Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 3193
ze dne 19.12.2017
k návrhu Strategie ekonomické zahraniční politiky
Rada hlavního města Prahy
I.

b e r e n a v ě d o mí
Strategii ekonomické zahraniční politiky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

schvaluje
1.

v souladu s doporučeními Strategie ekonomické zahraniční politiky dle přílohy č. 1
tohoto usnesení a na návrh ředitelky Magistrátu hl.m. Prahy s účinností od 1.1.2018
převedení oddělení zastoupení Prahy v Bruselu z odboru "Kancelář primátora“
MHMP do odboru kultury a cestovního ruchu MHMP

2.

na návrh ředitelky Magistrátu hl.m. Prahy s účinností od 1.1.2018 změnu
Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, schváleného jako příloha č. 1
usnesení Rady HMP č. 528 ze dne 17.3.2015, ve znění pozdějších změn dle přílohy
č. 2 tohoto usnesení

3.

úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0962 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

III.

ukládá
1. ředitelce MHMP
1. realizovat změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu
II. tohoto usnesení
Termín: 1.1.2018
2. MHMP - PRI MHMP
1. ve spolupráci s odbory MHMP a příslušnými příspěvkovými organizacemi HMP
dále rozpracovávat a realizovat agendu ekonomické diplomacie
Kontrolní termín: 30.3.2018
2.

vytvořit na základě projednání a v souladu s relevantními institucemi akční plán
projektů ekonomické diplomacie na období 2018 - 2019 na základě doporučení
přílohy č. 1 tohoto usnesení k projednání v Radě HMP
Kontrolní termín: 28.2.2018

3.

pokračovat v dalším rozpracování strategie s ohledem na vývoj prostředí a
reálné potřeby hl.m. Prahy
Kontrolní termín: 31.8.2018

3. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu II.3. tohoto usnesení
Termín: 2.1.2018
4. MHMP - RED MHMP
1. připravit změnu Úkolů odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních
organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné
působnosti dle bodu II. tohoto usnesení
Kontrolní termín: 31.1.2018

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: primátorka hl.m. Prahy
Tisk:
R-27651
Provede:
ředitelka MHMP, MHMP - PRI MHMP, MHMP - ROZ MHMP, MHMP - RED
MHMP
Na vědomí: odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 3193 ze dne 19. 12. 2017
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• Od roku 1970 do roku
1990 vzrostl SRPČU
Y\VRNRãNROiNĤYHPČVWČ
z 5 % na 14 %
• Ke konci 70.let 20.století
R]QDþLOThe Economist
Seattle ]DÄPČVWR]PDUX³
8SDGDOWUDGLþQt
]SUDFRYDWHOVNêSUĤP\VO

• V 90.letech má Microsoft
90% podíl na trhu
operaþQtFK V\VWpPĤSUR3&

• %LOO*DWHVVWČKXMHGR
Seattlu Microsoft

VZNIK
STARTUPU

PROFILACE
LOKALITY
V LÍDRA
• Od roku 2000 do
VRXþDVQRVWLvzrostl
SRPČUY\VRNRãNROiNĤYH
PČVWČ]% na 45 %

EKOSYSTÉM

Ò63ċ&+1$
GLOBÁLNÍM
TRHU

• Seattle je globální
centrum pro vývoj SW

• 1iUĤVWSRGtOXY\VRNRãNROiNĤ]H  QD 
• 3ĜLvzniku dalších firem hrají roli ex-0LFURVRIW]DPČVWQDQFL ([SHGLD
RealNetworks SĜtFKRG]GĤYRGĤY\VRNpSĜLWDåOLYRVWL GRVWXSQRVW
H[SHUWĤDYHQWXUHNDSLWiOX – Amazon
• 9GĤVOHGNX06)7VHRGKDGXMHY]QLN120 tis. servisních pozic a 80 tis.
specializovaných

EFEKTY
velmi vysoké

9êQRV\]GDQtD]DPČVWQDQRVW

nízké

rostoucí

Fyzická infrastruktura dopady

nízké

rostoucí

YHOPLY\VRNpEH]~SUDY\PČVWVNpKR
plánu astronomické ceny bydlení

mČVWRVHUR]UĤVWi]DKUDQLFH
do Kanady/Vancouveru

Socioekonomické dopady

žádné

mírné pozitivní

vyšší kvalita života

velmi pozitivní dopady

e[WUpPQČY\VRNp

(NRQRPLFN\SURVSHUXMtFtPČVWDMVRX]DORåHQDQDNUHDWLYLWČDSĜLGDQpKRGQRWČ
Ekosystém sektoru inovací je akcelerátorem produktivity a prosperity
0,*5$&(7$/(17ģ$),5(069<62.28
3ě,'$128+2'12728

Ä.G\åMVPHSĜHVtGOLOL
z Vancouveru do Silicon
Valley, produktivita
VHQHXYČĜLWHOQČ]YêãLOD
7RFRE\FKRPGČODOLURN\
jsme zde zvládli
]DPČVtFH

KONCENTROVANÝ
TRH
Lepší match pro firmy
D]DPČVWQDQFH
Trh táhne talentované
lidi a firmy
Lokální venture
NDSLWiOY]UĤVWi
Novými centry prosperity
MVRXLQRYDþQtKXE\

Stephen Ufford&(2VSROHþQRVWLTrulioo

5R]StQDMtFtVHQĤåN\PH]LSURVSHUXMtFtPL
a neprosperujícími lokacemi

9\ããtP]G\YGDQpORNDOLWČ

6HNWRULQRYDFtRYOLYĖXMHSODW\FHOp
VSROHþQRVWLa to bez ohledu, zda osoba
YLQRYDþQtPVHNWRUXSUDFXMHþLQH.

1iUĤVWSODWĤ
9âDEVROYHQWĤ
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0ČVWDVY\VRNêPLSĜtMP\
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0ČVWDVQt]NêPLSĜtMP\

$ 5 000
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IT programátor

IT programátor

Kalifornie

New York

Technologický progres a inovace vždy
]DSĜtþLQLO\vyšší produktivitu práce
a vyšší kvalitu života lidí.
Etablové globální kreativní huby si
U\FKOHY\WYiĜtVYČWRYêQiVNRNv oblasti
své excelence
Poprvé v historii se vzácným statkem
stává lidský kapitál a kreativita, nikoli
fyzický kapitál.

9\ããt]DPČVWQDQRVWYGDQpORNDOLWČ
1 nová pozice v high-tech SUĤP\VOX
generuje 5 dalších pozic
YtFHþLPpQČQiURþQêFKna kvalifikaci, a
to oproti 3 pozicím u zpracovat.
SUĤP\VOXIndukovaná poptávka je
PQRKHPNYDOLWQČMãt(lokální
služby/zboží, nikoli levný dovoz)

2010

$ 130 000 URþQČ

$ 78 000 URþQČ

high tech SUĤP\VO

mimo high tech
SUĤP\VO

založeno na Enrico Moretti, The New Geography of Jobs, 2012

'RPLQDQWQtPSUYNHPYNUHDWLYLWČMH,7QLFPpQČLQRYDWLYQtKXE\VJOREiOQtSĜLWDåOLYRVWt
Y]QLNDMtLRNRORGDOãtFKRGYČWYt

2GYČWYt

0ČVWR

Biotechnologie

San Diego, Boston-Cambridge(US),
Raleigh-Durham

%DQNRYQtSUĤP\VO

New York, Londýn

Móda

Miláno3DĜtå

Optická technologie

Rochester, New York

Medicínský výzkum

Rochester, Minnesota

Medicínské technologie

Orage County, Salt Like City,
Bloomington

Nanotech

Albany

)LOPRYêSUĤP\VO

Los Angeles, Hollywood

Radio-IUHNYHQþQtLGHQWLILNDFH

Dayton (US)

äiGQêSROLWLNQHVWYRĜLO6LOLFRQValleyDOHFK\WUêPL[LQWHUYHQFtPĤåHSRGSRĜLWUR]YRM
HNRQRPLN\]DORåHQpQDNUHDWLYLWČDLQRYDFtFK
&tOHPSURJUHVLYQtFKPČVWMH

!

•

podporovat domácí talenty;

•

SĜLWiKQRXW]DKUDQLþQtWDOHQW\

•

SULPiUQČSRGSRĜLW]DNOiGiQtnových firem v kreativním sektoru;

•

sHNXQGiUQČSRGSRĜLWSĜtFKRGWDOHQWĤDE\ve firmách pracovali;

•

SĜLWiKQRXW]DKUDQLþQtILUP\VY\VRNRXSĜLGDQRXKRGQRWRX

Úskalími v daných aktivitách je:
•

SRX]HGRþDVQpQDSĜILQDQþQtSĜLOiNiQtWDOHQWĤ :DVKLQJWRQ
university St. Louis, Economic dept.);

•

QDOiNiQtILUHPVQt]NRXSĜLGDQRXKRGQRWRXYGDQpORNDOLWČ QDSĜ
tzv.montovny DORJLVWLFNiFHQWUDYý5DSRG 

•

sWiWQtLQYHVWLFHGRQHYKRGQČ]YROHQpKRRGYČWYt QDSĜSolyndrya v
USA);

•

dORXKRGREČQHXGUåLWHOQpVWiWHPĜt]HQpLQWHUYHQFH QDSĜ9ČGHFNRtechnologický park Nupharo)

..i géniové businessu podlehli iluzi, že
PRKRXQD]HOHQpORXFHVWYRĜLW
HNRQRPLFNê]i]UDNYL]SĜtEČKNUDFKX
PČVWVNpKRSURMHNWXFordlandie
Henryho Forda v Amazonii z roku
1927..

PĜHVDNWXiOQtQt]NRXDNWLYLWXYSRGSRĜHLQRYDþQtKRSRGQLNiQtnemá Praha mezi evropskými
PČVW\ãSDWQêHNRQRPLFNêYêNRQ
3RURYQiQtPČVWQD]iNODGČDNWLYLW\YOiNiQtWDOHQWĤDILUHPVSĜLGDQRXKRGQRWRXDHNRQRPLFNpYêNRQQRVWL

Aktivita*
%RKDWiPČVWDMVRX
YSRGSRĜHWDOHQWĤDfirem
s Y\VRNRXSĜLGDQRX
hodnotou velmi aktivní.

Vysoká

3UĤPČUQČERKDWiPČVWD
NWHUiMVRXYSRGSRĜH
WDOHQWĤDILUHPVY\VRNRX
SĜLGDQRXKRGQRWRXDNWLYQt
3ĜtNODG\– 'UiåćDQ\
%DUFHORQD9tGHĖ

Praha

Nízká
&KXGiPČVWDMVRXY
SRGSRĜHWDOHQWĤDILUHPV
Y\VRNRXSĜLGDQRX
hodnotou spíše pasivní.
3ĜtNODG\– %XNXUHãĢ
%XGDSHãĢ

3ĜtNODG\– Stockholm,
+HOVLQN\.RGDĖäHQHYD

Nízká

6WĜHGQt

EUR 26 000

Vysoká

EUR 50 000

3UĤPČUQČERKDWiPČVWDMVRX
YSRGSRĜHWDOHQWĤDILUHPVY\VRNRX
SĜLGDQRXKRGQRWRXVStãHPiORDNWLYQt

Ekonomická
výkonnost
QD]iNODGČ
GDP per capita

%RKDWiPČVWDNWHUiMVRX
YSRGSRĜHWDOHQWĤDfirem
s Y\VRNRXSĜLGDQRX
hodnotou spíše pasivní
3ĜtNODG\– Frankfurt,
Mnichov

3ĜtNODG\– 6DO]EXUJětP

* 6WUDWHJLHQD~URYQLPČVWDQDSRGSRUXPH]LQiURGQtFKWDOHQWĤDVWDUW-XSĤRUJDQL]DþQt]DMLãWČQtGRVWXSQRVWNRPSOH[QtFKSUDNWLFNêFKLQIRUPDFtDVHUYLVSUR
LQGLYLGXiOQtSRWĜHE\SĜLSUDYHQpQDEtGN\DILQDQþQtincentivy pro nalákání a podporu WDOHQWĤDVWDUW-XSĤ

