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Příloha č. 1 

CzechInvest: minulost, současnost a budoucnost 

Současnost: 

Agentura pro podporu podnikání a investic. 

Založena 1. listopadu 1992. 

Státní příspěvková organizace podřízena Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. 

Generálním ředitel agentury je Ing. Miroslav Křížek, Ph. D. 

Ředitelství má v Praze. 

V České republice má 13 regionálních poboček a sedm zahraničních zastoupení. 

 

Neocenitelnou pomoc při získávání zahraničních investic do České republiky má vládní 
agentura CzechInvest. Za svou bezmála dvacetiletou činnost získala pro Česko nespočet 
investorů. Mezi nejvýznamnější ale patří stavba továrny společnosti Panasonic 
v Pardubicích a závodu na výrobu automobilů společného projektu automobilek Toyota 
a Peugeot Citroën – TPCA v Kolíně. Vznik agentury, která je jen o dva měsíce starší než 
Česká republika a získávání investorů, ale nebyl lehký. Během jejího působení se v ní 
vystřídala řada lidí, ale jen pár jich vydrželo od samého začátku až do dneška. Jedním 
z nich je inženýr Josef Lébl, poradce generálního ředitel CzechInvestu, který agenturu 
spolu s dalšími spolupracovníky založil. 

CzechInvest vznikl v roce 1992 jako agentura na podporu přímých zahraničních investic 
do ČR.  Jaké byly jeho začátky? 

Po roce 1998 bylo jasné, že nové Československo bude potřebovat zahraniční investice. Proto 
v říjnu 1990 vznikla Federální agentura pro zahraniční investice. Na začátku nás tam bylo 
šest, kteří jsme pracovali a lákali investory zvenčí. Potom ale bylo už jasné, že dojde 
k rozdělení a tehdejší ministr Vladimír Dlouhý věděl, že bude nutné mít českou agenturu pro 
podporu zahraničních investic, takže 1. listopadu 1992 byla zřízena Česká agentura pro 
zahraniční investice. Jméno CzechInvest jsme vymysleli až později. Našim hlavním cílem bylo 
přilákat zahraniční kapitál, který tady v České republice nebyl. Dařilo se nám to, ale v České 
republice chyběla infrastruktura. To znamená, že my jsme Angličanům nabízeli průmyslovou 
zónu, kde rostla pšenice. Takže to nebylo jednoduché.  

Jak jste získávali své klienty v prvních letech? 

My jsme jezdili do zahraničí a oni zase přijížděli na naše pozvání k nám. Já  j sem vyu žíval 
zejména svých japonských kontaktů. Největší úspěch bylo získání investice japonské 
společnosti Panasonic v roce 1995. Byl to také průlomový okamžik pro samotné budoucí 
investory protože, když tady jde Panasonic, tak na tom asi něco bude a my se tam půjdeme 
podívat taky. Tehdy jsme navíc založili i after care. To znamenalo ne je sem jen nalákat, ale 



také se o ně postarat dál. Dnes plných 50 procent investic je od firem, které zde expandují, 
protože j sou spokojené. Japonská firma Toyoda Gosej, která dělá volanty, u nás postavila 
první zá vod v  Klášterci nad Ohří, a protože byla velice spokojená založila u nás další dva 
závody. 

Na které země jste se orientovali ze začátku? 

Samozřejmě, že jsme šli tam, kde jsme očekávali největší investory. Měli jsme devět 
zahraničních zastoupení ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Franci, Bruselu a 
z nich jsme vysílali naše zástupce do dalších zemí např. z německého zastoupení do Rakouska. 
Potom nám přibil Hongkong a Japonsko. Do ostatních zemí jsme posílali své zástupce na tzv. 
road show, kdy jsme si předem dojednali návštěvy obvykle s obchodními komorami nebo naší 
ambasádou a udělali jsme na několika místech dané země prezentace. Tak jsme to dělali např. 
v Itálii a Skandinávii. Pak v návaznosti na to sem zájemci přijeli a my jsme jim tady nabízeli 
podmínky a vhodné lokality. 

Od roku 2004 se ale poslání CzechInvestu změnilo na podporu domácích (českých) 
firem, proč? 

