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ÚVOD 
 

Strategie rozvoje podnikání a průmyslu v Ústeckém kraj (dále jen „Strategie“) je prvním dokumentem, který  

se cíleně samostatně zabývá podnikáním a průmyslem v Ústeckém kraji.  

Strategie vznikala od listopadu 2015 do června 2016. Dokument je rozčleněn na 5 částí, které se vzájemně 

prolínají. 

 Jsou to: 

1. Analýza – jedná se o seskupení a vyhodnocení statistických dat a existujících dokumentů, které 

reprezentují stav podnikání, hospodaření a průmyslu v Ústeckém kraji.  

2. Průzkum  - proveden mezi firmami napříč Ústeckým krajem. Jeho cílem bylo zjistit postoj, zájem, 

využitelnost, potřebu a zkušenosti právnických i fyzických osob v oblasti podnikání. 

3. Strategická část – navazuje na předchozí části. Po definování problémů v oblasti průmyslu a podnikání 

jsou nastaveny cíle, které by měly být v budoucnu naplňovány.  

4. Návrhová část – v této části je naplňování stanovených cílů dále rozpracováno do podoby opatření, jejichž 

realizace následně eliminuje zjištěné problémy. 

5. Implementační část – řeší již konkrétní aktivity navržené v opatřeních, jejich časovou a finanční náročnost.  
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ETAPA 1 - analýza 

1 POSTAVENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE Z POHLEDU HOSPODÁŘSTVÍ  

A PRŮMYSLU  

Kapitola je rozčleněná na analýzu hospodářství z různých pohledů. Vedle obecné charakteristiky kraje 

se konkrétně dotýká jednotlivých témat, která jsou analyticky zkoumána a stanovuje se k nim interpretace jejich 

vazby na možnosti rozvoje podnikání a průmyslu. Vzhledem k době zpracování kapitoly (konec roku 2015/začátek 

roku 2016) jsou dostupná data vztažená k období roku 2015, některá agregovaná celoroční data však za rok 2015 

ještě nebyla dostupná, proto jsou v tomto případě uváděna data k roku 2014.  

1.1 Ekonomická charakteristika Ústeckého kraje 

Pro základní popis ekonomické charakteristiky Ústeckého kraje byly vybrány ukazatele popisující hrubý domácí 

produkt, průměrnou mzdu a strukturu ekonomických subjektů. 

1.1.1 Hrubý domácí produkt  

Hrubý domácí produkt (HDP) na regionální úrovni představuje základní ukazatel produkčního výkonu ekonomiky 

Ústeckého kraje. Z Tabulky 1 je patrné, že HDP Ústeckého kraje v přepočtu na obyvatele je stále pod 

celorepublikovým průměrem, i když každým rokem dochází k jeho růstu. Růst je však pomalejší než v ostatních 

krajích ČR. V letech 2012 – 2013 došlo k meziročnímu poklesu, kdy HDP Ústeckého kraje v běžných cenách klesl 

o 0,43 %. V roce 2014 se HDP již meziročně zvýšil o 2,74 %.  

Tabulka 1: Hrubý domácí produkt (2010 – 2014, běžné ceny)  

  2010 2011 2012 2013 2014 

HDP České republiky (mil. Kč) 3 953 651 4 022 511 4 041 610 4 077 109 4 260 886 

HDP Ústeckého kraje (mil. Kč) 249 591 249 714 249 587 248 517 255 325 

HDP/obyvatele České republiky (Kč) 375 921 383 218 384 575 387 900 404 843 

HDP/obyvatele Ústeckého kraje (Kč) 298 627 301 370 301 682 300 926 309 564 

Podíl HDP/obyvatele ÚK na průměr ČR (%) 79,4 78,6 78,4 77,6 76,5 

Zdroj: [2] – Český statistický úřad, Statistická ročenka Ústeckého kraje 2015, vlastní zpracování 2016 
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Graf 1: Meziroční růst/pokles HDP v běžných cenách v Ústeckém kraji a ČR (2010 – 2014, v %) 

 

Zdroj: [2] – Český statistický úřad, Statistická ročenka Ústeckého kraje 2015, vlastní zpracování 2016 

HDP přepočtené na obyvatele ilustruje rostoucí ekonomickou výkonnost kraje, kromě roku 2013, ve kterém došlo 

k mírnému poklesu. Tempo růstu je nižší než růst v celé ČR. Z Grafu 2 je patrné, že se zvyšuje rozdíl mezi krajem  

a ČR. Tento ukazatel zaznamenává v letech 2012-2013 mírný pokles, i přes to, že HDP České republiky roste. 

V roce 2014 došlo ve sledovaných letech k nejvyššímu meziročnímu růstu HDP, a to jak na celorepublikové úrovni, 

tak na úrovni kraje ve výši 2,87 %. 

Graf 2: HDP na 1 obyvatele Ústeckého kraje a České republiky v Kč (2010 – 2014, běžné ceny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] – Český statistický úřad, Statistická ročenka Ústeckého kraje 2015, vlastní zpracování 2016 
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HDP v přepočtu na 1 obyvatele kraje meziročně rostl téměř ve všech letech (Graf 3), s výjimkou roku 2013, kdy 

došlo k meziročnímu poklesu O 0,25 %, který se projevil i ve snížení podílu kraje na HDP ČR z 6,2 % na 6 %, což se 

promítlo i do postavení kraje v mezikrajovém srovnání, viz Graf 4. V letech 2010 až 2013 zaujímal jedenáctou 

pozici a v roce 2014 se posunul až na pozici třináctou. HDP na 1 obyvatele byl v Ústeckém kraji oproti ČR v roce 

2014 o 23,5 % nižší (viz Tabulka 1 - Podíl HDP/obyvatele ÚK na průměr ČR). Z Grafu 4 je patrné, že postavení 

Ústeckého kraje se za sledované roky 2010 - 2014 zhoršilo. 

Graf 3: HDP na 1 obyvatele v Ústeckém kraji (2010 – 2014, běžné ceny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] - Český statistický úřad, Statistická ročenka Ústeckého kraje 2015, vlastní zpracování 2016 

Graf 4: Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele podle krajů v letech 2010 a 2014 (v tis. Kč, běžné ceny) 

Zdroj: [2] – Český statistický úřad, vlastní zpracování 2016 
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K nárůstu mezi roky 2010/2014 došlo ve všech krajích ČR. Nejvyšší růst regionálního HDP v běžných cenách 

zaznamenali ve Zlínském kraji (o 14,79 %). Druhý a třetí nejvyšší nárůst byl v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina 

(o 12,46 %, resp. 11,48 %). Naproti tomu nejnižší nárůst byl v Praze (2,14 %) a  kraji Karlovarském  

(2,86 %) následovaný Ústeckým krajem s 3,68% nárůstem mezi roky 2010 a 2014. 

Dynamika růstu ekonomické vyspělosti je do značné míry ovlivněna povahou samotného HDP na zaměstnance, 

což dokládá níže uvedený Graf 5, který znázorňuje výkonnost (produktivitu) regionu, měřenou jako HDP 

na 1 zaměstnanou osobu (podle místa pracoviště) sledovaného kraje v porovnání s ČR. V letech 2011 a 2013 došlo 

k meziročnímu poklesu výkonnosti, na kterém se podílel meziroční nárůst zaměstnaných osob v Ústeckém kraji  

o 1,30 % doprovázený nepatrným meziročním nárůstem HDP o 0,05 %. Pokles HDP na zaměstnance v roce 2013 

zapříčinil meziroční pokles HDP o 0,43 % a meziroční nárůst zaměstnaných osob o 2,71 %. 

V porovnání s Grafem 2, který zobrazuje vývoj HDP na 1 obyvatele, dosahuje HDP na zaměstnance vyšších 

hodnot a mnohem větších výkyvů ve sledovaných letech 2010-2014 zapříčiněnými změnami v zaměstnanosti 

v Ústeckém kraji. 

Graf 5: HDP na 1 zaměstnance Ústeckého kraje a České republiky v Kč (2010 – 2014, běžné ceny) 

 

Zdroj: [2] – Český statistický úřad, vlastní zpracování 2016 
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a udržitelný rozvoj (např. 2. nejnižší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel). Stejné výsledky přinesl i průzkum 

z roku 2013 agentury Databank nebo studie „Mastercard česká centra rozvoje“. 

Graf 6: Žebříček krajů podle kvality života (2014) 

 

Zdroj: [45] Aktualne.cz, vlastní zpracování 2016 

Podíl osob, které pobírají sociální pomoc, je v kraji nejvyšší, což s sebou spolu s vysokou nezaměstnaností nese 

vyšší chudobu obyvatel a nárůst počtu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách, kterých je v Ústeckém kraji 

absolutně nejvíce v rámci celé ČR. 
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Graf 7 vyobrazuje srovnání krajů ČR z pohledu hodnot vyplacených dávek sociálního podpory. Ukazatel měří, 

jakou výši finančních prostředků v průměru obdržel každý obyvatel kraje v rámci přídavku na dítě, příspěvku  

na bydlení a porodného. 

Graf 7: Hodnota vyplacených dávek sociální podpory (na obyvatele v Kč) 

 

Zdroj: [45] Aktualne.cz, vlastní zpracování 2016 

Ústecký kraj dlouhodobě trápí negativní image, která je způsobena především předsudky obyvatel celé ČR, které 

neodpovídají skutečnostem. Ve srovnávacím výzkumném projektu „Místo pro život“, který popisuje kvalitu života 

ve čtrnácti krajích České republiky, byl Ústecký kraj na posledním místě. Analýza agentury STEM spojuje Ústecký 

kraj především s negativními aspekty, jakým jsou doly, chemický průmysl, teplárenství, nejšpinavější část 

republiky, nezaměstnanost, kriminalita či menšiny.  

Vyhodnocení 

HDP v přepočtu na obyvatele se nachází pod republikovým průměrem i přesto, že každoročně dochází k jeho 

růstu. Tempo růstu je pomalejší než v ostatních krajích ČR. V roce 2014 se Ústecký kraj v mezikrajovém srovnání 

HDP na obyvatele umístil na 13. místě.  
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1.1.2 Průměrná mzda 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) je sledována na přepočteného 

zaměstnance, z důvodu sledování plně zaměstnaných osob. Jedná se tedy o přepočet průměrného evidenčního 

počtu zaměstnanců ve fyzických osobách podle délky jejich pracovních úvazků na zaměstnavatelem stanovenou 

(plnou) pracovní dobu.  

Ačkoliv průměrná mzda je v Ústeckém kraji oproti průměru ČR nižší, její meziroční růst v roce 2015 přesáhl 
meziroční nárůst v ČR, viz Graf 8. 
 

Graf 8: Vývoj průměrné mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v letech 2010-2015 (podle místa pracoviště) 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, vlastní zpracování 2016 

Od roku 2010 do roku 2015 průměrná mzda vzrostla v Ústeckém kraji o 10,34 %, oproti 10,73 % růstu průměru 

za ČR. Lze tedy konstatovat, že se mzdová úroveň postupně přibližuje k celorepublikovému průměru, což lze 

považovat za pozitivní směr. 
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V mezikrajském porovnání měl Ústecký kraj v roce 2011 sedmou nejvyšší průměrnou mzdu, která činila 

23 081 Kč. Nejvyšší průměrnou mzdu mělo hlavní město Praha (34 403 Kč) a nejnižší Karlovarský kraj (21 568 Kč). 

V meziročním porovnání (2011/2015) vzrostla průměrná mzda v Ústeckém kraji o 9,62 %, kdežto v hlavním městě 

Praze, ve kterém je průměrná mzda nejvyšší, došlo k navýšení pouze o 5,72 %. 

Graf 9: Průměrná mzda - mezikrajské srovnání a vývoj v letech (20111 - 2015)  

Zdroj: [2] – Český statistický úřad, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 

 

  

                                                           
1 Data byla dostupná až k roku 2011 
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Dále je sledován vývoj průměrné mzdy v jednotlivých odvětvích hospodářství. Nejvyšší průměrná mzda  

je v České republice charakteristická pro odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví (dle CZ-NACE), nejnižší pak pro 

odvětví Ubytování, stravování a pohostinství. Nejvyšší hodnotu celorepublikové průměrné mzdy v odvětví 

Peněžnictví a pojišťovnictví převýšila v Ústeckém kraji mzda v odvětví Výroby a rozvodu elektřiny. Po porovnání 

průměrných mezd v ČR a Ústeckém kraji v roce 2014 je patrné, že v odvětví H – Doprava a skladování  

je v Ústeckém kraji vyšší průměrná mzda, než je průměr za celou ČR - 24 053 Kč (ÚK) a 23 893 Kč (ČR). Stejně je 

tomu i v odvětví E – Zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi – 24 555 Kč (ÚK) a 24 178 Kč (ČR).  

Graf 10: Průměrná mzda podle odvětví CZ-NACE, osoby přepočtené na plně zaměstnané, Ústecký kraj (vlevo) a Česká republika (vpravo), 

20142, v Kč3 

Zdroj: [2] – Český statistický úřad, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 

 

  

                                                           
2 Rok 2014 – poslední dostupný rok v případě tohoto ukazatele 
3 A - Zemědělství, lesnictví, rybářství; B - Těžba a dobývání; C - Zpracovatelský průmysl; D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla  
a klimatizovaného vzduchu; E - Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; F – Stavebnictví;  
G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel; H - Doprava a skladování; I - Ubytování, stravování a pohostinství;  
J - Informační a komunikační činnosti; K - Peněžnictví a pojišťovnictví; L - Činnosti v oblasti nemovitostí; M - Profesní, vědecké a technické činnosti; N - 
Administrativní a podpůrné činnosti; O - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení; P – Vzdělávání; Q - Zdravotní a sociální péče; R - Kulturní, 
zábavní a rekreační činnosti; S - Ostatní činnosti 
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Mzdy v podnikatelské sféře (měřené mediánem) rostly v Ústeckém kraji i v ČR podobným tempem. V období 

2011-2012 rostly trochu rychleji mzdy v Ústeckém kraji, ale v období 2013-2014 naopak zase ty za celou ČR, viz 

Graf 11.  

Graf 11: Medián mezd v podnikatelské sféře – Česká republika a Ústecký kraj (2011 – 2015) 

 

Zdroj: [1] – Informační systém o průměrném výdělku, vlastní zpracování 2016  
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V mezikrajském srovnání byly mzdy v Ústeckém kraji v roce 2011 osmé nejvyšší, v roce 2015 se propadly 

na devátou pozici mezi kraji. Nejvyšší mzdy byly tradičně v hlavním městě Praze a nejnižší pak v kraji 

Karlovarském, viz Graf 12. 

Graf 12: Medián mezd v podnikatelském sektoru – mezikrajské porovnání (20114 – 2015) 

Zdroj: [3] Integrovaný portál MPSV, vlastní zpracování 2016 

V Tabulce 2 jsou uvedena reprezentativní, poptávaná profese, kterou lze považovat za ukázku poměrů mezd 

v poptávaných průmyslových profesích. Mzdy v jiných poptávaných oborech jsou také málo rozdílné (i vyšší) 

v Ústeckém kraji vůči Praze – viz příklady uvedené v Tabulce 3 pro vybrané nejvíce poptávané profese.  

Tabulka 2: Příklad mzdových rozdílů (mediánů) u vybraných poptávaných profesí (2015) 

  Kategorie zaměstnání CZ-ISCO Hrubá měsíční mzda: Kč/měs. 

Ústecký kraj 2144 Strojní inženýři 44 899 

Praha 2144 Strojní inženýři 42 672 

Zdroj: [1] – Informační systém o průměrném výdělku, vlastní zpracování 2016  

Tabulka 3: Příklad mzdových rozdílů (mediánů) u vybraných poptávaných profesí (2015) 

 Ústecký kraj Praha Rozdíl 

Kovodělnící, strojírenští dělníci, pracovníci v příb. oborech 23 823 24 371 548 

Obsluha stacionárních strojů a zařízení 23 548 24 086 538 

Montážní dělníci výrobků a zařízení 19 132 19 562 430 

Manuální pracovníci 19 803 19 423 -380 

Zdroj: [1] – Informační systém o průměrném výdělku, vlastní zpracování 2016 

                                                           
4 Data byla dostupná až od roku 2011 

2011 2015 
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A.1.A.2 Vyhodnocení 

Mzdová úroveň v Ústeckém kraji se postupně přibližuje k celorepublikovému průměru. V porovnání s ostatními 

kraji ČR se Ústecký kraj v roce 2015 umístil na 7. místě. Např. v odvětví H – Doprava a skladování a odvětví E – 

Zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi eviduje Ústecký kraj vyšší průměrnou mzdu, než  

je průměr za celou ČR. Mediány mezd v podnikatelské sféře rostou od roku 2010 podobným tempem. 

V mezikrajském srovnání se v roce 2015 umístily na 9. pozici.  

1.1.3 Ekonomické subjekty 

Rozbor složení ekonomických subjektů slouží k charakterizování zaměření hospodářské základny Ústeckého kraje 

jak z hlediska oborového, tak z hlediska geografického. Pro tvorbu závěrů i v tomto případě platí, že je důležitá 

charakteristika vývoje a relativního porovnávání s průměrem ČR. 

1.1.3.1 Podle právních forem 

V registru ekonomických subjektů kraje bylo evidováno ke konci roku 2015 135 976 fyzických osob (78,2 % z celku) 

a 19 544 právnických osob. Mezi fyzickými osobami převažovali živnostníci a ke konci roku 2015 představovali 

89,82 % fyzických osob. Mezi právnickými osobami bylo 97,46 % obchodních společností. 

5Graf 13: Vývoj počtu registrovaných ekonomických subjektů v Ústeckém kraji (2010 – 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 

  

                                                           
5 Počet jednotek celkem zahrnuje mimo PO a FO také organizační složky státu a podílové fondy. 
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Ústecký kraj, co se počtu ekonomických subjektů týče, nedosahoval v roce 2010 ani v roce 2015 

celorepublikového průměru na 1000 obyvatel. V meziročním srovnání 2010/2015 vykazuje nárůst 

ekonomických subjektů z 211,02 subjektů/1000 obyvatel na hodnotu 211,32, avšak tento nárůst byl nepatrný 

na rozdíl od ČR, která zaznamenala růst z 250,41 ekonomických subjektů/1000 obyvatel na hodnotu 262,36, viz 

Graf 14.  

Graf 14: Počet registrovaných ekonomických subjektů na 1000 obyvatel v Ústeckém kraji a České republice (2010 a 2015) 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 

Růst počtu registrovaných ekonomických subjektů na 1000 obyvatel byl způsoben růstem ek. subjektů v okresech 

Ústí n. L. (2,75 %), Louny (1,97 %), Most (7,21 %) a Chomutov (0,26 %). V ostatních okresech došlo k poklesu. 

Graf 15: Počet registrovaných ekonomických subjektů na 1000 obyvatel v okresech Ústeckého kraje (2010 a 2015) 
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Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 

Rozložení počtu podnikatelských subjektů na tisíc obyvatel dle okresů je celkově vyrovnané a nejsou patrné 

výrazné disproporce, které by vyžadovaly zvláštní lokální přístup k podpoře podnikání a průmyslu. Vývoj počtu 

fyzických osob je taktéž téměř vyrovnaný ve všech okresech. 

V případě podnikatelských subjektů došlo ve sledovaném období 2010 – 2015 k největším změnám v okrese Most, 

kde došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel o 13,5 na 205,6. K poklesu o 9,9 

podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel došlo v okrese Litoměřice. 

Ve všech okresech došlo k poklesu v roce 2013, kdy byla ČR v recesi. Nejméně podnikatelských subjektů na 1000 

obyvatel je evidováno v okrese Chomutov. 

Graf 16: Vývoj počtu podnikatelských subjektů v okresech Ústeckého kraje na 1000 obyvatel (2010 – 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, vlastní zpracování 2016 
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Z analyzování vývoje počtu fyzických osob v období 2010 – 2015 je patrné, že k největšímu úbytku došlo v okrese 

Litoměřice, mínus 7 fyzických osob na 1000 obyvatel. A naopak z největšího přírůstku se může pyšnit okres Ústí 

nad Labem, plus 8,7 fyzických osob na 1000 obyvatel.  

Nejméně fyzických osob na 1000 obyvatel je evidováno taktéž v okrese Chomutov.  

Graf 17: Vývoj počtu fyzických osob v okresech Ústeckého kraje na 1000 obyvatel (2010 – 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 
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V období 2010 – 2012 došlo k nárůstu podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel v okrese Ústí nad Labem. 

Propad o 5,1 subjektů v roce 2013 byl vyrovnán v následujících 2 letech. Za sledované období 2010 – 2015 lze 

konstatovat, že vývoj počtu podnikatelských subjektů v okrese Ústí nad Labem na 1000 obyvatel byl rostoucí, 

evidujeme nárůst o 6,4 subjektů. 

I v případě vývoje počtu fyzických osob na 1000 obyvatel došlo k pozitivnímu vývoji. Až na rok 2012, ve kterém 

došlo k mírnému poklesu, se počet fyzických osob meziročně zvyšoval.  

Graf 18: Vývoj počtu podnikatelských subjektů v okrese Ústí nad Labem (v letech 2010 – 2015) na 1000 obyvatel 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 
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V roce 2013 došlo v okrese Louny k meziročnímu propadu o 10,3 podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel. 

Tento propad byl vyrovnán v následujících 2 letech, ale již se nedostal na hodnotu z roku 2012, 212,1 subjektů.  

Za sledované období 2010 – 2015 lze konstatovat, že vývoj počtu podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel 

v okrese Louny vzrostl (+ 4 subjekty). 

I v případě vývoje počtu fyzických osob na 1000 obyvatel došlo k pozitivnímu vývoji. Až na rok 2013, ve kterém 

došlo k poklesu, se počet fyzických osob zvyšoval. Avšak růst po roce 2013 vykazuje pomalejší tempo růstu, než 

tomu bylo před tímto rokem.  

Graf 19: Vývoj počtu podnikatelských subjektů v okrese Louny na 1000 obyvatel (2010 -2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 
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Vývoj podnikatelských subjektů v okrese Litoměřice v letech 2010 – 2012 vykazoval rostoucí tendenci. Zlom nastal 

opět v roce 2013, kdy došlo k meziročnímu propadu o 16,7 podnikatelských subjektů. I přesto, že v následujících 

letech, 2014 – 2015, došlo k nárůstu subjektů o 3,4 subjekty celkem, výsledný závěr za sledované období 2010 – 

2015 je, že vývoj počtu podnikatelských subjektů v okrese Litoměřice na 1000 obyvatel byl negativní. 

I v případě vývoje počtu fyzických osob na 1000 obyvatel došlo k negativnímu vývoji. Rok 2013 byl rokem velkého 

propadu, ve kterém došlo k meziročnímu  poklesu o 10,3 fyzických osob.  

Graf 20: Vývoj počtu podnikatelských subjektů v okrese Litoměřice na 1000 obyvatel (2010 - 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 
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Vývoj podnikatelských subjektů v okrese Děčín v období 2010-2011 vykazoval rostoucí tendenci, následně ale 

nastal zlom, počet subjektů klesal až do roku 2013. Nejvyšší propad byl zaznamenán v roce 2013, kdy došlo 

k meziročnímu propadu o 8,7 podnikatelských subjektů. I přesto, že v následujících letech, 2014-2015, došlo 

k nárůstu subjektů o 2,2 subjekty, výsledný závěr za sledované období 2010-2015 je, že vývoj počtu 

podnikatelských subjektů v okrese Děčín na 1000 obyvatel byl negativní. 

V případě vývoje počtu fyzických osob na 1000 obyvatel naopak došlo ve sledovaném období k pozitivnímu vývoji. 

Mírný meziroční pokles o 3,2 osob nastal v roce 2012, ten byl ale vyrovnán růstem v následujících letech. 

Graf 21: Vývoj počtu podnikatelských subjektů v okrese Děčín (v letech 2010 – 2015) na 1000 obyvatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 
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Vývoj počtu podnikatelských subjektů v okrese Most na 1000 obyvatel byl odlišný než v jiných okresech Ústeckého 

kraje. Za sledované období 2010 – 2015 počet podnikatelských subjektů rostl, až na rok 2012, který vykazoval 

stagnaci. V roce 2013 došlo k mírnému meziročnímu poklesu. Výsledný závěr za sledované období 2010 – 2015 je, 

že vývoj počtu podnikatelských subjektů v okrese Most na 1000 obyvatel byl pozitivní, došlo k nárůstu o 13,5 

subjektů. 

V případě vývoje počtu fyzických osob na 1000 obyvatel došlo taktéž k pozitivnímu vývoji. Až na roky 2012 a 2013, 

ve kterých docházelo k mírnému poklesu, se počet fyzických osob zvyšoval.  

Graf 22: Vývoj počtu podnikatelských subjektů v okrese Most na 1000 obyvatel (2010 – 2015) 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 
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I vývoj počtu podnikatelských subjektů v okrese Teplice na 1000 obyvatel byl odlišný než v jiných okresech 

Ústeckého kraje. Za sledované období 2010 – 2015 počet podnikatelských subjektů vykazoval růst pouze v letech 

2010 – 2012. Rok 2013 přinesl pokles o 9,3 subjektů a i následující roky vykazovaly klesající tendenci. Závěr 

za sledované období 2010 – 2015 je, že vývoj počtu podnikatelských subjektů v okrese Teplice na 1000 obyvatel 

byl negativní, došlo k poklesu o 6,4 subjektů. 

V případě vývoje počtu fyzických osob na 1000 obyvatel, došlo k pozitivnímu vývoji pouze v roce 2011. Rok 2012 

byl rokem stagnace a v následujících letech již docházelo pouze k poklesu. Za sledované období došlo k poklesu 

počtu fyzických osob v okrese Teplice na 1000 obyvatel o 2,1 fyzických osob. 

Graf 23: Vývoj počtu podnikatelských subjektů v okrese Teplice na 1000 obyvatel (2010 – 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 
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V roce 2013 došlo v okrese Chomutov k propadu o 7,1 podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel a v roce 2014 

pak k nepatrnému meziročnímu nárůstu, stejně tak jako v roce 2015, kdy byl zaznamenán téměř stejný počet 

subjektů jako v roce 2010, 190,6.  

V případě vývoje počtu fyzických osob na 1000 obyvatel došlo k pozitivnímu vývoji. Největší skok nastal v roce 

2011, kdy došlo k nárůstu o 4,2 osob. Zbylá část období byla téměř konstantní a nedosahovala významných 

rozdílů. 

Graf 24: Vývoj počtu podnikatelských subjektů v okrese Chomutov na 1000 obyvatel (2010 – 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 
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1.1.3.2 Podle oblastí podnikání  

Tabulka 4: Rozložení podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji dle okresů a oblastí podnikání (k 31. 12. 2015) 

Oblast podnikání  
(převažující CZ NACE) 

Počet 
zaměstnanců 

Okres 
Celkem Podíl 

DC CV LT LN MO TP ÚL 

Doprava a skladování 

1-9 121 68 93 71 56 138 108 655 82,5% 

10-49 18 9 20 9 10 19 20 105 13,2% 

50-249 9 2 2 0 0 7 6 26 3,3% 

nad 249 0 2 0 0 3 2 1 8 1,0% 

celkem 148 81 115 80 69 166 135 794 100,0% 

Kulturní, zábavní a rekreační 
činnosti 

1-9 37 27 29 21 48 32 32 226 76,4% 

10-49 10 8 6 8 11 7 5 55 18,6% 

50-249 0 3 4 0 1 4 3 15 5,1% 

nad 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

celkem 47 38 39 29 60 43 40 296 100,0% 

Peněžnictví a pojišťovnictví 

1-9 25 21 16 15 23 24 27 151 92,6% 

10-49 3 0 0 1 3 1 2 10 6,1% 

50-249 1 1 0 0 0 0 0 2 1,2% 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

celkem 29 22 16 16 26 25 29 163 100,0% 

Profesní, vědecké a technické 
činnosti 

1-9 158 163 178 110 195 212 242 1258 92,9% 

10-49 7 11 10 8 14 16 21 87 6,4% 

50-249 0 0 1 0 3 0 3 7 0,5% 

nad 249 0 0 0 0 1 0 1 2 0,1% 

celkem 165 174 189 118 213 228 267 1354 100,0% 

Stavebnictví 

1-9 200 256 232 162 235 273 294 1652 83,9% 

10-49 38 44 42 18 48 45 40 275 14,0% 

50-249 4 8 5 3 7 2 8 37 1,9% 

nad 249 0 0 2 0 0 1 2 5 0,3% 

celkem 242 308 281 183 290 321 344 1969 100,0% 

Těžba a dobývání 

1-9 1 0 2 2 1 3 1 10 43,5% 

10-49 0 2 1 2 1 1 0 7 30,4% 

50-249 0 0 0 1 0 0 0 1 4,3% 

nad 249 0 1 0 0 4 0 0 5 21,7% 

celkem 1 3 3 5 6 4 1 23 100,0% 

Ubytování, stravování  
a pohostinství 

1-9 295 184 196 144 187 220 195 1421 93,3% 

10-49 18 10 21 5 15 12 18 99 6,5% 

50-249 0 0 1 0 1 0 1 3 0,2% 

nad 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

celkem 313 194 218 149 203 232 214 1523 100,0% 

Výroba a rozvod elektřiny, 
plynu, tepla a klimatizovaného 
vzduchu 

1-9 12 10 11 4 12 7 13 69 71,9% 

10-49 3 2 2 4 4 1 1 17 17,7% 

50-249 2 1 0 0 1 0 4 8 8,3% 

nad 249 1 0 0 0 1 0 0 2 2,1% 

celkem 18 13 13 8 18 8 18 96 100,0% 
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Oblast podnikání  
(převažující CZ NACE) 

Počet 
zaměstnanců 

Okres 
Celkem Podíl 

DC CV LT LN MO TP ÚL 

Zemědělství, lesnictví, 
rybářství 

1-9 94 71 158 113 41 61 58 596 86,0% 

10-49 6 10 27 23 7 4 3 80 11,5% 

50-249 1 1 9 5 0 1 0 17 2,5% 

nad 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

celkem 101 82 194 141 48 66 61 693 100,0% 

Zpracovatelský průmysl 

1-9 207 180 196 145 199 252 187 1366 65,7% 

10-49 90 63 62 32 49 82 60 438 21,1% 

50-249 47 40 22 21 20 36 27 213 10,2% 

nad 249 9 13 9 7 7 10 7 62 3,0% 

  celkem 353 296 289 205 275 380 281 2079 100,0% 

Celkem   1064 915 1068 729 933 1093 1109 6911 - 

Zdroj: [2] - ČSÚ a [4] – Albertina, vlastní zpracování 2016 

 

Z regionálního pohledu je patrný částečný rozdíl mezi jednotlivými okresy jak z celkového počtu firem, tak i z jejich 

složení. Okres Louny je více zemědělsky orientovaný a celkový počet firem vč. průmyslových firem je menší oproti 

jiným okresům. Naopak je patrné, že v daném okrese a dále potom také v okrese Litoměřice je vyšší počet firem 

z oblasti zemědělství, což dokládá zemědělský charakter okresů.  