&HVWRXNY\ããtSURVSHULWČ3UDK\MHDNWLYQČMãtSROLWLNDYREODVWLOiNiQtWDOHQWĤDILUHPVSĜLGDQRXKRGQRWRX

.. a vykazuje jisté pozitivní znaky vzniku start-XSĤ a usídlování firem s vysokou
SĜLGDQRXKRGQRWRX
3ĜtNODG\ILUHPVY\VRNRXSĜLGDQRXKRGQRWRXNWHUpMLåY3UD]HMVRX
DILUHPVY\VRNRXSĜLGDQRXKRGQRWRX

3ĜtNODG\VWDUW-XSĤ VY\VRNRXSĜLGDQRXKRGQRWRXNWHUpY3UD]HY]QLNO\

3ĜtNODG\~VSČãQpKRYHQWXUHNDSLWiORYpKRLQYHVWRYiQt

3ĜtNODG~VSČãQpJOREiOQtNRPHUFLRQDOL]DFHYê]NXPX
ÒVWDYRUJDQLFNpFKHPLHDELRFKHPLH$9ý5

RSURWLJOREiOQtPLQRYDþQtPKXEĤP MHRYãHP3UDKDQDVYČWRYp~URYQLnaprosto
zanedbatelná (I/II) – åHEĜtþHN
Global Startup Ecosystem Report
• zSUDFRYiYiQVSROHþQRVWtStartup *HQRPHNWHUiVH]DPČĜXMHQDY\WYiĜHQtEHQFKPDUNLQJĤ startupových HNRV\VWpPĤVY\XåLWtPGDWRYêFKDQDOê]DGDOãtFKãHWĜHQt
YHVSROXSUiFLVORNiOQtPLSDUWQHU\YUiPFLFHORVYČWRYpVtWČ
• hODYQtPLH[WHUQtPLIDNWRU\SURRKRGQRFHQt~VSČFKXstartupového ekosystému jsou:
YêNRQVSROHþQRVWL
zdroje – ILQDQFRYiQtWDOHQWLSĜLWDKRYiQt]GURMĤ
další faktory – dosah na trhu, startupová zkušenost, globální propojení, zapojení korporací

äHEĜtþHNQHMOHSãtFKstartupových HNRV\VWpPĤ

9êNRQVSROHþQRVWL
Financování
Dosah na trhu
Talenti
Startupová zkušenost

9êNRQVSROHþQRVWL
Financování
Dosah na trhu
Talenti
Startupová zkušenost

9êNRQVSROHþQRVWL
Financování
Dosah na trhu
Talenti
Startupová zkušenost

9êNRQVSROHþQRVWL
Financování
Dosah na trhu
Talenti
Startupová zkušenost

zdroj: Global Startup Ecosystem Report 2017, Startup Genome

RSURWLJOREiOQtPLQRYDþQtPKXEĤP MHRYãHP3UDKDQDVYČWRYp~URYQLnaprosto
zanedbatelná (II/II) – exit start-XSĤ a jejich hodnoty
Heat PDSDH[LWĤGOHMHMLFKhodnoty
3RþHWH[LWĤQDG

3RþHWH[LWĤQDG

3RþHWKRGQRWQDG

Ekosystém

* NejvČWãtSUDåVNêþHVNêH[LW $SLDU\ E\OÄSRX]H³YĜiGĤGHVtWHNPLO86'– nerelevantní pro rating z globálního
hlediska
zdroj: Global Startup Ecosystem Report 2017, Startup Genome

VLWXDFHMHGDOHNRRGRSWLPiOQtKRVWDYX3RNXGE\VHDNFHOHURYDO\VRXþDVQpVODEp
VWUiQN\DSĜHYOiGO\QHJDWLYDQDGSĜLUR]HQRXatraktivitou Prahy, tak O]HRþHNiYDWYêYRM
3UDK\VPČĜXMtFtNUHJLRQiOQtPXWXULVWLFNR-VSUiYQtPXFHQWUXQLNROLLQRYDþQtPXKXEX
Národní politika - víza
6RXþDVQiVLWXDFHQHRGSRYtGiVWDQGDUGĤPY\VSČOp]HPČý5QHPi]MHGQRGXãHQêYt]RYêUHåLPSURWDOHQW\=QDãHKRãHWĜHQtY\SOêYiåHGtN\ponižujícímu
procesu MV ztratila 3UDKDLYMHGQRPSĜtSDGČVWRYN\Y\VRFHNYDOLILNRYDQêFKSR]LFVSRWHQFLiOHPWYRUE\VYČWRYpKRLQRYDþQtKRKXEXYREODVWL6:YêYRMH
Všechny ~VSČãQpLQRYDþQtKXE\XVLOXMtR]MHGQRGXãHQêUHåLPSURWDOHQW\ % zakladatelĤY6LOLFRQValley jsou cizinci, SW inženýr zde získá vízum za cca 40
GQĤ 3ĜLSRNUDþRYiQtVRXþDVQpKRVWDYXEXGHQHMYtFHYý5SRãNR]HQDSUiYČ3UDKDNWHUiMHSUYQtPSĜLUR]HQêPFtOHPPH]LQiURGQtKo talentu.

9âYČGDDYê]NXP
ýHVNp9â]DRVWiYDMt]DVYČWRYRXãSLþNRX(THES – UK (401-PtVWR ý987 -PtVWR SĜLþHPåREČY\VRNpãNRO\NRQWLQXiOQČYOHWHFKYåHEĜtþNX
NOHVDMt 3URVWĜHGtRYOLYĖXMHzastaralý humboltovský model Ĝt]HQtXQLYHU]LW PD[LPDOL]DFHDNDGHPLFNpVYRERG\RGWUåHQRVWRGYQČMãtKRVYČWDXQLYHU]LWDVH
UR]SDGiQD~URYHĖNDWHGU\QLNGRQHĜtGtQLNRKR 0H]LVYČWRYêPL723XQLYHU]LWDPLMDVQČGRPLQXMHPRGHOĜt]HQt723-DOWN9REODVWLYêYRMH6:þHVNp9â
QHMVRXSRYDåRYiQ\]DRGERUQpSDUWQHU\3URSRMHQtVILUPDPLMHYHOPLPiORIXQNþQt3ĜHVWRH[LVWXMtLYêMLPN\3URYČGXDYê]NXPje situace analogická. 3ORãQČ
selhává komercializace, VYČWOêPLYêMLPNDPLMHQDSĜSRX]HÒVWDYH[SHULPHQWiOQtPHGLFtQ\þLÚOCHB3ĜLWRPSRX]HRWHYĜHQRVWYĤþLNRPHUFLDOL]DFLYNRPELQDFLV
DNDGHPLFNRXH[FHOHQFtVHSURNi]DO\MDNR]iNODGQtSRGPtQNRX~VSČFKXQDSĜXVRXþELR-WHFKQRORJLFNêFKKXEĤY86$

-D]\NRYiRWHYĜHQRVW
ý5REHFQČ3UDKXQHYQtPDMHPiQLåãt]QDORVWDQJOLþWLQ\ QDSĜRSURWL6NDQGLQiYLL 0RåQRVWNRPXQLNDFHYDQJOLFNpPMD]\FHQD~ĜDGHFKLQVWUXNFHYHPČVWČDSRG
GRSRVXGQHMVRXVWDQGDUGHP3RNUDþXMtFtYê]YRXMH]Y\ãRYiQtNRPXQLNDþQt~URYQČDQJOLþWLQ\YSRSXODFL3UDK\

Národní politika – ]GUDYRWQLFWYtGDQČDãNROVWYt
2EHFQČMVRXþHVNpYHĜHMQpVOXåE\]DWtåHQ\QHPRåQRVWtSRVN\WRYiQtQDGVWDQGDUGX2SURWLQDSĜ0QLFKRYX]GHQHQtPRåQRVW]tVNDWQDGVWDQGDUGQt]GUDYRWQt
SpþLH[LVWXMHKRUãtQDEtGNDY]GČOiYiQtSURGČWLFL]LQFĤDSRG0ČĜHQRGDĖRYRX]iWČåtNWHUiMHYý5Y\VRNiY\FKi]tYHĜHMQpVOXåE\Yý5SUR~VSČãQp]DKUDQLþQt
WDOHQW\VY\VRNêPSĜtMPHPMDNRnekonkurenceschopné.

Inovativní podnikání na území hl.m. Prahy
Praha nemá koherentní strategii pro etablování mezi globální LQRYDþQtPLhuby2VWDWQtPHWURSROHPDMtDNWLYQtSROLWLNXYHĜHMQpSRGSRU\SURDNWLYLW\
soukromého sektoru.

3ĜtNODG~VSČãQpKRPL[XLQWHUYHQFtY7HO$YLYX ,]UDHOL
1

3ĜtFKRGPH]LQiURGQtFKWDOHQWĤ OLGVNêFK]GURMĤ
Incentivy DRSDWĜHQtQDSĜLOiNiQtDXGUåHQt]DKUDQLþQtFKWDOHQWĤ
ZZZSUH]HQWDFHPČVWDDLQFRPLQJVXSSRUW
www.tel-aviv.gov.il
zacílené praktické info pro jednotlivé segmenty
(talenti, firmy)
osobní kontakt – GRGDWHþQpinfo, konzultace a
poradenství




zjednodušená vízová politika
SUR]DKUDQLþQtWDOHQW\
 studenti
 zDþtQDMtFtSRGQLNDWHOp
 experti

v]GČOiYiQt
 DWUDNWLYQtQDEtGNDSUR]DKUDQLþQtWDOHQW\
]HMPpQDYREODVWLYČG\DWHFKQLN\ 1iURGQt
politika)
 XQLYHU]LWPH]LWRSVYČWRYêFKXQLYHU]LW
 podpora stáží a mentoringu
 kurzy a školení

záložky:

0LJUDFHY]GČODQêFKOLGtDWDOHQWĤ

2

Talenti zakládají nové firmy v Izraeli

dDĖRYp~OHY\Då
SUR]DþtQDMtFtVRIWZDUH
development start-upy

www.tel-aviv.gov.il

kompletní individuální
poradenské služby
YUiPFLDNFHOHUiWRUĤ

•
•

VSHFLILFN\]DPČĜHQêFKDNFHOHUiWRUĤ ,7
biotech apod.)
SĜHYiåQČVRXNURPêFKcoworking center
QDSĜThe Library coworking space, WeWork)
60 tech community spaces

Izraelské start-upy
DVSROHþQRVWL

V roce 2015

národní pre-seed
fond na podporu
start-XSĤ

fyzická infrastruktura pro start-upy
•

$ 4,4 mld

1 mil.

