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Jaká data máme? 



Brownfield - kde?
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Národní databáze brownfieldů

Bf dle vlastnictví

Počet brownfieldů

3 565 + 287 meziroční změna 

Rozloha brownfieldů

106 km² 3 ha průměrná rozloha

Bf dle předchozího využití

Zdroj: Národní databáze brownfieldů, CzechInvest

https://brownfieldy-dotace.czechinvest.org/Aplikace/bf-public-x.nsf/bfs.xsp


Mapování projektů
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 Spolupráce s brownfieldovými jednotkami v každém kraji

 Zmapováno celkem 357 potenciálních veřejných projektů

 Celková investiční hodnota převyšuje 45 miliard Kč (u některých záměrů nejsou zatím náklady vyčísleny)

Připravenost projektů

25%

15%
53%

7% demolice a novostavba

mix rekonstrukce, demolice
a novostavba

rekonstrukce

jiné

Typ projektů

27%

30%

16%

5%

12%

10%
Projekt do 30 mil. Kč

Projekt 30-60 mil. Kč

Projekt 60-100 mil. Kč

Projekt 100-150 mil. Kč

Projekt 150 mil. Kč a více

V tuto chvíli nelze vyčíslit

Investiční hodnota

29%

35%

36%

Projekt je projekčně

připraven (SP do konce

roku 2022)

Projek rozpracován (studie,
vzniká PD)

Pouze vize/idea



Pasportizace - sledované oblasti v roce 2021
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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



66

Nezaměstnanost

Soběstačnost

Zranitelnost

Živnostníci

Firmy

Saldo

ekonomických

subjektů

Dopravní síť

Počet uchazečů o

pracovní místa

Saldo migrace

Mladí lidé

Bytová výstavba

Absolventi SŠ

Hustota zalidnění

Průměrný věk

Hrušovany nad Jevišovkou Brno

Zdroj: CzechInvest
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K čemu je lze použít? 



Brownfield jako příležitost – chcete mě?
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 Nabídka volných ploch a brownfieldů 

investorům – 142 nabídek za rok 2021 

(v 34 % poptáván bf)

 Podzim 2022 - otevřená data na webu 

CzechInvestu

 Propojení s dalšími veřejnými daty 

(katastr, SEKM atd.) a daty z 

Pasportizace podnikatelského prostředí 

Zdroj: Databáze investičních příležitostí, CzechInvest



Case study projekt CÉRKA
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 Využití dat z Pasportizace podnikatelského prostředí pro 

potřeby analýzy v rámci studie proveditelnosti

 Analyzována kompletní socioekonomická data v dojezdové 

vzdálenosti (40 min.) od projektu a především potenciální 

zájem o zasídlení inovativních firem  

 Pro firmy byl vytvořen dotazník ohledně potenciální spolupráce 

– 35 odpovědí - zhruba 80 % pozitivních ohledně zájmu o 

zasídlení v projektu CÉRKA

 Analýza možností financování projektu

 Bez finanční podpory MSK do předprojektové přípravy 

by tento projekt nevznikl

Zdroj: CzechInvest

Zdroj: Trojanovice



Plánování veřejné podpory – proč nevyužít data?
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 Analýza podpory větších rozvojových území - celkem 69 lokalit

 Oproti celkovým datům z NDB u velkých rozvojových lokalit je téměř 

60 % lokalit vlastněno veřejným subjektem

 Z analýzy vyplývá, že veřejná podpora by měla směřovat především 

do přípravy projektů a přípravy infrastruktury -> zvýšení atraktivity 

lokalit 

 Náklady na realizaci mohou být při vhodné iniciaci území financovány 

pomocí finančních nástrojů, soukromých investic či PPP projektů

29%

49%

22%

Potenciál A

Potenciál B

Potenciál C

51%

10%

39%

Projektová fáze, vize a
studie

Příprava infrastruktury

Realizace

29%

26%

39%

2%4%

Plochy bydlení

Plochy občanské vybavenosti,

rekreace

Plochy výroby, skladování a

služby

Plochy zemědělské

Mix funkčních ploch

Identifikace potřebné podpory

Rozvojový potenciál lokalitFunkční náplň dle ÚP



11

Současná veřejná podpora

4%
5%

17%

19%

20%

35%
Vypořádání majetkoprávních vztahů

Příprava technické a dopravní
infrastruktury

Výstavba nových objektů

Projektová příprava/tvorba studií

Sanace lokality a demolice

Rekonstrukce stávajících objektů

 Od roku 2015 v Národní dtb brownfieldů 

vedeme podporu převyšující 7,5 mld. Kč –

podpořena regenerace zhruba 630 lokalit

 Aktuální podpora převážně pro veřejné 

žadatele - problém s veřejnou podporou

 Zaměřeno na menší projekty – kategorie, která 

netvoří zisk, zde je podpora správná

 Chybí systémová podpora větších rozvojových 

území - absence podpory přípravy projektů a 

území – inspirace programem Smart Parks for

the Future, větší multifunkčnost

 Nutnost řešit i v kontextu územního plánování, 

stavebního práva, daňového systému atd. 

Potřeba podpory v jednotlivých fázích regenerace
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