Z vnitřního složení struktury firem jsou málo zastoupené MSP v chemickém průmyslu a v průmyslu výroby strojů  

a aut, kde je patrná koncentrace aktivit do větších firem.  

Těžba a dobývání surovin je rozdělena mezi několik velkých a menších firem dle druhu těžby. Těžba uhlí  

je koncentrovaná do velkých firem a těžba štěrků apod. do menších firem. I z tohoto důvodu je mj. patrný nižší 

počet podnikatelských subjektů na tisíc obyvatel v okresech Chomutov, Most a Teplice, kde jsou hnědouhelné 

doly velkými zaměstnavateli a koncentrují v sobě mnoho zaměstnanců. 
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Z toho vybrané oblasti zpracovatelského průmyslu 

Tabulka 5: Rozložení podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji dle okresů a oblastí podnikání – vybrané oblasti zpracovatelského 
průmyslu (k 31. 12. 2015) 

Oblast průmyslu 
Počet 

zaměstnanců 

Okres 
Celkem Podíl 

DC CV LT LN MO TP ÚL 

Potravinářský 

1-9 30 17 32 25 25 38 17 184 70,0% 

10-49 9 6 18 3 7 8 4 55 20,9% 

50-249 3 2 3 4 2 4 4 22 8,4% 

nad 249 0 0 0 0 0 0 2 2 0,8% 

  celkem 42 25 53 32 34 50 27 263 100,0% 

Textilní 

1-9 19 8 9 15 10 16 7 84 65,1% 

10-49 8 2 1 5 2 7 5 30 23,3% 

50-249 9 3 0 0 0 0 1 13 10,1% 

nad 249 1 0 1 0 0 0 0 2 1,6% 

  celkem 37 13 11 20 12 23 13 129 100,0% 

Dřevozpracující 

1-9 23 22 27 25 15 25 16 153 73,2% 

10-49 13 7 6 0 5 10 2 43 20,6% 

50-249 2 0 3 2 0 4 0 11 5,3% 

nad 249 1 0 1 0 0 0 0 2 1,0% 

  celkem 39 29 37 27 20 39 18 209 100,0% 

Chemický 

1-9 19 12 13 20 15 25 17 121 52,4% 

10-49 11 6 5 5 6 10 11 54 23,4% 

50-249 2 6 4 6 5 11 5 39 16,9% 

nad 249 0 1 3 1 4 7 1 17 7,4% 

  celkem 32 25 25 32 30 53 34 231 100,0% 

Strojírenský 

1-9 51 57 45 27 58 66 45 349 65,7% 

10-49 18 22 17 10 12 22 18 119 22,4% 

50-249 10 12 6 3 3 11 9 54 10,2% 

nad 249 2 3 3 0 0 1 0 9 1,7% 

  celkem 81 94 71 40 73 100 72 531 100,0% 

Výroba strojů, aut 

1-9 11 6 9 6 15 12 8 67 45,3% 

10-49 8 4 4 1 3 7 4 31 20,9% 

50-249 8 7 2 4 4 2 4 31 20,9% 

nad 249 3 7 0 4 1 1 3 19 12,8% 

  celkem 30 24 15 15 23 22 19 148 100,0% 

Celkem   222 181 175 139 172 248 165 1302 
 

Zdroj: [2] - ČSÚ a [4] – Albertina, vlastní zpracování 2016 
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Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele kraje v jednotlivých oblastech patří:  

 

Sektor malých a středních podnikatelů, kteří jsou pro každou ekonomiku významní, je zastoupen méně 

v porovnání s celorepublikovým průměrem a jednotlivými kraji ČR, což ukazuje grafické zobrazení níže. Tato 

negativní hodnota zapříčiňuje nižší inovační aktivitu v kraji a vyšší náchylnost růstu nezaměstnanosti na výkyvy 

v ekonomice. 

Zdroj: [2] – ČSÚ, vlastní zpracování 2016 
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Graf 25: Podíl MSP na 1000 obyvatel v krajích ČR a za celou ČR (2010 a 2015) 
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1.1.3.3 Aktéři působící v oblasti podpory podnikání v ÚK 

Agentura pro podporu podnikání CzechInvest (Czechinvest) [13] 

Regionální kancelář CzechInvestu se v současné době (2015/2016) stará o cca 65 investičních projektů 

podnikatelů (cca 5 tis. pracovních míst s objemem investic cca 19 604 mil Kč), které za poslední roky umístili svoji 

investici v Ústeckém kraji. V rámci tzv. „aftercare služby“ spojuje management firem s místní samosprávou 

a přispívá tak k řešení aktuálních problémů bránící v rozvoji společností, pomáhá vyhledávat vhodné nemovitosti 

v případě nových expanzí, a to ve formě správy obsáhlé databáze podnikatelských nemovitostí. Regionální 

kancelář je prodlouženou rukou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a kontakt s podnikateli je proto 

na prvním místě, a to nejen formou konzultací projektových záměrů či pořádáním seminářů, ale také aktivní 

diskuzí s vedením firem.  

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) [14]  

AMSP ČR sdružuje malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Svým členům poskytuje 

zejména informační servis z oblasti bankovních produktů, marketingu, vzdělávání, podpory exportu, statistiky, 

legislativy apod. 

AMSP ČR je autorem mnoha materiálů na podporu podnikání malých a středních firem a živnostníků.  

Česká agentura na podporu podnikání CzechTrade (CzechTrade) [15] 

CzechTrade je agenturou na podporu exportu založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Cílem agentury  

je rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty.  

CzechTrade usnadňuje firmám rozhodování o výběru vhodných exportních teritorií, napomáhá zkrácení doby 

vstupu na daný trh a podporuje aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí. Současně nabízí exportérům 

informační a asistenční služby vč. poradenství a exportního vzdělávání. 

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (HSR ÚK) [16] 

HSR ÚK se podílí na realizaci aktivit na podporu zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti Ústeckého kraje. 

Iniciuje a podílí se na přípravě podpůrných dotačních programů na řešení brownfieldů, nezaměstnanosti apod. 

Usiluje o podporu technických a přírodovědných oborů prostřednictvím své účasti v různých kampaních a její 

snahou je i vytváření podmínek pro rozvoj kvalifikované pracovní síly. Současně také rozvíjí koncept společenské 

odpovědnosti organizací, tzv. Corporate Social Responsibility (CSR). 

Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) [17] 

ICUK se v roli facilitátora zaměřuje jak na MSP a velké podniky, ale i na studenty a začínající podnikatele  

a výzkumné organizace. Systematicky podporuje vzájemnou spolupráci podnikatelské sféry (výrobního  

i nevýrobního sektoru) s akademickým/výzkumným sektorem, realizuje nové myšlenky vedoucí k vyšší 

konkurenceschopnosti regionální ekonomiky a posiluje i inovativní činnosti ve firmách.   

Cíli ICUK jsou vedle podpory inovací pro vyšší konkurenceschopnost podniků i podpora podnikání pro vznik 

nových firem a start-upů či podpora transferu znalostí z výzkumných organizací a vysokých škol do firem.  

K naplňování těchto cílů využívá inovačních voucherů, networkingu a poradenství v oblasti dotací, podnikání, 

financování a inovací. 
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Krajská hospodářská komora (KHK ÚK) a okresní hospodářské komory (OHK) [18] 

OHK v Ústeckém kraji v čele s KHK ÚK sdružují a hájí zájmy místních podnikatelů. Pomáhají jim při podnikání, 

pořádají různé semináře a konference na témata, která jsou pro podnikatele aktuální za účelem zvyšování jejich 

konkurenceschopnosti. 

Tabulka 6: Počet firem a aktivních členů Hospodářské komory České republiky 

Okres Počet firem, které HK reprezentuje Počet aktivních členů HK 

Most 23 312  207 

Ústí n. L. 28 580  77 

Děčín 27 922  122 

Chomutov 23 703  113 

Litoměřice 26 654  73 

Teplice 25 834  76 

Louny 17 873  70 

Celkem 173 878 738 

Zdroj: [44], vlastní zpracování 2016 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) 

Jedním ze záměrů UJEP je neustálé rozvíjení spolupráce s podniky, která bude efektivní pro obě strany. Z tohoto 

důvodu UJEP vytvořila webovou stránku, která je přehledem nabídek spolupráce pro podniky. Stránky mají dvě 

sekce – v první z nich firmy naleznou kontakty na osoby z UJEP, se kterými si mohou domluvit spolupráci a v druhé 

pak mohou firmy zdarma zveřejnit základní informace o společnosti a konkrétní formu spolupráce s kontaktní 

osobou, na kterou se následně mohou studenti obracet.  

1.1.3.4 Vyhodnocení 

Ústecký kraj nedosahuje počtu ekonomických subjektů na 1000 obyvatel ani celorepublikového průměru. 

V meziročním 2010/2015 srovnání sice vykazuje nárůst těchto subjektů, avšak nedosahuje takového tempa růstu 

jako celorepublikový průměr. Růst počtu registrovaných ekonomických subjektů na 1000 obyvatel v Ústeckém 

kraji byl způsoben růstem ek. subjektů v okresech Ústí n. L., Louny, Most a Chomutov. V ostatních okresech došlo 

k poklesu. Mezi fyzickými osobami převažovali živnostníci. Mezi právnickými osobami obchodní společnosti. 

Rozložení počtu podnikatelských subjektů na tisíc obyvatel dle okresů je celkově vyrovnané. Vývoj počtu fyzických 

osob je taktéž téměř vyrovnaný ve všech okresech. Mezi jednotlivými okresy je patrný částečný rozdíl v oblasti 

podnikání. Okres Louny je více zemědělsky orientovaný a celkový počet firem a i průmyslových firem je menší 

oproti jiným okresům. Sektor malých a středních podnikatelů je zastoupen méně v porovnání s celorepublikovým 

průměrem a jednotlivými kraji ČR 

1.1.4 Vyhodnocení 

Ekonomická výkonnost Ústeckého kraje v přepočtu na obyvatele se nachází pod republikovým průměrem, avšak 

HDP/obyvatele každoročně roste. Mzdová úroveň se postupně přibližuje k celorepublikovému průměru. V počtu 

ekonomických subjektů na 1000 obyvatel nedosahuje Ústecký kraj ani celorepublikového průměru, i přes to, že 

jejich počet meziročně roste. Sektor malých a středních podnikatelů je zastoupen méně v porovnání 

s celorepublikovým průměrem a jednotlivými kraji ČR  
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1.2 Infrastruktura Ústeckého kraje 

Kapitola se zabývá technickou a dopravní infrastrukturou, která je ve vztahu k podnikání a průmyslu významná. 

Informace byly čerpány z dokumentu s nejnovějšími informacemi „Územně analytické podklady Ústeckého kraje 

3. úplná aktualizace – 2015“. Závěry z popisu těchto oblastí jsou uvedené v podobě dílčích SWOT analýz níže. 

Současně se kapitola dotýká i tématu dopravní obslužnosti, která je podrobně zpracována v Plánu dopravní 

obslužnosti Ústeckého kraje na období 2012 – 2016.  

1.2.1 Technická infrastruktura 

1.2.1.1 Současný stav 

Ústecký kraj disponuje dostatečnou technickou infrastrukturou, kterou lze využít pro podnikání, zahrnující vedení 

a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, jako jsou vodovody, vodojemy, kanalizace, 

čistírny odpadních vod (ČOV), stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetická vedení, 

komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě  

a produktovou infrastrukturou (produktovody).  

1.2.1.2 SWOT - Infrastruktura 

Tabulka 7: SWOT analýza - Veřejná technická infrastruktura – vybrané údaje, které se váží k hospodářství 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Hustá síť veřejných vodovodů Absence kanalizace a ČOV v menších obcích 

Přebytky zdrojů pitné vody (podzemních  
i povrchových) 

Značné zatížení prostředí Mostecké pánve vysokou 
hustotou technických zařízení pro výrobu a přenos 
energií 

Plošné pokrytí území kraje vysokotlakými plynovody  

Velké elektroenergetické zdroje   

Rozšířený systém centrálního zásobování teplem   

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Využívání dotací z Evropských fondů, např. za účelem 
dobudování sítě veřejných kanalizací a ČOV 

Nedostatek finančních prostředků na dobudování sítě 
kanalizace napojené na ČOV a obecně na rekonstrukci 
technické infrastruktury 

Vyšší využívání „zbytkového“ tepla při výrobě 
elektrické energie 

Pokračující znečišťování vodních toků v případě 
nerealizování dobudování kanalizace napojené  
na ČOV v daných oblastech 

Vývoj technologií tepelných elektráren (zvyšování 
energetické účinnosti a omezování nežádoucích vlivů 
na životní prostředí) 

Nutné změny systémů centrálního zásobování teplem 
na základě předpokládaného snižování těžby hnědého 
uhlí a možné zvyšování cen 

Zdroj: [5] - Územně analytické podklady Ústeckého kraje 3. Úplná aktualizace 2015 
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1.2.1.3 Vyhodnocení  

Stav veřejné technické infrastruktury a její případné slabé stránky či hrozby nijak neomezují rozvoj průmyslu 

a podnikání. Nejedná se tedy o oblast, které by se měla věnovat samostatná pozornost při navrhování 

strategických cílů a opatření pro podporu podnikání a průmyslu. Stav veřejné technické infrastruktury je obecně 

silnou stránkou pro rozvoj podnikání a průmyslu.  

1.2.2 Dopravní infrastruktura  

1.2.2.1 Současný stav 

Ústecký kraj disponuje dopravní infrastrukturou, která rovnoměrně pokrývá celé území kraje. Stav dopravní 

infrastruktury byl taktéž analyzován v dokumentu „Územně analytické podklady Ústeckého kraje 3. úplná 

aktualizace – 2015“. Východní částí území Ústeckého kraje prochází ve směru server-jih IV. Transevropský 

multimodální koridor sítě TEN-T vedený v ose Berlín – Praha – Budapešť – Istanbul s návazností na evropské sítě 

a trhy.  Závěry z popisu této oblasti jsou uvedené v podobě SWOT analýzy a zmiňované slabé stránky či hrozby 

nijak neomezují rozvoj průmyslu a podnikání. 

Silniční infrastruktura 

V Ústeckém kraji jsou následující silnice v úplné či částečné realizaci:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dálnice D6: Praha (D 0) - M. Přítočno (I/61) - Nové Strašecí; Karlovy Vary (I/20) - Sokolov - Jesenice (I/21) - 

Cheb (I/21)  

o Lubenec – I. etapa obchvatu,  

o Petrohrad – Lubenec.  

- Dálnice D7: Praha (D 0) - Makotřasy (I/61) – Knovíz; Bítozeves - Žíželice (I/27) - Chomutov (I/13) 

o Postoloprty – mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Bitozeves, 

o zkapacitnění Chlumčan, 

o zkapacitnění obchvatu Loun, 

o zkapacitnění obchvatu Postoloprt, 

o zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce 
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- Dálnice D8: Praha (D 0) - Nová Ves (I/16) - Lovosice (I/15, I/30) - Bílinka (I/8); Řehlovice (D 63) - Chlumec 

(I/30) - Knínice (I/13) - Petrovice – Německo 

o Lovosice – Řehlovice. 

- Silnice I/6: Praha (R1) - M. Přítočno (I/61) - Řevničov (I/16) - Bukov (I/27) - Karlovy Vary (I/13) - Sokolov - 

Jesenice (I/21) - Cheb (I/21) - Pomezí - Německo 

- Silnice I/7 vč. R7: Praha (R1) - Makotřasy (I/61) - Slaný (I/16) - Louny (I/28) - Žíželice (I/27) - Chomutov 

(I/13) - Hora sv. Šebestiána – Německo 

- Silnice I/9: Praha-Zdiby (D 8) - Mělník (I/16) - Jestřebí (I/38) - Zahrádky u Č. L. (I/15) - Česká Lípa - Nový 

Bor, Svor (I/13) - Rumburk – Německo 

o přeložka Lesná, 

o obchvat Studánky. 

- Silnice I/13: Karlovy Vary (I/6) - Ostrov (I/25) - Chomutov (I/7) - Most (I/15, I/27) - Teplice (I/8) - Chlumec 

(I/30) - Knínice (D 8) - Děčín (I/62) - Nový Bor, Svor (I/9) - Bílý Kostel n/N (I/35) - Liberec (I/35, I/14) - 

Habartice – Polsko 

o MÚK Třebušice, 

o křižovatka Vernéřov, 

o obchvat Klášterce nad Ohří, 

o obchvat Bíliny, 

o obchvat Trnovan (Teplice) (studie), 

o zkapacitnění silnice Klášterec nad Ohří – Chomutov (studie), 

o přeložka silnice, Folknářská spojka Děčín – Ludvíkovice (studie), 

o okružní křižovatka (OK) Benešovská, Děčín, 

o Kladrubská spojka, 

o Děčín – Manušice. 

- Silnice I/15: Most (I/27) - Skršín (I/28) - Lovosice (D 8, I/8, I/30) - Litoměřice - Zahrádky u Č. Lípy (I/9) 

o Kozly – Libčeves – Granátka, 

o obchvat Liběšice 

- Silnice I/27: Dubí (I/8) - Litvínov - Most (I/13, I/15) - Žíželice (I/7) - Žatec - Bukov (I/6) - Plzeň (I/20, I/26) - 

Klatovy (I/22) - Železná Ruda – Německo 

o obchvat a přemostění Žiželice, 

o obchvat a přemostění Chomutovky – Velemyšleves, 

o Žiželice – MÚK R6 Kolešov (studie), 

o Most – Litvínov. 

- Silnice I/62: Ústí nad Labem (I/30) - Děčín (I/13) - Hřensko – Německo 

o Děčín – Vilsnice, 

o Děčín – Hřensko (studie).  

Vazba výše uvedené dálnice a silnice na průmyslové zóny je uvedena v kapitole 1.3 Rozvojové zóny. 

 

 

 

 

 



37 

 

Železniční infrastruktura 

Na území Ústeckého kraje je hlavní železniční tepnou I. tranzitní železniční koridor (tratě č. 089, 090 - součást 

transevropské železniční sítě pro kombinovanou dopravu TERFN) a výhledově vysokorychlostní trať (v PÚR ČR 

2008 – koridor VR1). V podélné ose západ – východ s návaznostmi na sousední kraje Karlovarský a Liberecký má 

rozhodující význam celostátní dvojkolejná elektrizovaná trať č. 130 – součást transevropské železniční sítě 

pro kombinovanou dopravu TERFN (v PÚR ČR 2008 – 

koridor konvenční železnice ŽD3). Doplňujícími 

železničními osami v návaznosti na ostatní sousední kraje 

a hlavní město Praha jsou tratě č. 072 a 073 Děčín – 

Nymburk – Kolín – součást transevropské železniční sítě 

pro kombinovanou dopravu TERFN (v PÚR ČR 2008 – 

koridor CE-61). Tyto tratě jsou doplněny celostátními 

železničními tratěmi č. 080, 081, 088, 097, 110, 113, 120, 

123, 126, 130, 131, 134, 135, 137, 140.6  

Nově plánována vysokorychlostní železniční trať Drážďany 

– Praha (viz Obrázek vlevo) se zabývá přeshraničním 

úsekem mezi Heidenau (Německo), Ústí nad Labem  

a Litoměřicemi (ČR). Trať bude sloužit osobní i nákladní 

dopravě, zvýší se tak kapacita pro nákladní dopravu a sníží 

se hlukové a dopravní zatížení v labském údolí.  Nové 

železniční spojení bude navrženo v kategorii M 230 podle 

klasifikace společnosti Deutsche Bahn, která umožňuje 

maximální rychlost provozu 120 km/h pro nákladní 

dopravu a až 230 km/h pro osobní vlaky. Podle dopravní studie zpracované společností Deutsche Bahn zkrátí nová 

trať dobu jízdy mezi Drážďany a Ústím nad Labem o 12 % pro nákladní vlaky a o téměř dvě třetiny pro osobní 

dopravu.7 Díky vystavení nové vysokorychlostní tratě navíc dojde k přetrasování dálkových vlaků osobní dopravy 

na novou infrastrukturu a vznikne tak na původní infrastruktuře dodatečná kapacita, která bude využita 

pro nákladní a příměstskou dopravu. 

Vodní infrastruktura 

Součástí IV. TEMK sítě TEN-T procházející Ústeckým krajem je řeka Labe, od říčního kilometru 102,2 Chvaletice 

po státní hranici se SRN zařazená mezi dopravně využívané vodní cesty (zákon č. 114/195 Sb., o vnitrozemské 

plavbě). Od roku 1997, kdy ČR podepsala Evropskou dohodu o hlavních vnitrozemských vodních cestách 

mezinárodního významu (AGN) je Labe v označení E20 součástí hlavních vnitrozemských vodních cest. Labe  

je tedy pro ČR i pro Ústecký kraj zásadním spojením se sítí západoevropských vodních cest, umožňujících přes SRN 

zpřístupnění a napojení států Beneluxu, severní Francie a návaznosti na významné přímořské přístavy. Labská 

vodní cesta (v PÚR 2008 – koridor VD1) zajišťuje funkci IV. Transevropského multimodálního koridoru vedoucího 

Ústeckým krajem.5 

 

                                                           
6Zdroj [5]: Územně analytické podklady Ústeckého kraje – 3. Úplná aktualizace 2015 
7 Zdroj [39]: Nové železniční spojení Drážďany – Praha Východní/Východostředomořský koridor sítě TEN-T -  
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1.2.2.2 SWOT 

Tabulka 8: SWOT analýza - Veřejná dopravní infrastruktura  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Existence celostátní železnice (trať č. 089, 090), která je 
zároveň součástí IV. tranzitního koridoru 

Nedokončená výstavba železničního koridoru VR1 

Existence dálnice D8 (a dalších významných komunikací 
nadregionálního významu), která je zároveň součástí IV. 
tranzitního koridoru 

Stále nedokončený celý úsek D8 

Dobrá dopravní dostupnost do hlavního města Praha Zatížení obcí emisemi a hlukem v okolí hlavních tahů 

Labská vodní cesta (v PÚR 2008 – koridor VD1) 
zajišťující funkci IV. Transevropského multimodálního 
koridoru vedoucího Ústeckým krajem. 

Zatížení silnic intenzivní tranzitní kamionovou 
dopravou 

 
Špatný technický stav řady silnic II. a III. Třídy  
i místních komunikací 

 Nedostatečné kapacity statické dopravy ve městech 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Dostavění dálnic D6, D7 a D8 a silnic I/6, I/7, I/9, I/13, 
I/15, I/27, I/62 

Nedostavění dálnic D6, D7 a D8 a silnic I/6, I/7, I/9, 
I/13, I/15, I/27, I/62 i železničního koridoru VR1 

Dostavění vysokorychlostní železniční trati (v Politice 
územního rozvoje ČR 2008 – koridor VR1) 

Další nárůst intenzity dopravy na komunikacích 

Nová vysokorychlostní železniční trať Drážďany – Ústí 
nad Labem – Praha pro osobní i nákladní dopravu 

Další nárůst tranzitní kamionové dopravy 

Přetrasování dálkových vlaků osobní dopravy na novou 
infrastrukturu, na původní infrastruktuře vznikne 
dodatečná kapacita pro nákladní dopravu 

 

Vytvoření a plné zprovoznění integrovaného 
dopravního systému Ústeckého kraje  

 

Zdroj: [5] - Územně analytické podklady Ústeckého kraje 3. Úplná aktualizace 2015 

 

1.2.2.3 Dopravní obslužnost 

Dopravní obslužnost je řešena Ústeckým krajem prostřednictvím Odboru dopravy a silničního hospodářství, jehož 

součástí je i Oddělení dopravní obslužnosti kraje. 

Stále aktuálním dokumentem, který řeší dopravní obslužnost kraje je Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 

pro období 2012 – 2016, který byl vytvořen v roce 2011. Dokument představuje koncepční a řídící dokument 

pro veřejnou osobní dopravu, který byl zpracován podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a změně dalších zákonů.  

Na území Ústeckého kraje funguje integrovaný dopravní systém veřejné hromadné dopravy osob v regionu. 

Zavedením tohoto systému byl sledován záměr harmonizace provozu regionální, příměstské a městské hromadné 

dopravy, optimalizace a koordinace podsystémů veřejné hromadné osobní dopravy, jako jsou dráhy a autobusy, 

za pomoci přestupného jednotného tarifu, koordinovaných jízdních řádů a multimodálních terminálů, tak 



39 

 

i integrace individuální a veřejné dopravy. Byl rovněž zaveden zónově-relační integrovaný tarif, jehož smyslem 

bylo usnadnit dopravy hromadnými prostředky cestujícím optimalizací dopravy nebo např. možností cestovat 

na jednu jízdenku dopravními prostředky několika dopravců. Na území kraje momentálně funguje systém 

železničních linek RegioTakt, který je dotovaný Ústeckým krajem.8 

Dopravní obslužnost je v kraji zajištěna a dále je řešena dle konkrétních požadavků firem, měst/obcí a případných 

dalších stakeholderů na potřebné dopravní úseky. 

Mapa dopravní obslužnosti Ústeckého kraje je Přílohou č. 1 tohoto dokumentu. 

1.2.2.4 Vyhodnocení 

Stav veřejné dopravní infrastruktury je pro potřeby podnikání a průmyslu vyhovující. Především silniční síť hustě 

pokrývá dopravní spojení mezi velkými městy v kraji, spojení menších obcí do spádových měst a současně 

dostatečně řeší napojení kraje na okolí. Dopravní infrastruktura tedy není pro rozvoj podnikání a průmyslu 

limitujícím faktorem, ale spíše příležitostí v případě dobudování výše zmíněných dopravních staveb.  

Pro další rozvoj podnikání a průmyslu jsou důležité uvedené příležitosti především v dalším rozvoji silniční sítě 

(viz výše uvedené stavby), čímž se přispěje k ještě kvalitnějšímu vnitřnímu spojení lokalit kraje a napojení kraje 

na okolní regiony a státy a zajišťování dopravní obslužnosti dle potřeb zaměstnavatelů a zaměstnanců v Ústeckém 

kraji. 

1.2.3 Vyhodnocení 

Technická i dopravní Infrastruktura Ústeckého kraje jsou pro potřeby podnikání a průmyslu vyhovující  

a nepředstavují limitující faktor pro rozvoj podnikání a průmyslu.  

Slabé stránky či hrozby veřejné technické infrastruktury nijak neomezují rozvoj podnikání a průmyslu a naopak  

a nejedná se o tedy o oblast, které by se měla věnovat samostatná pozornost při navrhování strategických cílů  

a opatření pro podporu podnikání a průmyslu.  

Veřejná dopravní infrastruktura Ústeckého kraje se může pyšnit hustou sítí pokrývající dopravní spojení mezi 

velkými městy kraje. Její plánovaný rozvoj a zajišťování dopravní obslužnosti dle potřeb zaměstnavatelů  

a zaměstnanců napomůže i rozvoji podnikání a průmyslu v Ústeckém kraji.  

  

                                                           
8 Zdroj [5]: Územně analytické podklady Ústeckého kraje – 3. úplná aktualizace 2015 
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1.3 Rozvojové plochy 

Pro další rozvoj podnikání jsou důležité plochy využitelné pro podnikatelské aktivity. Pro účely této Strategie byly 

rozvojové plochy rozdělené na průmyslové zóny a ostatní plochy k podnikání.  

Průmyslové zóny = rozvojové průmyslové zóny, strategické průmyslové zóny 

- Rozvojové průmyslové zóny – významné rozvojové zóny, které jsou sledovány v rámci územně 

plánovacích dokumentací obcí/měst. Obecně je pak průmyslová zóna vysvětlována jako ucelený soubor 

kompaktních univerzálních objektů vhodných pro lehkou, hygienicky nezávadnou výrobu s účelně 

vyřešenou dopravou a velkým podílem zeleně mezi jednotlivými objekty.9 Žádná bližší specifikace  

pro rozvojovou průmyslovou zónu není stanovena. Pro potřeby této Strategie byla využita data z databáze 

Invest-UK Ústeckého kraje.  

