
Zápis 

Setkání zainteresovaných aktérů v oblasti podnikání 

místo konání: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. L., budova A, 5 patro, 

zasedací místnost 559A 

Datum jednání: 7. 9. 2016, 13:00 

 

přítomni: Ing. Luboš Trojna (KÚÚK), Ing. Jaroslava Kuszniruková (KÚÚK), Karel Tichý (HSR - ÚK), Ing. 

Alexandra Zdeňková (KÚÚK), Ing. Alena Hájková (CzechInvest), Mgr. Martina Želinová Langweilová 

(KÚÚK), Bc. Vít Kaška (KÚÚK), PaeDr. Petr Brázda (KÚÚK), Ph.D. Petr Hlaváček (ICUK), Ing. Tomáš 

Siviček (ICUK), Mgr. Miroslav Cingl (ICUK), Ing. Ivana Poláková (KÚÚK), Ing. Jana Nedrdová (KÚÚK), Bc. 

Markéta Drahošová (KÚÚK), Ing. Zdeněk Hušek (KÚÚK), Ing. Radka Šplíchalová (Svaz průmyslu a 

dopravy ČR) 

zápis: Bc. Petra Razáková 

1. Ing. Jaroslava Kuszniruková zahájila setkání uvítáním účastníků, představila tým oddělení 

lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání. 

2. Ing. Alexandra Zdeňková pohovořila o náplni a činnosti odboru, o možnosti spolupráce 

s dalšími aktéry v oblasti podnikání. Požádala o představení jednotlivých účastníků a 

představení jejich náplně činnosti a oblastí, které vidí jako možné pro spolupráci 

s oddělením.   

3. Ing. Jana Nedrdová představila evropské projekty na podporu malého a středního 

podnikání s názvem Pure cosmos a SIE (Interreg Europe). 

4. Ing. Zdeněk Hušek doplnil informaci o výše uvedených projektech. Zejména zdůraznil 

skutečnost, že v rámci projektů budou mimo jiné realizovány návštěvy zahraničních 

expertů (první v 12/16). S tím souvisí možnost evaluovat činnosti a projekty těmito 

experty na základě zahraničních zkušeností v daných oblastech. Např. evaluace strategií + 

priorizace (pomoc s nastavením priorit, kapacit a dopadů aktivit). Možnost pro ostatní 

subjekty nechat evaluovat projekty, náměty, apod. Konkrétní zadání bude zasláno 

písemně. 

5. Ing. Karel Tichý, Hospodářská sociální rada Ústeckého kraje -  se zaměřuje na vyvážený 

rozvoj regionu s respektem k zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům. Nový projekt na 

zaměstnanost, zpracovává strategii restrukturalizace. Ve vztahu k oddělení se vidí v pozici 

pomoci s koordinací aktivit a komunikace směrem k řídícím orgánům. Za významnou 

považuje vzájemná informovanost. Vidí velkou roli ve spolupráci s Krajskou 

hospodářskou komorou. Doporučuje  neopomenout roli sociálních sítí (FB, LinkedIn) – 

zdroj kontaktů, síťování, diskuse, možnost hromadného oslovení subjektů, atd. 

6. Ing. Tomáš Siviček, Inovační centrum Ústeckého kraje – zaměřuje se na začínající podniky 

a podniky, které potřebují inovovat (primárně MSP), inovační vouchery. Podpora něčeho 

nového, neomezovat se, najít mezeru na trhu. Transport znalostí a technologií mezi 

podniky, účast na mezinárodních projektech. Ve vztahu k oddělení vidí svou roli ve 

spolupráci při podpoře začínajících podnikatelů prostř. dotačního programu - sladění 

priorit, spolupráce při nastavování specifických hodnotících kritérií a přenosu informací. 