VRYČWVNêFKREþDQĤYOHWHFKVY\VRNêPSRGtOHPWDOHQWĤQDSĜLQåHQêUĤ

3

Podpora ]DþtQDMtFtFKVSROHþQRVWtDstart-XSĤ
informace

3ĜtFKRGYtFHQHå

Domácí venture kapitálové
VSROHþQRVWL

venture investic do start-XSĤ

Google nákup Waze - PLOGRODUĤ&LVFRIntucell - PLOGRODUĤ
IPO Wix - PLOGRODUĤ

)LUP\PLPR,]UDHOVHSĜHVRXYDMtGR,]UDHOH
Startup Welcome Package:

300

PČVtFH
asistence s hledáním ubytování
pracovní prostor v coworkingovém centru
profesionální podpora a poradenství
networking

Vývojová centra DLQNXEiWRU\VYČWRYêFKVSROHþQRVWt

3ĜtFKRG]DKUDQLþQtFKYHQWXUHNDSLWiORYêFKLQYHVWRUĤ

KickStarter - SĜtNODG~VSČãQpLQFLDWLY\SURQDOiNiQt]DKUDQLþQtFKVWDUW-XSĤ
Iniciativa Digital Switzerland

LQLFLDWLYDMHMtPåFtOHPMHDE\VHâYêFDUVNRVWDORYHGRXFtPFHQWUHPSURGLJLWiOQtLQRYDFHY(YURSČ
Forma: nadace
Financování: GDU\þOHQĤ
ýOHQRYp6YČWRYpNRQFHUQ\ EDQN\SRMLãĢRYQ\VHNWRUVOXåHEPHGLDSUĤP\VO,…), Inovativní firmy a start-upy9HĜHMQiVIpUD PČVWRZurych, Bern, St. Gallen,
kanton Curych,…), Akademické SURVWĜHGt XQLYHU]LW\YČGHFNpLQVWLWXFH,…)

Start-up akcelerátor

Poskytování venture kapitálu

'LJLWDOL]DFHYHY]GČOiYiQt

9ê]Y\SUR]DþtQDMtFt
podnikatele a start-upy

,QYHVWRYiQtGRSRWHQFLiOQČ
úVSČãQêFKVWDUW-XSĤ

Networking, brand

Základní popis:
-HGHQ]QHMYČWãtFKHYURSVNêFKDNFHOHUiWRUĤVYtFHQHå]DNOiGDMtFtPL
VSROHþQRVWPL]FHOpKRVYČWDNWHUêQDEt]tSRGQLNDWHOĤPSĜtOHåLWRVWLk
UĤVWXMHMLFKfirem

3 lokace:

3ĜtNODGincentivy pro start-upy:

 Curych

 11ti týdenní program

 Basel

 Oblasti FinTech, Food, Robotics & Intelligent Systems, Smart Cities, Healtcare, EdTech,
možné další

 Lausanne

 )LQDQþQtSRGSRUDDåWLV&+)EH]QiURNXQDHNYLWX0RåQRVW]tVNiQtGRGDWHþQpSRGSRU\
ve výši 25 tis. CHF
 Top mentoring, pracovní místo v jednom z partnerských co-workingových center,
networking, konzultace
 Asistence s usídlením
 0RåQRVWRYČĜLWĜHãHQtSĜtPRXNRUSRUiWQtFKOHDGUĤ v oboru (prrof of concept)
 )LQiOQtSUH]HQWDFHSĜHGLQYHVWRU\DSURSDJDFHILUHP

V roce 2017
vybráno 30 z více
QHåSĜLKOiãHN
z 15 zemí

,PSOLNDFHHNRQRPLFNpSROLWLN\GR]DKUDQLþQtSROLWLN\DDNWLYLW\PČVW
=DKUDQLþQtDNWLYLWDPČVWVSRþtYiYQiVOHGXMtFtP
Informace
•

,QIRUPDþQtVHUYLVYDQJOLþWLQČ RULHQWDFHSUH]HQWDFHORNDOLW\

•

1st level LQIRUPDþQtSRGSRUD– PRåQRVWSĜtPRQDSVDWNRQWDNWQtRVREČ]DYRODWUR]FHVWQtNQDSUDNWLFNpLQIRUPDFHSRGiQtRVREQtLQIRUPDFHbuddy
centrum

1DEtGNDSUR]DKUDQLþQtWDOHQW\VWDUW-upy
Základní
•

9VWĜtFQiYt]RYiSROLWLND

•

co-workingy a akcelerátory, které rychle integrují talenty/start-upy
do ORNiOQtKRSURVWĜHGt

•

propojení na venture kapitál

•

þiVWHþQi~KUDGDQiNODGĤVSRGQLNiQtP(napĜSUDFRYQtPtVWR
v co-workingu)

•

poradenství pro založení a rozvoj firmy

Nadstavbová
•
investice do rozjezdu start-upu
•

GDĖRYpúlevy

1DEtGNDSUR]DKUDQLþQtHWDEORYDQpILUP\
Základní
•
poradenství s usídlením (od ]DþiWNXGRaftecare)

Nadstavbová
•
dDĖRYp~OHY\SREtGN\

7HUpQQtãHWĜHQt
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=iYČU\GRWD]QtNRYpKRãHWĜHQtPH]L]DKUDQLþQtPLWDOHQW\
%\ORRVORYHQRFFD]DKUDQLþQtFKVWXGHQWĤNWHĜtVWXGRYDOLþLDNWXiOQČVWXGXMtQD8.Dotazník vyplnilo 1025 osob.
3UDKDMHRFHĖRYiQDMDNREH]SHþQiDVXYHUpQQtPHWURSROHVGREURX
JHRJUDILFNRXSRORKRXDVERKDWêPNXOWXUQtPDVSROHþHQVNêPåLYRWHP
äHEĜtþHNQHMYê]QDPQČMãtFKDVSHNWĤ
SĜLYêEČUX3UDK\MDNRPtVWDNHVWXGLX
1) %RKDWêNXOWXUQtDVSROHþHQVNêåLYRW
2) Životní náklady
3) Silná reputace a identita PČVWD
4) 6SROHþHQVNiNXOWXUD
5) Jazyk
6) %H]SHþQRVW
7) …

Tyto charakteristiky studenti potvrdili
i po absolvováni studijního pobytu v Praze

98 % EêYDOêFKVWXGHQWĤQD 3UD]HRFHĖXMH
ERKDWêNXOWXUQtDVSROHþHQVNêåLYRW
z toho

78 %

jej hodnotí jako výborný

91 % EêYDOêFKVWXGHQWĤpovažuje Prahu
jako místo se silnou reputací a identitou
85 %

EêYDOêFKVWXGHQWĤRFHĖXMH nízké
životní náklady spojené s životem v Praze

-DNRKODYQtEDULpU\VSRMHQpVåLYRWHPD]DPČVWQiQtP
v Praze považují studenti jazykovou bariéru
DQHGRVWDWHþQRXLQIRUPRYDQRVW

70 %

oslovených VWXGHQWĤSRYDåXMHjazykovou bariéru
]DYêUD]QêSUREOpP]KOHGLVNDåLYRWDD]DPČVWQiQtY3UD]H

35 %

oslovených VWXGHQWĤ pak jako výrazný problém
R]QDþLOLWDNpQiURþQRVW]tVNiQtGRVWDWHþQêFKLQIRUPDFt

3URFHQWRVWXGHQWĤNWHĜtSRYDåXMtQiVOHGXMtFtIDNWRU\MDNRYê]QDPQp
EDULpU\]KOHGLVNDåLYRWDD]DPČVWQiQtY3UD]H
NedostLQIRUPRYDQRVWRKOHGQČSUDFRYQtKRXSODWQČQt
Nedost. informovanost z hlediska založení podniku

9ČWãLQDRVORYHQêFKVWXGHQWĤQHY\OXþXMHPRåQRVWåH]ĤVWDQRX
Y3UD]HLSRVNRQþHQtVWXGLD

75 %

EêYDOêFKþLVRXþDVQêFK
VWXGHQWĤXYDåRYDORåHE\YEXGRXFQX
žilo a pracovalo v Praze
8YDåRYDOLMVWHQČNG\RPRåQRVWL
v budoucnosti žít a pracovat v Praze?

Jazyková bariéra
Nedostatek pracovních nabídek
Administrativní bariéry

93 %

EêYDOêFKþLVRXþDVQêFK
Celých
VWXGHQWĤVLSDNGRNiåHSĜHGVWDYLWåHE\
v budoucnu žili a pracovali v Praze, YSĜtSDGČ
zajímavé pracovní nabídky

3UR]OHSãHQtVLWXDFHE\YČWãLQDVWXGHQWĤRFHQLOD]Ĝt]HQt
webové stránky s informacemi a možnost získání stáže
QHERSUDFRYQtQDEtGN\SURVWĜHGQLFWYtPXQLYHU]LW

'RNiåHWHVLSĜHGVWDYLWåHE\VWHåLOLDSUDFRYDOL
v 3UD]HYSĜtSDGČ]DMtPDYpSUDFRYQtQDEtGN\"
3URFHQWRVWXGHQWĤSRYDåXMtFtQiVOHGXMtFtRSDWĜHQtMDNRvýznamné
v SĜtSDGČ]iMPXRåLYRWD]DPČVWQiQtY3UD]H
Pracovní nabídky ve spolupráci s univerzitami
)LQDQþQtSRGSRUDSURWDOHQW\DVWDUW-upy
Stipendia pro talentované studenty
Star-up EDOtþHNSUR]DþtQDMtFtSRGQLNDWHOH
Asistence s hledáním ubytování
,QIRUPDþQtZHERYiVWUiQNDPČVWD

=iYČU\UR]KRYRUĤVSĜHGVWDYLWHOLILUHP
*OREiOQtOtGUQD]DKUDQLþQtPWUKXNWHUê
vznikl v Praze

([WUpPQČY\VRNiSĜLGDQiKRGQRWD
– JOREiOQČXQLNiWQtSURGXNW

&KWČOLY3UD]H]DORåLWdeveloperské
centrum.

Lokální lídr, který vznikl v Praze

'ĤYRGHPY]QLNXY3UD]HE\OR
VWXGLXP]DNODGDWHOĤYOHWHFK

Globální korporace, která má v Praze
headquarters

'ĤYRGHPXPtVWČQtY3UD]HE\OD
profesionální prezentace
CzechInvest v 90. letech, a to
v momentu kdy firma uvažovala
o lokaci IT headquaters

9\VRNiSĜLGDQiKRGQRWD
9\VRNiSĜLGDQiKRGQRWD

$NWXiOQČY3UD]HSRX]HILQDQþQt
RGGČOHQtVSROHþQRVWLPDUNHWLQJ
apodFFDQHMYČWãtSOiWFHGDQt
9ČWãLQDGHYHORSHUĤMHYjiných
SRERþNiFKVSROHþQRVWL
$GPLQLVWUDWLYQtSĜHNiåN\
netransparentní proces
poskytování víz, nejistota
VWDELOLW\E\URNUDWLFNpKRSURVWĜHGt
odrazuje vysoko kvalifikované
]DPČVWQDQFHRGVWČKRYiQtGR
3UDK\DUDGČMLYROt0QLFKRYDMLQp
SRERþN\VSROHþQRVWL

Problém s náborem WDOHQWĤ ,7 
v Praze – SURWRSRERþN\
v UHJLRQHFKý5
9HONiVSRNRMHQRVWVSĤVREHQtP
v Praze
Firma miORNiOQtDPELFHQHFKWČMt
]DKUDQLþQtWêP\
&L]LQFLRFHĖXMtNYDOLWXåLYRWD
REþDQp8.KURPDGQČXVLOXMtRû5
REþDQVWYt
Zajímavý je talent ze Slovenska
Tip na zacílení segmentu firem
z Londýna, které uvažují o jiném
EU headquaters

=iYČU\UR]KRYRUĤVSĜHGVWDYLWHOLILUHP
Business operations a share centra

)LUPD]YDåRYDODXPtVWČQtY3UD]HDOHY\EUDOD
%UQR]GĤYRGĤY\VRNpFHQRYpKODGLQ\D~URYQČ
SODWĤ

'DOãt]YDåRYDQpORNDOLW\E\O\%XNXUHãĢD
%XGDSHãĢ

Super globální lídr, který v Praze prodává a provedl zde akvizici

)LUPDPiYý5SULPiUQČSURGHMQtDNWLYLW\
9ê]QDPQiE\ODDNYL]LFHþHVNpfirmy, která sídlí v Praze a má
vysokou SĜLGDQRXKRGQRWRX

92VWUDYČMHHYURSVNpFHQWUXPSURRSUDY\]DĜt]HQt

1LåãtSĜLGDQiKRGQRWD– Share Service
&HQWUXP ~þHWQLFWYtDQiNXS

6XSHUNRUSRUDFHQHXYDåXMHR]PČQČUR]ãtĜHQtVYêFKYêYRMRYêFK
FHQWHUVY\VRNRXSĜLGDQRXKRGQRWRXmimo Sillicon Valley

%UQRY\KRYXMH]GĤYRGĤGRVWXSQRVWLSRPČUX
FHQDNYDOLWDDVWDELOLW\SUDFRYQtFK~YD]NĤ

Jedinou možností je akvizice firem/start-XSĤ – speciální globální
DNYL]LþQtSURFHV

9HOPLRFHĖRYDQêE\OSĜtVWXSCzechInvestu a
SULPiWRUD%UQD RUJDQL]DFHMHGQiQtSĜHG
rozhodnutím)

=DKUDQLþQtPDQDåHĜLY\VRFHRFHĖXMt3UDKX– kvalita života
YþGRVWXSQRVWL
3UDKDSĜHY\ãXMHPČVWDUHJLRQX&((

9KRGQpSRVtOLWDQJOLþWLQX– YHĜSURVWRUSUDFRYQtVtOD

=iYČU\UR]KRYRUĤVSĜHGVWDYLWHOLILUHP
Super globální lídr, který v Praze prodává

Super globální lídr, který umístil jedno z vývojových center do Prahy

)LUPDPiYý53UD]HWêPQDSRGSRUXSURGHMH

'ĤYRGHPSURXPtVWČQtUR]ViKOpKRYêYRMRYpKRFHQWUD
(cca 300 vysoce specializovaných pozic) do Prahy je
VNYČOiNYDOLWDåLYRWDVFKRSQRVW3UDK\SĜLWiKQRXW
]DKUDQLþQtSUDFRYQtN\DORNiOQtGRVWXSQRVWNYDOLWQt
SUDFRYQtVtO\.OtþRYpMHåHILUPD3UDKXMLåzná.