- Strategické průmyslové zóny – výměra zóny minimálně 200 ha nebo výměra nejméně 100 ha, kdy je zóna 

realizována v zastavěném, ale nevyužívaném území (brownfield). Dále jsou to rovněž zóny připravované 

pro významného či vážného investora, který se zaváže k realizaci významné výše investice a s tím  

i k vytvoření určitého počtu pracovních míst.10  

Ostatní plochy k podnikání = nájemní haly, brownfieldy a další plochy (cca od 200 m2) mimo průmyslové zóny 

Dopravní obslužnost jednotlivých zón byla zjišťována z webových stránek Ředitelství silnic a dálnic ČR a ze stránek 

Českých drah. 

1.3.1 Současný stav 

V Ústeckém kraji nabídka volných (tj. neobsazených) rozvojových ploch využitelných pro podnikatelské aktivity 

převyšuje poptávku. Stav za jednotlivé okresy přehledně zobrazuje Tabulka 9 níže.  

Níže uvedená data byla získána z databáze investičních příležitostí Invest-UK v říjnu 2015. Tato data byla 

poskytnuta jednotlivými obcemi, na jejichž území se průmyslová zóna nachází. Na území Ústeckého kraje je 

celkem vymezeno 2411 průmyslových zón, včetně strategických průmyslových zón. Strategické průmyslové zóny 

(SPZ) se v Ústeckém kraji nacházejí dvě z celkového počtu 5 SPZ v ČR, a to – Strategická průmyslová zóna Triangle 

(Žatec, okres Louny) a Strategická průmyslová zóna Joseph (Most, okres Most). 

  

                                                           
9 Zdroj [40]: Průmyslové zóny http://www.prumyslove-zony.cz/blog/prumyslove-zony-53 
10 Zdroj [13]:  CZECH INVEST Agentura pro podporu podnikání a investic 
11 číslo nemusí být konečné z výše uvedených specifikací průmyslových zón (Územně analytické podklady Ústeckého kraje uvádějí hodnotu 14, rok 2011) 



41 

 

Tabulka 9: Počet a rozloha volných rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity dle okresů ÚK 

Okres Typ Celkový počet ploch Rozloha celkem m2 

Děčín 

Brownfield 32 314 226 

Průmyslová zóna 4 251 400 

Nájemní haly + Ostatní 15 309 094 

Chomutov 

Brownfield 4 1 559 177 

Průmyslová zóna 5 1 378 00012 

Nájemní haly + Ostatní 6 32 777 

Litoměřice 

Brownfield 20 510 921 

Průmyslová zóna 3 1 150 000 

Nájemní haly + Ostatní 21 230 486 

Louny 

Brownfield 14 286 434 

Průmyslová zóna13 4  1 620 000 

Nájemní haly + Ostatní 8 164 797 

Most 

Brownfield 16 1 695 620 

Průmyslová zóna14 3 1 418 000 

Nájemní haly + Ostatní 20 145 821 

Teplice 

Brownfield 10 100 461 

Průmyslová zóna 1 77 000 

Nájemní haly + Ostatní 12 86 474 

Ústí nad Labem 

Brownfield 2 321 000 

Průmyslová zóna 4 639 600 

Nájemní haly + Ostatní 11 61 526 

Okres Celkový počet ploch Rozloha celkem m2 

Děčín 51 874 720 

Chomutov 15 2 969 954 

Litoměřice 44 1 891 407 

Louny 26 2 071 231 

Most 39 3 259 441 

Teplice 23 263 935 

Ústí nad Labem 17 1 022 126 

CELKEM  215 12 352 814 

Zdroj: [6] – Portál investice v ÚK, vlastní zpracování dat, 2016 

  

                                                           
12 V případě, že nebyla u PZ zjištěna velikost obsazené plochy, byla do velikosti volné plochy započítána celková rozloha plochy 
13 vč. Strategické průmyslové zóny Triangle (1 075 000 m2) 
14 vč. Strategické průmyslové zóny Joseph (1 340 000 m2) 
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Tabulka 10 zobrazuje celkový počet a rozlohu volných rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v Ústeckém 

kraji rozdělenou na brownfieldy, průmyslové zóny a nájemní haly spolu s ostatními plochami. Volné plochy 

v průmyslových zónách tvoří téměř 53 % a brownfieldy 39 %. 

Tabulka 10: Celkový počet a rozloha volných rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity za ÚK 

Typ Celkový počet ploch Rozloha celkem m2 

Brownfield 98 4 787 839 

Průmyslová zóna 24 6 534 000 

Nájemní haly + Ostatní 93 1 030 975 

Zdroj: [6] - Portál investice v ÚK, vlastní zpracování dat, 2016 

Rozvojové plochy pro podnikatelské aktivity (tj. průmyslové zóny a ostatní plochy k podnikání) jsou rozložené 

s lokálními výkyvy. Nadprůměrně velká rozloha podnikatelských ploch je v okrese Louny a Most, což je dáno 

velkými SPZ - Triangle a Joseph. Okres Teplice disponuje pouze 2 % rozvojových ploch pro podnikání.  

Graf 26: Rozloha volných rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v okresech Ústeckého kraje 

 

Zdroj: [6] - Portál investice v ÚK, vlastní zpracování dat, 2016 
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Rozmístění průmyslových zón včetně SPZ je uveden na Obrázku 1 níže. Identifikace průmyslových zón jednotlivých 

okresů dle parametrů jako je rozloha a volná kapacita zóny, počet zaměstnanců a počet podnikatelských subjektů 

působících v dané zóně, technická a dopravní infrastruktura, je uvedena v Tabulkách níže. 

Obrázek 1: Rozmístění průmyslových zón v jednotlivých okresech Ústeckého kraje 

 

Zdroj: [6] -  Portál investice v ÚK, vlastní zpracování dat, 2016 
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Nejvíce průmyslových zón je umístěno v okrese Chomutov, jejichž plochy jsou zajištěné technickou i dopravní infrastrukturou vyhovující investorům, viz Tabulka 12 níže. Čtyři průmyslové zóny jsou umístěné také v okresech Louny, Ústí nad Labem a 

Děčín. V Okrese Teplice se nachází pouze jedna průmyslová zóna o rozloze 77 ha, která je z více než z 90 % zaplněna. 

Tabulka 11: Identifikace průmyslových zón v okrese Děčín 

 Zdroj: [6] - Portál investice v ÚK, vlastní zpracování dat, 2016 

Dopravní infrastruktura: 

I/9: Praha-Zdiby (D 8) - Mělník (I/16) - Jestřebí (I/38) - Zahrádky u Č.L.(I/15) - Česká Lípa - Nový Bor, Svor (I/13) - Rumburk – Německo 

I/13: Karlovy Vary (I/6) - Ostrov (I/25) - Chomutov (I/7) - Most (I/15, I/27) - Teplice (I/8) - Chlumec (I/30) - Knínice (D 8) - Děčín (I/62) - Nový Bor, Svor (I/9) - Bílý Kostel n/N (I/35) - Liberec (I/35, I/14) - Habartice - Polsko 

I/62: Ústí nad Labem (I/30) - Děčín (I/13) - Hřensko – Německo 

II/261: Liběchov – Štětí – Polepy – Litoměřice – Libochovany – Střekov – Velké Březno – Děčín 

II/262: Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Žandov – Česká Lípa – Zákupy 

II/263: Kravaře (okres Česká Lípa) – Žandov – Česká Kamenice – Rybniště – Krásná Lípa – Rumburk – Jiříkov – Německo 

II/266: Německo -Lobendava – Šluknov – Rumburk  

                                                           
15 možnost rozšíření až na 70 ha 
16 Informace za dva investory. Ostatní prozatím pozemky zakoupili - v roce 2015. 

Okres Děčín  

Identifikace průmyslové zóny 

Rozloha 
(ha) 

Obsazenost 
(ha) 

Podnikatelské 
subjekty 
(počet) 

Zaměstnanci 
(počet) 

Technická infrastruktura Dopravní infrastruktura 

Pitná 
voda 

Užitková 
voda 

Elektřina Kanalizace 
Rozvody 

plnu 
Datové sítě Silniční Železniční Letecká Vodní Přeshraniční spojení 

Rumburk 2915 22 4 89616 × √ √ √ √ √ Silnice I/9, II/263, II/266 
Železniční stanice 
Rumburk - 3 km 

Letiště Drážďany - 75 km 
Letiště Václava Havla 
Praha - 130 km 

Labe – Děčín – 
45 km  

Hraniční přechod Rumburk/ 
Neugersdorf – 4,3 km  
Hraniční přechod Rumburk/ 
Seifhennersdorf – 2,5 km (do 7,5 
t + BUS) 

Děčín VIII –  
Dolní Oldřichov 

2,36 1,21 nezjištěno nezjištěno √ × √ √ √ × 
Silnice I/13, I/62, II/261, 
II/262 

Železniční stanice Děčín – 
Hlavní nádraží – 2 km 

Letiště Drážďany - 87 km 
Letiště Václava Havla 
Praha - 120 km 

Labe – Děčín – 
4 km 

Hraniční přechod Hřensko/Smilka 
-  20 km (do 3,5 t + BUS)  
Hraniční přechod Děčín/Bad 
Schandau (železniční) 
Hraniční přechod Krásný 
Les/Breitenau – 27,5 km 
Hraniční přechod 
Petrovice/Bahretal – 22 km 

Křešice  4,36 0 0 0 √ × √ √ √ × 
Silnice I/13, I/62, II/261, 
II/262 

Železniční stanice Děčín – 
Hlavní nádraží – 5,5 km 
Železniční stanice Křešice 
u Děčína – 1 km 

Letiště Drážďany - 94 km 
Letiště Václava Havla 
Praha - 90 km 

Labe – Děčín – 
2 km 

Hraniční přechod Hřensko/Smilka 
-  18 km (do 3,5 t + BUS)  
Hraniční přechod Děčín/Bad 
Schandau (železniční) 
Hraniční přechod Krásný 
Les/Breitenau – 35 km 
Hraniční přechod 
Petrovice/Bahretal – 28 km 

Průmyslová 
zóna Šluknov 

12,63 nezjištěno nezjištěno nezjištěno √ √ √ √ √ √ 
Silnice I/13, I/62, II/261, 
II/262 

Průmyslová zóna se 
nachází za železniční tratí 

Letiště Drážďany - 71 km 
Letiště Václava Havla 
Praha - 142 km 

Labe – Děčín – 
53 km 

Hraniční přechod 
Rožany/Hohberg – 4 km (do 3,5 t 
+ BUS) 
Hraniční přechod 
Jiříkov/Ebersbach – 9 km (do 3,5 t 
+ BUS) 
Hraniční přechod 
Jiříkov/Neugersdort – 11 km (do 
3,5 t + BUS) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lib%C4%9Bchov
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bt%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polepy_%28okres_Litom%C4%9B%C5%99ice%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Litom%C4%9B%C5%99ice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libochovany
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem-St%C5%99ekov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_B%C5%99ezno
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1ov_nad_Plou%C4%8Dnic%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDandov
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_L%C3%ADpa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kupy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krava%C5%99e_%28okres_%C4%8Cesk%C3%A1_L%C3%ADpa%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDandov
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_Kamenice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rybni%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sn%C3%A1_L%C3%ADpa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumburk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%ADkov
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lobendava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0luknov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumburk
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4479929&y=51.0208953&z=11&q=Hrani%C4%8Dn%C3%AD%20p%C5%99echod%20Rumburk
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4479929&y=51.0208953&z=11&q=Hrani%C4%8Dn%C3%AD%20p%C5%99echod%20Rumburk
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4479929&y=51.0208953&z=11&q=Hrani%C4%8Dn%C3%AD%20p%C5%99echod%20Rumburk
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4479929&y=51.0208953&z=11&q=Hrani%C4%8Dn%C3%AD%20p%C5%99echod%20Rumburk
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Tabulka 12: Identifikace průmyslových zón v okrese Chomutov 

Zdroj: [6] - Portál investice v ÚK, vlastní zpracování dat, 2016 

Dopravní infrastruktura: 

D7: Praha (D 0) - Makotřasy (I/61) – Knovíz; Bítozeves - Žíželice (I/27) - Chomutov (I/13) 

I/7 vč. R7: Praha (R1) - Makotřasy (I/61) - Slaný (I/16) - Louny (I/28) - Žíželice (I/27) - Chomutov (I/13) - Hora sv. Šebestiána – Německo 

I/13: Karlovy Vary (I/6) - Ostrov (I/25) - Chomutov (I/7) - Most (I/15, I/27) - Teplice (I/8) - Chlumec (I/30) - Knínice (D 8) - Děčín (I/62) - Nový Bor, Svor (I/9) - Bílý Kostel n/N (I/35) - Liberec (I/35, I/14) - Habartice - Polsko 

II/224: Vejprty – Rusová – Klášterec nad Ohří – I/13 – Mikulovice – Kadaň – Pětipsy – Podbořany – Očihov 

II/251: Jirkov – Havraň – II/250 

II/568: Klášterec nad Ohří – Kadaň – Droužkovice 

Okres 
Chomutov 

Identifikace průmyslové zóny 

Rozloha 
(ha) 

Obsazenost 
(ha) 

Podnikatelské 
subjekty 
(počet) 

Zaměstnanci 
(počet) 

Technická infrastruktura Dopravní infrastruktura 

Pitná 
voda 

Užitková 
voda 

Elektřina Kanalizace 
Rozvody 

plnu 
Datové sítě Silniční Železniční Letecká Lodní Přeshraniční spojení 

Industriální 
park Verne 
Klášterec nad 
Ohří 

142 126 16 2 214 √ √ √ √ √ √ 
 Silnice I/13, II/224, 
II/568 

Železniční stanice 
Klášterec nad Ohří – 4 km 

Letiště Drážďany – 160 km 
Letiště Václava Havla Praha 
-  96 km 
Letiště Karlovy Vary – 48 
km  

Labe – 
Lovosice – 
73 km 

Hraniční přechod Vejprty/ 
Bärenstein – 23 km (do 7,5 t) 
Hraniční přechod Kalek/ Rübenau – 
38 km (do 3,5 t); Hraniční přechod 
Hora Sv. Šebestiána/Reitzenhain – 
35 km ;Hraniční přechod Boží 
Dar/Oberwiesenthall – 33 km (do 
3,5 t + BUS) 

Průmyslová 
zóna Kadaň 
Královský vrch 

81 nezjištěno 9 nezjištěno √ √ √ √ √ √ 
Silnice I/13, II/224, 
II/568 

Železniční stanice Kadaň-
Prunéřov – 5 km 

Letiště Drážďany – 160 km 
Letiště Václava Havla Praha 
-  100 km 
Letiště Karlovy Vary – 50 
km 

Labe – 
Lovosice – 
73 km 

Hraniční přechod Vejprty/ 
Bärenstein – 25 km (do 7,5 t) 
Hraniční přechod Kalek/ Rübenau – 
36 km (do 3,5 t) 
Hraniční přechod Hora Sv. 
Šebestiána/Reitzenhain – 27 km  
Hraniční přechod Boží 
Dar/Oberwiesenthall – 39 km (do 
3,5 t + BUS) 

Průmyslová 
zóna Nové 
Spořice 

18 5 1 520 √ √ √ √ √ × 
 Dálnice D7  
 Silnice I/7, I/13, 
II/251, II/568, II/607 

Železniční stanice 
Chomutov – 4 km 

Letiště Drážďany – 145 km 
Letiště Václava Havla Praha 
-  83 km 
Letiště Karlovy Vary – 60 
km  

Labe – 
Lovosice – 
69 km 

Hraniční přechod Vejprty/ 
Bärenstein – 34 km (do 7,5 t) 
Hraniční přechod Kalek/ Rübenau – 
21 km (do 3,5 t) 
Hraniční přechod Hora Sv. 
Šebestiána/Reitzenhain – 18 km  
Hraniční přechod Boží 
Dar/Oberwiesenthall – 50 km (do 
3,5 t + BUS) 

Průmyslová 
zóna Vrskmaň 

4 1,2 3 nezjištěno √ √ √ √ × ×  Silnice I/13, II/251 
Železniční stanice Jirkov 
zastávka – 6 km  

Letiště Drážďany – 138 km 
Letiště Václava Havla Praha 
-  85 km 
Letiště Karlovy Vary – 73 
km 

Labe – 
Lovosice – 
51 km 

Hraniční přechod Kalek/ Rübenau – 
20 km (do 3,5 t) 
Hraniční přechod Hora Sv. 
Šebestiána/Reitzenhain – 32 km  

Průmyslový a 
logistický park 
Málkov 

25 0 0 0 √ √ √ √ √ √  Silnice I/13 
Železniční stanice Málkov 
– do 1 km  

Letiště Drážďany – 148 km 
Letiště Václava Havla Praha 
-  85 km 
Letiště Karlovy Vary – 56 
km 

Labe – 
Lovosice – 
62 km 

Hraniční přechod Vejprty/ 
Bärenstein – 33 km (do 7,5 t) 
Hraniční přechod Kalek/ Rübenau – 
25 km (do 3,5 t) 
Hraniční přechod Hora Sv. 
Šebestiána/Reitzenhain – 21 km  
Hraniční přechod Boží 
Dar/Oberwiesenthall – 46 km (do 
3,5 t + BUS) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vejprty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1terec_nad_Oh%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/13
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikulovice_%28Kl%C3%A1%C5%A1terec_nad_Oh%C5%99%C3%AD%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kada%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Btipsy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podbo%C5%99any
https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Dihov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jirkov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Havra%C5%88
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Silnice_II/250&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1terec_nad_Oh%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kada%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drou%C5%BEkovice
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Tabulka 13: Identifikace průmyslových zón v okrese Litoměřice 

Okres  
Litoměřice 

Identifikace průmyslové zóny 

Rozloha 
(ha) 

Obsazenost 
(ha) 

Podnikatelské 
subjekty 
(počet) 

Zaměstnanci 
(počet) 

Technická infrastruktura Dopravní infrastruktura 

Pitná 
voda 

Užitková 
voda 

Elektřina Kanalizace 
Rozvody 

plnu 
Datové sítě Silniční Železniční Letecká Lodní Přeshraniční spojení 

Lovosice – 
Průmyslová 
zóna II 

32 0 0 0 √ √ √ √ √ √ 
Přímo napojená dálničním 
přivaděčem na dálnici D8, 
Silnice I/15, II/247 

Železniční zastávka 
Lovosice – 2,5 km 

Letiště Drážďany – 110 km 
Letiště Václava Havla Praha -  
70 km 

Labe – Lovosice – 
0 km 

Hraniční přechod Krásný 
Les/Breitenau – 60 km 
 

Průmyslové a 
logistické 
centrum 
Lovosice 

120 70 3 nezjištěno √ √ √ √ √ √ 
Přímo napojená dálničním 
přivaděčem na dálnici D8, 
Silnice I/15, II/247 

Železniční zastávka 
Lovosice – 1,7 km 

Letiště Drážďany – 110 km 
Letiště Václava Havla Praha -  
70 km 

Labe – Lovosice – 
0 km 

Hraniční přechod Krásný 
Les/Breitenau – 60 km 
 

Průmyslová 
zóna Štětí 

177 144 4 nezjištěno √ √ √ √ √ √ D8 (15 km), Silnice II/261  
PZ se nachází u 
železniční stanice  

Letiště Drážďany – 140 km 
Letiště Václava Havla Praha -  
65 km 

Labe – Lovosice – 
37 km 

Hraniční přechod Krásný 
Les/Breitenau – 93 km 
 

Zdroj: [6] - Portál investice v ÚK, vlastní zpracování dat, 2016  

 

Dopravní infrastruktura: 

D8: Praha (D 0) - Nová Ves (I/16) - Lovosice (I/15, I/30) - Bílinka (I/8); Řehlovice (D 63) - Chlumec (I/30) - Knínice (I/13) - Petrovice - Německo 

I/15: Most (I/27) - Skršín (I/28) - Lovosice (D 8, I/8, I/30) - Litoměřice - Zahrádky u Č. Lípy (I/9) 

II/247: Lovosice – Radovesice 

II/261: Liběchov – Štětí – Polepy – Litoměřice – Libochovany – Střekov – Velké Březno – Děčín 

 

 

 

 

 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lovosice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radovesice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lib%C4%9Bchov
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bt%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polepy_%28okres_Litom%C4%9B%C5%99ice%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Litom%C4%9B%C5%99ice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libochovany
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem-St%C5%99ekov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_B%C5%99ezno
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn
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Tabulka 14:  Identifikace průmyslových zón v okrese Louny 

Okres Louny 

Identifikace průmyslové zóny 

Rozloha 
(ha) 

Obsazenost 
(ha) 

Podnikatelské 
subjekty 
(počet) 

Zaměstnanci 
(počet) 

Technická infrastruktura Dopravní infrastruktura 

Pitná 
voda 

Užitková 
voda 

Elektřina Kanalizace 
Rozvody 

plnu 
Datové sítě Silniční Železniční Letecká Lodní Přeshraniční spojení 

Průmyslová 
zóna Alpka 

80 68 6 3 500 √ √ √ √ √ √ 
Silnice II/221, II/224, 
II/226  

Železniční stanice 
Podbořany – 3 km 

Letiště Drážďany – 160 km 
Letiště Václava Havla Praha -  
80 km 
Letiště Karlovy Vary – 50 km 

Labe – Lovosice – 
63 km 

Hraniční přechod Hora Sv. 
Šebestiána/ Reitzenhain – 
52 km 
Hraniční přechod Vejprty/ 
Bärenstein – 49 km (do 
7,5 t) 
Hraniční přechod Boží 
Dar/Oberwiesenthall – 
62 km (do 3,5 t + BUS) 

Průmyslová 
zóna Astra 

46 37 10 nezjištěno √ √ √ √ √ × o Silnice I/27, II/250 
Železniční stanice Žatec 
a Žatec západ – 2,3 km 

Letiště Drážďany – 142 km 
Letiště Václava Havla Praha -  
70 km 

o Letiště Karlovy Vary – 70 km 

o Labe – Lovosice – 
59 km 

Hraniční přechod Hora Sv. 
Šebestiána/Reitzenhain – 
39 km 

Průmyslová 
zóna Louny - 
Jihovýchod 

26,4 26,4 9 nezjištěno √ √ √ √ √ √ Silnice I/7, II/229 
Železniční stanice Louny 
střed – 3 km  

Letiště Drážďany – 134 km 
Letiště Václava Havla Praha -  
50 km 
Letiště Karlovy Vary – 95 km 

Labe – Lovosice – 
34 km 

Hraniční přechod Hora Sv. 
Šebestiána/ Reitzenhain – 
53 km 

Strategická 
průmyslová 
zóna Triangle 

364 223 15 2 865 √ √ √ √ √ √ D7, I/7, II/250 
Železniční stanice Žatec 
– 7 km 

Letiště Drážďany – 140 km 
Letiště Václava Havla Praha -  
64 km 
Letiště Karlovy Vary – 80 km 

Labe – Lovosice – 
42 km 

Hraniční přechod Hora Sv. 
Šebestiána/ Reitzenhain – 
38 km 

Zdroj: [6] - Portál investice v ÚK, vlastní zpracování dat, 2016 

 

Dopravní infrastruktura: 

D7: Praha (D 0) - Makotřasy (I/61) – Knovíz; Bítozeves - Žíželice (I/27) - Chomutov (I/13) 

I/7 vč. R7: Praha (R1) - Makotřasy (I/61) - Slaný (I/16) - Louny (I/28) - Žíželice (I/27) - Chomutov (I/13) - Hora sv. Šebestiána – Německo 

I/27: Dubí (I/8) - Litvínov - Most (I/13, I/15) - Žíželice (I/7) - Žatec - Bukov (I/6) - Plzeň (I/20, I/26) - Klatovy (I/22) - Železná Ruda - Německo 

II/221: Svojetín – Blšany – Podbořany – Podbořanský Rohozec přerušení II/222 – Velichov – Ostrov – Hroznětín – Pernink – Německo 

II/224: Vejprty – Rusová – Klášterec nad Ohří – I/13 – Mikulovice – Kadaň – Pětipsy – Podbořany – Očihov 

II/226: II/205 – Lubenec – Vroutek – Podbořany – Pšov 

II/229: Kralovice – Kožlany – Čistá – Rakovník – Krupá – Louny 

II/250: Žatec – D7 – Břvany – I/28 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svojet%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bl%C5%A1any
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podbo%C5%99any
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podbo%C5%99ansk%C3%BD_Rohozec
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Silnice_II/222&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velichov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrov_%28okres_Karlovy_Vary%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrozn%C4%9Bt%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pernink
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vejprty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1terec_nad_Oh%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/13
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikulovice_%28Kl%C3%A1%C5%A1terec_nad_Oh%C5%99%C3%AD%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kada%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Btipsy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podbo%C5%99any
https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Dihov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_II/205
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lubenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vroutek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podbo%C5%99any
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%A1ov_%28Podbo%C5%99any%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kralovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BElany
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%A1_%28okres_Rakovn%C3%ADk%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krup%C3%A1_%28okres_Rakovn%C3%ADk%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Louny
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDatec
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_D7
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99vany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/28
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Tabulka 15: Identifikace průmyslových zón v okrese Most 

Okres Most 

Identifikace průmyslové zóny 

Rozloha 
(ha) 

Obsazenost 
(ha) 

Podnikatelské 
subjekty 
(počet) 

Zaměstnanci 
(počet) 

Technická infrastruktura Dopravní infrastruktura 

Pitná 
voda 

Užitková 
voda 

Elektřina Kanalizace 
Rozvody 

plnu 
Datové sítě Silniční Železniční Letecká Lodní Přeshraniční spojení 

Průmyslová 
zóna Louka – 
část B 

6,3 0 0 0 √ √ √ × √ × Silnice I/27 
Železniční stanice Louka 
u Litvínov – do 1 km 

Letiště Drážďany – 100 km 
Letiště Václava Havla 
Praha -  85 km 
Letiště Karlovy Vary – 
90 km 

Labe – Lovosice – 
42 km 
Labe – Ústí nad 
Labem – 45 km 

Hraniční přechod Krásný 
Les/Breitenau – 51 km 
Hraniční přechod 
Mníšek/Deutscheinsiedel – 
16 km 
Hraniční přechod 
Cínovec/Altenberg – 30 km 

Průmyslová 
zóna Most – 
Pod Lajsníkem 

12 10,5 2 nezjištěno √ √ √ √ √ √ Silnice I/13, I/15, I/27 
Železniční stanice Most – 
2 km 

Letiště Drážďany – 124 km 
Letiště Václava Havla 
Praha -  76 km 
Letiště Karlovy Vary – 
85 km 

Labe – Lovosice –
  37 km 
Labe – Ústí nad 
Labem – 47 km 

Hraniční přechod Krásný 
Les/Breitenau – 51 km 
Hraniční přechod 
Mníšek/Deutscheinsiedel – 
16 km 
Hraniční přechod 
Cínovec/Altenberg – 30 km  

Strategická 
průmyslová 
zóna Joseph 

196 62 4 nezjištěno √ √ √ √ √ √ Silnice I/27, II/251 

Lokalita bez přímé vazby 
na železniční trať.  
Železniční stanice Most – 
12,5 km 

Letiště Drážďany – 132 km 
Letiště Václava Havla 
Praha -  72 km 
Letiště Karlovy Vary – 
80 km 

Labe – Lovosice – 
44 km 
Labe – Ústí nad 
Labem – 55 km 

Hraniční přechod Hora Sv. 
Šebestiána/Reitzenhain – 
44 km  
Hraniční přechod 
Mníšek/Deutscheinsiedel – 
35 km 
Hraniční přechod 
Cínovec/Altenberg – 39 km 

Zdroj: [6] -  Portál investice v ÚK, vlastní zpracování dat, 2016 

 

Dopravní infrastruktura: 

I/13: Karlovy Vary (I/6) - Ostrov (I/25) - Chomutov (I/7) - Most (I/15, I/27) - Teplice (I/8) - Chlumec (I/30) - Knínice (D 8) - Děčín (I/62) - Nový Bor, Svor (I/9) - Bílý Kostel n/N (I/35) - Liberec (I/35, I/14) - Habartice - Polsko 

I/15: Most (I/27) - Skršín (I/28) - Lovosice (D 8, I/8, I/30) - Litoměřice - Zahrádky u Č.Lípy (I/9) 

I/27: Dubí (I/8) - Litvínov - Most (I/13, I/15) - Žíželice (I/7) - Žatec - Bukov (I/6) - Plzeň (I/20, I/26) - Klatovy (I/22) - Železná Ruda - Německo 

II/251: Jirkov – Havraň – II/250 

 

 

 

 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jirkov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Havra%C5%88
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Silnice_II/250&action=edit&redlink=1
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Tabulka 16: Identifikace průmyslových zón v okrese Ústí nad Labem 

Okres Ústí nad 
Labem 

Identifikace průmyslové zóny 

Rozloha 
(ha) 

Obsazenost 
(ha) 

Podnikatelské 
subjekty 
(počet) 

Zaměstnanci 
(počet) 