To bylo pochopitelné, protože ze začátku tady nebyl zahraniční kapitál. V roce 2004 by l 
CzechInvest kritizován, že pomáhá jen zahraničním investorům, ale zákon o investičních 
pobídkách z roku 2000 nehovořil, že platí jen pro zahraniční investory. Tento zákon platil pro 
všechny. Problém ale byl, že měl limity, kolik musí firma sama investovat a české malé a 
střední firmy na to těžko dosáhly. Potom se ale finanční podmínky snižovali, takže řada 
českých firem např. při expanzi na tyto investiční pobídky dosáhla.  

Jak je na tom CzechInvest v roce 2011?  

Musím říci, že bojujeme. V roce 2001 a 2002 jsme byly oceněni jako nejlepší agentura pro 
zahraniční investice v Evropě. Dostali jsme se tedy na top v Evropě kvůli našim výsledkům a 
úspěchům. Udržet toto postavení je samozřejmě velice těžké. Bohužel některé nařízení a 
změny neprospívali za m inulé vlády p ozici CzechInvestu. N eustále se m luvilo, že b ude 
CzechInvest zrušen nebo se sloučí s Czech Tradem (vládní age ntura na pom oc s  exportem 
vlastní pozn.). To bylo těžké, ale myslím si, že se nám podařilo udržet si stále renomé a jak 
domácí podnikatelé, tak zahraniční potencionální investoři mají o nás docela dobré povědomí 
a dobré zkušenosti. 

Jak bude vypadat CzechInvest za deset nebo dvacet let, vydrží? 

To j e ot ázka, i  když si myslím, beru to třeba ze zkušeností ve Velké Británii, ta m taková 
instituce pracuje nadále i po čtyřiceti letech, že tady bude. Potřeba pomáhat investicím a tím 
pádem ekonomice je a bude  stále p latná a bud e to pořád jedna velká priorita. CzechInvest 
tady bude v jakékoli podobě.  

 

Lenka Nováková 



Příloha č. 2
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TOYOTA

TOYOTA MOTOR CORPORATION
r, ToYoTA-CHo. ToYoTA' AlcH[ 471-8571(Head offíce)
or 471-8572(Research & Development Gíoup) JAPAN

TEL i i9565;29-21tt

Your Excellency

IVIr. Miroslav GRÉGR
Deputy Prime Minister and

Minister of Industry and TYade

Of the Czech Republic
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Dear Mr' Grégr,

Thank you very much for your informative letter attentionecl to our Chairman, Mr.
Okucla' Since I am the Boarcl Member in charge of European operations, I woulcl like to
reply to you, on his belrďf.

Apparently' uncler your supervision ancl instructions. Mi. Martin Jahn, Chief Executive
officer of CZECH INVEST visitecl Toyota, ancl has macle contact with my staff in charge
of the possibie joint venture project wíth Peugeot. I have receivecl a report foom the saicl
staÍf. that the presentation was both iďormative and-gguprebess1yg-

However, as has been explainecl to
ventwe plant. is yet at a primitive

lMr. Jahn, the selection of site for the possible joint

:q!19e, ancl there seems to be a lot to be discussecl
between Toyota ancl Peugeot, before we will be able to finalize site requirements. such
as $pace. which you have inclicatecl. in yow letter to Mr.okucla.

If necessiťy to contact the CZECH Republic slroulcl arise after our cliscussions. zr

clesignatecl staff from Toyota or Peugeot. will contact Mr. Jahn of czECH INVEsl',
whom we presume is one ďyqur-a-b-lc a!!a.s ln ha4{ling su m ters.

Thank yoru again in anticipation of yoru most kincl attention ancl unclerstancling to the
above.

Sincerely yorlrs.

,,KK*L
Managing lJirector. Member of the Boarci
TOYOTA MOTOR CORPORATION

{*^ **\
( 1r-08- zoot elrn-*----** 

-*-*-',1

ňř,.,)t1(,tr



TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION

Jeho Excelence
Pan Miroslav Grégr
Vice-premier a ministr MpO

24.7.01

Yžňený pane ministře,

velice Vám dŠkuji za Yášinformativní dopis zaslanýnašemu předsedovip' okudovi. Protože jsem člen. Dozoréi rady a mám na starost ewopské
zéúežitosti, rád bych Vám jeho jménem odpověděl.