6XSHUNRUSRUDFHQHXYDåXMHR]PČQČUR]ãtĜHQt
svých vývojových / FHQWHUVY\VRNRXSĜLGDQRX
hodnotou mimo Sillicon Valley

9\VRNiSĜLGDQiKRGQRWD

'RSRUXþHQtSUR3UDKXMHDNFHQWRYDWVRXþDVQp
~VSČãQpWHQGHQFHFR-working Impact Hub, Credo
ventures DQHSURYiGČWYHONpVWiWQtLQWHUYHQFH

'REUêMHPH]LQiURGQtSĜtFKRGWDOHQWĤ– chybí lidé,
NWHĜtGRNiåtUHDOL]RYDWRQ-line globální export

3UDKDY\KUiODSĜHG0QLFKRYHP

Limitem je infrastruktura pro velké kongresy
(zejména hotelová kapacita)

3UDKDE\PČODGiOHYGtOþtFKDVSHNWHFKkonvergovat
k Mnichovu (cyklostezky, green city, YHĜHMQêSURVWRU,
OHWLãWČHQYLURQPHQWiOQČXYČGRPČOpPČVWR

=iYČU\UR]KRYRUĤVGDOãtPLVXEMHNW\
/HWLãWČ3UDKD

CzechTrade

9URFHPLOLRQĤSDVDåpUĤ

SRERþHNYVtWLVRXVWĜHGČQtVH
na B2B komunikaci

SDVDåpUĤFHVWXMHSUDFRYQČ
SDVDåpUĤPLPRSUDFRYQČ

6WUDWHJLt/HWLãWČ9iFODYD+DYOD
v oblasti rozvoje dopravy:
5R]YRMVSRMĤOHWĤWDNDE\
SOQČREVORXåLO\PLOLRQĤ
SRWHQFLiOQtFKSDVDåpUĤNWHĜt
geograficky spadají do oblasti
/HWLãWČ9iFODYD+DYOD
=DPČĜHQtVHQDSOQpY\XåLWt
SRWHQFLiOXSĜLMtåGČMtFtFKWXULVWĤ
/HWLãWČ9iFODYD+DYODMDNR
SĜHVWXSQtKXESURVWĜHGQtD
dlouhé lety

Akce organizovány na míru
firmám.

Propojování obchodního a
turistického pohledu (pro
turistický chybí dostupné
marketingové materiály)

CzechTrade QHQtSĜtPRSĜtWRPHQ
obchodním vyjednáváním.
Bylo by vhodné využít
NRPXQLNDþQtKRNDQiOXSRUWiOX
businessinfo - YtFHQHåSDUWQHUĤ
LQIRUPDFHYQČNROLNDMD]\NRYêFK
verzích

CzechInvest

SRERþHNSRVYČWH

Propracovaný systém pro podporu
SĜtFKRG]DKUDQLþQtFKLQYHVWRUĤD
MHMLFKQiVOHGQRXSpþL
Bude administrovat projekt
zjednodušených víz pro strat-upy

Administruje programy na
podporu start-XSĤ
%XGHDGRSWRYDWPHWRGLNXQDĜt]HQt
NYDOLW\DNFHOHUiWRUĤ

Aktivní marketingová strategie v
]DKUDQLþt
Czechyourtalent.cz portál pro
]DKUDQLþQtSUDFRYQtN\YHVOXåEiFK

=iYČU\UR]KRYRUĤVGDOãtPLVXEMHNW\
Impact Hub

Kvalita života v Praze je expaty YQtPiQDYHOPLSR]LWLYQČ93UD]HMHRGKDGRYiQRH[SDWĤ, bylo by dobré intervence
]DPČĜLWQDSUiFLVWČPLNWHĜtWXMLåMVRX

ýHVNêWUKMHPDOê=DKUDQLþQtILUPXQHO]HSĜLOiNDWQDþHVNêWUK]DMtPDYpSURQLPĤåHEêWåHý5MHv EU.

3UDFRYQtWUKYý5MHDNWXiOQČSĜHKĜiWêFK\EtOLGp QDSĜY,7FK\EtDåSURJUDPiWRUĤ ÒURYHĖ9âQHQtGREUi
6WXGHQWLQHPDMtPČNNpGRYHGQRVWL=DKUDQLþQtILUPXQHQDOiNiWHWDPNGHQHQDMGH]DPČVWQDQFH
Je nezbytné zhumanizovat systém imigrace a práce s expaty.
Ministerstvo vnitra neposkytuje služby na úrovni civilizovaného státu.
Je vhodné zjednodušit podnikání – administrativa, regulace.

Zajímavou inspirací je Kickstart akcelerátor – SURVWĜHGQLFWYtP'LJLWDOSwitzerland)XQJXMHY&XU\FKX%HUQXDäHQHYČ
9KRGQpVLY\GHILQRYDWREODVWLEXVLQHVVXYHUWLNiO\NWHUpMVRXY3UD]HFKWČQpDSRGOHWRKRFtOLWLQWHUYHQFH,GHiOQČSRVtOLW
RERU\NGHMHý5VLOQi WUDGLþQt– strojírenství i nové – QDSĜnano)
,PSDFW+XEMHRWHYĜHQIpURYpPXSRVN\WRYiQtGDOãtSRGSRU\VWDUW-up podnikání.

+ODYQt]iYČU\WHUpQQtFKãHWĜHQt
•

Firmy, které v Praze vyrostly od nuly mají ]iVDGQtGRSDGQDSURVSHULWXPČVWD– exponenciální
UĤVWMHMLFKWUåHED]DPČVWQDQRVWL)LUP\]GHGiOFKWČMtSĤVRELW=FHODNOtþRYiMHSURWRÄsmart“ podpora
podnikání v kreativních oblastech.

•

3UDKDVHVDPDRVREČVWDODSĜLUR]HQČPtVWHPNGHE\Ozaložen start-up cizinci a ten se stal
globálním lídrem DYHONêPSĜtQRVHPSURPtVWQtHNRQRPLNX QHMYČWãtSOiWFHGDQtYý5 MHKR
SRWHQFLiOE\OSĜHVWRWUHVWXKRGQČSURPDUQČQ– vhodné dále lákat talenty k zahájení podnikání v Praze.

•

Praha PiVDPDRVREČvysoký potenciál z hlediska kvality života – FL]LQFLPČVWRRFHĖXMt

•

3UDKDE\PČODPtW]iMHPQDXGUåHQt]DKUDQLþQtFKVWXGHQWĤ– MHMLFKRFKRWD]GH]ĤVWDWMHH[WUpPQt

•

3ĜLWiKQRXW]DKUDQLþQtHWDEORYDQpILUP\VY\VRNRXSĜLGDQRXKRGQRWRXMHYHOPLVORåLWp
(doba headquaters replacements MHY]iVDGČSDVp 0DUNDQWQtMHWRWRXJOREiOQtFKVXSHUOtGUĤ
ze Silicon ValleyQLFPpQČWRQHQtQHPRåQpDza pozornost stojí segment firem, které budou
]YDåRYDWSĜHVXQHYURSVNêFKFHQWUiO]/RQGêQD – Brexit.

•

ýDVWRRSDNRYDQRXNRPSOLNDFtSĜtFKRGXY\VRFHNYDOLILNRYDQêFK]DKUDQLþQtFKSURIHVLRQiOĤMHvízová
politika&HONRYêSURFHVLPLJUDFHMHQHSĜLPČĜHQČNRPSOLNRYiQSURFHGXUDPL09 QHWUDQVSDUHQWQRVW
þDVRYiQiURþQRVWDQHMLVWRWD DEVROXWQČQHRGSRYtGiVWDQGDUGĤPY\VSČOp]HPČDRGUD]XMH
WDOHQW\RGSĜtFKRGX

•

6NXWHþQČH[FHOHQWQtSURIHVLRQiORYpVYČWRYpãSLþN\QHFKWČMtSODWLWþHVNpGDQČ a GRVWiYDWþHVNp
služby – strnulé národní politiky omezují atraktivitu Prahy

•

Z hlediska státních agentur je velmi relevantní nabídka služeb agentury Czech Invest

Stávající koncepce
]DKUDQLþQtFK
Y]WDKĤ+03
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6WiYDMtFtVWDYNRQFHSFH]DKUDQLþQtFKY]WDKĤ+03
KRQFHSFH]DKUDQLþQtFKY]WDKĤ+03E\ODQDSRVOHG\DNWXDOL]RYiQDYURFH
3RVOHGQtDNWXiOQČSODWQiVWUDWHJLHVFKYiOHQi=+03YURFH

.RQFHSFH]DKUDQLþQtSROLWLN\KOP3UDK\– schváleno v roce 2006
Strategický cíl:
„Moderní evropská metropole s NYDOLWQtLQIUDVWUXNWXURXVORXåtFtQHMHQVYêPREþDQĤPDOHLQiYãWČYQtNĤPVHãLURNRVSHNWURXSRGSRURXNXOWXUního
a YČGHFNpKRåLYRWDDV SĜt]QLYêPSURVWĜHGtPSURinvestice.“

Poslední pokus o aktualizaci koncepce:

.RQFHSFH]DKUDQLþQtFKY]WDKĤKODYQtKRPČVWD3UDK\-2020 – VWDåHQRYHIi]LVFKYDORYDFtKRĜt]HQt

9VRXþDVQRVWLMVRXSUDNWLFN\YHãNHUpDNWLYLW\]DKUDQLþQtSROLWLN\]DPČĜHQ\QDXGUåRYiQtDSRVLORYiQtGLSORPDWLFNêFKYD]HE
EH]DVSHNWĤ]DKUDQLþQtHNRQRPLFNpGLSORPDFLH
6RXþDVQpDNWLYLW\]DKUDQLþQtSROLWLN\PČVWD
%LODWHUiOQt]DKUDQLþQtY]WDK\
 9]iMHPQpQiYãWČY\QHMY\ããtFKSĜHGVWDYLWHOĤPČVWD

+03PiYVRXþDVQRVWLYRGERUX.DQFHOiĜHSULPiWRUD
RGGČOHQt]DPČĜXMtFtVHQD]DKUDQLþQtSROLWLNXPČVWD

 PartnerskiPČVWD- VSROXSUiFHKODYQtKRPČVWD3UDK\VMLQêPLPČVW\

0XOWLODWHUiOQt]DKUDQLþQtY]WDK\
• Vrcholné ]DVWRXSHQt+03YH9êERUXUHJLRQĤ
• ÚþDVW+03QD]DKUDQLþQtFKYHOHWU]tFK
• ýlenství v mezinárodních organizacích a ~þDVWQDmezinárodních konferencích

2GGČOHQt
]DKUDQLþQtFK
Y]WDKĤD
protokolárních
záležitostí

2GGČOHQt
zastoupení Prahy
v Bruselu

2GGČOHQt]DKUDQLþQtFKY]WDKĤDSURWRNROiUQtFK]iOHåLWRVWt
2UJDQL]DþQtVWUXNWXUD

5R]SRþHWQDURN

=DþOHQČQtRGERU.DQFHOiĜHprimátora

Celkem:
25,1 mil

13 FTE

9RGGČOHQtMHDNWXiOQČDORNRYiQR







YHGRXFtRGGČOHQt]DKUDQLþQtFKY]WDKĤDSURWRNROiUQtFKzáležitostí – 1 FTE
specialista/ka ]DKUDQLþQtFKY]WDKĤ– 5 FTE
referent/ka protokolu – 3 FTE
administrativní referent/ka ]DKUDQLþQtFKY]WDKĤ– 2 FTE
specialista/ka agendy služebních cest – 1 FTE
RUJDQL]DþQČadministrativní referent/ka – 1 FTE

sídlo: Mariánské QiP3UDKD6WDUp0ČVWR

+ODYQtþLQQRVWLRGGČOHQt

+ODYQt]iYČU\

 =DMLãĢRYiQtVSROXSUiFHVSDUWQHUVNêPLPČVW\DUHJLRQ\

Koncepce ]DKUDQLþQtFK Y]WDKĤ nemá definované cíle

5R]GČOHQtþLQQRVWtGOHWHULWRULt
Evropa
a Amerika

1ČPHFN\POXYtFt]HPČ
0DćDUVNRa Polsko

Afrika

3RVWVRYČWVNpD%DONiQVNp
státy
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Berlín

celkem
SDUWQHUVNêFKPČVW
QDVPOXYQtP]iNODGČEH]VPOXYQtKR]iNODGX 

Potenciál již navázaných ]DKUDQLþQtFK Y]WDKĤ je nevyužitý.