Technická infrastruktura Dopravní infrastruktura 

Pitná 
voda 

Užitková 
voda 

Elektřina Kanalizace 
Rozvody 

plnu 
Datové sítě Silniční Železniční Letecká Lodní 

Přeshraniční 
spojení 

CPI Park Žďárek 19 0 0 0 √ √ √ √ √ √ 
 D8, 
 Silnice I/13, II/258 

Železniční stanice Malé 
Chvojno – 3,7 km 

Letiště Drážďany – 74 km 
Letiště Václava Havla 
Praha -  104 km 
Letiště Karlovy Vary – 
135 km 

Labe – Ústí nad 
Labem – 10 km 

Hraniční přechod 
Krásný Les/Breitenau – 
14 km 

Průmyslová zóna 
Jižní Předlice 

31,86 0 0 0 √ × √ √ √ √ 
D8, 
Silnice II/253 

 Železniční stanice Ústí 
nad Labem – Západ – 
4 km 

Letiště Drážďany – 82 km 
Letiště Václava Havla 
Praha -  92 km 
Letiště Karlovy Vary – 
123 km 

o Labe – Ústí nad 
Labem – 4,5 km 

Hraniční přechod 
Krásný Les/Breitenau – 
21 km 

Průmyslová zóna 
Severní Předlice 

61 59,9 8 nezjištěno √ × √ √ √ √ 
D8, 
Silnice II/253 

Železniční stanice Ústí 
nad Labem – Západ – 
4 km 

Letiště Drážďany – 82 km 
Letiště Václava Havla 
Praha -  92 km 
Letiště Karlovy Vary – 
123 km 

Labe – Ústí nad 
Labem – 4,5 km 

Hraniční přechod 
Krásný Les/Breitenau – 
21 km 

Průmyslová zóna 
Tonaso 

40 28 8 nezjištěno √ √ √ √ √ √  Silnice I/62, II/261 
Železniční stanice 
Neštěmice – 0 km 

Letiště Drážďany – 92 km 
Letiště Václava Havla 
Praha -  96 km 
Letiště Karlovy Vary – 
131 km 

Labe – Ústí nad 
Labem – 5,5 km 

Hraniční přechod 
Krásný Les/Breitenau – 
28 km 

Zdroj: [6] - Portál investice v ÚK, vlastní zpracování dat, 2016  

 

Dopravní infrastruktura: 

D8: Praha (D 0) - Nová Ves (I/16) - Lovosice (I/15, I/30) - Bílinka (I/8); Řehlovice (D 63) - Chlumec (I/30) - Knínice (I/13) - Petrovice - Německo 

I/13: Karlovy Vary (I/6) - Ostrov (I/25) - Chomutov (I/7) - Most (I/15, I/27) - Teplice (I/8) - Chlumec (I/30) - Knínice (D 8) - Děčín (I/62) - Nový Bor, Svor (I/9) - Bílý Kostel n/N (I/35) - Liberec (I/35, I/14) - Habartice - Polsko 

I/62: Ústí nad Labem (I/30) - Děčín (I/13) - Hřensko - Německo 

II/253: Dubí – Krupka – Chabařovice – Ústí nad Labem 

II/258: Duchcov – Hostomice – Kostomlaty pod Milešovkou – Rtyně nad Bílinou – Řehlovice – Trmice 

II/261: Liběchov – Štětí – Polepy – Litoměřice – Libochovany – Střekov – Velké Březno – Děčín 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krupka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chaba%C5%99ovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duchcov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hostomice_%28okres_Teplice%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostomlaty_pod_Mile%C5%A1ovkou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rtyn%C4%9B_nad_B%C3%ADlinou
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ehlovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trmice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lib%C4%9Bchov
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bt%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polepy_%28okres_Litom%C4%9B%C5%99ice%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Litom%C4%9B%C5%99ice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libochovany
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem-St%C5%99ekov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_B%C5%99ezno
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn
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Tabulka 17: Identifikace průmyslových zón v okrese Teplice 

Okres Teplice 

Identifikace průmyslové zóny 

Rozloha 
(ha) 

Obsazenost 
(ha) 

Podnikatelské 
subjekty 
(počet) 

Zaměstnanci 
(počet) 

Technická infrastruktura Dopravní infrastruktura 

Pitná 
voda 

Užitková 
voda 

Elektřina Kanalizace 
Rozvody 

plnu 
Datové sítě Silniční Železniční Letecká Lodní 

Přeshraniční 
spojení 

Industriální 
park KRUPKA 

77 69,3 8 1200 √ √ √ √ √ × o Silnice I/13, II/253 
Železniční stanice 
Bohosudov – 1,3 km 

Letiště Drážďany – 87 km 
Letiště Václava Havla 
Praha -  94 km 

o Letiště Karlovy Vary – 115 
km 

o Labe – Ústí nad 
Labem – 17 km 

Hraniční přechod 
Cínovec/Altenberg – 
15 km 

Zdroj: [6] - Portál investice v ÚK, vlastní zpracování dat, 2016 

 

Dopravní infrastruktura: 

I/13: Karlovy Vary (I/6) - Ostrov (I/25) - Chomutov (I/7) - Most (I/15, I/27) - Teplice (I/8) - Chlumec (I/30) - Knínice (D 8) - Děčín (I/62) - Nový Bor, Svor (I/9) - Bílý Kostel n/N (I/35) - Liberec (I/35, I/14) - Habartice - Polsko 

II/253: Dubí – Krupka – Chabařovice – Ústí nad Labem

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krupka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chaba%C5%99ovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem
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Velikost volných ploch v průmyslových zónách se velmi liší dle jednotlivých okresů. Dominuje okres Louny 

z důvodu strategické průmyslové zóny Triangle, která je ze všech 4 průmyslových zón umístěných v okrese Louny 

největší. S nedostatkem ploch pro průmyslové zóny se potýká okres Děčín, a to z důvodu nevhodných terénních 

podmínek a největšího počtu brownfieldů. Nejmenší obsah volných ploch je v okrese Teplice. Tyto limitující 

faktory mohou způsobovat překážku pro hospodářský rozvoj těchto okresů. 

Tabulka 18: Velikost volných ploch v průmyslových zónách v okresech ÚK 

Okres Rozloha celkem m2 

Louny 1 620 000 

Most 1 418 000 

Chomutov 1 378 000 

Litoměřice 1 150 000 

Ústí nad Labem 639 600 

Děčín 251 400 

Teplice 77 000 

CELKEM 6 534 000 

Zdroj: [6] - Portál investice v ÚK, vlastní zpracování dat, 2016 

 

1.3.2 Vyhodnocení 

Z pohledu územního plánu Ústeckého kraje nebyly nalezeny výrazné limity.  

V Ústeckém kraji nabídka průmyslových zón převyšuje poptávku, což dosvědčuje jejich volná kapacita spolu 

s ostatními plochami k podnikatelským aktivitám. Velikost volných ploch v průmyslových zónách se velmi liší dle 

jednotlivých okresů. S menší velikostí ploch pro průmyslové zóny se potýká okres Děčín, a to z důvodu 

nevhodných terénních podmínek a největšího počtu brownfieldů, které historicky vznikly na dostupných 

vhodných plochách pro podnikání. 

Faktorem, který by bránil rozvoji podnikání a průmyslu tedy není nedostatek ploch pro podnikání. 
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1.4 Trh práce 

V následující kapitole jsou pro potřeby Strategie rozvoje podnikání a průmyslu analyzovány podmínky a stav  

na trhu práce. 

Kapitola se věnuje analýze demografické situace, která je charakterizována počtem obyvatel a jejich věkovou 

strukturou, analýze vzdělanostní struktury Ústeckého kraje ve vztahu k budoucí pracovní síle a dále jsou 

samostatně posuzovány problematiky zaměstnanosti a nezaměstnanosti.   

1.4.1 Demografická situace a vzdělanostní struktura Ústeckého kraje ve vztahu 

k budoucí pracovní síle 

1.4.1.1 Současný stav 

K 31. 12. 2015 žilo v Ústeckém kraji 822 826 obyvatel. V mezikrajském srovnání je Ústecký kraj 5. nejlidnatějším 

krajem v ČR, viz Tabulka 19. Lze konstatovat, že v Ústeckém kraji žije 7,8 % ze všech obyvatel ČR. V porovnání 

počtu obyvatel  jednotlivých okresů Ústeckého kraje zaujímá první místo okres Děčín, nejméně obyvatel vykazuje 

okres Louny, viz Obrázek 2.  

Tabulka 19: Počet obyvatel v ČR a krajích ČR k 31. 12. 2015 

 
Počet obyvatel 

Česká republika 10 553 843 

Středočeský kraj 1 326 876 

Hlavní město Praha 1 267 449 

Moravskoslezský kraj 1 213 311 

Jihomoravský kraj 1 175 025 

Ústecký kraj 822 826 

Jihočeský kraj 637 834 

Olomoucký kraj 634 718 

Zlínský kraj 584 676 

Plzeňský kraj 576 616 

Královéhradecký kraj 551 421 

Pardubický kraj 516 149 

Kraj Vysočina 509 475 

Karlovarský kraj 297 828 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 
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Populační vývoj a změny v osídlení jsou velmi důležitým aspektem v dlouhodobém vývoji kraji. Graf 27 zobrazuje 

klesající tendenci počtu obyvatelstva Ústeckého kraje v celém sledovaném období na rozdíl od ČR, kdy počet 

obyvatel rostl ve všech sledovaných letech kromě meziročního poklesu 2010/2011 o 0,2 %. V tomto roce 

zaznamenal Ústecký kraj největší pokles obyvatel, a to 0,8 %. 

Graf 27: Vývoj obyvatelstva Ústeckého kraje a České republiky (2010 – 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 

Nejvíce obyvatel v Ústeckém kraji žije v okrese Děčín, kde bylo k 31. 12. 2015 evidováno 131 313 obyvatel. 

Naopak nejméně obyvatel žije v okrese Louny.  

Obrázek 2: Počet obyvatel v okresech ÚK k 31. 12. 2015 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 
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Nejdůležitější složkou obyvatelstva z hlediska ekonomické výkonnosti je produktivní složka (tj. 15 – 64 let). 

V porovnání s ostatními kraji ČR patřil Ústecký kraj v roce 2015 mezi pět krajů s vyššími hodnotami produktivní 

složky obyvatelstva, tj. složky, která tvoří nejvýznamnější zdroj pracovní síly. Nejvyššího podílu dosahoval 

Moravskoslezský kraj, 67,1 %, dále pak Karlovarský kraj (66,9 %), Hlavní město Praha (66,7 %) a Zlínský kraj, který 

evidoval stejnou výši jako Ústecký kraj, tj. 66,5 %, viz Graf 28. Z grafu je patrný i průměrný věk obyvatel 

jednotlivých krajů ČR. Ústecký kraj se v mezikrajovém srovnání s hodnotou 41,4 umístil na druhém místě hned 

za Středočeským krajem. Spolu s nízkým průměrným věkem obyvatel se pojí i vyšší tempo růstu porodnosti 

a tedy i produktivního obyvatelstva. 

Graf 28: Věková struktura obyvatel krajů České republiky (stav k 31. 12. 2015) 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 
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Graf 29 zobrazuje vývoj věkové struktury obyvatelstva Ústeckého kraje za období 2010 – 2015. Z grafu je patrné, 

že podíl produktivního obyvatelstva, tj. obyvatelstvo ve věku 15 – 64 let, ve sledovaném období klesá meziročně 

průměrně o 1 p. b., a naopak roste podíl osob starších 64 let. Minimálně vzrostl i podíl osob ve věku 0 – 14 let. 

Věková struktura Ústeckého kraje nevykazovala v období 2010 – 2015 příznivý vývoj. Pro ekonomiku je naopak 

příznivější růst složek obyvatel ve věku 0 – 14 a 15 – 64.  

Graf 29: Věková struktura obyvatelstva Ústeckého kraje (2010 – 2015) v %. 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 
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Data o obyvatelstvu v produktivním věku byla sledovaná až na úroveň jednotlivých okresů. Nejvíce obyvatel 

v produktivním věku žije v okrese Chomutov (68,2 %), nejméně pak v okrese Děčín (65,3 %). Rozdíl mezi okresy 

však není nijak statisticky významný, viz Graf 30.  

Nejvyšší hodnoty průměrného věku dosahoval okres Litoměřice (41,7) i přes to, že okres Děčín vykazoval vyšší 

hodnoty neproduktivní složky obyvatelstva 65 a více let, což bylo kompenzované vyšší hodnotou počtu 

obyvatelstva ve věku 0 – 14 let. Rozdíl v průměrném věku mezi okresy je ovšem nepatrný. Nejnižší hodnoty 

průměrného věku dosáhl okres Chomutov, ve kterém, jak již bylo zmíněno, žije nejvíce obyvatel v produktivním 

věku v porovnání s ostatními okresy. 

Graf 30: Věkové složení obyvatelstva okresů Ústeckého kraje (stav k 31. 12. 2015) 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 
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Další negativní vliv na růst ekonomiky má i složení vzdělanostní struktury obyvatel, která úzce souvisí 

s problémem nezaměstnanosti a nízkých výdělků. Porovnání vzdělanostní struktury obyvatel Ústeckého kraje 

s ČR je uvedeno v Tabulce 20. 

Pro Ústecký kraj je typická velmi nízká úroveň vzdělání. V Ústeckém kraji tvoří obyvatelé s nižším vzděláním 

(tj. základní vzdělání a středoškolské vzdělání bez maturity) a bez vzdělání celkem 56 %. ČR udává pouze 48,1 %, tj. 

Ústecký kraj se v tomto směru nachází nad průměrem ČR. Ve srovnání obyvatel se středoškolským vzděláním 

s maturitou kraj eviduje nižší podíl obyvatel než je průměr ČR a stejně je tomu i u vysokoškolsky vzdělaných 

obyvatel. Základním ukazatelem kvality lidských zdrojů je vzdělanost obyvatelstva. Podíl vysokoškolsky vzdělaných 

obyvatel, je v Ústeckém kraji nejnižší v rámci celé ČR. 

Tabulka 20: Porovnání struktury vzdělání obyvatel v Ústeckém kraji s ČR dle nejvyššího dosaženého vzdělání (rok 2014) 

 

Česká republika Ústecký kraj Rozdíl  
(p.b.) Celkem (tis. osob) Podíl Celkem (tis. osob) Podíl 

Počet obyvatel celkem 10 538 275 
 

823 972 
  

Obyvatelstvo ve věku 15 let a více 8 933 100% 694,4 100%   

z toho vzdělání:           

Základní 1 243,30 13,9% 132 19,0% 5,1 

Střední bez maturity 3 038,50 34,0% 254,5 36,7% 2,7 

Střední s maturitou 3 063,70 34,3% 220,2 31,7% -2,6 

Vysokoškolské 1 572,40 17,6% 85,8 12,4% -5,2  

Bez vzdělání a nezjištěno 15,1 0,2% 1,9 0,3% 0,1 

Zdroj: [2] – ČSÚ, vlastní zpracování, 2016 
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V Tabulce 21 je zaznamenán vývoj počtu absolventů středních škol za jednotlivé kraje ČR. Počet absolventů, resp. 

vyučených, zaznamenal v roce 2014 pokles oproti roku 2010 o 26 %, resp. 13 %. V Ústeckém kraji se jednalo 

o pokles dokonce až 34 %, resp. pouze o 8 %. V mezikrajském srovnání se Ústecký kraj v roce 2014 umístil 

na 5. místě co do počtu absolventů středních škol ČR. 

Tabulka 21: Vývoj počtu absolventů středních škol ČR (2010, 2014) 

  Počet maturantů Vývoj (2010 = 100 %) 

  2010 2014 2010 2014 

Celá ČR 88 067 64 802 100% 74% 

Hl. m. Praha 12 383 9 152 100% 74% 

Středočeský kraj 7 649 5 834 100% 76% 

Jihočeský kraj 5 809 4 187 100% 72% 

Plzeňský kraj 4 400 3 250 100% 74% 

Karlovarský kraj 1 956 1 499 100% 77% 

Ústecký kraj 6 474 4 249 100% 66% 

Liberecký kraj 3 187 2 305 100% 72% 

Královéhradecký kraj 4 841 3 599 100% 74% 

Pardubický kraj 4 243 3 247 100% 77% 

Kraj Vysočina 4 731 3 469 100% 73% 

Jihomoravský kraj 10 044 7 393 100% 74% 

Olomoucký kraj 5 282 4 372 100% 83% 

Zlínský kraj 5 401 4 154 100% 77% 

Moravskoslezský kraj 11 667 8 092 100% 69% 

           

  Počet vyučených Vývoj (2010 = 100 %) 

  2010 2014 2010 2014 

Celá ČR 27 701 24 054 100% 87% 

Ústecký kraj 2 123 1 952 100% 92% 

Zdroj: [2] – ČSÚ, vlastní zpracování, 2016 
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1.4.1.2 Predikce 

Projekce obyvatelstva ČSÚ z roku 2013 očekává pokles obyvatel až do roku 2050, a to z hodnoty 822 826 (2015) 

na 722 329 (2050). Předpokládá se tedy pokles přibližně o 12 %, Ústecký kraj ale zůstane pátým nejlidnatějším 

krajem ČR.  

Rokům 2013 – 2015, které byly upraveny na reálná data dle statistického úřadu, byl zmiňovanou projekcí 

obyvatelstva predikován optimističtější pokles, než byla nakonec realita. 

 Graf 31: Počet obyvatel Ústeckého kraje s predikcí 2016 – 2050 (* reálná data) 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 

  

660000

680000

700000

720000

740000

760000

780000

800000

820000

840000

2
0

13
*

2
0

14
*

2
0

15
*

2
0

16

2
0

17

2
0

18

2
0

19

2
0

20

2
0

21

2
0

22

2
0

23

2
0

24

2
0

25

2
0

26

2
0

27

2
0

28

2
0

29

2
0

30

2
0

31

2
0

32

2
0

33

2
0

34

2
0

35

2
0

36

2
0

37

2
0

38

2
0

39

2
0

40

2
0

41

2
0

42

2
0

43

2
0

44

2
0

45

2
0

46

2
0

47

2
0

48

2
0

49

2
0

50



60 

 

Projekce obyvatelstva počítala s optimističtější variantou i v případě vývoje věkové struktury obyvatelstva (15 - 64 

let), a to s meziročním poklesem 0,8 p. b. mezi roky 2013/2014 a 2014/2015. Skutečný pokles produktivní složky 

obyvatelstva byl ale o 0,5 p. b. vyšší. Viz Graf 32. Současně se očekává růst průměrného věku, který má negativní 

vliv nejen na ekonomiku Ústeckého kraje, ale i celou ČR. [11] 

Graf 32: Věková struktura obyvatelstva Ústeckého kraje dle predikce z roku 2013 (2013 – 2050) 

 

Zdroj: [11] – Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2015 a strategie APZ pro rok 2016, Ústí nad Labem, únor 2016, 

vlastní zpracování 2016 

Poklesne počet dětí a počet obyvatel nad 64 let bude tvořit třetinu obyvatel kraje. Počet obyvatel ve věku 15 – 64 

let bude po celou dobu postupně klesat, což znamená, že zastoupení produktivní složky obyvatelstva na celkovém 

počtu obyvatel kraje se sníží z 66,5 % v roce 2015 na 56 % v roce 2050. 

Demografický pokles postihne také kohortu mládeže ve věku 19 – 26 let, která je potenciálním zdrojem pracovní 

síly. Tato skupina tvoří 10 % z celkového počtu obyvatel Ústeckého kraje, což je jen o něco málo příznivější poměr 

než v průměru za celou republiku (9,8 %). Tento rozdíl se nejeví jako významný. Podíváme-li se však 

na projektovaný budoucí vývoj této kohorty, je zřejmé, že ve střednědobém období do roku 2020 bude Ústecký 

kraj v relativní výhodě. Demografický pokles, který zasáhne všechny kraje, bude v Ústeckém kraji pomalejší než 

jinde a zatímco za celou ČR klesne podíl této mladé kohorty do roku 2020 proti úrovni z roku 2013 na zhruba tři 

čtvrtiny, v Ústeckém kraji to bude jen na 84 %. Ústecký kraj tak bude mít oproti jiným krajům, zejména oproti 

Praze, relativně příznivější věkovou strukturu a tudíž i relativně rozsáhlejší potenciální zdroj přílivu pracovní síly. 

Bude to však pouze dočasná výhoda, neboť v dlouhodobém horizontu do roku 2050 se pokles počtu mládeže 

Ústeckého kraje dostane na stejnou trajektorii jako průměr ČR a jeho rozsah klesne na dvě třetiny.17 

  

                                                           
17 Zdroj [9]: Vyhodnocení stavu vysokého školství, 2015 
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1.4.1.3 Vyhodnocení 

Ústecký kraj se oproti průměru za ČR potýká s klesající tendencí počtu obyvatelstva. Nejdůležitější složkou 

obyvatelstva z hlediska ekonomické výkonnosti je produktivní složka, která tvoří nejvýznamnější zdroj pracovní 

síly. Tato složka tvořila v roce 2015 66,5 % a v mezikrajovém srovnání byla 5. nejvyšší. Tato složka každoročně 

o cca 1 p. b. klesá. Nejvíce obyvatel v produktivním věku žije v okrese Chomutov (68,2 %), nejméně pak v okrese 

Děčín (65,3 %).  

Velmi dobře je na tom Ústecký kraj i z pohledu mezikrajového srovnání průměrného věku. Hodnota 41,4 byla 

v tomto roce druhá nejnižší. Nejvíce obyvateli v produktivním věku se může pyšnit okres Chomutov, rozdíly mezi 

jednotlivými okresy však nejsou významné. Stejné je to i u průměrného věku. Také zde dosahoval okres Chomutov 

nejlepší hodnoty – 40,9. 

Negativní vliv na růst ekonomiky má složení vzdělanostní struktury obyvatelstva Ústeckého kraje. Celkem 56 % 

jsou obyvatelé bez vzdělání (0,3 %), se základním vzděláním (19 %) a středoškolským vzděláním bez maturity 

(36,7 %). ÚK má nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (12,4 %), který se nachází za celorepublikovým 

průměrem (17,6 %). 

V Ústeckém kraji meziročně (2010/2014) poklesl počet absolventů středních škol o 34 %. Pokles byl vyšší než  

za ČR (26 %). 

Vzdělávací soustava Ústeckého kraje způsobuje oborový nesoulad s trhem práce. Struktura oborů studentů 

opouštějících střední školy neodpovídá potřebám trhu práce. 

Ani projekce ČSÚ předpokládá do roku 2050 pokles obyvatel až o 12 %. Naproti tomu se očekává pomalejší tempo 

poklesu kohorty mládeže ve věku 19 – 26 let než tomu bude v ostatních krajích ČR. 
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1.4.2 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je měřena ukazatelem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů 

o zaměstnání (registrovaných na ÚP, ve věku 15 – 64 let) na celkovém počtu obyvatel (ve věku 15 – 64 let). Tento 

ukazatel je využíván od 1. 1. 2013. Do tohoto roku byl využíván ukazatel Míra nezaměstnanosti, který  

je se současným ukazatelem neporovnatelný, jelikož se vztahuje pouze k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu 

(osoby zaměstnané, nezaměstnané).  

Pro účely zpracování kapitoly je tedy využit ukazatel podíl nezaměstnaných osob, kde je na rozdíl od předešlého 

ukazatele zahrnuto i ekonomicky neaktivní obyvatelstvo.  

Nezaměstnanost je zde analyzována zejména z pohledu podílu nezaměstnaných osob, počtu uchazečů 

připadajících na jedno volné pracovní místo a počtu evidovaných uchazečů na ÚP, a to jak na úrovni ČR, 

jednotlivých krajů, tak na úrovni okresů. 

1.4.2.1 Současný stav 

Tabulky 24 a 25 jsou přehledem vybraných parametrů nezaměstnanosti ČR a ÚK za období 2010 – 2015. Evidovaní 

uchazeči o zaměstnání z Ústeckého kraje v roce 2015 tvořili 11,21 % ze všech evidovaných v ČR. Počet uchazečů 

připadající na 1 volné pracovní místo (VPM) byl v roce 2015 v Ústeckém kraji téměř o 107 % vyšší než byl průměr 

za ČR. V Ústeckém kraji na 1 VPM připadalo 9,1 uchazečů a v průměru za ČR to bylo pouze 4,4. Od roku 2010 však 

došlo k pozitivnímu vývoji, a to i přes období hospodářské krize, kdy se nezaměstnanost nejen v Ústeckém kraji, 

ale celé ČR zhoršila.  Počet uchazečů připadající na 1 VPM se daří díky novým investorům v Ústeckém kraji, ale i ČR 

každoročně snižovat, v roce 2015 pokles představoval téměř 50 %. 

Tabulka 22: Přehled vybraných parametrů nezaměstnanosti ČR (2010 - 2015) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Evidovaní uchazeči o zaměstnání celkem 561 551 508 451 545 311 596 833 541 914 453 118 

        z toho dosažitelní18 546 484 491 958 530 994 582 457 525 975 436 547 

Volná pracovní místa 30 803 35 784 34 893 35 178 58 739 102 545 

Počet uchazečů připadající na 1 VPM 18,2 14,2 15,6 17,0 9,2 4,4 

Počet dosažitelných uchazečů na 1 VPM  17,7 13,7 15,2 16,6 9,0 4,3 

Uchazeči pobírající podporu v nezaměstnanosti 178 962 129 951 107 937 120 030 115 747 108 287 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve 
věku 15 - 64 (v %) 

7,4 6,77 7,37 8,17 7,46 6,24 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 

  

                                                           
18 Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. 

evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči   
o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo 
uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována 
podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené. 
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Tabulka 23: Přehled vybraných parametrů nezaměstnanosti Ústeckého kraje (2010 -2015) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Evidovaní uchazeči o zaměstnání celkem 61 947 58 087 61 589 65 820 60 824 50 778 

        z toho dosažitelní 60 502 56 550 59 853 64 323 59 123 48 900 

Volná pracovní místa 2 238 1 974 1 786 2 345 3 488 5 598 

Počet uchazečů připadající na 1 VPM 27,7 29,4 34,5 28,1 17,4 9,1 

Počet dosažitelných uchazečů na 1 VPM  27,0 28,6 33,5 27,5 17,0 8,7 

Uchazeči pobírající podporu v nezaměstnanosti 15 239  11 179 9 440 10 157 9 370 8 513 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve 
věku 15 -64 (v %) 

10,23 9,79 10,46 11,47 10,67 8,91 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 

Vývoj evidovaných i dosažitelných uchazečů o zaměstnání na ÚP v Ústeckém kraji zaznamenal v období 2011 – 

2013 růst z hodnoty 58 087, resp. 56 550 na 65 820, resp. 64 323, nárůst dokazuje zvýšení podílu nezaměstnaných 

osob na obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let o 1,68 p.b. V letech 2013 – 2015 docházelo k poklesu evidovaných a tedy 

i podílu nezaměstnaných, který v roce 2015 činil 8,91 %, viz Tabulka 25 a Graf 33.  

Následující graf dokládá i rozdílné tempo růstu/poklesu počtu evidovaných uchazečů jak v rámci Ústeckého kraje, 

tak i celé ČR ve sledovaných letech 2010 – 2015. V letech 2010 – 2011 počet uchazečů evidovaných na ÚP 

v Ústeckém kraji klesal pomaleji než v případě ČR. Stejně tomu tak bylo i v době růstu mezi lety 2011 – 2013, kdy 

Ústecký kraj vykazoval nižší tempo růstu, než tomu bylo u ČR. Odlišnost můžeme vidět ještě meziročně 

2013/2014, v tomto případě počet evidovaných uchazečů za ČR klesal nepatrně rychleji než v Ústeckém kraji. 

V letech 2014 – 2015 pak docházelo téměř ke stejnému tempu poklesu s odlišností v řádu desetiny procenta. 

Graf 33: Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání na ÚP ÚK a ČR (2010 – 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 
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Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji je z pohledu mezikrajového srovnání trvale nejvyšší. Ke konci roku 2015 

dosáhl 8,91 %, viz Graf 34. Meziročně 2014 – 2015 však došlo ke snížení této hodnoty, jak dokazovala výše 

uvedená Tabulka 24. Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se nachází za hodnotou ČR, která dosahuje 7,20 %19, 

stejná situace je také v případě počtu uchazečů na 1 VPM, který za ČR činí 6,9119. Ústecký kraj ke konci roku 2015 

vykazoval 9,10 uchazečů na 1 VPM. 

Graf 34: Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů na 1 VPM v krajích Ústeckého kraje (stav k  31. 12. 2015) 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 

 

  

                                                           
19 Zdroj [2]: ČSÚ, veřejná databáze 

2010 2015 
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Problematiku nezaměstnanosti žen a mužů z Ústeckého kraje dokazuje následující Graf 35, který zobrazuje podíl 

nezaměstnaných osob, resp. žen a můžu v letech 2010 – 2015. Z Grafu je viditelná vyšší nezaměstnanost žen 

ve všech sledovaných letech kromě roku 2010, kdy muži dosahovali vyššího podílu nezaměstnaných osob  

o 0,18 p. b. Ovšem například v roce 2015 ženy měly vyšší nezaměstnanost dokonce až o 0,71 p. b., jednalo 

se o nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v mezikrajovém srovnání v rámci ČR. 

Graf 35: Podíl nezaměstnaných osob (s rozdělením na muže a ženy) v Ústeckém kraji (2010 – 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [3] -MPSV, vlastní zpracování, 2016 
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7 – úplně střední odborné s maturitou 8 – vyšší vzdělání  9 – vysokoškolské vzdělání   

 

Co se týče struktury uchazečů o zaměstnání, tak byl za období 2010/2015 evidován nárůst uchazečů s neúplným 

vzděláním či bez vzdělání (o 699 uchazečů) a dále pak uchazečů s vysokoškolským vzděláním (o 98 uchazečů). 

