
 
 

 

Zápis ze 4. pracovního setkání Jihomoravské E5 

25. 10. 2016,  RRAJM, Královopolská 139 

 

Přítomni  

Marie Zezůlková, Jakub Rybář, Lucie Mezníková (Magistrát města Brna, Kancelář Strategie města), Ivo 

Minařík (Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje), Čeněk Absolon, Libor Kejda (Regionální 

hospodářská komora Brno), Patrik Reichl, Zuzana Fialová (CzechInvest, Regionální kancelář pro 

Jihomoravský kraj), Vladimír Gašpar, Pavel Beránek, Jan Hladík (Regionální rozvojová agentura jižní 

Moravy) 

 

Program setkání 

a. Přivítání účastníků 

b. Představení aktivit RRAJM   

- investiční příležitosti JMK,  

- asistenční pomoc investorům,  

- podpora regenerace brownfieldů  

c. Diskuse 

d. Závěry 

 

ad a) Úvodní slovo přednesl ředitel RRAJM, V. Gašpar, přivítal účastníky, kvitoval účast všech pěti 

partnerů (poprvé probíhá setkání v plné sestavě) a seznámil přítomné s programem sezení a předává 

slovo.  

 

ad b) aktivity RRAJM v oblasti podpory podnikání a investic:  

- služby RRAJM investorům a obcím v JMK 

- struktura podnikatelských ploch v JMK, nabídka investičních příležitostí spravovaná RRAJM 

 - výhledové aktivity RRAJM  - mapování průmyslových zón, průběžná konzultace záměrů obcí, servis 

konkrétním podnikatelům (investorům) 

aktivity RRAJM v oblasti další asistence investorům – systém následné péče: 

- Survival kit to South Moravia 

- distribuce publikace a návštěvnost webového portálu 

aktivity RRAJM v oblasti podpory regenerace brownfieldů: 

- pořizování dat, mapování, výstupy, analýzy, doporučení 

- záměr -> dotační poradenství -> administrace -> realizace  

- propagace tématu - příklady dobré praxe (publikace), vzdělávací akce (konference) 

- spolupráce na přípravě koncepčních dokumentů (prosazování regenerace BF) 

- účast na výzkumných projektech 

 

 

 

 

 



ad c) Diskuse k tématu investiční příležitosti v JMK 

 

RRAJM 

Navrhla k diskusi témata optimalizace postupu při nabídce nemovitostí, podpora vzniku nových, 

účelnost vzhledem nedostatku pracovní síly, nízké nezaměstnanosti, neobsazenosti stávajících;  

nastavení podpůrných programů (pomoc obcím při čerpání); podpora podnikání s využitím 

integrovaných nástrojů, komunitně vedeného místního rozvoje, strategické dokumenty JMK a ČR; 

fungování mezinárodní spolupráce, další společná setkání. 

 

CzechInvest 

Vnímá centrální nedostatky při šetření kapacit nových průmyslových zón pro MPO (vyhledávací 

studie - doporučení potenciálních rozvojových lokalit – pozemků s minimální rozlohou 30 ha), 

zatímco v JMK se nachází pozemky menších rozloh (5 – 10 ha), ty vyhledávací studií nebyly ošetřeny 

vůbec. Možností je registrace v programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 

(PPNI), který je nastaven s do roku 2020. Ve spolupráci se SMO ČR je vyjednávána možnost 

prodloužení předkládání žádostí o dotace do roku 2022, bylo zažádáno i o navýšení finančních 

prostředků, které jsou do alokace programu přidávány každoročně se schvalováním státního 

rozpočtu. Rozvoj průmyslových zón v kraji je blokován neexistencí obchvatů měst z důvodu do 

nedávna neexistujících Zásad územního rozvoje kraje. 

 

MMB 

MMB je i po postupném zaplňování Černovické terasy stále vlastníkem nezastavěných pozemků (na 

hranici s býv. LOZ) o rozloze přes 10 ha. Pozemky budou sloužit jako rezerva pro investora s vyšší 

přidanou hodnotou. 

Důvodem vykazované vyšší (rostoucí) míry nezaměstnaností v Brně (3 nejvyšší v JMK) je mj. výborná 

dopravní dostupnost IDS JMK, zejména z jižní části kraje. Manažerské posty i pracovní pozice 

vyžadující řemeslné obory mohou být obsazovány přespolními uchazeči např. z Břeclavska, kde míra 

nezaměstnanosti klesá.          