. Zřejměpod Vašim dohled.- u vybaven Vašimi instrukcemi, navštívit p.Martin Jahn, ředitel Czechlnvestu, Toýofu a kontaktoval me spoí,rp.u.o*íLy
v ziiežitosti případného společného poáoikut.lského záméra s Éeugotem. Mojíspolupraconíci mne informovali, že presentace byla iďormativní a podrobná.

Jak však p. Jahn uvedl, volb1 místa pro postavení pfipadného společnéhozávoďuje dosud na samém počátku a jeste ňusi uyt mnórre vyasněno mezi
T9{o'9} a Peugotem než budeme schopni finalizóvat požadavky na místojďďmi jsou prostor, které jste uvedl ve Vaůem dopise p. oňdovi.

Pokud po našich rozhovorech vznikne potřeba vstoupít do kontaktu s ČR,pracovníci wčení naší Íirmou či Peugotem se spojí s p. Jďrne m z Czechlnvestu okterém si myslíme, že jejedním 
". 

.óhopoýctr nai vy,jednávat t5rto věci.

, Z:o'o Vám děkuji za Vaši projevenou pozornost a porozumění ke shora
Lrveoenemu.

S pozdravem

Tokuichi Uranishi
Managing Director
TOYOTA MOTOR CORPORATION
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Příloha ě. 4

Yours faithfully,

Mr.Hiroshi OKUDA
Chairman of the Board
Tayota Motor Carporation
1, TOYOTA-CHO,
TOYOTA. AICHL
471-8571 Japan

Miloš Zeman
Minister of the Czech Republc

Prugue,october I ,rort

Dear Mr. Chairman,

Let me express my high appreciation of your company's recent interest in the Czech
Republic.

As you certainly know, the Czech RepubÍic has offered to your company several sÍtes that, l
belíeve, wíll meet all the requirements for your new small cár asse'nbty plant Ín Central
Europe. Fufthermora, I am convinced that the central location in Eurape, Iong tradition of the
automotiva industry, skilIed and cost-affactive labour force, high qualiý of praduction, the
most developed and advanced infrastructure and supply base rn Central Europe and the very
favourable and stable óuslness environment - all proven by the ongoing sí/ccess of the
Skoda brand - make my country capable of hosting such a renowned company as Tayota
Motor Corpomtion.

lt would therefore be my great pleasure to have a chance to welcome yau Ín my cauntry and
I am thus taking this apportunity to invÍte you for a visit to the Czech Repubtic- TimÍng and
details of such visit couÍd be arrarlged through apprapiate channels in due time-

I would like to assure you that the Czech Republic rs alle to offer you a long.terrn partnership
as I am convinced that this new investrnent would brÍng considerable benefrťs lo both your
campany and my country.

in
/ú"'Lr'4,-
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KoLÍx WIT{s!
CZtr,CH SITE CHOSEN

FORNtrW CARPLANT
::'.:December,Z!,2001 ,,,,,, ,,,,, i

pzech.Invest, thé,\{i1is,]ry,ofl1$ustry.ána.Trade's agency for foreign direct investment' announces

!há!..PsA.FEUGiEoŤ.crrnÓÍlm;ÁŇĎ.,tovorn nnoron conpoRATIoN have decided to
build a joint factory to produce á něw class of automobiles with maximum environmental
friendliness in the industrial zone in Kolín_ovčary.

"The total amount of investment should reach EUR 1.5 bitlion. Costs for plant construction
and purchase of machinery should be in the range of EUR 750 - 950 million. production of
small, compact passenger cars will be launched at the beginning of 2005. The new plant will
be able to supply up to 300,000 automobiles per year on ttre nuřopean market. At least 2000
direct new jobs will be created and based on our experience we can expect a major increase in
indirect jobs among suppliers and related serviceio so all together at least tó,ooo new job
opportunities will be createdo'' said Martin Jahn, CEo of CzecňInvest.

ooOur biggest competitor and the initial, clear favorite to win this investment was poland,
where Toyota already produces transmissions. Ifowever, the complexity and quality of the
Czech offer eventually overcame this initial drawback," added Martin Jairn.