Pokles byl zaznamenán u všech zbývajících skupin uvedených v Grafu 36. K nejvyššímu poklesu došlo u skupiny 

uchazečů se základním vzděláním a u uchazečů, kteří získali výuční list. Strukturu uchazečů o zaměstnání 

sledovanou na okresy Ústeckého kraje nabízí Příloha 2 tohoto dokumentu. 

Graf 36: Struktura uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP v ÚK  dle nejvyššího dosaženého vzdělání (2010 a 2015) 

Zdroj: [2] - ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 

  

2010 2015 
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Struktura absolventů Ústeckého kraje způsobuje oborový nesoulad s trhem práce. Struktura oborů studentů 

opouštějících střední školy neodpovídá potřebám trhu práce, což dokazují následující tabulky. 

Tabulka 24 je přehledem absolventů škol dle kategorie vzdělání, kteří jsou po dostudování k 30. 9. 2015 v evidenci 

ÚP a jsou tedy žadateli o volné pracovní místo. ÚP eviduje nejvíce žadatelů se středním odborným vzděláním 

s výučním listem – kategorie vzdělání H (547) a úplným středním odborným vzděláním s maturitou (bez vyučení) – 

kategorie vzdělání M (523).    

Tabulka 24: Absolventi škol v evidenci ÚP podle kategorií vzdělání k 30. 9. 2015 

Kategorie vzdělání Počet absolventů 

Nižší střední vzdělání - D  0 

Nižší střední odborné vzdělání - E 149 

Střední odborné s výučním listem - H 547 

Střední odborné bez mat. i výuč. listu - J 1 

ÚSV - gymnázium - K 74 

ÚSO - vyučení a maturita - L 118 

ÚSO - střední odb. škola (bez vyuč.) - M 523 

Vyšší odborné vzdělání - N 62 

Bakalářské vzdělání  - R 148 

Vysokoškolské vzdělání - T 141 

Doktorské vzdělání - V 3 

Zdroj: [41] - Integrovaný portál MPSV, Úřad práce ČR, vlastní zpracování 2016 
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V Tabulce 25 jsou uvedeni vybraní absolventi škol dle jejich oboru vzdělání, kteří jsou v evidenci ÚP. Tabulka tak 

podrobněji analyzuje výše uvedené informace.  

Z níže uvedených dat je patrné, že některé obory, zejména se zaměřením na ekonomiku a gastronomii produkují 

mnohem více absolventů, než je trh práce Ústeckého kraje schopný pojmout. Vyšší podíl je znát i u gymnázií, kde 

absolventi nemají žádné specifické zaměření, ale i u kadeřníků či automechaniků. Problémovou oblastí jsou  

i elektrikáři. Těch je sice v kraji nedostatek, ale absolventi po škole nesplňují požadovanou praxi zaměstnavatelů.  

Tabulka 25: Vybraní absolventi škol v evidenci ÚP podle oboru k 30. 9. 2015 (nejvyšší nabídka) 

Název oboru Počet absolventů 

Ekonomika a podnikání, Ekonomika a management vč. Ek. lycea  
a Managementu firem, Obchodní akademie, Podnikání 

239 

Gastronomie - Kuchař, Číšník, Kuchařské práce, Hotelnictví, 
Stravovací služby 

206 

Gymnázium 73 

Kadeřník 63 

Automechanik, Autolakýrník, Autotronik, Mechanik opravář 
motorových vozidel 

62 

Elektrikář, Elektromechanik, Elektrotechnika, Mechanik 
elektrotechnik 

60 

Strojírenství, Strojní mechanik 46 

Sociální činnost, Sociální práce, Sociologie 42 

Pedagogika, Pedagogické lyceum, Učitelství 40 

Informační technologie 40 

Prodavač, prodavačské práce 37 

Veřejnosprávní činnost 33 

Zedník, zednické práce 31 

Zdroj: [41] - Integrovaný portál MPSV, Úřad práce ČR, vlastní zpracování 2016 
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Ústecký kraj se potýká s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR, jak bylo analyzováno výše. Přesto se nedaří 

obsazovat volná pracovní místa. Příčinou je zejména analyticky prokázaná nevhodná profesní struktura 

nezaměstnaných osob (Tabulka níže) a absolventů škol (viz Kapitola 1.4.1).  

Tabulka 26: Trh práce Ústeckého kraje (k 31. 12. 2015) 

Kód CZ-
ISCO 

Popis 
Poptávka po pracovní 

síle (VPM) 
Nabídka pracovní síly 

(uchazeči o zaměstnání) 

72 Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci 556 1643 

83 Řidiči a obsluha pojízdných zařízení 472 2758 

93 
Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, 
výroby 

447 7345 

51 Pracovníci v oblasti osobních služeb 382 2976 

52 Pracovníci v oblasti prodeje 331 3786 

81 Obsluha stacionárních strojů a zařízení 302 276 

82 Montážní dělníci výrobků a zařízení 320 477 

71 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách 306 3517 

54 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy 252 1365 

75 Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu 244 1035 

42 Pracovníci informačních služeb, na přepážkách 226 372 

33 
Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné 
správě 

217 861 

74 Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky 139 319 

96 Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci 103 1378 

91 Uklízeči a pomocníci 98 2617 

22 Specialisté v oblasti zdravotnictví 92 64 

43 
Úředníci pro zpracování číselných údajů a v 
logistice 

87 510 

41 Všeobecní administrativní pracovníci 75 2147 

53 
Pracovníci osobní péče v oblasti vzdělávání, 
zdravotnictví 

52 607 

94 Pomocní pracovníci při přípravě jídla 29 258 

Zdroj: [41] - Integrovaný portál MPSV, Úřad práce ČR, vlastní zpracování 2016 
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Nezaměstnanost byla analyzována i na úrovni okresů. Byl sledován počet uchazečů o zaměstnání evidovaných 

na ÚP, podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů na 1 VPM. Viz Tabulka 27. 

Nejvyššího počtu uchazečů o zaměstnání dosáhl v roce 2015 okres Most (8 564), nejnižšího pak okres Louny 

(5 007). V meziročním porovnání 2010/2015 okres Děčín zaznamenal nejvyššího úbytku počtu uchazečů 

o zaměstnání v rámci všech okresů a to o 2 856 uchazečů. 

Nejvyššího podílu nezaměstnaných osob dosáhl ve sledovaných letech (2010 a 2015) okres Most, který byl 

charakteristický i nejnižším snížením tohoto podílu, a to pouze o 0,56 p. b. Nejnižšího podílu nezaměstnaných 

osob dosáhnul okres Litoměřice, a to v obou sledovaných letech. V meziročním srovnání došlo ke snížení tohoto 

podílu o 1,42 p. b. 

Nejvyšší hodnoty počtu uchazečů na 1 VMP v roce 2015 však dosahoval okres Ústí nad Labem (16), který měl 

druhou nejvyšší hodnotu podílu nezaměstnaných hned za okresem Most. Nejnižší hodnoty pak dosáhl okres 

Teplice (4,9). Nejvyššího poklesu počtu uchazečů na 1 VPM (od roku 2010) dosáhl okres Děčín o 50,1 uchazečů 

a okres Teplice (48,7).  

Tabulka 27: Nezaměstnanost z pohledu okresů Ústeckého kraje (2010 – 2015) 

  2010 2015 

Počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP dle okresů Ústeckého kraje 

Okres Chomutov 9246 8259 

Okres Louny 6495 5007 

Okres Most 9871 8564 

Okres Teplice 9171 6760 

Okres Litoměřice 7324 5849 

Okres Ústí n. L. 9110 8465 

Okres Děčín 10730 7874 

Podíl nezaměstnaných osob v okresech Ústeckého kraje (v %) 

Okres Chomutov 9,90 9,39 

Okres Louny 9,96 7,98 

Okres Most 11,66 11,10 

Okres Teplice 9,67 7,36 

Okres Litoměřice 8,76 7,34 

Okres Ústí n. L. 10,50 10,39 

Okres Děčín 11,07 8,76 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v okresech Ústeckého kraje 

Okres Chomutov 28,40 14 

Okres Louny 37,80 5,70 

Okres Most 40 10,30 

Okres Teplice 53,60 4,90 

Okres Litoměřice 9,80 10,50 

Okres Ústí n. L. 23,10 16 

Okres Děčín 59,60 9,50 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 
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1.4.2.2 Vyhodnocení 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se nachází za hodnotou ČR, která dosahuje 7,20 %. Stejná situace  

je také v případě počtu uchazečů na 1 VPM, který za ČR činí 6,91. Ústecký kraj ke konci roku 2015 vykazoval 

9,10 uchazečů na 1 volné pracovní místo. 

Ústecký kraj v porovnání s ČR vykazoval rozdílné tempo růstu/poklesu počtu evidovaných uchazečů na ÚP  

ve všech sledovaných letech 2010 – 2015. Meziročně 2014/2015 pak docházelo téměř ke stejnému tempu růstu 

s odlišností v řádu desetiny procentního bodu. 

V roce 2015 došlo k meziročnímu zlepšení situace na trhu práce v Ústeckém kraji. Počet evidovaných uchazečů 

klesal z nejvyšší hodnoty 62 140 (leden) na nejnižší hodnotu 50 778 (prosinec). Lze očekávat, že  

se na nezaměstnanosti v regionu (především na Mostecku) v následujících letech negativně projeví omezení těžby  

na dole ČSA, kde nedošlo k prolomení těžebních limitů.  

Analyzována byla také problematika zaměstnanosti žen a můžu, kdy ve všech sledovaných letech (kromě roku 

2010) podíl nezaměstnaných žen dosahoval vyšších hodnot než v případě mužů. V roce 2015 ženy měly vyšší 

nezaměstnanost dokonce až o 0,71 p. b. 

V případě struktury uchazečů o zaměstnání byl za období 2010/2015 evidován nárůst uchazečů s neúplným 

vzděláním či bez vzdělání (o 699 uchazečů) a dále pak uchazečů s vysokoškolským vzděláním (o 98 uchazečů). 

Pokles byl zaznamenán u všech zbývajících skupin, kdy k nejvyššímu poklesu došlo u skupiny uchazečů  

se základním vzděláním a u uchazečů, kteří získali výuční list. 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji je z pohledu mezikrajového srovnání trvale nejvyšší, ke konci roku 2015 

dosáhl 8,91 %. 

Na úrovni okresů nejvyšší hodnoty podílu nezaměstnaných osob dosáhl okres Most (ve sledovaných letech 2010  

a 2015), nejnižšího pak okres Litoměřice. Nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání evidoval okres Děčín, který 

v meziročním porovnání 2010/2015 zaznamenal nejvyšší úbytek počtu uchazečů v rámci všech okresů. Nejnižší 

počet uchazečů o zaměstnání byl evidován v okrese Louny. Co se týče počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo, 

tak nejvyšší hodnoty dosahoval okres Ústí nad Labem, nejnižší pak okres Teplice.  
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1.4.3 Zaměstnanost 

1.4.3.1 Současný stav 

Míra zaměstnanosti neboli podíl zaměstnaných osob ve skupině 15 – 64let Ústeckého kraje se nachází pod mírou 

zaměstnanosti ČR. Tento fakt potvrzuje i vyšší podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji než je průměr ČR. V roce 

2012 byl zaznamenán jak na území ČR, tak zejména v Ústeckém kraji negativní vývoj zaměstnanosti. V Ústeckém 

kraji došlo ke snížení o 1,2 p. b. (v ČR pouze o 0,2 p. b.). Od roku 2013 vykazuje míra zaměstnanosti Ústeckého 

kraje oproti ČR pomalejší tempo růstu. Přehled vývoje míry zaměstnanosti je uveden v Grafu 37. 

Graf 37: Vývoj míry zaměstnanosti v ČR a ÚK (2010 - 2015) v % 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, vlastní zpracování, 2016 
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Ústecký kraj se v porovnání s ostatními kraji ČR řadí na pátou příčku v počtu zaměstnaných osob vztaženého 

k celkovému počtu zaměstnaných v ČR, i přesto, že v roce 2015 došlo ke snížení tohoto podílu, viz Graf 38. 

Graf 38: Podíl zaměstnaných osob v krajích ČR na celkovém počtu v ČR (2010 a 2015) 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 
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Graf 39 je přehledem základních dat vztahující se k zaměstnanosti. Z grafu je patrné, že obyvatelstvo ve věku 15 

a více let má klesající tendenci. Naopak, jak již bylo zmíněno, míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných 

na počtu všech osob 15letých a starších) v  kraji od roku 2012 meziročně roste. Tento fakt potvrzuje i snižující 

se podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji. Míra ekonomické aktivity, která vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných 

a nezaměstnaných (pracovní síly) na počtu všech osob 15letých a starších v letech 2012 – 2013 rostla, v roce 2014 

stagnovala a v následujícím roce začala klesat, přičemž s poklesem může souviset pokles počtu zaměstnavatelů.  

Graf 39: Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let20 v ÚK 

 

Zdroj: [2] - ČSÚ vlastní zpracování 2016 

  

                                                           
20 Pracovní síla ekonomicky aktivní zahrnuje zaměstnané i nezaměstnané osoby 
  Míra ekonomické aktivity vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných (pracovní síly) na počtu všech osob 15letých a starších. 
  Míra zaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných na počtu všech osob 15letých a starších. 
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Počet evidovaných pracujících meziročně 2010/2015 zvýšil z 361,87 tis. osob na 366,03 tis. K nárůstu došlo  

ve stejném sledovaném meziročním období i u skupiny zaměstnavatelé a pracující na vlastní účet. Pokles byl 

evidován u zaměstnanců vč. členů produkčních družstev, a to o 8,48 tis. osob. Počet zaměstnavatelů rostl 

meziročně v období 2010 – 2013, následně do roku 2015 klesal. 

Graf 40: Přehled zaměstnanosti (2010 - 2015)21 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, veřejná databáze, vlastní zpracování 2016 

  

                                                           
21 V celkovém počtu zaměstnaných je zahrnut i zanedbatelný počet pomáhajících rodinných příslušníků 
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Nejvýznamnější zaměstnavatelé kraje rozdělení dle oblastí jsou přehledně uvedeny na Obrázku 3.  

Obrázek 3: Nejvýznamnější zaměstnavatelé Ústeckého kraje v jednotlivých oblastech 

 

S výše uvedeným Obrázkem 3 souvisí i 5 nejvíce poptávaných profesí, rozdělených dle okresů kraje.  

5 nejvíce poptávaných profesí podle okresů (4. čtvrtletí 2015):  

  pracovníci ve službách a prodeji; obsluha strojů a zařízení, montéři; řidiči  
a obsluha pojízdných zařízení; pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, techničtí  
a odborní pracovníci 

 

 • obsluha strojů a zařízení, montéři; řemeslníci a opraváři; pracovníci ve službách  
a prodeji; řidiči a obsluha pojízdných zařízení; pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci 

 

 • obsluha strojů a zařízení, montéři; pomocní a nekvalifikovaní pracovníci; 
pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví a výroby; montážní dělníci 
výrobků a zařízení; pracovníci ve službách a prodeji 

 

 • řemeslníci a opraváři; obsluha strojů a zařízení, montéři; kovodělníci, strojírenští 
dělníci a pracovníci; obsluha stacionárních strojů a zařízení; pracovníci  
ve službách a prodeji 

 

 • pracovníci ve službách a prodeji; řemeslníci a opraváři; pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci; úředníci; pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy 

 

 • řemeslníci a opraváři; pracovníci ve službách a prodeji; obsluha strojů a zařízení, 
montéři; kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci; pracovníci v oblasti služeb 

 

 • řemeslníci a opraváři; kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci; pracovníci ve 
službách a prodeji; obsluha strojů a zařízení, montéři; řemeslníci a kvalifikovaní 
pracovníci na stavbách 

 

Zdroj: [3] – MPSV, vlastní zpracování 2016 
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1.4.3.2 Vyhodnocení, predikce 

Míra zaměstnanosti Ústeckého kraje se nachází pod hladinou míry zaměstnanosti ČR a od roku 2013 roste 

pomaleji. V mezikrajovém srovnání se kraj v případě podílu nezaměstnaných osob Ústeckého kraje vztaženého 

k celkovému počtu zaměstnaných v ČR v roce 2015 umístil na 5. místě.  

S nejvyšším počtem uchazečů na jedno pracovní místo se v rámci kraje, již tradičně, potýkají okresy Ústí 

nad Labem, Chomutov a Most. Lze očekávat, že v souvislosti s dynamickým vývojem v průmyslové zóně Triangle, 

která je spádová pro okresy Most, Louny a Chomutov, dojde v budoucnu ke zlepšení situace v této oblasti. Nově 

jsou zlepšeny podmínky pro investory v průmyslové zóně Joseph, která je spádová zejména pro okres Most. 

Příchodem investorů by zde v budoucnu mělo dojít k vytvoření nových pracovních míst.   

Dle údajů z dokumentu „Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2015 a strategie APZ 

pro rok 2016“ se poptávka na obsazování nových pracovních míst zaměřuje hlavně na strojírenské, řemeslné  

a dělnické profese. Větší poptávka se objevuje také u gastro oborů, přestože tyto profese vykazují vyšší počet 

dlouhodobě nezaměstnaných. Maturanti mohou volit mezi dlouhodobě neobsazenými místy obchodních 

zástupců, finančních poradců, telefonních konzultantů a technickými profesemi (strojírenství a elektrotechnika). 

Absolventi s humanitním vzděláním i přes dosažené vzdělání obtížně hledají na regionálním trhu práce uplatnění. 

Pro vysokoškoláky zaměstnavatelé nabízejí hlavně technologické, pedagogické nebo lékařské profese. 

Agentura CzechInvest předpokládá, že by mělo do roku 2020 vzniknout v Ústeckém kraji ze strany zahraničních 

investorů dalších cca 4 800 nových pracovních míst. Strategicky nejvýznamnější průmyslovou zónou z hlediska 

počtu generovaných pracovní míst je průmyslová zóna Triangle. Do roku 2028 je předpokládán významný nárůst 

zaměstnanců z 2 865 (30. 6. 2015) na 8 000 v roce 2028. V současné době dochází k umisťování strategických 

investorů, kteří mají nadregionální význam. Společnosti v průmyslových zónách působí zejména v oblasti 

automobilového průmyslu. 

Graf 41: Vývoj počtu zaměstnanců pracujících u investorů v SPZ Triangle 

 

Zdroj: [10], vlastní zpracování 2016 
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1.4.4 Vyhodnocení stavu na trhu práce z pohledu hospodářství 

Z výše uvedených údajů lze shrnout popisované charakteristiky trhu práce v Ústeckém kraji, které budou mít vliv 

pro formulaci strategických cílů podpory podnikání a průmyslu v Ústeckém kraji. 

Produktivní složka obyvatelstva Ústeckého kraje každoročně klesá o cca 1 p. b. V mezikrajovém srovnání v roce 

2015 byla však 5. nejvyšší. Dobře si vedl kraj i v mezikrajovém srovnání z pohledu průměrného věku, kdy se umístil 

na 2. místě.  

Projekce ČSÚ předpokládá do roku 2050 pokles obyvatel až o 12 %. Naproti tomu se očekává pomalejší tempo 

poklesu kohorty mládeže ve věku 19 – 26 let než tomu bude v ostatních krajích ČR. 

Problémem je složení vzdělanostní struktury obyvatel Ústeckého kraje, které způsobuje oborový nesoulad 

nabídky a poptávky na trhu práce. Oborová struktura počtu absolventů neodpovídá potřebám ekonomiky kraje.  

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji i počet uchazečů na 1 VPM se nachází za průměrnou hodnotou ČR. V roce 

2015 však došlo k meziročnímu zlepšení situace na trhu práce, kdy počet evidovaných uchazečů klesl na nejnižší 

hodnotu a trend vzniku nových pracovních míst je rostoucí. Velmi poptávaní jsou především kovodělníci, 

strojírenští dělníci a pracovníci spolu s řidiči a obsluhami pojízdných zařízení a pomocnými pracovníky v oblasti 

těžby, stavebnictví a výroby, a dokonce i pracovníci se základním vzděláním. V těchto oborech je i vysoká nabídka 

z řad zaměstnanců. Nedostatek pracovníků se stává limitujícím faktorem pro další rozvoj firem. 
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1.5 Průmysl 

Kapitola se věnuje průmyslu jako jednomu z odvětví hospodářství. Pro účely analýzy je v kapitole využívána 

zejména struktura odvětvová, která spočívá v třídění do odvětví podle převažujících činností příslušné 

institucionální jednotky. Pro měření podílu jednotlivých činností (definovaných podle CZ-NACE) na vývoji 

hospodářství byl zvolen ukazatel Hrubá přidaná hodnota (HPH). 

Následující podkapitoly jsou zaměřené na strukturu hospodářství Ústeckého kraje a tržby z průmyslové činnosti, 

odvětví průmyslu a počet průmyslových podniků vč. průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v průmyslu. 

1.5.1 Struktura hospodářství a tržby z průmyslové činnosti 

Ústecký kraj se vyznačuje výraznou orientací hospodářství na průmysl, a to zejména z  důvodu vydatných ložisek 

hnědého uhlí, které se nachází na území podkrušnohorské pánevní oblasti. Z toho důvodu z průmyslu převažuje 

těžba a dobývání a průmysl zpracovatelský. Významně je zastoupen průmysl chemický (výroba epoxidových 

pryskyřic, chloru, hydroxidu sodného, vodíku, barviv, umělých drahokamů aj.) a chemický průmysl zpracovatelský 

(výroba polymerů, amoniaku, vodíku, kyslíku, motorových paliv, topných olejů apod.). Zastoupen je i průmysl 

automobilový, potravinářský (výroba pracích a čisticích prostředků, zubních past, kosmetiky, jedlých tuků a olejů  

a motorové bionafty), papírenský, průmysl stavebních hmot, průmysl zpracování železných kovů a mědi, průmysl 

textilní a keramický. Z Grafu 42 je patrné, že od roku 2010 došlo ke změnám ve struktuře odvětví. Podíl HPH 

ze zemědělství se snížil, ale došlo k navýšení v odvětví průmyslovém. 

Graf 42: Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE (Ústecký kraj a Česká republika) 

 

Zdroj: [2] - ČSÚ 

Legenda CZ-NACE: 

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 

B22 Těžba a dobývání 

C  Zpracovatelský průmysl 

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

E  Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 

F Stavebnictví 

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 

H  Doprava a skladování 

I  Ubytování, stravování a pohostinství 

J Informační a komunikační činnosti 

K  Peněžnictví a pojišťovnictví 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 

                                                           
22 B-E = průmysl celkem 
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N Administrativní a podpůrné činnosti 

O  Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 

P Vzdělávání 

Q Zdravotní a sociální péče 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 

S  Ostatní činnosti 

 

V sektorové skladbě ekonomiky Ústeckého kraje rostl ve většině let až do roku 2013 (včetně) podíl primárního 

sektoru (např. zemědělství, lesnictví a rybářství; těžba a dobývání), Graf 43. V roce 2014 však došlo k meziročnímu 

poklesu, a to na 2,18 % HPH. Dle statistických ročenek ostatních krajů, došlo k meziročnímu snížení podílu ještě 

v dalších 7 krajích republiky – Hl. m. Praze, Středočeském, Královéhradeckém, Kraji Vysočina, Jihomoravském, 

Olomouckém a Zlínském kraji. Podíl primárního sektoru v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání třetí 

nejnižší po Hl. m. Praze a Moravskoslezském kraji. 

Zastoupení sekundárního a terciárního sektoru se v kraji dlouhodobě pohybuje na 47 – 51 % hrubé přidané 

hodnoty a v průběhu let se měnilo jen nepatrně. Na sekundární sektor (zpracovatelský průmysl a stavebnictví) 

připadalo v roce 2014 48 % HPH kraje. Proti celorepublikové úrovni byl podíl o 9,7 p. b. vyšší a v porovnání 

s ostatními kraji byl v posledních čtyřech letech čtvrtý nejvyšší. Terciární sektor (doprava a služby) se v roce 2014 

podílel na HPH kraje 50,1 %, v mezikrajovém srovnání se se svým podílem Ústecký kraj řadil na 9. místo 

a za celostátním průměrem zaostával o 9,2 p. b.23  

Graf 43: Hrubá přidaná hodnota v Ústeckém kraji (2010 – 2014, běžné ceny) 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, Statistická ročenka Ústeckého kraje 2015, vlastní zpracování 2016 

 

 

                                                           
23 Zdroj: [12] - Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje v roce 2014 
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V letech 2010 – 2012 (Graf 44) průmyslová výroba v Ústeckém kraji stejně jako v ČR zaznamenala růst, tržby 

z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy (v běžných cenách) ve velkých podnicích sídlících 

v Ústeckém kraji se postupně zvyšovaly. K mírnému meziročnímu poklesu, o téměř 3,15 mld. Kč (o 0,94 %), došlo 

v roce 2013, kdy objem tržeb dosáhl 331,48 mld. Kč. Situace se zlepšila v roce 2014, kdy došlo k meziročnímu 

navýšení o 8,85 %, objem tržeb dosáhl 360,83 mld. Kč. Na celorepublikových tržbách se průmysl kraje podílel více 

než 11 %. V roce 2015 byl průmysl Ústeckého kraje zasažen razantním meziročním poklesem tržeb na hodnotu 

319,36 mld. Kč, tj. o 11,5 %. I přesto byly tržby svým objemem čtvrté nejvyšší v porovnání s ostatními kraji. 

Na celorepublikových tržbách se podílely 9,3 %. V porovnání s předchozím rokem se tržby v kraji snížily o 12,8 %. 

K poklesu došlo pouze ve 3 krajích, z toho v Ústeckém kraji byl nejvyšší.  

Graf 44: Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy ve velkých podnicích24 sídlících v ÚK (2010 – 2015, běžné ceny) 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, Statistická ročenka Ústeckého kraje 2015, vlastní zpracování 2016 

Produktivita práce, měřená z objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy 

na zaměstnance, dosáhla v roce 2014 rekordní úrovně, kdy činila 7 162 tis. Kč. Byla tak nejvyšší mezi kraji. Průměr 

ČR pak překročila o 2,9 mil. Kč, tj. o více než 70 %. V porovnání s rokem 2013 se produktivita práce v kraji zvýšila  

o 471 tis. Kč (o 6,58 %). Na růstu produktivity se podílel pokles zaměstnanců o 5 %, jelikož tržby poklesly  

o 0,94 %. V roce 2015 dosahovala hodnoty 5 717 tis. Kč, a přestože zaznamenala meziroční pokles o pětinu, byla 

druhá nejvyšší v porovnání s ostatními kraji. Průměr ČR pak překročila o 1,6 mil. Kč, o 40 %. V porovnání s rokem 

2014 se produktivita práce v absolutní hodnotě v kraji snížila o 1,4 mil. Kč na zaměstnance.  

 

 

 

                                                           
24 podniky se 100 a více zaměstnanci se sídlem v kraji 
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Pokles v kraji byl nejvyšší mezi 7 kraji s poklesem produktivity práce. 

Graf 45: Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy a tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy  

na zaměstnance podle krajů v roce 2015 (v tis. Kč, běžné ceny) 

 Zdroj: [2] – ČSÚ, Statistická ročenka Ústeckého kraje 2015, vlastní zpracování 2016  
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Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Výroba elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
Ostatní zpracovatelský průmysl

14%
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43,2%

Výroba potravinářských výrobků
Výroba textilií
Výroba papíru a výrobků z papíru
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Výroba elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
Ostatní zpracovatelský průmysl

Odvětvová struktura ekonomiky do značné míry ovlivňuje ekonomickou výkonnost krajů. Významnou roli hraje 

zejména váha zpracovatelského průmyslu a pododvětví, z kterých se skládá. Některé z nich jsou pro krajskou 

ekonomiku klíčová. Mezi dvě nejvýznamnější odvětví zpracovatelského průmyslu z hlediska podílu tržeb 

na celkových tržbách zpracovatelského průmyslu v Ústeckém kraji se řadí výroba chemických látek a chemických 

přípravků a výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a přívěsů a návěsů, která v roce 2014 tvořila 28 % 

zpracovatelského průmyslu, viz Graf 46 níže, který porovnává Ústecký kraj s ČR v oblasti podílu zpracovatelského 

průmyslu na průmyslu celkem a podílu jednotlivých odvětví zpracovatelského průmyslu na zpracovatelském 

průmyslu celkem. 

Graf 46: Podíl tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb zpracovatelského průmyslu na tržbách průmyslu celkem a podíl tržeb odvětví 

zpracovatelského průmyslu na celkových tržbách zpracovatelského průmyslu v České republice a Ústeckém kraji (2014) 

Zdroj: [2] – ČSÚ, vlastní zpracování 2016 
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1.5.2 Průmyslové podniky a průměrný evidenční počet zaměstnanců 

Počet pracovníků v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci v Ústeckém kraji od roku 2011 postupně 

klesal až do roku 2013, kdy dosáhl hodnoty 49 539 zaměstnanců. K meziročnímu nárůstu došlo v letech 2014  

a 2015.  

Průměrná mzda pracovníků v průmyslu rostla po celé posuzované období (v době ekonomického poklesu to bylo 

v důsledku snižování počtu zaměstnanců).  