Chicago

3DĜtå

Moskva

Soul

 =DMLãĢRYiQtGRPiFtKRSURWRNROX

a další…

Peking
9tGHĖ

Spolupráce s partnerskými PČVW\ je spíše formální. Navíc je možné
využít bilaterální vztahy MZV.
Prakticky žádná aktivita v oblasti ekonomické diplomacie.

 ÒþDVWDNRPSOH[Qt]DMLãWČQt]DKUDQLþQtFKNRQIHUHQFta YHOHWUKĤ
 3ĜtSUDYD, zprocesování DY\~þWRYiQt]DKUDQLþQtFKVOXåHEQtFKFHVW
 =DMLãĢRYiQtþLQQRVWtVSRMHQêFKVþOHQVWYtP
v mezinárodních organizacích
 =DMLãWČQtSURWRNROiUQtþLQQRVWLSĜLSĜLMtPiQt]DKUDQLþQtFKGHOHJDFt

Multilaterální vztahy mají SURSRUFLiOQČ PpQČ FTE než bilaterální
vztahy, i u nich chybí konkrétní business zadání, cíle.
U bilaterálních Y]WDKĤ GRSRUXþXMHPH YQLWĜQt realokaci 3 FTE
specialistka zahr. Y]WDKĤ na QDSOĖRYiQt nové ek.zahr.politiky. Pro
bilaterální vztahy je vhodné uchovat spec. jazykové kombinace (RJ a
NJ). V závislosti na GRKRGČ s MHMP 3ě, SĜL realizaci RSDWĜHQt strategie
GRSRUXþXMHPH další SĜtS. personální posílení.

3UDåVNêGĤPY%UXVHOX
2UJDQL]DþQtVWUXNWXUD
&HONRYČ

+ODYQtþLQQRVWL3UDåVNpKRGRPX

3 FTE




ĜHGLWHOND=DVWRXSHQtKOP3UDK\SĜL(8– 1 FTE
diplomat zastoupení HMP v Bruselu – 2 FTE



3 externí spolupracovníci Pražského domu



Monitorování GČQtYEU, analytická þLQQRVWa reporting



Hájení DSUH]HQWDFH]iMPĤKODYQtKRPČVWDPrahy



Reprezentování PČVWDYUiPFLUĤ]QêFKSUDFRYQtFKXVNXSHQtzájmových
organizacích



=DVWRXSHQt3UDK\SĜL(8]DKiMLORVYRXþLQQRVW
v þHUYQXURNX

Propagace SUDåVNpNXOWXU\XPČQtKLVWRULH SRĜiGiQtNXOWXUQtFKakcí –
výstavy, koncerty atd.)



Organizace konferencí, VHPLQiĜĤVSROHþHQVNêFKakcí



Agenda Výboru UHJLRQĤ

5R]SRþHW3UDåVNpKRGRPXVHNDåGêURNPtUQČVQLåXMH
ýHUSDQtUR]SRþWXPražského domu v Bruselu od roku 2013

sídlo: Avenue Palmerston 16, 1000, Brusel, Belgie

=DVWRXSHQt+03Y%UXVHOXSDWĜt
VYêPUR]VDKHPNQHMYČWãtP
Berlín
0ČVWDMHMLFKå]DVWRXSHQt
v Bruselu odpovídá
þLQQRVWHPD]i]HPtMDNR
3UDåVNêGĤm

ýHUSDQtUR]SRþWXGOHW\SXYêGDMĤ
2014

Mzdové náklady

2015

Údržba a provoz

2016

Akce a aktivity

Hlavní þLQQRVW je Pražským domem ]DMLãĢRYiQD
SOQRKRGQRWQČ a WUDQVSDUHQWQČ. Diplomaté monitorují
GČQt mají vazby v SURVWĜHGt a vyvíjejí aktivitu.

9tGHĖ

ětP
Bratislava

0ČVWDNWHUiPDMtVYp
Londýn
zastoupení v Bruselu pouze
Tallin
v SRGREČNDQFHOiĜHDOH
Helsinky
MHMLFKþLQQRVWL]KUXED
odpovídají Pražskému
%XGDSHãĢ
domu

0ČVWDNWHUiY%UXVHOX
nemají své zastoupení
YSRGREČGRPXDQL
NDQFHOiĜH

+ODYQt]iYČU\

Barcelona
Dublin

Varšava

Reálný SĜtQRV je nízký – možnost Prahy ovlivnit
hlasování QDSĜ. ve Výboru UHJLRQĤ který má VWHMQČ
konzultativní roli, je QLFPpQČ malá a agenda se
Prahy þDVWR SĜtPR nedotýká. Služby pražského domu
nejsou odbory DNWLYQČ využívány Yþ. odboru evr.
IRQGĤ .

Velká þiVW QiNODGĤ je vynakládaná na eventy/PR
akce (výstavy, ples) – položka akce a aktivity.
'RSRUXþXMHPH financování tohoto UR]SRþWX na
úrovni SUĤPČUX minulých let a ]GURMRYČ - 1/3 z
UR]SRþWX Prahy a ze 2/3 privátními zdroji
(sponzoring). Volné SURVWĜHGN\ je vhodné použít
QDSĜ. na implementaci nové strategie ekonomické
diplomacie. Alternativou je SĜHYHGHQt kulturních
akcí pod odbor kultury.

Vize a cíle pro jednotlivé
VHJPHQW\DSUĤĜH]RYČ
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9L]H3UDKDMHPDJQHWHPSURPH]LQiURGQtWDOHQW\DILUP\VY\VRNRXSĜLGDQRXKRGQRWRX
Specifické cíle

Start-upy

=DKUDQLþQtHWDEORYDQpILUP\VY\VRNRX
SĜLGDQRXKRGQRWRX

=DKUDQLþQtWDOHQWL

0D[LPiOQČSRGSRĜLWY]QLN
domácích
DSĜtFKRG]DKUDQLþQtFKVWDUW-XSĤ

Akcelerovat usídlování firem s vysokou
SĜLGDQRXKRGQRWRX

PĜLOiNDWPH]LQiURGQtWDOHQW\GR
Prahy

3UĤĜH]RYpFtOH

9\WYRĜLWWRSRQOLQHSUH]HQWDFL3UDK\DLQIRUPDþQtVHUYLVSUR]DKUDQLþQtWDOHQW\DILUP\
.RQWLQXiOQČ]OHSãRYDWYãHREHFQpSĜHGSRNODG\QXWQpSURHWDEORYiQt3UDK\MDNRPRGHUQtKRPH]LQiURGQtKR
PČVWDVY\VRNRXNYDOLWRXåLYRWD

2SDWĜHQtDQiVWLQUHDOL]DþQtFKNURNĤ
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3ĜHKOHGRSDWĜHQt
Start–upy
ST_1 'RWDFH VSROXILQDQFRYiQt ]UR]SRþWX0+03SUR1-SULYiWQtWRSDNFHOHUDþQtSURJUDP\RWHYĜHQpGR]DKUDQLþt YL]KickStarter ve Švýcarsku)
ST_2 9êKRGQêQiMHPVRXþDVQêFKQHPRYLWRVWtpro co-workingové prostory/akcelerátory
ST_3 Strategická investice – výstavba Pražského startupové DNUHDWLYQtFHQWUXPQDVYČWRYpWRS~URYQL YL]6WDWLRQ)Y3DĜtåL
ST_4 0H]LQiURGQtNDPSDĖ RQ-line, kontaktní) – zahr. propagace pražské value propositionDNFHOHUDþQtKR³EDOtþNX³
=DKUDQLþQtHWDEORYDQpILUP\VY\VRNRXSĜLGDQRXKRGQRWRX
EF_1

2nd level - odborná poradenská podpora SURHWDEORYDQp]DKUDQLþQtILUP\VY\VRNRXSĜLGDQRXKRGQRWRX– SĜHGUR]KRGQXWtPDYSUĤEČKX
realizace investice (kombinované s P_1 a EF_2)

EF_2 0H]LQiURGQt35DPDUNHWLQJRYiNDPSDĖ(on-line, kontaktní) – QDSĜ,QYHVWDQGWork in Prague
=DKUDQLþQtWDOHQWL
T_1

3URSRMHQtSUDåVNêFK]DPČVWQDYDWHOĤD]DKUDQLþQtFK VWXGHQWĤDPODGêFKSURIHVLRQiOĤQDSĜVHNFHQDQRYpZZZSUH]HQWDFL3UDK\YDMYL]
QDSĜPlacement Slovakia (kombinované s P_1)

T_2

Dotace (spolufinancování) ]UR]SRþWX0+03QDakvizici ]DKUDQLþQtFK723Yê]NXPQêFKWêPĤ QD]iNODGČSRSWiYN\SUDåVNêFKLQRYDþQtFKILUHPD
ve spolupráci s VŠ (ILUPDWêPY\EHUHDSĤVREtXQt- podmínka, vedlejší efekt - XþtQDXQLYHU]LWČ)*
3UĤĜH]RYiRSDWĜHQt

P_1

Zpracování profesionální anglické www prezentace Prahy QDSĜInvest & Work and Study in Prague (po vzoru Tel Aviv)) – koordinace aktivit s
,35QD]iNODGČDNWLYLWY5,6VWUDWHJLL

P_2

Strategická pracovní skupina týkající se víz a vízové politiky – zapojení podpora do programu CzechInvest/start-upová víza a aktivní
RYOLYĖRYiQtYt]RYpSROLWLN\ý5SUR]MHGQRGXãHQtYt]SURSURIHVLRQiO\

P_3

1st level LQIRUPDþQtSRGSRUDSUR]DKUDQLþQtWDOHQW\FL]LQFH– call centrum a chat, Expat Centrum Praha GRWDFHUR]SRþWX0+03QDSĜ
pro co-work, neziskovou org. - RSDWĜHQtREHFQpSRYDK\) – koordinace s MHMP PRI – vznikající Kontaktní centrum na podporu podnikání

P_4

English friendly Prague – DQJOLþWLQDMHURYQRFHQQêPMD]\NHPYPČVWVNêFKVOXåEiFKJUDQW\QDSRGSRUXYêXN\DQJOLþWLQ\

P_5

Popularizace ~VSČãQêFKVWDUW-XSĤ a venture investic z Prahy

1iVWLQUHDOL]DþQtFKNURNĤ
1. 9\PH]HQtUROHSĜLUHDOL]DFLRSDWĜHQtPH]L0+0335,D2GGČOHQt]DKUDQLþQtFKY]WDKĤD
SURWRNROiUQtFK]iOHåLWRVWtRUJDQL]DþQt]DMLãWČQtUHDOL]DFHVWUDWHJLH
2. &RQHMU\FKOHMãtGRNRQþHQtSRUWiOXYDM SUiFHLQYHVWLFHVWXGLXP D]DMLãWČQtVWlevel
LQIRUPDþQtSRGSRU\ FKDWFDOOFHQWUXP3UDJXHexpat centrum)
3. 9\WYRĜHQtVSHFLILFNpvalue propozice pro mezinárodní start-upy (podpora rozjezdu
SULYiWQtFK723DNFHOHUDþQtFKSURJUDPĤ DILUP\VY\VRNRXSĜLGDQRXKRGQRWRX QG
level odborná podpora s business casy a usídlováním)
4. 5HDOL]DFHPH]LQiURGQtNDPSDQČQDSĜLOiNiQtVWDUW-XSĤ DILUHPNRPXQLNDþQtNDPSDĖ
QD]DKUDQLþQtVWXGHQW\Y3UD]H
5. 3DUDOHOQČV-4:
• rozjezd English friendly Prague a Pracovní skupiny Víza
• SĜtSUDYD3UDåVNpKRVWDUW-upového a kreativního centra
• GDOãtLGHQWLILNDFHPRåQêFKSURVWRUNSURQiMPXSURDNFHOHUDþQtSURJUDP\FRworky
6.