"The investment of such prestigious foreign companies in Kolín will indisputably contribute to a
restructuring of the industrial base in the Czech Republic and will providl a major impulse ťor
development on a wide. scale' Along these lines *ď.un also expeci the anivat ór otnei foreign
ilve{ors, namely suppliers to the automotive industry. The fact that this investment will be in the
Czech Republic will also lead to a heightened imagó of the CzechRepublic as a country with a
tradition of manufacturing quality automobiles,'' said Miroslav Grégr, Vice Chairman oť the
Government and Minister of Industry and Trade.

"We started working on the project back in November of last year. We prepared an offer of 5 sites
including 3 in North Moravia. Sites which made the shortlist ulong witir the Kolín industrial zone
included one Polish and one Hungarian site,'' said Tomáš Fkuda, Próject Manager at Czechlnvest'

Construction oť the industrial zone in Kolín-ovčary was initiated by the demand oť German
automaker BMw AG, which was looking for a site of approximatety áoo hectares suitable ťor a
new production plant. The preparations needed in order tó turn this industrial zone into a suitable
site for.the strategic investor's investment intent was supported by the adoption of Government
Resolution No. 708/2001. Preparation of the Kolín site cóntinued ěven afteigMw announced in
July of this year that they had chosen Leipzigas the site of their investment intent.

"Throughout october and November the master plan of ovčary municipality was approved as well
as changes to the master plan of the city of Kolín, where the prepared industrial ňe 1ies, plus a
change to the master plan of Veltruby municipality, where an extension of road IVIZ1 will beled to
connect the industrial zone to the current highway network. This was one of the main prerequisites

Contact: ?apfínaEofova, QzecfrInvest, Štqar'ful. 15, Qrafra 2,
tef: 02/9634 2538, tFat02/9634 2i32, e-maif 1ofovaoczecfrinvest.org



for implementing the strategic investor's investment intent on the prepared industrial zone. In
October of last year a purchase agreement was hammered out for the l't phase to purchase
approximately 293 hectares in part of the industrial zone in ovčary municipálity," saiď Zdeřfl<a
Majerová, Mayor of Kolin.

on July 12, 200l, Toyota Motor Corporation and PSA Peugeot Citroěn signed an agreement on
cooperation concerning joint production of a new type of automobile. In order to bring this project
to fruition, Toyota Motor Corporation and PSA Peugeot Citroěn established a joint veniure inwhich
each will own a 507o share. Both companies however will remain independent in the future. Toyota
will be responsible for development and production while PSA Peugeot Citroěn will handle
purchasing and logistics. This mutual cooperation will thus enable the investors to share and
minimize costs for development and production.

The new automobile will be equipped with the latest technologies ensuring high reliability, low
opeťation costs, a minimum burden on the environment and particularly active and passive safety
standards exceeding hitherto standards in this class. It will be equipped with efficient éngines of the
latest generation, namely a 1.OJiter gasoline engine and a 1.4 liter-diesel engine' Both várieties will
be equipped with computer-controlled transmission. In terms of type, size and price it will be below
the prevailing lowest class B, which includes among others the Peugeot 106, the Citroěn SaxÓ and
the Toyota Yaris. The automobiles will be sold under three makes - Toyota, Peugeot and Citroěn'
The models of each make will diÍfer in appearance, however the automobiles will have a common
base and common components. It will be an expanded model series of all three companies. The
targď customers will be predominantly those who currently buy used vehicles or basic or older car
models.