Počet průmyslových podniků v průběhu sledovaných let meziročně klesal kromě roku 2012 a 2015. V roce 2015 

sídlilo v Ústeckém kraji celkem 170 velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci), ve kterých 

pracovalo celkem 55 857 zaměstnanců, proti roku 2014 došlo k nárůstu počtu pracovníků o 10,9 %. 

Graf 47: Přehled vývoje vybraných ukazatelů (2010 – 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, vlastní zpracování, 2016 
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Meziročně vzrostl počet pracovníků téměř ve všech krajích republiky s výjimkou Karlovarského kraje. Na celkovém 

počtu zaměstnaných v průmyslových podnicích České republiky25 se kraj podílel 6,7 %. Počtem podniků i počtem 

zaměstnanců se Ústecký kraj řadil v mezikrajovém srovnání na pomyslnou šestou nejvyšší příčku, viz Graf 48 

níže. 

Graf 48: Průměrný evidenční počet zaměstnanců, průměrný počet podniků nad 100 zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda podle 

krajů v roce 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, vlastní zpracování 2016 

 

                                                           
25 Celkový počet zaměstnanců v průmyslových podnicích ČR = 838 399 
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V Ústeckém kraji bylo v roce 2014 zaměstnáno 85 % průměrného evidenčního počtu zaměstnanců 

ve zpracovatelském průmyslu, z toho 16,6 % pracovalo v odvětví výroby motorových vozidel (kromě 

motocyklů), přívěsů a návěsů, což je jedno ze dvou nejvýznamnějších odvětví v Ústeckém kraji. V dalším 

významném odvětví, ve výrobě chemických látek a chemických přípravků, bylo zaměstnáno 9,6 % osob. Velká část 

zaměstnanců byla zaměstnána také v odvětvích Výroba strojů a zařízení j.n. (10 %), Výroba ostatních nekovových 

minerálních výrobků (13,4 %) a Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení (10,5 

%). Viz Graf 49. 

Graf 49: Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci se sídlem v kraji podle CZ-NACE 

v České republice a Ústeckém kraji (2014)  

Zdroj: [2] vlastní zpracování, 2016 
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1.5.2.1 Vyhodnocení 

Počet průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci v Ústeckém kraji v průběhu sledovaných let meziročně 

klesal, výrazný růst byl zaznamenán až v roce 2015. Počet pracovníků také klesal, a to od roku 2011, meziroční 

nárůst zaznamenal až v roce 2013/2014. 

Meziročně (2014/2015) vzrostl počet pracovníků téměř ve všech krajích republiky s výjimkou Karlovarského kraje. 

Na celkovém počtu zaměstnaných v průmyslových podnicích České republiky se kraj podílel 6,7 %. Počtem 

podniků i počtem zaměstnanců se Ústecký kraji řadil v mezikrajovém srovnání na pomyslnou šestou nejvyšší 

příčku. Celkem 85 % všech zaměstnaných osob v průmyslových podnicích Ústeckého kraje bylo zaměstnáno 

v průmyslu zpracovatelském, z toho 16,6 % v odvětví Výroby motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů 

a návěsů, což je jedno z nejvýznamnějších odvětví v Ústeckém kraji.  

Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslovém odvětví dosahovala v Ústeckém kraji páté nejvyšší hodnoty 

v porovnání s ostatním kraji České republiky. 

 

1.5.3 Vyhodnocení  

Ekonomická struktura kraje prochází postupnou proměnou, kdy nabývají na důležitosti odvětví spojená přímo 

 či nepřímo s automobilovým průmyslem. Na druhé straně tradiční průmyslová odvětví kraje patří stále mezi 

klíčové komponenty ekonomiky. Dle „Průzkumu trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů 

v Ústeckém kraji, Berman Group 2012“ je nutné dodat, že řada firem v tradičních odvětvích prošla svou vlastní 

vnitřní transformací, tedy modernizací výroby, obměnou trhů (v produktovém i geografickém smyslu), která jim 

zajistila životaschopnost nejen na českém, ale také na evropském a globálním trhu. Vnitřní proměna firem  

a celých odvětví je důležitým aspektem restrukturalizace, který často není patrný z agregátních statistik, ale 

představuje významný prvek úspěšné ekonomické transformace regionů. 26 

Z výše analyzovaných dat lze shrnout popisované charakteristiky hospodářství a průmyslu v Ústeckém kraji, které 

budou mít vliv pro formulaci strategických cílů podpory podnikání a průmyslu v Ústeckém kraji. 

- Nadprůměrně je oproti ČR zastoupena výroba chemických látek a chemických přípravků a výroba 

motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů. 

- Výroba motorových vozidel (automobilový průmysl) má oproti průměru ČR tržby nižší, ale zaměstnanost 

vyrovnanou, což indikuje to, že se produkují hlavně díly s malou přidanou hodnotou. 

- Přidaná hodnota je v porovnání s průměrem za ČR v průmyslu vyšší, ovšem v IT sektoru (CZ-NACE 

J Informační a komunikační činnosti) je oproti ČR nižší. 

- Mzdy v průmyslovém sektoru rostou. 

- Počet pracovníků v průmyslovém sektoru roste. 

- V Ústeckém kraji je početně méně průmyslových firem na obyvatele oproti průměru ČR. 

- Tržby z průmyslové výroby na zaměstnance jsou druhé nejvyšší za celou ČR a dlouhodobě rostou, 

tzn. průmysl je koncentrovaný ve velkých firmách, což může přinést riziko výkyvů firem s dopadem 

na celou ekonomiku kraje. 

 

                                                           
26 Zdroj: [11] Vstupní analýza Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, BermanGroup, 

únor 2016 
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1.6 Výzkum, vývoj a inovace v Ústeckém kraji 

Cílem kapitoly je popsat, jakou pozici mezi kraji zaujímá Ústecký kraj v oblasti znalostně náročných aktivit  

a rozsahu aktivit výzkumu a vývoje („dále jen VaV“), který představuje klíčový hybný prvek zvyšování produktivity, 

ekonomického růstu a konkurenceschopnosti, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti.  

V následujících částí jsou popsány celkové výdaje na výzkum a vývoj v Ústeckém kraji za posledních 5 let, dále pak 

porovnání těchto výdajů mezi kraji s rozlišením zdrojů financování a sektoru provádění v posledním dostupném 

roce 2014. Analyzován je i počet výzkumně-vývojových organizací a zaměstnanost ve VaV sektoru, taktéž 

za poslední dostupný rok. 

1.6.1 Výdaje na VaV 

1.6.1.1 Současný stav 

Celkové výdaje na výzkum a vývoj v Ústeckém kraji dosáhly v roce 2014 částky 1 214 mil. Kč a byly nejvyšší 

za posledních pět sledovaných let. Podíl výdajů VaV na HDP v kraji dosáhl nejnižší hodnoty v roce 2010 a v dalších 

letech se postupně zvyšoval až do roku 2012, v roce 2013 mírně klesl na hodnotu 0,43 % HDP a v posledním 

sledovaném roce činil již 0,48 % HDP. 

Graf 50: Výdaje na výzkum a vývoj v Ústeckém kraji (2010 – 2014) 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, Statistická ročenka Ústeckého kraje 2015, vlastní zpracování 2016 

Struktura výdajů na VaV podle sektorů provádění dokumentuje, že v Ústeckém kraji jsou výdaje na VaV 

koncentrovány dlouhodobě zejména do podnikatelského sektoru. Velmi rychle, a to zejména v posledních 

4 letech, rostou výdaje na VaV i v sektoru VŠ, kde hraje v kraji klíčovou roli UJEP, jako hlavní centrum 

vysokoškolského výzkumu v regionu. Krajský inovační systém, resp. subsystém tvorby znalostí, je tak dominován 

podnikatelským sektorem s postupně rostoucí rolí sektoru vysokoškolského. 27 

                                                           
27 Zdroj: [11] Vstupní analýza Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, 2016 
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Tabulka 28: Výdaje na VaV v Ústeckém kraji (2010 – 2014, mil. Kč) 28 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Celkové výdaje na VaV  696    784  1 118  1 077  1 214  

Podnikatelský sektor 531  629  929  827  908  

Vládní sektor 11  13  11  19  19  

Vysokoškolský sektor 154  142  177  231  286  

Zdroj: [2] – ČSÚ, Statistická ročenka Ústeckého kraje 2015, vlastní zpracování 2016 

V mezikrajovém srovnání se Ústecký kraj řadí spolu s krajem Karlovarským mezi kraje s nejnižšími celkovými 

výdaji na VaV v % HDP kraje. V roce 2014 byl těsně pod hranicí pouhých 0,50 % HDP. 

Obrázek 4: Celkové výdaje na VaV podle krajů ČR, 2014 (% HDP daného kraje) 

 

Zdroj: [2] - ČSÚ 

  

                                                           
28Podnikatelský sektor zahrnuje všechny podniky, organizace a instituce, jejichž hlavní činností je tržní výroba zboží nebo služeb pro prodej široké veřejnosti 
za ekonomicky významnou cenu. Vládní sektor zahrnuje orgány státní správy a samosprávy na všech úrovních s výjimkou veřejně řízeného vyššího 
odborného a vysokého školství. Z hlediska výzkumu a vývoje patří do vládního sektoru především jednotlivá pracoviště Akademie věd ČR, ostatní výzkumná 
resortní pracoviště (od 1.1 2007 většina těchto subjektů přešla na nový statut veřejná výzkumná instituce), dále pak veřejné knihovny, archivy, muzea a jiná 
kulturní zařízení, která provádějí výzkum a vývoj jako svoji vedlejší činnost. Vysokoškolský sektor zahrnuje univerzity, vysoké školy a další instituce 
pomaturitního vzdělávání (OKEČ 803, od roku 2008 CZ- NACE 854: Postsekundární vzdělávání) bez ohledu na ISEKTOR a od roku 2005 v souladu s metodikou 
OECD i 11 fakultních nemocnic. 



90 

 

Krajské porovnání výdajů na VaV dle sektorů provádění za rok 2014 zobrazuje následující Obrázek 5, který 

ve většině krajů dokumentuje převahu výdajů do podnikatelského sektoru, následuje sektor vysokoškolský 

bez zastoupení výdajů v kraji Karlovarském a kraji Vysočina, na jejichž území se nenachází žádná vysoká škola.  

Obrázek 5: Výdaje na VaV podle sektorů provádění a krajů ČR, 2014 

 

Zdroj: [2] - ČSÚ 

Nejdůležitějším zdrojem financování výzkumných a vývojových činností v Ústeckém kraji je dlouhodobě 

podnikatelský sektor, stejně tak jako v ostatních krajích. V Ústeckém kraji jsou na druhém místě nejvíce 

zastoupeny veřejné zahraniční zdroje (nejvíce v celé ČR). Veřejné domácí zdroje tvoří v Ústeckém kraji méně než 

25 %, viz Obrázek 6.  

Obrázek 6: Výdaje na VaV podle zdrojů financování VaV a krajů ČR, 2014 

 

Zdroj: [2] - ČSÚ 
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1.6.2 Výzkumně-vývojové organizace, zaměstnanost 

1.6.2.1 Současný stav 

Výzkumné a vývojové organizace jsou v ČR nejvíce koncentrovány v Praze a Jihomoravském kraji, jak dokazuje 

Graf 51 níže. Ústecký kraj se sice řadí mezi kraje s menším počtem ekonomických subjektů provádějících VaV, 

v roce 2010 zaujímal předposlední třinácté místo, avšak do roku 2014 došlo k navýšení o téměř 32 % 

na hodnotu 104. Zatímco Praha, kraj s nejvyšším počtem VaV organizací, navýšila tento počet pouze o cca 1,5 %. 

Velký progres zaznamenal i kraj Olomoucký, a to o 25 %. 

Graf 51: Počet ekonomických subjektů provádějících VaV (2010 a 2014) 

 Zdroj: [2] – ČSÚ, vlastní zpracování 2016 

Rostoucí tendenci měl nejen počet ekonomických subjektů provádějících výzkum a vývoj v Ústeckém kraji, ale 

také počet pracovišť VaV. V posledních letech vývoj počtu pracovišť kopíruje vývoj počtu ekonomických subjektů, 

viz Graf 52.  

2010 2014 
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Graf 52: Vývoj ekonomický subjektů VaV a jejich pracovišť v Ústeckém kraji  

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, vlastní zpracování 2016 

V oblasti vědy a výzkumu pracovalo v kraji v roce 2010 celkem 769 zaměstnanců (přepočtený počet na plně 

zaměstnané), v porovnání s rokem 2014 se jejich počet zvýšil o 45 %. Z celkového počtu zaměstnanců 1 116 bylo 

504 výzkumných pracovníků. 

Graf 53: Počet zaměstnanců VaV v Ústeckém kraji (2010 – 2014) 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ, vlastní zpracování 2016 
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Zaměstnanost výzkumníků i všech pracovníků VaV, jejichž strukturu znázorňuje Obrázek 7, je v Ústeckém kraji 

(spolu s krajem Karlovarským a Vysočinou) na nejnižší úrovni v porovnání s ostatními kraji republiky. Indikuje to, 

že znalostně náročné a inovační aktivity mají v krajském hospodářství spíše méně významné zastoupení, ačkoliv 

nelze jednoznačně usuzovat, že inovace jsou v daných krajích, zejména v kraji Ústeckém, méně zastoupeny, neboť 

VaV je pouze jedním ze vstupů pro inovace a jeho význam se liší podle typu a řádu inovace.29 Struktura 

zaměstnanců VaV byla v roce 2014 téměř ve všech krajích obdobná. Dominovali výzkumní pracovníci. Druhou 

největší skupinu představovali techničtí pracovníci. Ústecký kraj disponoval s největším počtem ostatních 

pracovníků VaV z celkového počtu zaměstnanců VaV ze všech ostatních krajů. 

Obrázek 7: Struktura zaměstnanců VaV podle druhu zaměstnání v krajích ČR, 2014 (přepočtené osoby) 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ 

Obrázek 8 zobrazuje stav zaměstnanců VaV jako osoby plně zaměstnané (přepočtené osoby).  

Obrázek 8: Zaměstnanci VaV (přepočtené osoby) podle krajů ČR, 2014 (na 1000 zaměstnaných v daném kraji) 

 

Zdroj: [2] – ČSÚ 

                                                           
29 Nižší význam inovací a roli inovačních aktivit podniků v ekonomice Ústeckého kraje však potvrzuje Průzkum trhu výzkumných  

a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji, Berman Group, 2012 



94 

 

1.6.3 Vyhodnocení 

Rozvoj aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací představuje značný potenciál pro růst konkurenceschopnosti 

firem a tedy rozvoj ekonomiky. Ústecký kraj však v této oblasti velmi zaostává, ba dokonce zastává jednu 

z nejhorších pozic v rámci republiky – patří mezi nejméně inovativní regiony ČR.  

Výzkum a vývoj je v Ústeckém kraji realizován především soukromými subjekty. Podíl soukromého sektoru  

na provádění aktivit v oblasti výzkumu a vývoje je v Ústeckém kraji nadprůměrně vysoký (v rámci ČR), naopak 

zastoupení vysokých škol je méně významné, což souvisí s tím, že v kraji existuje jen jediná tradiční univerzita 

(UJEP) a několik menších vysokých škol, resp. jejich detašovaných pracovišť. 

Z pohledu dalších parametrů lze konstatovat, že v Ústeckém kraji je velmi nízký počet subjektů VaV a současně  

je nízký i počet pracovníků ve VaV. Co se týče výdajů na výzkum a vývoj v přepočtu k HDP, ty jsou nižší než  

v Ústeckém kraji již pouze v kraji Karlovarském.  

Ukazuje se tedy, že ekonomika kraje má nízkou technologickou úroveň a inovační potenciál, je orientována  

na výrobu s nižší přidanou hodnotou a je málo provázána s výzkumnými aktivitami, jejichž úroveň je v kraji velmi 

nízká.  

Jelikož aktivity výzkumu a vývoje jsou pouze jedním ze vstupů do inovačních procesů v podnicích a jejich význam 

se liší dle oborů a řádů/typů inovací, nelze úroveň a vývoj výdajů na VaV považovat za ukazatel inovativnosti 

krajské ekonomiky, ale spíše jen jako specifický ukazatel intenzity znalostně náročných aktivit poskytující velmi 

hrubou informaci o charakteru krajského inovačního systému. 30 

  

                                                           
30 Zdroj: [11] Vstupní analýza Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, 2016 
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1.7 Čerpání dotací z EU podnikateli z Ústeckého kraje 

V  programovém období 2007 – 2013 sloužily pro podporu podnikání a průmyslu a VaV tyto operační programy: 

- Operační program Podnikání a inovace (OPPI), 

- Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). 

1.7.1 Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 

OPPI byl zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje 

do podnikatelské praxe. Podporoval vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání 

moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňoval zkvalitňování infrastruktury a služeb  

pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. Řídícím orgánem OPPI 

bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.31 

OPPI ve sledovaném programovém období (2007 – 2013) v ČR podpořil 12 955 projektů v celkové výši 

106 649 mil. Kč. Žadatelé z Ústeckého kraje (v 99,9 % podnikatelské subjekty) zrealizovali 558 projektů (4,31 % 

z celkového počtu podpořených projektů) v hodnotě 3 698 mil Kč. Podnikatelským subjektům z Ústeckého kraje, 

v 74 % případů MSP, bylo podpořeno 557 projektů v celkové výši 3 675 mil. Kč. 

Graf 54: Počet podpořených projektů OPPI v programovém období 2007 – 2013 – porovnání ČR a ÚK 

 

Zdroj: [14] - Čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR, 2016, vlastní zpracování 2016 

 

 

 

                                                           
31 Zdroj [42]: Programový dokument Operačního programu Podnikání a Inovace (2012) 
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v programovém období 2007 - 2013 v jednotlivých krajích ČR (počítáno k 31. 12. 2013) 
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Graf 55: Čerpání dotačních titulů OPPI v programovém období 2007 – 2013 – porovnání ČR a ÚK (v mil. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [14] - Čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR, 2016, vlastní zpracování 2016 

V celorepublikovém srovnání Ústecký kraj skončil na 9. místě co do počtu podpořených projektů a na 14. místě 

v čerpání dotačních prostředků na obyvatele. V programovém období 2007 – 2013 žadatelům z Ústeckého kraje 

bylo podpořeno 558 projektů s částkou 4 481,68 Kč na obyvatele, přičemž průměr za celou ČR byl 10 145 Kč. 

Zdroj: [14] - Čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR, 2016, vlastní zpracování 2016 



97 

 

Graf 57: Přehled počtu podpořených projektů OPPI v jednotlivých okresech ÚK a přehled čerpáním dotačních prostředků v jednotlivých 

okresech ÚK (v mil. Kč)  
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Z analýzy zapojení žadatelů do OPPI z jednotlivých okresů Ústeckého kraje je patrné, že nejvíce podpořených 

projektů měli žadatelé z okresu Děčín a nejméně naopak z okresu Louny. Stejný přehled nabízí i srovnání 

z pohledu čerpání dotačních prostředků. Například okres Litoměřice, kde bylo žadatelům podpořeno 70 projektů 

(3. nejmenší počet projektů), se z pohledu čerpání umístil na 2. místě s částkou 674 mil. Kč. Nižší částku, 637 mil. 

Kč, čerpali žadatelé dotační prostředky v okrese Chomutov, avšak na 84 projektů. 

Zdroj: [14] - Čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR, 2016, vlastní zpracování 2016 

 

1.7.2 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) 

OP VaVpI byl zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především 

prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporoval 

vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity 

terciárního vzdělávání32.  

OP VaVpI v tomto programovém období v ČR podpořil 233 projektů v celkové výši 57 754 mil. Kč. Žadatelé 

z Ústeckého kraje zrealizovali 4 projekty (1,7 % z celkového počtu podpořených projektů) v celkové hodnotě 

838 mil Kč. Žadatelem byla ve třech případech vysoká škola (246 mil. Kč) a v jednom případě podnikatelský 

subjekt (592 mil. Kč), přičemž všichni žadatelé pocházeli z okresu Ústí nad Labem. 

 

                                                           
32 Zdroj [43]: Programový dokument Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (2011) 
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Graf 58: Počet podpořených projektů OP VaVpI v programovém období 2007 – 2013 – porovnání ČR a ÚK 

 

Zdroj: [14] - Čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR, 2016, vlastní zpracování 2016 

Graf 59: Čerpání dotačních titulů OP VaVpI v programovém období 2007 – 2013 – porovnání ČR a ÚK (v mil. Kč) 

 

Zdroj: [14] - Čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR, 2016, vlastní zpracování 2016 
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Graf 60: Přehled počtu podpořených projektů OP VaVpI v jednotlivých krajích ČR a přehled čerpáním dotačních prostředků na obyvatele 

v jednotlivých krajích ČR (počítáno k 31. 12. 2013) 

V celorepublikovém srovnání Ústecký kraj skončil na 12. místě co do počtu podpořených projektů, ale 

i v čerpání dotačních prostředků na obyvatele. V programovém období 2007 – 2013 žadatelům z Ústeckého kraje 

byly podpořeny 4 projekty s částkou 1 015,20 Kč na obyvatele.  

Zdroj: [14] - Čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR, 2016, vlastní zpracování 2016 

 

1.7.3 Vyhodnocení 

Pro analýzu čerpání dotací z EU podnikateli z Ústeckého kraje byly vybrány dva programy – OPPI a OP VaVpI.  

Čerpání žadatelů z OPPI  sice dokazuje potenciál a pozitivní zájem MSP o podporu svého dalšího rozvoje, avšak 

v porovnání s ostatním kraji se Ústecký kraj zařadil mezi kraje nejen s nízkým počtem podpořených projektů (558 

projektů v celkové výši 3 698 mil. Kč), čímž se v celorepublikovém srovnání řadí na 9. místo, ale také mezi kraje 

s nízkým čerpáním dotačních prostředků na obyvatele, kdy ÚK dosáhl výše pouze 4 481,68 Kč a zaujal tak poslední 

místo ze všech čtrnácti krajů ČR. 

V  operačním programu OP VaVpI zrealizovali žadatelé z Ústeckého kraje pouze 4 projekty (12. místo 

v celorepublikovém srovnání) v celkové výši 838 mil. Kč a částkou 1 015,20 Kč na obyvatele. Žadateli byli pouze 

subjekty z okresu Ústí nad Labem. 

Lze konstatovat, že právě v těchto pro kraj potřebných v oblastech, byla i přes usnesení vlád a proklamovanou 

pomoc Ústeckému kraji z vládní úrovně výše podpory na obyvatele silně podprůměrná a pomoc nebyla 

směřována do problémových oblastí a k vyrovnání meziregionálních rozdílů.  
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2 ANALÝZA DOKUMENTŮ 

Kapitola se zabývá analýzou dokumentů věnovaných problematice rozvoje podnikání a průmyslu v Ústeckém kraji 

zpracovaných v letech 2011 – 2015, jako základního informačního zdroje pro další návrhy a řešení. Je posouzena 

podstata dokumentů a závěry z nich plynouc, např. vč. SWOT analýz a navržených opatření pro řešení problému. 

Veškeré dokumenty byly sledovány z hlediska relevantních oblastí vztahujících se k řešené problematice podpory 

průmyslu a podnikání. 

Níže je uveden přehled vybraných dokumentů určených k analýze rozdělených dle jednotlivých oblastí: 

 Ekonomická charakteristika Ústeckého kraje 

- Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 

- Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji (Závěrečná 

zpráva) 

 

 Dopravní infrastruktura Ústeckého kraje 

- Dopravní plán obslužnosti Ústeckého kraje 2012 – 2016 

- Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 

 

 Rozvojové plochy 

- Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 

 

 Trh práce a lidské zdroje 

- Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (Závěrečná zpráva) 

- Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 

- Regionální sektorová dohoda pro Ústecký kraj pro obor chemického průmyslu 

 

 Hospodářství 

- Vědecký koncept k rozvoji inovačních potenciálů ve společném regionu 

- Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 

- Regionální sektorová dohoda pro Ústecký kraj pro obor chemického průmyslu 

 

 Výzkum, vývoj a inovace 

- Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 

- Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji (Závěrečná 

zpráva) 

- Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje (Závěrečná zpráva) 

- Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (Závěrečná zpráva) 

- Vědecký koncept k rozvoji inovačních potenciálů 

- Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje – rozpracování konceptu struktury a činnosti centra 

- Výzkumný atlas Ústeckého kraje 

- Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty, část A: analýza inovačního potenciálu 

pro transfer technologií (Závěrečná zpráva) 

 

 

 



101 

 

 Čerpání dotací z EU podnikateli v Ústeckém kraji 

- Vyhodnocení dopadů a přínosů pro Ústecký kraj z dotací EU za období 2007 – 2012 
 

2.1 Ekonomická charakteristika Ústeckého kraje 

2.1.1 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 

Rok vydání: 2012 

Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. 

 

Program rozvoje Ústeckého kraje představuje rozsáhlý dokument členěný do několika samostatných celků, jehož 

podstatou je komplexní analýza Ústeckého kraje z pohledu nejrůznějších faktorů ovlivňujících jeho rozvoj  

a následně stanovení konkrétních opatření na podporu rozvoje kraje. 

První část dokumentu je věnována podrobné analýze prostředí Ústeckého kraje z hlediska základních údajů  

o kraji. 

Mezi důležitá data této části patří obyvatelstvo, trh práce a ekonomika, která v posledních dvou dekádách klesala. 

Zásadní problémy ve struktuře krajské ekonomiky plynoucí z dokumentu: 

- Přetrvávající strukturální problémy a silná závislost na energetice a těžbě surovin, 

- Nízká konkurenceschopnost ekonomiky, slabé zastoupení progresivních aktivit a oborů, 

- Převaha rutinní výroby s nízkou přidanou hodnotou bez přítomnosti výzkumných a vývojových aktivit, 

nedostatek špičkových výrobních a nevýrobních firem, nízké zastoupení znalostní ekonomiky, 

- Nedostatečný význam technických a přírodovědných oborů na vysokých školách v kraji, nedostatek 

kvalifikované pracovní síly v technických oborech, 

- Málo firem v progresivních podnikatelských odvětvích s vysokou přidanou hodnotou.33 

 

V analýze SWOT jsou následně stanoveny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby ekonomiky Ústeckého kraje: 

SILNÉ STRÁNKY 

- Ekonomicky výhodná poloha kraje mezi dvěma velkými centry (Praha, Drážďany) na frekventované 

dopravní ose, která je spojuje, potenciál pro mezinárodní spolupráci, obchod i tranzit, 

- Stále relativně výkonná regionální ekonomika (např. dle výše HDP na obyvatele nebo průměrných mezd), 

- Velký počet středně velkých měst jako potenciálních center ekonomického rozvoje, polycentrická sídelní 

struktura. 

 

SLABÉ STRÁNKY 

- Nedokončená restrukturalizace regionální ekonomiky a přetrvávající strukturální problémy, slabá role 

zpracovatelského průmyslu a služeb, 

- Vysoká materiálová a energetická náročnost místní ekonomiky, 

- Výskyt periferních, hospodářsky zaostávajících oblastí (Šluknovsko, Doupovsko), 

- Úpadek zemědělství, mající hospodářský dopad především na Lounsko a Žatecko. 

                                                           
33 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
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PŘÍLEŽITOSTI 

- Trend rozvoje zážitkových a interaktivních produktů cestovního ruchu vázaných na místní specifika (místní 

výrobky, místní kulturní krajina, industriální památky apod.), 

- Obecný trend podpory investic s vyšší přidanou hodnotou ze strany státu, 

- Trend rozvoje technologií a způsobů výroby, které snižují vysokou materiálovou a energetickou náročnost 

ekonomiky, 

- Reforma rozpočtového určení daní ve prospěch malých obcí vedoucí k silnější pozici obcí a k oživení 

místního trhu, 

- Zjednodušení podmínek pro podnikání, státní podpora drobného podnikání a živností v problémových 

regionech. 

 

HROZBY 

- Další celoevropské či globální hospodářské výkyvy a recese, 

- Nejistota a nejasná koncepce dalšího vývoje limitů těžby hnědého uhlí, 

- Nejasná energetická koncepce státu, hrozba útlumu tepelné energetiky, 

- Zhoršení podnikatelského klimatu a podmínek pro podnikání v Česku.34 

 

Téma ekonomika je součástí Priority 1: Konkurenceschopná a stabilizovaná ekonomika, Opatření 1.1: 

Konkurenceschopnost regionální ekonomiky, jehož cílem je zvýšit konkurenceschopnost a inovační potenciál 

kraje. 

 

Aktivity Ústeckého kraje a intervence naplňující opatření: 

- Podrobný průzkum podnikatelského prostředí, pozice a potřeb podniků působících v regionu (jako 

podklad pro další aktivity kraje i pro aktualizaci RIS), 

- Krajský program následné péče o investory a podniky působící v kraji, 

- Rozvoj inovačního servisu pro podnikatele ze strany kraje (odborných a poradenských služeb, 

srozumitelné osvěty) 

- Organizace kvalitně obsazených seminářů a setkání pro podnikatele (v oblasti získávání dotací, 

marketingu, hledání nových trhů apod.), 

- Monitoring a důsledné využití příležitostí atrakce investic a transferu technologií zajišťovaných 

z republikové úrovně (CzechInvest apod.) v segmentu kvalifikované výroby 

- Realizace programů pro studenty středních odborných a vysokých škol zaměřených na základy podnikání, 

- Popularizace a osvěta v oblasti podnikání (např. soutěže o nejkvalitnější podnikatelský počin, propagace 

výrobků zpracovatelského průmyslu, regionálních značek apod.), 

- Pozitivní propagace průmyslové tradice a historie kraje, 

- Vyjasnění pozice kraje ke klíčovým otázkám jeho hospodářské budoucnosti (těžba hnědého uhlí, 

energetika, průmysl) i ve vztahu k republikové úrovni.35 

 

Okruhy aktivit jiných subjektů vč. nepřímé podpory ze strany Ústeckého kraje: 

- Změna intenzity a formy vztahů mezi veřejnou správou a podnikateli (networking, pracovní skupiny, 

diskusní platformy), 

- Rozvoj infrastruktury pro zlepšení podmínek (zejména malého a středního) podnikání, 

- Zvýšení kvality a kultury podnikatelského prostředí, 

                                                           
34 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
35 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
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- Zavádění výrobních technologií omezujících vysokou energetickou náročnost.36 

2.1.2 Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů 

v Ústeckém kraji (Závěrečná zpráva)  

Rok vydání: 2013 

Zpracovatel: BERMAN GROUP, s.r.o. 