9SUĤEČKXUHDOL]DFHVWUDWHJLH– popularizace success stories

2SDWĜHQtNRPSHWHQþQtSRKOHG
1i]HYRSDWĜHQt

3ĜLSUDYRYDQp
probíhající aktivity

Varianty

'RSRUXþHQiYDULDQWD

Portál Invest,
Work,Study in Prague
(PIWSP)

3UDåVNêLQRYDþQtSRUWiO (PIP)
– zacílené na reg. statistiku
výzkumu, RIS strategii a
služby pro inovace a
podnikání

Var. 1 - Ek. diplomacie dá požadavky
do PIP, PIWSP nevznikne
Var. 2 – PIP je zacílen na RIS
strategii, stat. výzkumu a informace o
SRGSRĜHSURSRGQLNiQtSURdomácí
subjekty. PIWSP vznikne pouze v
anglické verzi pro ]DKUDQLþQtFtO
Skupiny.

Var. 2 – PIP má jiný charakter
než PIWSP

1 st level podpora nad
portálem (chat, call
centrum)

Pražské
NRQWDNWQtLQIRUPDþQt
centrum – informace
þHVNêPNOLHQWĤPVOXåHE
MHMP

Var. 1 – 1stlevel v rámci PKC
Var. 2 – 1st level v rámci
provozovatele PIWSP
Var. 3 – 1st level v rámci KCP viz
níže
Var. 4 - 1st level v rámci PEC viz
níže

Var. 4 – Prague expat center
EXGHPtWQHMYČWãtSĜHKOHG]
hlediska práce s talenty z ciziny

Prague expat centrum
(PEC)

Kontaktní centrum pro
podnikatele (KCP) - Cílem
celého projektu je
stimulovat ekonomický
rozvoj pražských
SRGQLNDWHOVNêFKVXEMHNWĤ a
SRGSRĜLWY]QLNDUR]YRM
PDOêFKDVWĜHGQtFKSRGQLNĤ
YKOP3UD]HVGĤUD]HPQD
inovace.

Var. 1 – PEC v KCP, Ek. diplomacie dá
požadavky KCP, to zapracuje.
Var. 2 – PEC a KCP fungují vedle
VHEH.&3MH]DPČĜHQRna domácí
podnikatele3(&SULPiUQČVORXåt
usídlování zahrWDOHQWĤ6HNXQGiUQČ
je kulturním/komunitním centrem.

Var. 2 – PEC musí fungovat
MDNR~VSČãQiLQVWLWXFH
poskytující služby pro usidlování
zahrWDOHQWĤDOH]iURYHĖ
Y\WYiĜHMtFtNRPXQLWXH[SDWĤ.
1HPČORE\PtW~]FHSURILORYê
FKDUDNWHU]DPČĜHQêMHQQD
SRGQLNiQt QDSĜW\SXSRERþN\
KRVSRGiĜVNpNRPRU\REFK
komory)

2SDWĜHQtNRPSHWHQþQtSRKOHG
1i]HYRSDWĜHQt

3ĜLSUDYRYDQp
probíhající aktivity

Varianty

'RSRUXþHQiYDULDQWD

'tOþt podpora TOP
DNFHOHUDþQtFK
SURJUDPĤSUR
]DKUDQLþQtVWDUW-upy

Prague Start-up center
Impact Hub Prague
UP21
ESA BIC Prague
Projekty DNFHOHUiWRUĤ
Y]QLNDMtFtY3UD]H](8IRQGĤ

&tOHP]DKUDQLþQtHNRQRPLFNpSROLWLN\
3UDK\MHSĜLWiKQRXWWDOHQW\D]DMtPDYp
projekty ze ]DKUDQLþtGR3UDK\=D
WtPWR~þHOHPSRWĜHEXMHYHVWiYDMtFtP
SURVWĜHGt]DMLVWLWDWUDNWLYQtQDEtGNX
DNFHOHUDþQtKRSURJUDPXSRY]RUX
švýc. Kick Starter, které zajistí
globální propagaci. Varianty jsou
následující:
V1 – YêEČUMHGQRKRDNFHOHUiWRUX
V2 – YêEČUYtFHDNFHOHUiWRUĤ

,GHiOQČ9 SRSĜ9.URN\
1. definice kritérií TOP
DNFHOHUDþQtKRSURJUDPX
2. identifikace vhodného
VXEMHNWX Ĥ - pohovory
3. Všestranná podpora
VXEMHNWX Ĥ SUR]YêãHQt
atraktivity nabídky
'RSRUXþXMHPHY\XåtW]QDORVWL
CzechInvest SĜLLGHQWLILNDFL
value propozice

2nd level support pro
zahr. etablované firmy

Kontaktní centrum pro
podnikatele (KCP)
CzechInvest podpora
investic
RGGČOHQt strategie a podpory
podnikání, odbor PRI

V1 outsorce – CzechInvest + externí
rámcová smlouva
V2 inhouse – PRI, vlastní experti
V3 hybridní – KCP+PRI+externí
rámcová smlouva

V1 – smlouva s CzechInvest a
GRSOQČQtH[WHUQtVPORXYRXV
specializovanými poradenskými
službami využije stávající
expertízu

=DKUDQLþQtYČGHFNp
týmy do pražských
firem a VŠ

RGGČOHQt strategie a podpory
podnikání, odbor PRI

V1 – PRI Y\WYRĜHQtvalue propozice,
ek.zahr. politika komunikuje
V2 – Ek. Zahr3ROLWLNDY\WYRĜtvalue
propozici a komunikuje

V1

Víza, English Friendly
Prague, Pražského
startupové a kreativní
centrum

N/A – strategické rozhodnutí primátorky

.RQNUpWQtSRSLVRSDWĜHQtpro jednotlivé segmenty
Start-upy 1/2
ID

Název

Cíl

Kroky

=GĤYRGQČQt

ST_1

Dotace (spolufinancování) z
UR]SRþWX0+03SUR1-2
SULYiWQtWRSDNFHOHUDþQt
programy RWHYĜHQpGR
]DKUDQLþt YL]KickStarter ve
Švýcarsku)

Cílem je:
• SRVWDYLWPH]LQiURGQČDWUDNWLYQtDNFHOHUDþQt
program(y) na území Prahy – top NRXþLQN,
mentoring, propojení na konkrétní firmy,
seed finance bez nároku na ekvitu,
networing, propojení na investory..)
• nechat realizaci na soukromém sektoru
• GRWRYDWSRX]HPHQãtþiVWQiNODGĤ
• PD[LPDOL]RYDWWUYDORXSĤVREQRVWQRYČ
SĜtFKR]tFKVWDUW-XSĤ Yý5

1) -HGQiQtVQČNROLNDOtGU\
SĤVREtFtPLY3UD]H
2) 9êEČU-DNFHOHUiWRUĤ
QD]iNODGČNULWpULt
3) 3ĜtSUDYDVPORXY\R
poskytnutí dotace z
UR]SRþWX0+03
4) 3ĜHGORåHQtQD=+03
þHUSiQt

• Best practice YHVYČWČ– PČVWDD
VWiW\SRGSRUXMt]DþtQDMtFtILUP\MDN
SURVWĜHGQLFWYtPWYUGêFK
ILQDQþQtFK WDNPČNNêFK VOXåE\
LQIRUPDFH RSDWĜHQt

ST_2

Výhodný nájem
VRXþDVQêFKQHPRYLWRVWt
pro co-workingové
prostory/akcelerátory

1) ,GHQWLILNRYDWSRWĜHE\
Cílem je:
VWiYDMtFtFK~VSČãQêFK
• ,GHQWLILNRYDWSRWĜHEXVWiYDMtFtFK ~VSČãQêFK
DNFHOHUiWRUĤ
SRVN\WRYDWHOĤSRSĜ~VSČãQêFK
2) Nabídnout možnost
]DKUDQLþQtFKDNFHOHUiWRUĤa umožnit další
expanze do dalších
expanzi WČFKWRVOXåHESURVWĜ]YêKRGQČQpKR
prostor
QiMPXPČVWVNêFKSURVWRU

.RQNUpWQtSRSLVRSDWĜHQtSURMHGQRWOLYpVHJPHQW\
Start-upy 2/2
ID

Název

Cíl

Kroky

=GĤYRGQČQt

ST_3

Investice do
infrastruktury – Pražské
centrum pro startupový a
kreativní ekosystém na
VYČWRYpWRS~URYQL

Cílem je:
• zainvestovat PH]LQiURGQČXQLNiWQtD
viditelnou infrastrukturu pro startupový
ekosystém (zázemí, coworking, bydlení,
zábava)
• Y\WYRĜLWDWUDNWLYQtSRGPtQN\SURIXQJRYiQt
start-XSĤ
• využít synergií koncentrace start-XSĤ do
jednoho místa
• Propojit start-up infrastrukturu s
NUHDWLYQtP]i]HPtP QDSĜVFLHQFHSDUN\
SURGČWLVKRZ-rooms, výstavy)

1) 9êEČU vhodné lokality
QDSĜORNDOLWDYRNROt
Kongresového centra,
Holešovické tržnice)
2) Zpracování studie
SURYHGLWHOQRVWLSRSĜ
DUFKLWHNWRQLFNpVRXWČåH
3) Schválení v orgánech
PČVWD
4) Zpracování detailního
projektu a zadávací
dokumentace
5) 9êVWDYEDD]SURYR]QČQt
centra

• Start-upy v sektoru inovací mají
nejvyšší tendence ke koncentraci
QDMHGQRPPtVWČRSURWLMLQêP
VHNWRUĤP
• ÒVSČãQêSĜtNODGSDĜtåVNpKR6WDWLRQ
) QHMYČWãtVYČWRYêstartupový
kampus – DNWXiOQČcoworking,
YURFHSOiQRYDQpUR]ãtĜHQt
o bydlení), izraelského Library
coworking space
v Tel Avivu a dalších
• Praha se musí profilovat na globální
úrovni vzhledem k lokalitám
VSRGVWDWQČYČWãtPQiVNRNHP
• Praha nemá oproti jiným krajským
PČVWĤPVFLHQFHSDUN

ST_4

0H]LQiURGQtNDPSDĖ RQline, kontaktní) – zahr.
propagace pražské value
propositionDNFHOHUDþQtKR
³EDOtþNX³

Cílem je:
• 3ĜLWiKQRXWPH]LQiURGQtWDOHQW\VXQLNiWQtPL
nápady/start-upy s globálním potenciálem
do Prahy
• 3RGSRĜLWLGRPiFtVWDUW-upy, pokud v
JOREiOQtVRXWČåLREVWRMt

1) Mezinár. on-line
marketing www
prezentace
DNFHOHUDþQtFK
SURJUDPĤ
2) Road-show po
VYČWRYêFKLQRYDþQtFK
hubech/dalších
lokalitách