Qontact: ?arlfína Eotfová, (zecfrInvest, Štqa^Ui. 15, Qrafr.a 2,
tu f 0 2/9 6 34 25 3 8, lFary 0 2/9 6 34 25 3 2, e-mnif 6o tfova@ czecfrinvest. org
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TÍ!YCITA PEUEECIT CIlTR0ĚN AUT0ril0BlLE

Postup ýstovby / eonstruďon Progress

Březen 2002 - Prvníýkop / Morch 2002 - Ground Breoking

zóÍí2002 - Ukončenízorovnóvóníterénu / September 2002 _ Groding Worl< Completion

www.tpco-cz.com
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Postup ýstovby l Construetion Progress

Leden 2003 _ lnstoloce sloupů / Jonuory 2003 _ Column lnstollotion

Březen 2003 _ Součosný stw / Morch 2003 - Current Progress
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T0Y0TA PEUGE0T clTR0Ěn nUT0ttl0ElLE

Tiskovd zpróvo

sLA\NosrNí onrcnn TPCA JolNT \rEhmrRE rovÁnruv
roťlv, čEsrn REPuBtlKA

7. dubno 2003

Rok po slovnostním zohojovocím vykopu společného ýobního zóvodu ToYoTA PEUGEoT cnRoĚrrt
AUToMoBlm frpcA)v Kolíně, poanoli pon Mosďoke Enomoto, prezidentTPCA o pon Jeon-Piere Chontossel,
nově jmenovonýúceprezident ffi stovlqy hostŮ no 'Slovnostní glojchu", zo pňtomnostivlódnkh předstovitelŮ,
zóstupců město Kolíno, o wcholného monogementu koncemŮ Toyoto MotorCoporotion fnnO opsR Peugeot
Citroén.

Během ceremoniólu lyjódňlihdrci projektu spokojenosts dosovodním hlodlqým prŮběhem o v.ývojem stovebních
proci které jsou v plném soulodu s provóděcím plónem, tol€e dokončenílze očekóvot no joře_roku 2004. Poté
bude nósledovot instoloce ýobních zoÍízení aod roku 2005 zočnou z ýobní liný sjiždět prvnívo4y postqvené
no společné plotfonně.

V)ýběr dodovotelů dospěl do zóvěrečné fuze. Většino z frrem, které se ongoŽují pň stovbě, jiŽ zokoMý nebo
pňprwujíwézóklodnyvČeské republice. Nóborymístnkh procovních sil rovněžzdómě pokočují

Pň hodnocení dosovodního pokoku prezident TPCA o zóroveň řed'rtel projektu zo TMC, pon Mosotoke
Enomoto poznomenol: "pfr této pfležitostr chci vyslovit aióštní poděkovóni především české vlódě, měsfu
KoIín, smluvním parherŮm í všem ostotrrím, kteň'podporují tento prolekt Jsem přesvědčen, že bez jejich
podpoty 

9t úsilíbychom nynínebylitak doleko. Noším snem blízkébudoucnosti jevytvofttzTPCA umávoného
občanaČeské repubtilo/;.

Denis Duchesne, ředitel společné ýobní plotfirrmy o ředitel projektu zo PSA rovněŽ prohlósil: ,,všechny lhŮý
tohoto ambiciózního prajel<ttl byý strilxně plněny o obě smluvní stranyjsou potěše ny uynikající 1walitou,
sertómímpň'stupem abohaýmizkušenostmivybranýchdodovotelŮ,kteň'sáóodninauývojipiojet<tď,.

"Tenta prqel<t je unikótrlí suým roaahem o velikosú Ještě více všok oceňuj i, jakhladcevše doposud proběhlo.
To dokazuje, že Českó republika je schopnó řídtt projet<ty ewopského ťyznamtl',r4rcloúl se pon Mortin John,
v-ýkonný ředitel ýódní ogentury Czechlnves1 kteró je zoměřeno no podporu přliw zohroničnkh investic do
ČeskérepublilE

Tovómo TPCA bude ročně lyróbět 3oo.ooo moých vozidel, kteró budou určeno především pro ewopslqý g.h.
Celkovó investice (v-ýzkum o vrvoj o stortovoďnóklody komerciolizoce} předstowje od6oa"' čósť<u 1,5 miliordy
Euro.

Kontokt pro sýk se sdělovocími prostředý

Toyoto Motor Corporoťon:
Shilryo MGumoto
Tel.: +81-3-3817-9150
E-Moil: shinyo_motsumoto@ moil.toyoto.cojp

PSA Peugeot Citroěn:
Morc Ferom

Tel.: +33-l_ó6-40-99
E-Moil: morc.fu nont@ mpso.com

wwwrtpco-cz.com
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