Dokument se věnuje makroekonomickému náhledu na potenciál Ústeckého kraje z hlediska oblasti VaV. Ústecký 

kraj je porovnáván s ostatními kraji České republiky, stejně jako se sousedním Svobodným státem Sasko, který 

vykazuje srovnatelné ukazatele ekonomiky a regionální podmínky jako Ústecký kraj. Dokument se věnuje popisu 

trhu práce, struktury ekonomiky, charakteristiky hospodářství apod.  

Závěry plynoucí z dokumentu: 

- Regionální ekonomika je podle výsledků analýzy v ČR poměrně specifická. Ve srovnání s ostatními kraji 

vykazuje průměrný HDP, ale struktura místní ekonomiky se odlišuje od zbytku ČR nízkým podílem služeb  

a zpracovatelského průmyslu. Na druhou stranu podíl těžby a energetiky je vysoce nadprůměrný. Díky 

tomu však pozorujeme pozitivní vývoj HDP a HPH i přes vysokou nezaměstnanost v kraji. 

- Krajská ekonomika využívá výhody příchodu přímých zahraničních investic na počátku století díky 

připraveným průmyslovým zónám, aktivní politice státu i místní správy, proinvestičním pobídkám, 

geografické poloze (blízkosti Německa) a dopravní dostupnosti a koneckonců i levné pracovní síle. 

Pro Ústecký kraj však bylo typické, že investice směřovaly častěji do jednodušších typů výrob s nižší 

přidanou hodnotou. 

- Negativním faktorem regionální ekonomiky jsou jednoznačně nedostatečné lidské zdroje, jejich horší 

kvalifikační struktura a nižší úroveň vzdělanosti, která patří mezi nejnižší v ČR (nejnižším počtem 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel).37 

 

Doporučení plynoucí z dokumentu: 

- Realizace politiky podpory hospodářského rozvoje, která bude zaměřena na posílení 

konkurenceschopnosti firem Ústeckého kraje na domácím trhu, ale i na zahraničních trzích (podpora 

inovačního podnikání v nejširším smyslu – např. formou Regionální inovační strategie). 

- Příprava systému nástrojů, které může a bude veřejná správa poskytovat na podporu růstu 

konkurenceschopnosti podniků (všeobecné zlepšení prostředí – příprava a kvalita absolventů a pracovní 

síly obecně, vytváření rovného a předvídatelného podnikatelského prostředí, budování technické 

infrastruktury; podpora zahájení spolupráce mezi podniky a organizacemi; podpora inovací  

a technologického transferu). 

- Posílení výuky německého jazyka, přeshraniční spolupráce škol i firem a podpora kvalitního dopravního 

napojení v rámci spolupráce se Svobodným státem Sasko. 

 

                                                           
36 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
37 Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji (Závěrečná zpráva), 2013, BERMAN GROUP 
s.r.o. 
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2.2 Dopravní infrastruktura 

2.2.1 Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 2012 – 2016 

 

 

Dokument byl vypracován v roce 2011 a představuje koncepční a řídící dokument, který byl zpracován podle 

zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů. 

Dokument popisuje aktuální stav dopravního a tarifního řešení autobusové a železniční dopravy vč. plánu 

dopravní obslužnosti pro období 2012 – 2016 v Ústeckém kraji. Tento plán se odvíjí od rozložení obyvatelstva 

Ústeckého kraje vč. věkového vývoje populace s vlivem na přepravní proudy a změnu přepravní poptávky  

a vychází z dopravního modelu přepravních vztahů a obecných cílů, jež byly pro toho období stanoveny. 

V konečné fázi je plán doplněn o vodní dopravu, autobusy na zavolání a sumarizaci požadavků na úpravu 

železniční a autobusové infrastruktury vč. finančního a smluvního řešení. 

Cíl dopravní obslužnosti pro období 2012 – 2016: 

Ústecký kraj má zájem na kvalitním fungování veřejné dopravy. Veřejná doprava v tomto pojetí představuje více, 

než jen sociální službu pro ty, kteří nemají jinou volbu, ale cílem je dosažení celkové dopravní dostupnosti kraje 

tak, aby veřejná doprava představovala atraktivní alternativu k dopravě individuální. 

2.2.2 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 

Rok vydání: 2012 

Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. 

 

Program rozvoje Ústeckého kraje představuje rozsáhlý dokument členěný do několika samostatných celků, jehož 

podstatou je komplexní analýza Ústeckého kraje z pohledu nejrůznějších faktorů ovlivňujících jeho rozvoj  

a následně stanovení konkrétních opatření na podporu rozvoje kraje. 

Jedna z částí dokumentu je věnována podrobné analýze dopravní infrastruktury. Mezi důležitá data této části 

patří zejména silniční a železniční infrastruktura, ale i infrastruktura vodní, letecké, cyklistické a pěší dopravy 

a dále pak vývoj intenzity silniční dopravy. 

Zásadní problémy ve struktuře krajské dopravní infrastruktury plynoucí z dokumentu: 

- Nedořešená vazba páteřních komunikací na evropské dopravní sítě, 

- Nedostavěné komunikace D8, R7, 

- Snížená kapacita silnice I/13 ve vztahu k dopravním intenzitám, 

- Množství konfliktních průjezdů silničních komunikací (zvláště 1. třídy) hustě obydlenými oblastmi a sídly, 

chybějící obchvaty sídel, 

- Nedůsledná preference železniční dopravy na národní a evropské úrovni, nejasná strategie jejího využití 

zejména pro dálkovou a nákladní dopravu, 

- Zhoršený technický stav železniční sítě vč. drážních objektů, 

- Nevyhovující vazba železniční dopravy na ostatní druhy hromadné dopravy, zejména autobusové, 

chybějící nebo nevýhodně položené přestupní terminály, 

Rok vydání: 2011 

Zpracovatel: Krajský úřad Ústeckého kraje 
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- Železniční severozápadní trasa (směr Drážďany) již téměř na 100 procentech své kapacity, 

- Nevyhovující plavební podmínky Labské vodní cesty v úseku Ústí n. L. – státní hranice ČR/SRN, 

dlouhodobě omezené ponory plavidel, plnosplavnost v průměru pouze 100 dní v roce, 

- Nízká délka (či hustota) a přitom často nadbytečné technické parametry samostatných komunikací 

pro cyklisty, existence konfliktních míst cyklistických tras a silničních komunikací, 

- Nedostatečná vybavenost sítě cyklotras doplňkovou infrastrukturou, 

- Špatný, místy havarijní stav silnic nižších tříd, 

- Hrozba zániku lokálních železnic, resp. nejasná koncepce jejich případného rušení a budoucího využití  

a rozdílné zájmy jednotlivých zainteresovaných subjektů, 

- Konfliktní místa cyklistické, pěší a motorové dopravy, vč. dopravy pro turistické účely.38 

V analýze SWOT jsou následně stanoveny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby dopravní infrastruktury 

Ústeckého kraje: 

SILNÉ STRÁNKY 

- Hustá a kapacitní dopravní síť (zejména železniční) na většině území kraje, 

- Nadprůměrný podíl elektrizovaných železnic, 

- Polycentrická struktura sídel umožňující kvalitní dopravní obslužnost a dostupnost služeb na většině 

území kraje 

- Dopravní koridor Labe a jeho využitelnost pro různé druhy dopravy (říční doprava a její napojení 

na silniční a železniční síť prostřednictvím terminálů a logistických center), 

- Integrovaný systém veřejné dopravy s návazností spojů a odstraněním velké části duplicit, 

- Hustá síť značených cyklistických a turistických tras, 

- Nadstandardně rozvinutá technická infrastruktura, 

  

SLABÉ STRÁNKY 

- Špatné dopravní napojení některých částí kraje, 

- Územní nevyrovnanost infrastrukturního vybavení kraje (silnice, železnice, technická infrastruktura), tedy 

poddimenzované vybavení periferních oblastí, 

- Parametry mnoha silnic neodpovídající jejich dopravnímu významu a zatížení (mj. Bílina, Klášterec 

nad Ohří, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Děčín), 

- Řada konfliktních míst na silnici I/13 (absence obchvatů, rizikové čtyřpruhové a přetížené dvoupruhové 

úseky), 

- Řada obtížně využitelných železnic (i středně významných) pro osobní dopravu v důsledku malé cestovní 

rychlosti, 

- Nedostatečná splavnost labské vodní cesty, špatné plavební podmínky v obdobích sucha. 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

- Dostavba dálnice D8, 

- Dostavba rychlostní silnice R7, 

- Rekonstrukce dalších páteřních železničních tratí zvyšující jejich využitelnost, 

                                                           
38 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
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- Rozvoj Labe jako multimodálního dopravního tahu s hospodářským významem (železnice, silnice, 

dobudování labské vodní cesty, logistická centra) za předpokladu stejné koncepce na německé straně, 

- Dobudování Labské cyklostezky jako zásadního turistického produktu nadkrajského/mezinárodního 

významu a rozvojového stimulu, 

- Investice v obcích financované energetickými a těžebními společnostmi, 

- Přeshraniční napojení v oblasti železniční dopravy (Dolní Poustevna, Moldava). 

HROZBY 

- Útlum investic financovaných energetickými a těžebními společnostmi.39 

 

Téma dopravní infrastruktury je součástí Priority 3: Infrastruktura a životní prostředí, Opatření 3.1: Páteřní 

infrastruktura kraje, jehož cílem je dobudovat hlavní páteřní trasy silniční, železniční, vodní a cyklistické dopravy  

a Opatření 3.2: Dostupnost periferních částí kraje, jehož cílem je zlepšit technický stav a bezpečnost a zajistit 

optimální využití silniční, železniční a cyklistické infrastruktury v periferních částech Ústeckého kraje. 

 

Opatření 3.1: 
 

Aktivity Ústeckého kraje a intervence naplňující opatření: 

- Systematický rozvoj sítě páteřních cyklostezek včetně související infrastruktury, 

- Budování silničních obchvatů měst zvláště na silnicích II. třídy, 

- Posilování bezpečnostních opatření v dopravě, 

- Systematický rozvoj integrovaného dopravního systému veřejné dopravy.40 

 

Okruhy aktivit jiných subjektů vč. nepřímé podpory ze strany Ústeckého kraje: 

- Dokončení chybějících úseků dálnice D8 a rychlostní silnice R7, 

- Modernizace a zvýšení kapacity silnice I/13, 

- Modernizace páteřních železničních tratí, 

- Integrace různých druhů veřejné dopravy, 

- Zlepšení plavebních podmínek Labské vodní cesty v úseku Ústí nad Labem – státní hranice pro nákladní, 

osobní i rekreační plavbu včetně související infrastruktury, 

- Nefinanční a projekční podpora výstavby/modernizace a zlepšení vybavenosti přestupních terminálů 

veřejné dopravy v hlavních uzlových bodech, 

- Nefinanční podpora logistických center a terminálů pro kombinovanou dopravu vodní – silniční – 

železniční, 

- Nefinanční podpora výstavby cyklostezek v rámci revitalizace brownfields (ve vazbě na opatření 3.5). 

- Pořízení dopravní studie k prověření vedení silnice I/13 na Děčínsku.41 

 

Opatření 3.2: 

 

Aktivity Ústeckého kraje a intervence naplňující opatření: 

- Modernizace a přizpůsobování sítě silnic II. a III. tříd potřebám území a dle průběžně aktualizované 

Pasportizace komunikací Ústeckého kraje („Bílé knihy“), 

- Odstraňování konfliktních míst a zvyšování bezpečnosti cyklistické, pěší a motorové dopravy, 

                                                           
39 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
40 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
41 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
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- Koordinace a spolupráce s dalšími subjekty ohledně budoucího využití lokálních železnic (osobní doprava, 

turistická doprava, zrušení tratě apod.), 

- Aktualizace Pasportizace komunikací Ústeckého kraje s cílem definování priorit na období 2014–2020. 

 

Okruhy aktivit jiných subjektů vč. nepřímé podpory ze strany Ústeckého kraje: 

- Nefinanční podpora rozvoje sítě lokálních cyklostezek.42 

2.3 Rozvojové plochy 

2.3.1 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 

Rok vydání: 2012 

Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. 

 

Program rozvoje Ústeckého kraje představuje rozsáhlý dokument členěný do několika samostatných celků, jehož 

podstatou je komplexní analýza Ústeckého kraje z pohledu nejrůznějších faktorů ovlivňujících jeho rozvoj  

a následně stanovení konkrétních opatření na podporu rozvoje kraje. 

Jedna z částí dokumentu je věnována stručnému vyjmenování 28 průmyslových zón, které se na území Ústeckého 

kraje nachází.  

Zásadní problémy rozvojových ploch, resp. brownfieldů Ústeckého kraje plynoucí z dokumentu: 

- Vysoký počet a rozloha nevyužívaných nebo zanedbaných lokalit (brownfields), 

- Koncentrace sociálních problémů a sociálně nežádoucích jevů (mj. kriminality) v některých zanedbaných  

a nevyužitých lokalitách, 

- Nejasná koncepce a představa budoucího využití jednotlivých lokalit, dlouhodobá absence prostředků  

k efektivní revitalizaci, upřednostňování výstavby „na zelené louce“.43 

 

V analýze SWOT jsou následně stanoveny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby rozvojových ploch Ústeckého 

kraje: 

SILNÉ STRÁNKY  

- Ekonomicky výhodná poloha kraje mezi dvěma velkými centry (Praha, Drážďany) na frekventované 

dopravní ose, která je spojuje, potenciál pro mezinárodní spolupráci, obchod i tranzit, 

- Blízkost Německa jako zdrojové oblasti investorů, návštěvníků i transferu know-how v oblasti organizace 

práce, správy území apod., 

- Velký počet průmyslových a rozvojových zón a připravených ploch pro podnikání, 

- Dostatek ploch pro rozvoj podnikání v atraktivní poloze. 

 

SLABÉ STRÁNKY 

- Nízká míra podnikatelské aktivity (zejména drobného a malého podnikání), 

- Přítomnost velkého počtu brownfieldů s častými ekologickými zátěžemi, nejasná koncepce jejich 

budoucího využití, 

                                                           
42 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
43 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
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- Provozovny firem v regionu v podřazeném postavení vůči svým centrálám, silné zastoupení jednoduchých 

výrob („montovny“) a služeb. 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

- Obecný trend podpory investic s vyšší přidanou hodnotou ze strany státu, 

- Zjednodušení podmínek pro podnikání, státní podpora drobného podnikání a živností v problémových 

regionech. 

 

HROZBY 

- Zhoršení podnikatelského klimatu a podmínek pro podnikání v Česku, 

- Odchod investorů v době recesí z nových průmyslových zón, kde se koncentrují převážně přestěhovatelné 

„montovny“, do oblastí s nižší cenou práce.44 

 

Téma rozvojových ploch je součástí Priority 3: Infrastruktura a životní prostředí, Opatření 3.5: Revitalizace 

devastovaných částí kraje, jehož cílem je systematicky a koncepčně rekultivovat krajinu poškozenou těžbou  

a lokality typu brownfield, a Priority 4: Atraktivní města, Opatření 4.2: Revitalizace městských brownfieldů, jehož 

cílem je zredukovat počet a rozsah brownfieldů, nalézt pro tyto plochy smysluplné využití a postupně realizovat 

jejich revitalizaci.  

 

Opatření 3.5: 

 

Aktivity Ústeckého kraje a intervence naplňující opatření: 

- Vytvoření dlouhodobého nástroje na systematickou revitalizaci a následné využití brownfieldů a území 

poškozených těžbou, 

- Osvětové aktivity při propagaci přírodně blízkých forem rekultivace území dotčených těžbou nerostných 

surovin, 

- Inventarizace nevyužívaných a opuštěných ploch a vytvoření programu a managementu jejich nového 

využití, 

- Pořízení studie potenciálu vznikající „jezerní krajiny“ pro energetiku, cestovní ruch, příp. další 

hospodářská odvětví. 

 

Okruhy aktivit jiných subjektů vč. nepřímé podpory ze strany Ústeckého kraje: 

- Rekultivace a následné revitalizace ploch devastovaných těžbou hnědého uhlí a dalších surovin, 

- Revitalizace brownfields, krajiny poškozené těžbou a sanace ekologických zátěží, 

- Vybudování udržitelného vodohospodářského systému v krajině poškozené těžbou.45 

 

Opatření 4.2: 

 

Aktivity Ústeckého kraje a intervence naplňující opatření: 

- Realizace Akčního plánu krajského projektu CircUse: 

o Priorita A: Organizace a propagace udržitelného využívání zastavěného území v kraji 

o Priorita B: Monitorování a usměrňování zvětšování zastavěných ploch 

o Priorita C: Směrování rozvojových aktivit na zastavěná území 

o Priorita D: Kompenzační opatření směřující k udržitelnějšímu využívání území 

                                                           
44 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
45 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
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Úloha Ústeckého kraje dle bodu 3.5 akčního plánu projektu CircUse: 

- Stanovit kompetence pro řešení brownfieldů, vč. vytvoření krajského koordinačního orgánu, 

- Propagační a vzdělávací aktivity o udržitelném využívání území, 

- Vytvoření podrobné databáze brownfieldů dle metodiky CircUse, 

- Územně plánovací aktivity pro prevenci vzniku a řešení brownfieldů, 

- Vytipování brownfieldů vhodných k revitalizaci pro účely kraje, 

- Pořízení územních studií či regulačních plánů u vytipovaných brownfieldů s předjednaným záměrem 

využití, 

- Financování průzkumu ekologických škod na brownfieldech a projektů odstranění škod, 

- Důsledné vymáhání „republikových priorit“ Politiky územního rozvoje ČR 2008 prostřednictvím nástrojů 

územního plánování, 

- Vytvoření podmínek pro upřednostnění rozvoje brownfieldů v rámci Zásad územního rozvoje Ústeckého 

kraje (vymezení hlavních brownfieldů jako rozvojových ploch nadmístního (krajského) významu, vymezení 

koridorů a ploch dopravní a technické infrastruktury nezbytné k rozvoji výše zmíněných ploch, zavedení 

etapizace změn v území upřednostňující rozvoj na plochách brownfieldů před rozvojem „na zelené louce“, 

regulace rozvoje „na zelené louce“, umožnění flexibilního funkčního využití brownfieldů). 

 

Okruhy aktivit jiných subjektů vč. nepřímé podpory ze strany Ústeckého kraje: 

- Vytvoření podmínek pro upřednostnění rozvoje brownfieldů v rámci územně plánovací dokumentace 

(ÚPD) měst, 

- Výraznější zapojení agentury CzechInvest do aktivit revitalizace brownfieldů (vyšší alokace prostředků, 

preference investic do brownfieldů oproti zónám na zelené louce), 

- Zařazení problematiky jako specifického cíle podpory v budoucím mechanismu alokace prostředků ze SF 

EU v regionu, 

- Lobbing za alokaci prostředků ze SF EU do příslušné oblasti podpory, 

- Zákonodárná iniciativa směřující k vyšší vymahatelnosti údržby chátrajících objektů ze strany vlastníků.46 

 

2.4 Trh práce a lidské zdroje 

2.4.1 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (Závěrečná zpráva) 

Rok vydání: 2014 

Zpracovatel: Řídící výbor RIS za podpory společnosti BERMAN GROUP s.r.o. 

 

Regionální inovační strategie je nástrojem, jenž posune regionální ekonomiku na tu, která staví svou konkurenční 

výhodu na inovacích. Inovace jsou jedinou a nezbytnou cestou pro celou ČR, která může vést k zajištění růstu 

životní úrovně obyvatel, a s tím je spojena i podpora vzdělanosti.  

Dokument stručně popisuje postavení Ústeckého kraje v České republice z pohledu hospodářského postavení  

a inovační výkonnosti vč. stanovení tří prioritních oblastí. Jednou z nich je Prioritní oblast A: Lidské zdroje 

pro zvýšení inovační a technologické výkonnosti ekonomiky kraje. 

                                                           
46 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
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Zásadní problémy dostupnosti technicky vzdělané, kvalifikované a dovedné pracovní síly v Ústeckém kraji plynoucí 

z dokumentu: 

- Záporné saldo migrace talentů a špičkových odborníků, 

- Zakořenění „způsobů myšlení, hodnot a vzorců chování“, které nevytvářejí společenské prostředí 

podporující podnikavost a inovace, 

- Nedostatečná kvalita absolventů technických oborů způsobena: 

o malým zájmem o tyto obory a malou motivací nastoupit technickou kariéru ve výrobních 

podnicích, 

o nedostatečný důraz na přírodovědné vzdělávání a technické dovednosti na ZŠ, 

o malá provázanost mezi potřebami a požadavky podniků na jedné straně a vzdělávacími programy 

a obsahem výuky na straně druhé. 

Z výše uvedených důvodů byly stanoveny 3 strategické cíle pro řešení situace: 

- A.1.: Udržení vlastních absolventů v kraji, motivace mladých lidí z kraje studující jinde k návratu do kraje  

a získávání odborníků z jiných krajů nabídkou přitažlivých zaměstnání a atraktivních podmínek pro růst 

kvalifikace a kariéru 

- A.2.: Popularizace technických oborů a napomáhání poptávce žáků a studentů po technickém vzdělání  

a podpora jejich zájmu o techniku a přírodní vědy, zvýšení prestiže těchto oborů, a to jak ve studiu, tak 

jako perspektivního zaměstnání 

- A.3.: Zvýšení kvality technického vzdělávání a absolventů technických oborů na středních i vysokých 

školách, propojení je více s hospodářstvím a potřebami oborů v kraji, posílení praktické dovednosti 

absolventů a jejich znalosti a porozumění praxi již v průběhu studia47 

Na základě těchto cílů byla stanovena následující opatření: 

- A.1.1 Spolupráce studentů a firem 

Stimulace dlouhodobé spolupráce vysokoškolských studentů i ze škol mimo kraj s firmami v regionu. Formy 

spolupráce mohou být: 

- tvorba bakalářských a diplomových prací; 

- dlouhodobé stáže studentů ve firmách (3 - 6 měsíců); 

- „stínování“ na vybraných pozicích ve firmách – skupinové stáže pro malé skupiny studentů vyšších ročníků 

na vybraných pracovištích; 

- využití kooperativních forem vzdělávání ve spolupráci vzdělávacích institucí a firem; 

- zprostředkování požadavků firem na studenty, komunikaci, nabídku studentům se bude starat mediátor. 

Mediátor by měl budovat oborové zaměření tohoto nástroje. 

 

- A.1.2 Spolupráce studentů a firem – kariérní poradenství na UJEP 

Stimulace dlouhodobé spolupráce studentů UJEP s firmami v regionu. Formy spolupráce mohou být: 

- tvorba bakalářských a diplomových prací; 

- dlouhodobé stáže studentů ve firmách (3 - 6 měsíců); 

- „stínování“ na vybraných pozicích ve firmách – skupinové stáže pro malé skupiny studentů vyšších ročníků 

na vybraných pracovištích; 

- využití kooperativních forem vzdělávání ve spolupráci vzdělávacích institucí a firem; 

                                                           
47 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (Závěrečná zpráva), 2014, Řídící výbor RIS a BERMAN GROUP s.r.o. 
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- spolupráce otevřena pro další programy a aktivity. 

Vychází z připravovaného systému kariérního poradenství na UJEP. 

- A.1.3 Absolventské pozice 

Podpora absolventských pozic ve firmách pro čerstvé absolventy vysokých (technických a přírodovědných) škol, 

případně i vybraných středních škol.  

Organizace bude záviset na pravidlech finančního zdroje – buďto grantové schéma na úrovni Ústeckého kraje, 

nebo individuální projekty firem. Úřad práce již podobné aktivity dělá. Zájem od firem v kraji je obrovský a ÚP 

prostřednictvím svých kapacit nestačí vše administrovat. Absolvent musí mít ve firmě mentora. Kritériem  

je vzdělání, oborová specifikace a zacílení. Obsahem opatření je zaměřit se také na ženy vracející se po mateřské 

dovolené (návrat k technické kariéře) nebo lidi, kteří se chtějí vrátit k práci odpovídající jejich původnímu vzdělání. 

Důležité pro funkci opatření je vyladit oborové zaměření absolventů a nastavení dalších parametrů tak, aby 

absolventi byli přínosem firmám a následně získali trvalou práci. 

- A.1.4 Návratová stipendia 

Návratové stipendium pro studenty z Ústeckého kraje.  

Student se zaváže, že po ukončení studia bude po danou dobu pracovat v Ústeckém kraji. Jde o využití již 

existujícího nástroje za předpokladu, že se prokáží (či zlepší) výsledky programu tím, že převážná většina držitelů 

stipendií (např. nad 90 %) nastoupí do zaměstnání v Ústeckém kraji do programem preferovaných oborů a setrvá 

zde nejméně 5 let.  

Nástroje pro vyšší efektivitu stipendií: 

- oborové zaměření stipendií, preference (technických a přírodovědných oborů); 

- deklarovaná spolupráce studenta s konkrétní firmou (bakalářská či diplomová práce, stáž, příslib 

absolventské pozice); 

- možnost zapojení firem do stipendijního programu (vybírají si pro sebe zajímavé studenty ze seznamu 

žadatelů o stipendium); 

- lepší výběr studentů – zprostředkování organizátorem stipendií. 

V případě sociálně slabších rodin je pravděpodobné, že studenti využijí stipendium na úhradu výdajů a nebudou 

ho po skončení studia (schopni) vracet. Výše stipendia musí být motivační. 

- A.1.5 Podpora podnikání absolventů 

Podpora pro-podnikatelských kompetencí, zajištění poradenství a zprostředkování přístupu k finančním 

prostředkům pro absolventy, kteří plánují zahájit vlastní podnikání.  

Obsahem opatření jsou „soft“ aktivity, které zájemcům na jednom místě zprostředkují: 

- informace o firemním / pracovním právu; 

- nabídku infrastruktury pro začínající podnikatele (podnikatelské inkubátory v Ústeckém kraji a dalších 

regionech); 

- nabídku přeshraniční spolupráce (projekt Enterprise Europe Network aj.); 

- informaci o finanční podpoře, případně asistenci při žádosti o finanční podporu pro začínající podnikatele. 

Klíčovým obsahem opatření je vzdělávání studentů, poradenství (systematické, zahrnující mentoring a koučing)  

a zprostředkování (kontaktů, informací, finančních prostředků na zahájení podnikání apod.) Opatření zároveň 

zajišťuje publicitu studentských podnikatelských projektů směrem k investorům, médiím atd. Navazuje  

na připravovaný systém kariérního poradenství na UJEP. 
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- A.1.6 Iniciace inovativních start-up firem 

V programu se budou vyhledávat zajímavé nápady a příležitosti pro komerční využití nápadů, vznikajících  

na Univerzitě J. E. Purkyně, a těm bude zprostředkováváno zapojení do národních programů na podporu start-up 

inovativních firem – např. seed fond v gesci MPO. 

Součástí programu by mělo být jak zprostředkování technologického poradenství, tak zprostředkování 

poradenství pro tržní ověření inovativních nápadů. Bude se jednat o obdobu inkubačního programu nevázaného 

na konkrétní infrastrukturu. Program bude navazovat na předchozí opatření, jehož pomocí se budou vyhledávat 

zajímavé podnikatelské projekty, které budou doporučovány pro další podporu. 

 

- A.2.1 Popularizace technických a přírodovědných oborů 

Prezentace moderních postupů a atraktivních činností ve špičkových firmách v Ústeckém kraji v technických 

oborech.  

Opatření je zaměřeno na žáky základních, případně i středních škol (exkurze), přednášky a ukázky na školách. 

Součástí příprav i realizačních aktivit bude příprava/vzdělávání pedagogických (kariérních) poradců ve firmách. 

První popularizační aktivity se zaměří na „top“ aktivity v kraji – kariérně zajímavé, odborné a moderní / 

modernizující, s růstovým potenciálem. Nutná je metodická podpora (propojení na vzdělávací programy škol), 

navázání dobré spolupráce s firmami a vzdělávání kariérních poradců na ZŠ. Obsahem opatření jsou exkurze   

do vhodných a předem vybraných firem, kde bude firmám vysvětleno, jaké z toho pro ně plynou výhody. Opět je 

důležitý mediátor. Opatření je zaměřeno na ZŠ (popularizace technických SŠ), součástí je i oslovování SŠ (např. 

gymnázií), aby studenti budovali další kariéru v technických oborech. Dále opatření obsahuje podporu již 

fungujících soutěží na podporu preferovaných oborů (Nejlepší mladý chemik kraje, ČR,…), podporu praktické 

přípravy na základních školách, podporu vytvoření odborných učeben případně dílen a rozvoje výuky základů 

techniky na UJEP. 