• 7RSLQRYDþQtKXE\EXGXMt35DVQDåt
VHSĜLWiKQRXWQHMOHSãtWDOHQW

.RQNUpWQtSRSLVRSDWĜHQtSURMHGQRWOLYpVHJPHQW\
=DKUDQLþQtHWDEORYDQpILUP\VY\VRNRXSĜLGDQRXKRGQRWRX
ID

Název

Cíl

Kroky

=GĤYRGQČQt

EF_1

2nd level - odborná
poradenská
podpora pro
HWDEORYDQp]DKUDQLþQt
firmy s vysokou
SĜLGDQRXKRGQRWRX–
SĜHGUR]KRGQXWtPD
YSUĤEČKXUHDOL]DFH
investice

&tOHPMHXILUHPVY\VRNRXSĜLGDQRXKRGQRWRX
SRGSRĜLWFHOêF\NOXV od prvotního zájmu po zahájení
provozu v Praze
Jedná se o:
• osobní NRQWDNWVILUPRX VFKĤ]NDWHOHIRQLFNêKRYRU
þLvideohovor)
• podporu (data, informace) SĜLUR]KRGRYiQtR
usídlení v Praze/návrhu business casu (náklady, trh,
životní podmínky, real estate, regulace apod.)
• SRGSRUXSĜLORNDOL]DþQtFKDNWLYLWiFKDUR]MH]GX
aktivit v Praze

1) 'HILQLFHSRåDGDYNĤ
zadávací dokumentace
2) 8]DYĜHQt rámcové smlouvy
VXFKD]HþHPNWHUê]DMLVWt
podporu (pay by case)

• Praha podporu nenabízí –
oproti Barcelona Development
Agenda, Copenhagen
International House, Tel Aviv
Global
• 3UDKDMHY\ORXþHQD
]LQYHVWLþQtFKSREtGHN
administrovaných CzechInvest
• $EVHQFHLQIRUPDþQtDGDOãt
podpory

EF_2

Mezinárod
ní PR a
marketing
ová
NDPSDĖ
(on-line,
kontaktní)
– QDSĜ
Invest and
Work in
Prague

On-line

Cílem je:
• 3URVWĜHGQLFWYtPRQ-OLQHNDPSDQČ]YêãLWSRYČGRPt o
stávajících kvalitách Prahy pro firmy s vysokou
SĜLGDQRXKRGQRWRX
• SLORWQČ]MLVWLW]iMHPYMHGQRWOLYêFKORNDOLWiFK click
through rate, leady DSRG DQiVOHGQČ]DFtOLWQD
lokality s vyšším zájmem
• RYČĜLWK\SRWp]\RSĜHVLGORYiQtILUHP]8.
YGĤVOHGNXBrexitu

1) Definice strategie
PDUNHWLQJRYpNDPSDQČ–
FB, PPC REVDKNOtþRYi
VORYDIRUPDþHWQRVW
zacílení)
2) Pilotní globální otestování
3) Sekundární zacílení na
vybrané lokality s
SĜHGSRNOiGDQêPY\ããtP
zájmem

• Praha QHY\XåtYiVYĤMSRWHQFLiO
– kvalita života je obdobná
MDNRX]iSDGQtFKORNDOLW QDSĜ
Mnichov), ale za mnohem
GRVWXSQČMãtFHQ\
• -LQiPČVWDPDMtDNWLYQČMãt
marketingovou propagaci
QDSĜ6WRFNKROP

Fyzická

Cílem je:
• propagovat Prahu jako „Safe Harbour“ pro
HWDEORYDQpILUP\QDSĜtþNRPXQLNDþQtPLNDQiO\

1) Definice strategie
2) 3ĜtSUDYDREVDKXNDPSDQČ
(materiály, prezentace..)
3) Identifikace lokalit pro
road show/eventy
4) Aktivace již etablovaných
NRPXQLNDþQtFKNDQiOĤ
(MZV, CzechTrade..)

• 3RYČGRPtR3UD]HDMHMtFK
kvalitách je nízké
• 9\XåLWtMLåY\WYRĜHQêFK
NRPXQLNDþQtFKNDQiOĤMHYåG\
HNRQRPLFN\YêKRGQČMãtQHå
Y\WYiĜHQtNRPSOHWQČQRYêFK

.RQNUpWQtSRSLVRSDWĜHQtSURMHGQRWOLYpVHJPHQW\
=DKUDQLþQtWDOHQWL
ID

Název

Cíl

Kroky

=GĤYRGQČQt

T_1

Propojení pražských
]DPČVWQDYDWHOĤD
]DKUDQLþQtFK VWXGHQWĤ
a mladých
SURIHVLRQiOĤQDSĜ
informace na www
3UDK\SUR]DKUDQLþQt
VWXGHQW\ YL]QDSĜ
Placement Slovakia)

Cílem je:
• SĜLOiNDW mladé talenty, aby se v Praze usídlili a
pracovali
• poskytnout informace o možnostech práce v Praze
SURFtORYRXVNXSLQXYþHWQČNRQNUpWQtFKQDEtGHN
pražských firem

1) Definice obsahu a
Y\WYRĜHQtVHNFHWêNDMtFtVH
SUiFHWDOHQWĤQDZZZ
Prahy
2) Nastavení spolupráce
s univerzitami a firmami

• =DKUDQLþQtVWXGHQWLQD
]iNODGČWHUpQQtFK ãHWĜHQt
mají o práci v Praze zájem
VWXGHQWĤE\SĜL
zajímavé pracovní nabídce
usídlení v Praze zvažovalo)
• Aktuální nedostatek
informací o možnostech
SUiFHSUR]DKUDQLþQtWDOHQW\
a konkrétního propojení
s firmami

T_2

*UDQWQDþiVWHþQRX
podporu akvizice
]DKUDQLþQtFK
excelentních
Yê]NXPQêFKWêPĤQD
]iNODGČSRSWiYN\
SUDåVNêFKLQRYDþQtFK
firem

Cílem je:
• akvizice mezinárodních „academic stars“
GRSUDåVNêFKLQVWLWXFtYČG\Yê]NXPXDY]GČOiYiQt
s podmínkou jejich osobního angažování
do konkrétního NRPHUþQtKRYê]NXPXDYêYRMH
pražských VXSHULQRYDþQtFK ILUHPNWHUpþiVWHþQČ
akvizici spolufinancují

1) Detailní specifikace
SURYHGHQtRSDWĜHQtYH
spolupráci VXSHULQRYDþQtFK
ILUHP QDSĜbiotech,
NPHQRYpEXĖN\
nanotechnologie), institucí
VaV a MHMP
2) 3URYHGHQtRSDWĜHQt

• Ekonomický výzkum
MHGQR]QDþQČSRWYU]XMH
NOtþRYêYOLYNRPHUþQČ
zainteresovaných „academic
stars“ na vzniku high tech
NODVWUĤ 3ĜtNODGHPMHY]QLN
biotech NODVWUĤY86$ 6DQ
Diego, San Francisco a
Boston-Cambridge), které
generují tisíce pracovních
míst a pro region znamenaly
investice více než 350
PLOLDUGGRODUĤ

.RQNUpWQtSRSLVRSDWĜHQtSURMHGQRWOLYpVHJPHQW\
3UĤĜH]RYiRSDWĜHQt
ID

Název

Cíl

Kroky

=GĤYRGQČQt

P_1

Zpracování
profesionální
anglické www
prezentace Prahy
QDSĜ,QYHVW&
Work in Prague)

Cílem je:
• prodat silné stránky Prahy;
• XFHOHQČDDWUDNWLYQČSRVN\WQRXW
praktické informace;
• QDYpVWQDGDOãtNRPXQLNDþQtNDQiO\
WHOHIRQRVREQtVFKĤ]N\DSRG 
pro bližší informace
a nabídku služeb Prahy

1) Strategické ukotvení webových
stránek (stávající kanál, nový..)
D]MLãWČQtVWDYXSUDFtQDSURMHNWX
portálu IPR
2) Definice zadání (obsah, forma,
design)
3) =DMLãWČQt marketingové agentury
pro zpracování detailního návrhu
obsahu
4) =DMLãWČQtGRGDYDWHOH designu
webových stránek

• :HERYpVWUiQN\PČVWDMVRXREY\NOH
prvním místem, které talenti a firmy
Y\XåtYDMtNH]MLãWČQtLQIRUPDFt
• 3UDKDDNWXiOQČQHPiIXQNþQt
profesionální webové stránky
YDQJOLþWLQČRSURWLMLQêPY\VSČOêP
HYURSVNêPPČVWĤP QDSĜ
6WRFNKROP+HOVLQN\.RGDĖ

P_2

Strategická
pracovní skupina
týkající se víz a
vízové politiky

Cílem je:
• ]PČQLWVRXþDVQêSĜtVWXSNYt]RYp
SROLWLFHYHVPČUX]MHGQRGXãHQtD
]YêãHQtSURFHVQtMLVWRW\XGČORYiQtYt]
XGČORYDQêFKSURSURIHVLRQiO\

1) 9\WYRĜHQtVNXSLQ\
2) Konstruktivní IRUPXODFH]PČQNH
zlepšení procesu a spolupráce na
politickém projednání
3) Medializace – Y\YROiQtSRWĜHE\

• Aktuální stav je katastrofální, proces
QHRGSRYtGiY\VSČOpHYURSVNp]HPL
• 3UDKDSĜLFKi]tRWDOHQW\NYĤOL
E\URNUDWLFNpQHVWDELOLWČYREODVWL
vízové politiky

P_3

1st level
LQIRUPDþ
ní
podpora
pro
]DKUDQLþ
ní
talenty/c
izince

Cílem je nad webovou prezentací :
• QDYLJRYDW]iMHPFH]ĜDGWDOHQWĤQD
konkrétní instituce a nabídky služeb
• ]SURVWĜHGNRYDW]iNODGQtLQIRUPDFH
firmám nebo je navést na second level
RGERUQRXSRGSRUX YL]RSDWĜHQt()B 

1) Strategické zasazení call centra a
chatu (v rámci stávajících služeb
MHMP, nové?)
2) YHĜHMQi]DNi]NDLPSOHPHQWDFH
ĜHãHQt DSURYR]XQHERĜHãHQt
IRUPRXGRWDFH]UR]SRþWX0+03

Cílem je:
• 9\WYRĜLWexpat centrum kam se
]DKUDQLþQtRVRE\PRKRXREUiWLWV
žádostí o informace a pomoc v základní
RULHQWDFLSĜLSĜH

1) Vybrat lokalitu pro založení expat
centra
2) ěHãHQtIRUP\GRWDFH]UR]SRþWX
MHMP – QDSĜ,QLFLRYDWRYČĜHQt
na UHOS, zdali je možné
RSDWĜHQtRWHYĜHQtSRYDK\
3) Propojení s poskytovatelem call
FHQWUDDFKDWX PĤåHEêWLWHQ
samý subjekt)

• 3UDKDDNWXiOQČQHPiIXQNþQt
LQIRUPDþQtVHUYLVRSURWLMLQêP
PČVWĤP QDSĜ%UQR- Expat
Centrum, Stockholm - The Global
Expat Centre Stockholm.)
• -HGQiVHRVWDQGDUGQtVRXþiVW
PRGHUQtKR]SĤVREXSRVN\WRYiQt
služeb

call
centrum
a chat,

expat
centrum
v Praze

.RQNUpWQtSRSLVRSDWĜHQtSURMHGQRWOLYpVHJPHQW\
3UĤĜH]RYiRSDWĜHQt
ID

Název

Cíl

Kroky

=GĤYRGQČQt

P_4

English friendly
Prague

Cílem je:
• usnadnit orientaci a život FL]LQFĤPY
Praze
• SRGSRĜLW]QDORVWDQJOLþWLQ\Y3UD]H

1) Zajistit profesionální SĜHNODG\
praktických informací – WMQiSLVĤ
DLQIRUPDFtYHYHĜHMQpP
prostoru, informace státních
DXWRULWLQIRUPDþQtFKVWUiQHN
PČVWD3UDK\DSRG
2) ,GHQWLILNRYDWNRQNUpWQtRSDWĜHQt
pro další podporu znalosti
DQJOLþWLQ\Y3UD]H QDSĜVWiåH
YêPČQ\NRQYHU]DFHSĜHGãNROQt
kurzy, bilingvální MŠ apod.)