7. UJEP – vzdělávací a výzkumná organizace, podporuje: uplatnění studentů v praxi a 

spolupráci se zaměstnavateli. Svou roli vidí i ve VaV (je to ale otázka zaměření 

konkrétních pracovníků) a v oblasti transferu znalostí (např. v podobě projektů, ale chybí 

silní partneři). V kraji chybí nástroj a fungující systém pro podporu konkrétních 

výzkumných aktivit. 

8. Mgr. Miroslav Cingl, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. – expertiza 

v psaní projektů ,  větší práce přímo s podniky. Doporučuje  spolupráci e v plánování 

přímého oslovování firem a ve sdružování akcí. 

9. Ing. Alexandra Zdeňková – fungují webové stránky Regionální stále konference (RSK), kde 

je možné zveřejňovat aktuality, analýzy, výzvy, přehled projektů, dokumenty, akce.  

Webové stránky určeny pro stakeholdery i pro veřejnost. (Ing. Siviček dotaz na 

návštěvnost webu). Weby jako způsob jak koordinovat činnost, propagovat. Dále 

možnost propagace na stránkách www.kr-ustecky.cz zejména v sekci aktualit (omezená 

možnost tohoto webu) a webu www.invest-uk.cz (v budoucnu zvažujeme rozšíření 

tohoto webu o sekci spolupráce škol a firem). Příprava společné propagace webu RSK a 

invest-uk. 

10. Ing. Alena Hájková, Czechinvest, Czechtrade – činnost spočívá v lákání investorů, 

budování podnikatelského prostředí v regionu, péče o podnikatele. Jeden z  

připravovaných projektů je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců v rámci mateřských 

firem v zahraničí. V plánu je rozeslat dotazník zainteresovaným podnikům v rámci ČR, 

projekt je řešen na národní úrovni. Je možnost zjistit, které firmy budou oslovovat a pro 

ÚK dotazník rozšířit o otázky, které potřebuje znát ÚK. Existuje databáze subjektů, ale liší 

se dle typu a zaměření dotazníků. 

CzechTrade – konzultace, poradenství, veletrhy, spolupráce v rámci projektů 

internacionalizace. 

11. Ing. Radka Šplíchalová, Svaz průmyslu a dopravy ČR – úzká spolupráce s CI a HK, 

spolupráce s firmami, přímá práce s nimi, veřejná databáze subjektů dostupná na 

webových stránkách (nyní 63 subjektů). V oblasti vzdělávání plánují dva programy:  1. 

zaměřený na spolupráci firem a ZŠ (způsob výuky odpovídají podmínkám na TP – 

pracovní činnost, manuální zručnost, kreativita, způsob výuky matematiky a fyziky, 

možnost firem poskytnout materiální pomoc pro výuku) a 2. Zaměřený na výuku 

předmětu „Člověk a TP“ (nyní příprava oslovení škol)  

12. Zdeňková informovala o realizaci projektu KAP .  Seznámila zúčastněné s plánovanými 

aktivitami, které bude ÚK zastřešovat. Jedna z aktivit bude spolupráce zaměstnavatelů a 

škol.   

13. Zdeňková nastínila možnou spolupráci s novým oddělením.  Je možné sdílení databází 

podnikatelů/firem, spolupráce při hromadném oslovování subjektů, možnost spolupráce 

v oblasti propagace a informovanosti ze strany ÚK  - letáky, materiály apod. (veletrh Expo 

Real Mnichov ve dnech 4. – 6. 10. 2016, další veletrhy a akce, hejtmanské dny, porady 

ředitele KÚ s tajemníky ORP, krajské noviny (zde ale možnost omezena, není zaručeno), 

šíření informace a webech subjekty (RSK, ÚK, invest-uk) naopak možnost umístění 

prokliku na weby. 

Závěrem se všechny strany shodly, že je nutné se pravidelně scházet a předávat si informace. Všichni 

uvítali možnost nabízené spolupráce. Další setkání se uskuteční v listopadu 2016. 

http://www.kr-ustecky.cz/
http://www.invest-uk.cz/

