
Investice a expanze v České republice a zahraničí
 Pomoc investorům při výběru vhodné lokality pro svůj projekt
 Expertní podpora při rozhodovacím procesu o zemi a umístění zohledňující podstatná kritéria jako cena 

 a velikost projektu, územní plánování, povolovací procesy nebo kvalita dostupné pracovní síly
 Pomoc s vyhledáváním vhodných protějšků u relevantních veřejných orgánů a potenciálních partnerů 

 ze soukromého sektoru
 Úvodní konzultace a podpora je poskytována zdarma

Pracovní skupiny zaměřující se na klíčové otázky a zlepšování legislativy
 Investiční pobídky
 Povolovací procesy ve výstavbě
 Víza a problematika pracovních povolení
 Praha: destinace pro regionální centrály nadnárodních společností

Hlavní oblasti podpory AFI pro etablované investory:

Partneři AFI

Supporting partneři AFI

Kontaktujte AFI pro vice informací:
Eva Bendlová
Sdružení pro zahraniční investice - AFI
Štěpánská 11, 120 00 Praha 2 
TEL: 224 911 750 
MOBIL: 724 314 852 
EMAIL: eva.bendlova@afi.cz 
www.afi.cz

Sdružení pro zahraniční investice – AFI je nevládní nezisková organiza-
ce založena skupinou předních světových a regionálních firem se zkuše-
nostmi při podpoře nových a existujících investorů ve všech oblastech 
jejich činnosti a aktivně propagujících Českou republiku jako investič-
ní lokalitu. AFI pomáhá investorům od roku 1996 a úzce spolupracuje  
s Vládou ČR, agenturou CzechInvest a všemi příslušnými orgány veřej-
né správy.
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Členi AFI

Členi AFI nabízí profesionální služby v řadě různých oblastí.



The Association for Foreign Investment is a non-governmental, 
non-profit organisation established by a group of leading global  
and regional firms with key competences in supporting new 
and existing investors in all areas of their activities and actively  
promoting the Czech Republic as an investment destination of choice. 
The AFI has been actively assisting investors since 1996 and coopera-
tes closely with the Czech government, CzechInvest Investment and  
Business Development Agency and all relevant public authorities.

Investments and expansions in the Czech Republic and abroad
 Help for investors with the process of choosing the optimal location for their particular investment projects 
 Expert support in the decision-making process for country and site location based on relevant criteria such 

 as costs, size and other physical characteristics, zoning regulations, permit processes and the quality 
 of the available workforce

 Assistance for companies in identifying both the right counterparts within the relevant public authorities 
 and potential partners in the commercial sphere

 Initial advice and navigation are provided for free

Working groups focusing on key issues and improvement of legislation:
 Investment incentives 
 Construction permit process
 Visa and work-permit issues
 Prague: Regional HQ destination for multinationals

How the AFI helps established investors:

Contact the AFI for more information
Eva Bendlová
Association for Foreign Investment 
Štěpánská 11, 120 00 Prague 2 
Czech Republic 
PHONE: (+420) 224 911 750 
MOBILE: (+420) 724 314 852 
EMAIL: eva.bendlova@afi.cz 
www.afi.cz

AFI partners

AFI Supporting partners
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AFI Members

AFI members provide professional services in a broad range of areas.