• .OtþRYê SĜHGSRNODGSURPH]LQiURGQt
konkurenceschopnost Prahy
• 6WDQGDUGQtSUD[HY\VSČOêFKPČVW
]HMPpQDVNDQGLQiYVNêFKPČVW
• PISA (Programme for International
6WXGHQW$VVHVVPHQW ~URYHĖYý5
stagnuje
• Nezbytnost zvýšení anglické
JUDPRWQRVWLQD~ĜDGHFK

P_5

Popularizace
~VSČãQêFKVWDUW-XSĤ
a venture investic
z Prahy

1) ,GHiOQČ]DĜDGLWGRDNWLYLW
Cílem je:
akcelerátoru, který bude
• ]YêãLWSRYČGRPt R~VSČãQêFK
]DMLãĢRYDW723DNFHOHUDþQt
pražských start-upech a venture
program
investicích
• SRSXODUL]RYDWQDUĤ]QpFtORYpVNXSLQ\
]HMPpQDåiNĤDVWXGHQWĤ
• PRWLYRYDWNYODVWQtþLQQRVWLVNU]H
~VSČãQpSĜtNODG\

• ÒVSČãQpSĜtNODG\PRWLYXMtNDNWLYLWČ
• 9ý5MHREHFQČY\VRNiDYHU]H YĤþL
podnikání

Mobilní aplikace
Deloitte CZ

=SUDYRGDMHO6WXGLHO6HPLQiĜHO1RYLQN\O9LGHD

'HORLWWHR]QDþXMHMHGQXþLYtFHVSROHþQRVWt'HORLWWHTouche Tohmatsu /LPLWHGEULWVNpSULYiWQtVSROHþQRVWLV UXþHQtP
RPH]HQêP]iUXNRX Ä'77/³ VtĢMHMtFKþOHQVNêFKILUHPDMHMLFKVSĜt]QČQêFKVXEMHNWĤ6SROHþQRVW'77/DNDåGi]MHMtFK
þOHQVNêFKILUHPSĜHGVWDYXMHVDPRVWDWQêDQH]iYLVOêSUiYQtVXEMHNW6SROHþQRVW'77/ URYQČåR]QDþRYDQiMDNRÄ'HORLWWH
Global³ VOXåE\NOLHQWĤPQHSRVN\WXMH9tFHLQIRUPDFtRQDãtJOREiOQtVtWLþOHQVNêFKILUHPMHXYHGHQRQDDGUHVH
www.deloitte.com/cz/onas.
6SROHþQRVW'HORLWWHSRVN\WXMHVOXåE\YREODVWLDXGLWXSRUDGHQVWYtSUiYQtKRDILQDQþQtKRSRUDGHQVWYtSRUDGHQVWYtYREODVWL
UL]LNDGDQtDVRXYLVHMtFtVOXåE\NOLHQWĤPYFHOpĜDGČRGYČWYtYHĜHMQpKRDVRXNURPpKRVHNWRUX'tN\JOREiOQČSURSRMHQpVtWL
þOHQVNêFKILUHPYHYtFHQHå]HPtFKDWHULWRULtFKPiVSROHþQRVW'HORLWWHVYČWRYpPRåQRVWLDSR]QDWN\DSRVN\WXMHVYêP
NOLHQWĤPPH]LQČåSDWĜtþW\ĜL]SČWLVSROHþQRVWtILJXUXMtFtFKYåHEĜtþNXFortune Global 500 ®, vysoce kvalitní služby v
REODVWHFKYHNWHUêFKNOLHQWLĜHãtVYpQHMNRPSOH[QČMãtSRGQLNDWHOVNpYê]Y\&KFHWH-OLVHGR]YČGČWYtFHR]SĤVREXMDNêP
]KUXEDRGERUQtNĤGČOiWRFRPiSURNOLHQW\VP\VONRQWDNWXMWHQiVSURVWĜHGQLFWYtPVRFLiOQtFKVtWtFacebook,
LinkedIn þLTwitter.
6SROHþQRVW'HORLWWHYHVWĜHGQt(YURSČMHUHJLRQiOQtRUJDQL]DFtVXEMHNWĤVGUXåHQêFKYHVSROHþQRVWL'HORLWWHCentral Europe
Holdings /LPLWHGNWHUiMHþOHQVNRXILUPRXVGUXåHQt'HORLWWHTouche Tohmatsu /LPLWHGYHVWĜHGQt(YURSČ2GERUQpVOXåE\
SRVN\WXMtGFHĜLQpDSĜLGUXåHQpSRGQLN\VSROHþQRVWL'HORLWWHCentral Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a
QH]iYLVOêPLSUiYQtPLVXEMHNW\'FHĜLQpDSĜLGUXåHQpSRGQLN\VSROHþQRVWL'HORLWWHCentral Europe Holdings /LPLWHGSDWĜtYH
VWĜHGRHYURSVNpPUHJLRQXNSĜHGQtPILUPiPSRVN\WXMtFtPVOXåE\SURVWĜHGQLFWYtPWpPČĜ]DPČVWQDQFĤ]HSUDFRYLãĢ
v 18 zemích.
3URYtFHLQIRUPDFtNRQWDNWXMWH'HORLWWHýHVNiUHSXEOLND

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 3193 ze dne 19. 12. 2017
Organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy schválený jako příloha č. 1 k usnesení Rady
HMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015, ve znění usnesení Rady HMP č. 1271 ze dne 2. 6. 2015,
usnesení Rady HMP č. 1860 ze dne 11. 8. 2015, ve znění usnesení Rady HMP č. 1861 ze dne
11. 8. 2015, ve znění usnesení Rady HMP č. 697 ze dne 29. 3. 2016, ve znění usnesení Rady
HMP č. 1254 ze dne 24. 5. 2016, ve znění usnesení Rady HMP č. 2103 ze dne 26. 8. 2016,
ve znění usnesení Rady HMP č. 2104 ze dne 26. 8. 2016, ve znění usnesení Rady HMP
č. 2611 ze dne 25. 10. 2016, usnesení Rady HMP č. 2720 ze dne 8. 11. 2016, usnesení Rady
HMP č. 873 ze dne 18. 4. 2017 a usnesení Rady HMP č. 1441 ze dne 13. 6. 2017 se mění
takto:
1. V Článku 3 odst. 2 písm. a) se slova:
„PRM – odbor „Kancelář primátora“
●
●
●
●

odd. sekretariátu
odd. poradců
odd. zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí
odd. zastoupení Prahy v Bruselu“

nahrazují slovy:
„PRM – odbor „Kancelář primátora“
● odd. sekretariátu
● odd. poradců
● odd. zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí“.

2. V Článku 3 odst. 2 písm. d) se slova:
„KUC – odbor kultury a cestovního ruchu
● odd. sekretariátu
● odd. kultury
● odd. cestovního ruchu“
nahrazují slovy:

„KUC – odbor kultury a cestovního ruchu
●
●
●
●

odd. sekretariátu
odd. kultury
odd. cestovního ruchu
odd. zastoupení Prahy v Bruselu.“

3. V Příloze č. 1 písm. A) se slova:
„Odbor „Kancelář primátora“
1. Odbor „Kancelář primátora“ je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení výkonu
funkce primátora hlavního města Prahy, odpovídajícího společenského protokolu a
ostatních činností souvisejících s výkonem této funkce.

2. Odbor „Kancelář primátora“ je dále odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení
zahraničních vztahů orgánů hlavního města Prahy, včetně vztahu k Evropské unii,
prostřednictvím zástupce hlavního města Prahy v Bruselu.
3. Odbor „Kancelář primátora“ zajištuje program účastí představitelů hlavního města
Prahy na zahraničních odborných veletrzích komerčních nemovitostí.
4. Odbor „Kancelář primátora“, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní správy
v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“
nahrazují slovy:
„Odbor „Kancelář primátora“
1. Odbor „Kancelář primátora“ je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení výkonu
funkce primátora hlavního města Prahy, odpovídajícího společenského protokolu a
ostatních činností souvisejících s výkonem této funkce.
2. Odbor „Kancelář primátora“ je dále odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení
zahraničních vztahů orgánů hlavního města Prahy.
3. Odbor „Kancelář primátora“ zajišťuje program účasti představitelů hlavního města
Prahy na zahraničních odborných veletrzích komerčních nemovitostí.
4. Odbor „Kancelář primátora“, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní správy
v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“
4. V příloze č. 1 písm. D) se slova:
„Odbor kultury a cestovního ruchu
1. Odbor kultury a cestovního ruchu je odborem Magistrátu zřízeným pro odvětví kultury
a cestovního ruchu.
2. Odbor kultury a cestovního ruchu, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní
správy v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“
nahrazují slovy:
„Odbor kultury a cestovního ruchu
1. Odbor kultury a cestovního ruchu je odborem Magistrátu zřízeným pro odvětví
kultury, cestovního ruchu a zabezpečení vztahů k Evropské unii, prostřednictvím
zástupce hlavního města Prahy v Bruselu.
2. Odbor kultury a cestovního ruchu, kromě společných úkolů, na úseku výkonu státní
správy v přenesené působnosti žádné další úkoly nevykonává.“.

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 3193 ze dne 19. 12. 2017
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

MHMP - SLU

Brusel 2018 PRM/SLU

6171

0901

-15 775,90

MHMP - KUC

Brusel 2018 KUC

6171

0962

15 775,90

Celkem

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.
Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

0,00

Důvodová zpráva
Radě hlavního města Prahy se předkládá na vědomí materiál Strategie ekonomické zahraniční
politiky, vypracovaný na základě potřeby MHMP zmapovat stávající zahraniční vztahy města a
adaptovat je na situaci v oblasti diplomacie na počátku 21. století. Jak je definováno Strategickým
plánem hl. m. Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva HMP č. 21/7 ze dne 24. 11. 2016,
ve strategickém cíli 2.1 „Významný region“, za účelem posílení pozice Prahy jako významného
regionu je třeba rozvíjet jednotnou zahraniční prezentaci Prahy jako stabilní lokace s vysokým
ratingem, vhodnou geopolitickou polohou, kulturní tradicí a místa příznivého pro investice, rozvíjet
její pozici jako centra mezinárodních aktivit a vytvářet a posilovat tak nejen její kulturní značku, ale
obecně značku pro zahraničí. Také Regionální inovační strategie hl. m. Prahy schválená usnesením
Zastupitelstva č. 41/2 ze dne 11. 9. 2014 obsahuje prioritu „Zvýšit intenzitu internacionalizace
v oblasti výzkumu a inovací“, kterou předkládaný dokument rozvíjí.
Závěrem rozsáhlého šetření stávajícího stavu zahraničních vztahů v souladu s doporučeními
Strategického plánu hl. m. Prahy je návrh doplnit agendu stávajících zahraničních vztahů o rozměr
ekonomické diplomacie, tj. rozšířit stávající partnerské vztahy zaměřené na bilaterální spolupráci
mezi městy a spolupráci v rámci mezinárodních organizací o rozměr spolupráce se zahraničními
partnery ze soukromého sektoru, zahraničními firmami, investory, startupy a talenty, jak je obvyklou
praxí prakticky u všech metropolí západního světa.
Dokument, který je přílohou č. 1 tohoto Usnesení, přináší přehled obvyklé praxe nejprogresivnějších
měst a doporučuje seznam opatření, která by bylo v etapách vhodné zavést do agendy MHMP pro
realizaci ekonomické diplomacie a zajistit tak pro HMP větší viditelnost a lepší vnímání ze strany
zahraničního soukromého sektoru. Agenda ekonomické diplomacie je průřezová agenda skrze více
odborů Magistrátu hl. m. Prahy. Pro efektivní gesční vedení agendy a v návaznosti na věcné propojení
na podporu podnikání byl vybrán odbor projektového řízení MHMP pro umístění agendy.
Na doporučení Strategie ekonomické diplomacie, viz příloha č. 1 tohoto usnesení, je součástí
usnesení také přesun oddělení zastoupení Prahy v Bruselu, které se vzhledem k převládající kulturní
povaze své činnosti přesune z odboru „Kancelář primátora“ MHMP do odboru kultury a cestovního
ruchu MHMP.

