 

+
splnění podmínky vyšší přidané hodnoty se neaplikuje: min. 80% zaměstnanců má 

alespoň průměrnou mzdu v kraji a zároveň : 
a)10% VŠ zaměstnanců
b)2% zaměstnanců ve VaVaI
c)10% uznatelných nákladů do VaVaI strojního zařízení 

https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-investory/Investicni-pobidky

https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-investory/Investicni-pobidky


Národní rozvojová banka – zvýhodněné úvěry

Jedná se o finanční nástroj, díky kterému máte ve své podstatě bezúročný úvěr. Princip je celkem
jednoduchý – část peněz Vám poskytne přímo nrb (tato část je zcela bezúročná), část komerční banka
(zde platíte úrok dle bankovních sazeb) a část si hradíte z vlastních zdrojů. Úrok, který Vám vzniká u
komerčního subjektu, navíc z části dotuje NRB svými příspěvky, takže ve výsledku přeplatíte jen zlomek
půjčené částky. Není to sice natolik lákavé jako dotace, ale jedná se o funkční nástroj, navíc vcelku
snadně realizovatelný.

Více info najdete zde: https://www.nrb.cz/produkt/expanze/vyhodnejsi-uver-expanze/

nafirmy.cz   

- je platforma, na které lidé půjčují podnikatelům. Firmy a OSVČ zde získají šanci na dostupné úvěry,
investoři mohou investovat do lokálních firem a zhodnotit své peníze lépe než na spořicím účtu v
bance. Platforma zajišťuje férový a transparentní proces financování.

Poskytují úvěry s úrokem již od 4,89 % p.a. Výši úroku přitom garantují po celou dobu trvání úvěru. OSVČ
si mohou půjčit 75 tisíc až 1 milion Kč s dobou splácení 6–60 měsíců. Firmy mohou žádat o
financování jejich projektu ve výši až 2 miliony Kč. A to bez zástavy nemovitosti.

https://www.nrb.cz/produkt/expanze/vyhodnejsi-uver-expanze/


DĚKUJEME ZA POZORNOST 

hradeckralove@czechinvest.org

mailto:hradeckralove@czechinvest.org