 

JMK 

K výstavbě logistického centra u brněnského letiště rada JMK schválila záměr zřízení práva stavby. 

JMK zná charakter volné pracovní síly v okrajových částech regionu (z každoročního Průzkumu 

zaměstnanosti), řešením pro periferní části regionu by mohla být propagace perspektivních 

podnikatelských ploch doplněná o informaci o dostupné pracovní síle. Otázkou je možnost vyvinout 

společný tlak na MPO ohledně podpory strukturálně postižených regionů (zejm. Hodonínsko, 

Znojemsko - důvodem zaměření na tyto regiony je nadprůměrná nezaměstnanost, dostupnost 

kvalifikované pracovní síly) na základě předložených fakt o uvažovaných projektech výstavby 

podnikatelských zón.  

 

RHK Brno 

Má zaveden systém speciálního poradenství pro firmy, které provádí některé členské firmy na klíč – 

nabídka koordinace společných aktivit s ostatními partnery E5.  

 



Diskuse k tématu podpora regenerace brownfieldů 

 

RRAJM 

Navrhla k diskusi témata promítnutí problematiky BF do regionálních (národních) koncepcí a jejich 

implementace; potřeba vzniku platformy pro komunikaci a vhodné institucionální propojení (E5); 

účelnost mapování BF - znalost problematiky v obcích - cílený marketing; potřebnost iniciace 

veřejných finančních prostředků k vyvolání zájmu soukromých investic - veřejno-soukromá 

partnerství (PPP) a jejich fungování; výhledové spolupráce s akademickou sférou. 

 

CzechInvest  

Národní strategie regenerace brownfieldů mají spíše deklaratorní význam, implementace dotčenými 

subjekty není vyžadována. Databáze BF je aktualizována – otázkou je jejich reálné upotřebení pro 

potřeby investorů. Pro municipality v hospodářsky slabých regionech (MSK, ÚK, KVK) byla zavedena 

možnost čerpání v rámci programu na podporu Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů. 

Příjemci mohou čerpat až 85 % nákladů, jedná se o možnosti rozšíření programu i do dalších regionů. 

V ČR bylo rozběhnuto několik pilotních projektů formou PPP, CzechInvestu však chybí schválit 

metodický postup pro zpracování dalších PPP. Ve spolupráci se SMO ČR byla zahájena iniciativa za 

větší uplatnění municipalit v programech OPPIK, zejména v programu Nemovitosti. V části finanční 

alokace pro III. výzvu Nemovitosti je očekávána účast obcí coby vlastníků nájemních nemovitostí, 

podmínky budou známy v příštím roce. 

  

MMB 

Na MMB (Majetkový odbor) došlo ke zrušení oddělení rozvojových lokalit, které mělo v gesci 

pořizování kompletních informací o BF na území Brna, zůstal pouze post referenta pro brownfieldy (I. 

Foltánková). MMB je partnerem v projektu zaměřeného na přestavbu problémových lokalit 

v Rotterdamu (Nizozemí) na smart území podpořeného programu H2020. Cílem je naučit se, jak při 

revitalizaci širšího centra města skloubit veřejný zájem se zájmy soukromého developera. 

 

ad d) Závěry a doporučení 

Na základě stávajících informací o investičních příležitostech Jihomoravského kraje vypracovat 

pasportu podnikatelské zóny nacházející se v obci strukturálně postižených regionů – příprava 

atraktivní podnikatelské plochy ve vybrané lokalitě na Hodonínsku, Znojemsku s nabídkou dostupné 

kvalifikované pracovní síly (na podkladu Průzkumu zaměstnanosti JMK). 

 

Návrh na realizaci společné studijní cesty partnerů pracovní skupiny E5 - bude nutné prověřit 

možnosti čerpání výzkumných grantů na krytí cestovních nákladů, např. z projektu MMB na 

přestavbu problémových lokalit H2020.  

 

Sjednání schůzky zástupců agentury CzechInvest (Divize Investic) s lokálními aktéry v podpoře 

investičních projektů a podnikatelských nemovitostí.    

 

Dalším místem setkání Jihomoravské E5 bude Regionální hospodářská komora Brno (leden 2017)  