 

- A.2.2 Atraktivní věda 

Prezentace moderních vědeckých metod a postupů v atraktivním interaktivním pojetí.  

Opatření je zaměřeno na žáky základních škol. Dva základní způsoby realizace opatření jsou: 

- Vybudování „IQ parku“ či podobného zařízení v Ústeckém kraji. - V dohledné době nepříliš reálné. Lze 

využít a tímto směrem postupně rozvíjet činnost Podkrušnohorského technického muzea, které plánuje 

Systematické využívání podobných existujících zařízení v jiných regionech (Liberec, Plzeň, Praha) – 

organizace zájezdů škol v návaznosti na výuku. Metodická podpora pro školy. 

- Teen Age University, Otevřená věda – UJEP (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). - 

Významnou, ne-li nezbytnou součástí tohoto opatření je existence technických a/nebo přírodovědných 

volnočasových aktivit, které jsou atraktivní, a které děti učí dovednostem v návaznosti na atraktivní 

prezentace vědy. 

 

- A.2.3 Odborníci do škol 

Program, který bude zajišťovat pro žáky základních, středních i vysokých škol přednášky odborníků z praxe 

(technicky orientované inovativní firmy) a z vědecké sféry (pracovníci výzkumných zařízení). Program se bude 

zaměřovat na prezentaci současných poznatků a popularizaci vybraných oborů. Obsahem programu bude 

navázání spolupráce s odborníky a metodická podpora pro školy (návaznost na vzdělávací programy). 

Součástí příprav i realizačních aktivit bude výběr a příprava přednášejících z firem s cílem pomoci jim rozvinout 

dovednosti připravit a provést zajímavou prezentaci. Opatření by mělo navazovat na opatření A.3.2. a A.3.1. a být 

s nimi koordinováno. 
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- A.3.1 Úprava struktury krajského vzdělávacího systému 

Úprava systému středních škol zřizovaných Ústeckým krajem s ohledem na požadavky trhu práce a s cílem zvýšení 

kvality výuky a kvality profesních kompetencí absolventů technických a přírodovědných oborů, podpora technické 

orientace gymnázií. Úprava kapacit oborů vzdělání s ohledem na uplatnitelnost absolventů na trhu práce, využití 

systému páteřních středních škol. Obsahem opatření je provedení průzkumu budoucích potřeb lidských zdrojů  

a jejich kvalifikační struktury mezi firmami kraje. 

Na tyto aktivity je navázána úprava školního vzdělávacího programu dle oborových potřeb regionální ekonomiky, 

především zvýšení propojení výuky s aktuálními praktickými požadavky a s (obecnými) potřebami na zvládání 

moderních výrobních technologií. Opatření bude dlouhodobého charakteru (Restrukturalizace a optimalizace 

oborů vzdělání je do značné míry politicky nepopulární krok). 

 

- A.3.2 Výukové zázemí na středních školách 

Vybudování špičkově vybavených školních laboratoří a odborných učeben na vybraných páteřních technicky  

a přírodovědně zaměřených středních školách a gymnáziích.  

Vybrané obory musí být orientované na krajskou ekonomiku. Na vybudování se musí podílet i firmy – ne nutně 

finančně, i když to bude vítáno (ale není jisté, bude-li to administrativně možné v případě prostředků EU), ale 

především při koncipování obsahu a technologického zaměření laboratoří a učeben. Využití infrastruktury: 

- výuková činnost; sdílení výukových zařízení více školami; 

- společné projekty škol a firem; 

- celoživotní učení; 

- doškolovací centrum. 

Podmínkou doplnění, zlepšení či vytvoření nového výukového zázemí na školách je současná existence aktivit, 

vedoucích ke zvýšení kvality výuky i kvality absolventů. Opatření A.3.2. může následovat až po zahájení a prvních 

výsledcích aktivit opatření A.3.1., nemůže být realizováno samostatně. Cílem není existence výukového zařízení, 

cílem je kvalita absolventů a jejich příprava na praktické uplatnění. 

 

- A.3.3 Odborné vzdělávání pedagogů 

Program průběžného vzdělávání středoškolských učitelů (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) a mladých 

vysokoškolských pedagogů a doktorandů v technických a přírodovědných oborech.  

Předpokládaná je forma stáží ve výzkumných ústavech a/nebo firmách. Učitelé se zde dostávají do kontaktu  

s praxí a se současnou vědou, tento zájem pak mohou přenést na studenty. 

 

2.4.2 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020  

Rok vydání: 2012 

Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. 

 

Program rozvoje Ústeckého kraje představuje rozsáhlý dokument členěný do několika samostatných celků, jehož 

podstatou je komplexní analýza Ústeckého kraje z pohledu nejrůznějších faktorů ovlivňujících jeho rozvoj  

a následně stanovení konkrétních opatření na podporu rozvoje kraje. 

Jedna z částí dokumentu je věnována problematice trhu práce a vzdělávání v Ústeckém kraji.  
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Zásadní problémy situace na trhu práce a vzdělávání v Ústeckém kraji plynoucí z dokumentu: 

- Nízká provázanost nabídky vzdělávání na středních a vysokých školách s potřebami místní ekonomiky, 

- Nepružný pracovní trh, nestabilita pracovních míst, 

- Nízká zaměstnatelnost a kvalifikace řady obyvatel, příliv dalších převážně nekvalifikovaných pracovních sil, 

slabý zájem obyvatel o sebevzdělávání, 

- Problematický/nemožný rozvoj progresivních odvětví, nedostatek atraktivních pracovních příležitostí  

pro kvalifikované obyvatele, 

- Vysoký stupeň imigrace (převážně nekvalifikovaných) pracovních sil ze zahraničí a emigrace (převážně 

kvalifikovaných) pracovních sil mimo Ústecký kraj, 

- Nízká kvalita pracovní síly, nízká míra vzdělanosti a kvalifikace obyvatelstva, 

- Problematická zaměstnatelnost některých skupin obyvatel 

- Narůstající problémy v počátečním vzdělání (ZŠ, SŠ) mj. v důsledku jeho podfinancování, velmi špatné 

výsledky žáků základních škol v kraji v mezinárodních testech, 

- Předimenzovaná síť speciálního školství na úkor inkluzivních opatření, 

- Převaha odborného vzdělání učitelů nad vzděláním pedagogickým a didaktickým, 

- Nedostatečně využitý potenciál terciárního vzdělávání (UJEP), 

- Odchod kvalifikovaných pracovních sil z regionu, 

- Nízká míra zapojení obyvatel do věcí veřejných.48 

V analýze SWOT jsou následně stanoveny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby trhu práce a vzdělávání 

v Ústeckém kraji.  

SILNÉ STRÁNKY 

- Přítomnost univerzity a několika dalších vysokoškolských pracovišť v různých městech kraje. 

 

SLABÉ STRÁNKY 

- Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, tj. mezi zaměřením škol a zaměřením regionální 

ekonomiky, 

- Převaha osob se základním nebo neukončeným vzděláním mezi uchazeči o zaměstnání, nevyhovující 

struktura uchazečů, 

- Vysoká dlouhodobá nezaměstnanost (velmi vysoká u absolventů, osob ve věku 50+ let, zdravotně 

postižených apod.), 

- Provozovny firem v regionu v podřazeném postavení vůči svým centrálám, silné zastoupení jednoduchých 

výrob („montovny“) a služeb, 

- Slabá znalost němčiny mezi obyvateli kraje. 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

- Využití pracovního trhu v Německu pro české uchazeče o zaměstnání vč. náborů německých firem 

v Česku, 

- Reformy v oblasti vzdělávání a školství na národní úrovni, zvýšení kvality vzdělávání, 

- Obnova technického výzkumu v tradičních oborech (např. chemie, strojírenství) vč. související 

infrastruktury (laboratoře, odborné knihovny apod.) navazující na místní průmyslovou výrobu  

- Trend návratu k učňovskému školství vychovávajícímu kvalifikované řemeslníky a dělníky, zvýšení prestiže 

učňovských oborů mezi rodiči i jejich dětmi – potenciálními učni. 

 

                                                           
48 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
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HROZBY 

- Nejistota a nejasná koncepce dalšího vývoje limitů těžby hnědého uhlí, 

- Přebývající kapacita škol na národní úrovni vedoucí k nastavení politiky vzdělávání a výzkumu ve prospěch 

kvantity a průměrnosti („nadprodukce“ absolventů).49 

 

Trh práce je součástí Priority 1: Konkurenceschopná a stabilizovaná ekonomika, Opatření 1.3: Efektivita 

regionálního trhu práce, jehož cílem je zvýšit akceschopnost trhu práce a subjektů, které na něm působí, a tím 

přispění ke zvýšení zaměstnanosti a Priority 2: Sociální kapitál a kvalita veřejných služeb, Opatření 2.2: 

Zefektivnění vzdělávacího systému, jehož cílem je posílit význam a dopad vzdělávání na rozvoj sociálního kapitálu 

kraje. 

Opatření 1.3: 

Aktivity Ústeckého kraje a intervence naplňující opatření: 

- Pořádání veletrhů práce a obdobných akcí, kde se mohou potkat firmy, zástupci samosprávy, absolventi  

a další uchazeči o zaměstnání apod., 

- Založení mezioborové platformy (Pakt zaměstnanosti) pro pravidelné setkávání podnikatelů se zástupci 

veřejné správy a vzdělávacích institucí v regionu pro oblast trhu práce, 

- Monitoring a důsledné využití projektů zaměřených na zaměstnanost a trh práce a realizovaných  

na republikové úrovni a obdobných příležitostí. 

 

Okruhy aktivit jiných subjektů vč. nepřímé podpory ze strany Ústeckého kraje: 

- Zlepšení komunikace a spolupráce mezi středním a vysokým školstvím, podniky v regionu, úřady práce  

a krajem (využití a propojení databází, využití informačních systémů), projekce potřeb firem (zaměstnanci) 

a činnosti vzdělávacích institucí (absolventi), 

- Praktická rekvalifikace uchazečů o práci přímo ve firmách, které následně část rekvalifikovaných 

zaměstnají, 

- Vzdělávání zaměstnanců malých a středních firem s cílem zvýšení jejich kompetence a udržení 

zaměstnanosti, 

- Zapojení firem (zejména malých, příp. středních) do systému přípravy pracovní síly (stáže, praxe), 

- Rozvoj dalšího profesního vzdělávání dle potřeb trhu práce, 

- Resocializace a rekvalifikace s cílem zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti skupin obyvatel nejvíce 

ohrožených na trhu práce, 

- Podrobnější monitoring situace na trhu práce, detailnější členění statistických dat týkajících 

se zaměstnanosti a počtu absolventů podle oborů, regionů apod.50 

 

Opatření 2.2: 

Aktivity Ústeckého kraje a intervence naplňující opatření: 

- Modernizace vybavení škol vedoucí ke zkvalitnění výuky, jejichž zřizovatelem je kraj (vybavení odborných 

učeben, dílen ve středních školách, ICT), 

                                                           
49 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
50 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 



116 

 

- Vytvoření koncepce kraje v oblasti školství zaměřené na posílení inkluzivních opatření, 

- Posílení kapacit pedagogicko-psychologické poradny (zlepšení možností terénní práce), 

- Propagace vzdělávání jako cesty k lepší budoucnosti zaměřená na sociálně slabé skupiny obyvatelstva, 

- Aktivní zapojení odboru školství, mládeže a tělovýchovy do přípravy na nové programovací období 2014+, 

tlak na změnu nastavení financování z ESF z krátkodobých projektů na projekty dlouhodobé a opakované 

(vč. financování v době udržitelnosti, např. postupným útlumem financování) a umožnění financování 

investičních aktivit v oblasti vzdělávání (modernizace vybavení škol) z ESF. 

- Aktivní zapojení odboru školství do školských reforem (tvorba rámcových vzdělávacích programů, 

školských osnov atd.), 

- Pokračování v realizaci stipendijního systému v oblasti terciárního vzdělávání, 

- Podpora subjektům zaměřeným na práci s dětmi a mládeží (rozpočet Ústeckého kraje, státní rozpočet, SF 

EU), 

- Spolupráce s vysokými školami v Ústeckém kraji při kampani podporující nábor do učitelských oborů 

a při rozvoji systému dalšího vzdělávání pedagogů (především v oblasti pedagogiky a didaktiky) 

- Pokračování v aktivitách zaměřených na podnícení cílené spolupráce vzdělávacích organizací 

s podnikatelskou sférou, 

- Aktivní zapojení krajské politické reprezentace do aktivit zvyšujících zapojení obyvatel a mládeže do věcí 

veřejných (Dětský parlament apod.), 

- Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ekologie a životního prostředí.  

 

Okruhy aktivit jiných subjektů vč. nepřímé podpory ze strany Ústeckého kraje: 

- Zkvalitňování vybavení škol, jejichž zřizovatelem jsou obce, 

- Rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků, 

- Popularizace přírodovědných a technických oborů,

- Zkvalitnění výuky na základních školách (vyhodnocení dostupných analýz, návrhy možných opatření, 

spolupráce kraje a obcí a MŠMT).51 

 

  

                                                           
51 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
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2.4.3 Regionální sektorová dohoda pro Ústecký kraj pro obor chemického průmyslu 

Rok vydání: 2015 

Zpracovatel: Realizátoři projektu CZ.1.04/1.1.01/B9.00013 

 

Regionální sektorová dohoda Ústeckého kraje pro obor chemického průmyslu byla uzavřena s cílem napomoci 

řešit problematiku spojenou s dosažitelností kvalifikované pracovní síly pro chemický průmysl prostřednictvím 

rozvoje vzdělávání, a tím přispět jak k rozvoji zaměstnanosti a zaměstnatelnosti v chemickém průmyslu, ale  

i k jeho celkovému rozvoji a modernizaci. 

Cíl 1, jež směřuje na opatření mající přímé dopady na trh práce/vzdělávání, je podpora dalšího vzdělávání 

v oborech spjatých s chemickým průmyslem, Opatření 1.1: Vytvoření vzdělávacího zázemí pro další vzdělávání, 

doplněný o Cíl 2, kterým je podpora činnosti platformy chemického průmyslu směřujících k systémovému rozvoji 

lidských zdrojů v Ústeckém kraji v tomto oboru, Opatření 2.1: Spolupráce zaměstnavatelů, škol a Úřadu práce ČR.  

Akce podporující opatření 1.1: 

- Vytvoření nové profesní kvalifikace „Chemik“ (základní kvalifikace), 

- Akreditace vybraných nových vzdělávacích programů, 

- Implementace systému NSK – zajištění autorizovaných osob pro vybrané profesní kvalifikace, 

- Zajištění povinné přípravy autorizovaných zástupců, 

- Zajištění možnosti a zázemí vzdělávání lektorů – autorizace pro profesní kvalifikaci, akreditace kurzu, 

- Zajištění podmínek pro existenci doplňkové nabídky dalšího odborného profesního vzdělávání 

v neakreditovaných kurzech, 

- Vytvoření modelu spolupráce technických fakult UJEP a VŠCHT zaměřených na podporu rozvoje 

vysokoškolského vzdělávání chemického a technologického zaměření. 

Akce podporující opatření 2.1: 

- Kontinuální monitoring a hlášení volných pracovních míst a analýza budoucí potřeby pracovní síly – 

volných pracovních míst včetně identifikování požadavků na kvalifikaci nových zaměstnanců, 

- Přenos informací o možnostech zaměstnavatelů čerpat finance na vzdělávací aktivity současných  

i budoucích zaměstnanců, zvyšování zaměstnanosti, apod. (včetně informací k možnosti využívání 

prostředků strukturálních fondů EU 2014 – 2020), 

- Podpora a popularizace chemického průmyslu jako atraktivního oboru pro zaměstnání a sjednocení 

komunikačních a propagačních kanálů na této úrovni.52 

 

 

 

                                                           
52 Regionální sektorová dohoda pro Ústecký kraj pro obor chemického průmyslu, Realizátoři projektu CZ.1.04/1.1.01/B9.00013  
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2.5 Hospodářství 

2.5.1 Vědecký koncept k rozvoji inovačních potenciálů ve společném regionu 

Rok vydání: 2014 

Zpracovatel: Kolektiv autorů 

 

Dokument je věnován propojení a spolupráci česko-saského příhraničí. Oba regiony jsou však specifické, a aby 

k takovému propojení mohlo dojít, jsou zkoumány z několika různých hledisek – hospodářství, průmysl, potenciál 

pro realizaci VaV. 

Jedním z výstupů dokumentu je srovnání struktury hospodářství obou regionů (Ústeckého kraje a Svobodného 

státu Sasko). 

Tabulka 29: Srovnání hospodářství Ústeckého kraje a Svobodného státu Sasko 

 Ústecký kraj Svobodný stát Sasko 

Ekonomická výkonnost 
(národností průměr) 

80 % 
75 % 

rozvinutost ve vztahu k průměru EU27 je 
ale o cca 20 % vyšší 

Tempo ekonomického růstu mírně vyšší  

Dynamika „pozitivních“ změn  mírně větší 

Podle HDP/obyvatele 
zaostává výrazněji za průměrem EU  

i saskými regiony 
 

Míra nezaměstnanosti 
oproti EU mírně nadprůměrná, má však 

klesající tendenci 
oproti EU mírně nadprůměrná, má však 

klesající tendenci 

Zpracovatelský průmysl oproti EU nadprůměrně rozvinut oproti EU nadprůměrně rozvinut 

Produktivita práce 
50 % průměru EU 

vyšší tempo růstu produktivity oproti EU i Sasku 
téměř 90 % průměru EU 

Struktura hospodářství 
(nejvýznamnější odvětví 
zpracovatelského průmyslu) 

automobilový průmysl 
chemický průmysl 
sklářský průmysl 

strojírenský 
elektrotechnický 

= energeticky náročné průmyslové obory – 
vyšší rizika negativního vlivu na životní 

prostředí i snižující se konkurenceschopnost 

sklářský průmysl 
strojírenství 

kovodělný průmysl 
automobilový průmysl 

potravinářský 
apod. 

Zdroj: vlastní zpracování 2016 

2.5.2 Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů 

v Ústeckém kraji (Závěrečná zpráva) 

Rok vydání: 2013 

Zpracovatel: BERMAN GROUP s.r.o. 

Dokument se zabývá socioekonomickým vývojem a rozvojovým potenciálem Ústeckého kraje zaměřující 

se zejména na inovační výkonnost krajské ekonomiky a výzkumné a vývojové aktivity místních podniků a institucí. 
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Obsahuje jak hodnocení uplynulého vývoje, tak budoucí potenciál rozvoje inovací a VaV v regionálním 

hospodářství.  

Při analýze průmyslového a podnikatelského potenciálu Ústeckého kraje se věnuje i analýze struktury  

a specializace ekonomiky Ústeckého kraje – tj. strukturální charakteristice hospodářství, restrukturalizace 

průmyslu v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a internacionalizací ekonomiky.  

Doporučení pro oblast hospodářství Ústeckého kraje: 

Realizovat politiku podpory hospodářského rozvoje, která bude zaměřena na posílení konkurenceschopnosti firem 

Ústeckého kraje na domácím trhu i na zahraničních trzích. 

2.5.3 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 

Rok vydání: 2012 

Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. 

 

Program rozvoje Ústeckého kraje představuje rozsáhlý dokument členěný do několika samostatných celků, jehož 

podstatou je komplexní analýza Ústeckého kraje z pohledu nejrůznějších faktorů ovlivňujících jeho rozvoj  

a následně stanovení konkrétních opatření na podporu rozvoje kraje. 

Podrobně se dokument věnuje i pozici vybraných ekonomických odvětví, např. chemický, strojírenský průmyslu  

a zemědělství.  

Zásadní problémy situace hospodářství v Ústeckém kraji plynoucí z dokumentu: 

- Přetrvávající strukturální problémy a silná závislost na energetice a těžbě surovin, 

- Nízká konkurenceschopnosti ekonomiky, slabé zastoupení progresivních aktivit a oborů, 

- Převaha rutinní výroby s nízkou přidanou hodnotou bez přítomnosti výzkumných a vývojových aktivit, 

nedostatek špičkových výrobních a nevýrobních firem, nízké zastoupení znalostní ekonomiky, 

- Málo firem v progresivních podnikatelských odvětvích s vysokou přidanou hodnotou, 

- Nemožnost ovlivňovat zemědělskou výrobu a péči o zemědělskou krajinu z místní a regionální úrovně, 

- Odlišná role zemědělství v různých částech kraje, nezbytnost odlišného přístupu k jejich rozvoji, 

- Deformace zemědělského trhu vlivem politiky na evropské, částečně i národní úrovni.53 

 

V analýze SWOT jsou následně stanoveny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby hospodářství a zejména 

průmyslu v Ústeckém kraji: 

SILNÉ STRÁNKY 

- Ekonomicky výhodná poloha kraje mezi dvěma velkými centry (Praha, Drážďany) na frekventované 

dopravní ose, která je spojuje, potenciál pro mezinárodní spolupráci, obchod i tranzit, 

- Velký počet středně velkých měst jako potenciálních center ekonomického rozvoje, polycentrická sídelní 

struktura, 

- Blízkost Německa jako zdrojové oblasti investorů, návštěvníků i transferu know-how v oblasti organizace 

práce, správy území apod., 

                                                           
53 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
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- Nerostné zásoby jako deviza a jistota pro budoucnost (jejich využívání jen tak neskončí, byť má také 

negativní stránky) 

- Velký počet průmyslových a rozvojových zón a připravených ploch pro podnikání, 

- Dostatek ploch pro rozvoj podnikání v atraktivní poloze, 

- Tradice rostlinné výroby (ovocnářství, vinařství, chmelařství a další). 

SLABÉ STRÁNKY 

- Nedokončená restrukturalizace regionální ekonomiky a přetrvávající strukturální problémy, slabá role 

zpracovatelského průmyslu a služeb, 

- Vysoká materiálová a energetická náročnost místní ekonomiky, 

- Neexistence skutečných center, která by na sebe vázala kvalitu (jedinečné hospodářské obory, inovace 

apod.), 

- Nízká míra podnikatelské aktivity (zejména drobného a malého podnikání), 

- Provozovny firem v regionu v podřazeném postavení vůči svým centrálám, silné zastoupení jednoduchých 

výrob („montovny“) a služeb, 

- Výskyt periferních, hospodářsky zaostávajících oblastí (Šluknovsko, Doupovsko), 

- Úpadek zemědělství, mající hospodářský dopad především na Lounsko a Žatecko.  

PŘÍLEŽITOSTI 

- Využití pracovního trhu v Německu pro české uchazeče o zaměstnání vč. náborů německých firem 

v Česku, 

- Obnova technického výzkumu v tradičních oborech (např. chemie, strojírenství) vč. související 

infrastruktury (laboratoře, odborné knihovny apod.) navazující na místní průmyslovou výrobu, 

- Zjednodušení podmínek pro podnikání, státní podpora drobného podnikání a živností v problémových 

regionech. 

 

HROZBY 

- Další celoevropské či globální hospodářské výkyvy a recese, 

- Nejistota a nejasná koncepce dalšího vývoje limitů těžby hnědého uhlí, 

- Nejasná energetická koncepce státu, hrozba útlumu tepelné energetiky 

- Zhoršení podnikatelského klimatu a podmínek pro podnikání v Česku, 

- Odchod investorů v době recesí z nových průmyslových zón, kde se koncentrují převážně přestěhovatelné 

„montovny“, do oblastí s nižší cenou práce. 54 

Hospodářství vč. průmyslu je součástí Priority 1 Konkurenceschopná a stabilizovaná ekonomika, Opatření 1.1: 

Konkurenceschopnost regionální ekonomiky, jejímž cílem je zvýšit konkurenceschopnost a inovační potenciál 

kraje. 

Aktivity Ústeckého kraje a intervence naplňující opatření: 

- Podrobný průzkum podnikatelského prostředí, pozice a potřeb podniků působících v regionu (jako 

podklad pro další aktivity kraje i pro aktualizaci RIS), 

- Krajský program následné péče o investory a podniky působící v kraji, 

- Organizace kvalitně obsazených seminářů a setkání pro podnikatele (v oblasti získávání dotací, 

marketingu, hledání nových trhů apod.), 

                                                           
54 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
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- Monitoring a důsledné využití příležitostí atrakce investic a transferu technologií zajišťovaných  

z republikové úrovně (CzechInvest apod.) v segmentu kvalifikované výroby, 

- Popularizace a osvěta v oblasti podnikání (např. soutěže o nejkvalitnější podnikatelský počin, propagace 

výrobků zpracovatelského průmyslu, regionálních značek apod.), 

- Pozitivní propagace průmyslové tradice a historie kraje, 

- Vyjasnění pozice kraje ke klíčovým otázkám jeho hospodářské budoucnosti (těžba hnědého uhlí, 

energetika, průmysl) i ve vztahu k republikové úrovni. 

 

Okruhy aktivit jiných subjektů vč. nepřímé podpory ze strany Ústeckého kraje: 

- Změna intenzity a formy vztahů mezi veřejnou správou a podnikateli (networking, pracovní skupiny, 

diskusní platformy), 

- Rozvoj infrastruktury pro zlepšení podmínek (zejména malého a středního) podnikání, 

- Zvýšení kvality a kultury podnikatelského prostředí, 

- Zavádění výrobních technologií omezujících vysokou energetickou náročnost.55 

 

2.5.4 Regionální sektorová dohoda pro Ústecký kraj pro obor chemického 

průmyslu 

Rok vydání: 2015 

Zpracovatel: Realizátoři projektu CZ.1.04/1.1.01/B9.00013 

 

Regionální sektorová dohoda Ústeckého kraje pro obor chemického průmyslu byla uzavřena s cílem napomoci 

řešit problematiku spojenou s dosažitelností kvalifikované pracovní síly pro chemický průmysl prostřednictvím 

rozvoje vzdělávání, a tím přispět jak k rozvoji zaměstnanosti a zaměstnatelnosti v chemickém průmyslu, ale  

i k jeho celkovému rozvoji a modernizaci.  

Cílem 3, jež směřuje na opatření mající přímé dopady na průmysl Ústeckého kraje, je udržitelnost a evaluace 

regionální sektorové dohody jako nástroje napomáhajícího rozvoji oboru chemického průmyslu v dlouhodobém 

časovém horizontu, Opatření 3.1: Realizace pravidelných setkání realizačních partnerů regionální sektorové 

dohody a 3.2: Propagace regionální sektorové dohody. 

 

Akce podporující opatření 3.1: 

- Vyhodnocení realizovaných aktivit, 

- Návrh revize stávajících cílů a opatření regionální sektorové dohody a návrh cílů a nových opatření. 

Akce podporující opatření 3.2: 

- Informační kampaň o výsledcích aktivit regionální sektorové dohody.56 

                                                           
55 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
56 Regionální sektorová dohoda pro Ústecký kraj pro obor chemického průmyslu, Realizátoři projektu CZ.1.04/1.1.01/B9.00013 
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2.6 Výzkum, vývoj a inovace 

2.6.1 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 

Rok vydání: 2012 

Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. 

 

Program rozvoje Ústeckého kraje představuje rozsáhlý dokument členěný do několika samostatných celků, jehož 

podstatou je komplexní analýza Ústeckého kraje z pohledu nejrůznějších faktorů ovlivňujících jeho rozvoj  

a následně stanovení konkrétních opatření na podporu rozvoje kraje. 

Dokument se věnuje také výzkumu, vývoji a inovacím (VVI) ve spojení s ekonomikou kraje.  

Zásadní problémy situace VVI v Ústeckém kraji plynoucí z dokumentu: 

- Převaha rutinní výroby s nízkou přidanou hodnotou bez přítomnosti výzkumných a vývojových aktivit, 

nedostatek špičkových výrobních a nevýrobních firem, nízké zastoupení znalostní ekonomiky, 

- Slabá role výzkumu a vývoje, málo organizací věnujících se výzkumu a vývoji, slabá provázanost výzkumu  

s jeho komerční aplikací, nedostatek firem s inovačním potenciálem, nedostatečné podmínky pro atrakci  

a zaměstnávání špičkových výzkumníků (i zahraničních), 

- Málo firem v progresivních podnikatelských odvětvích s vysokou přidanou hodnotou, 

- Nízká aktivita a míra spolupráce firem v oblasti VaV.57 

V analýze SWOT jsou následně stanoveny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby VVI v Ústeckém kraji: 

SILNÉ STRÁNKY 

- Ekonomicky výhodná poloha kraje mezi dvěma velkými centry (Praha, Drážďany) na frekventované 

dopravní ose, která je spojuje, potenciál pro mezinárodní spolupráci, obchod i tranzit, 

- Blízkost Německa jako zdrojové oblasti investorů, návštěvníků i transferu know-how v oblasti organizace 

práce, správy území apod., 

- Přítomnost univerzity a několika dalších vysokoškolských pracovišť v různých městech kraje, 

- Dostatek ploch pro rozvoj podnikání v atraktivní poloze. 

 

SLABÉ STRÁNKY 

- Převaha osob se základním nebo neukončeným vzděláním mezi uchazeči o zaměstnání, nevyhovující 

struktura uchazečů, 

- Neexistence skutečných center, která by na sebe vázala kvalitu (jedinečné hospodářské obory, inovace 

apod.), 

- Slabá role výzkumu a vývoje a prakticky žádná vazba mezi výzkumem a jeho komerční aplikací, malý 

objem i podíl investic v oblasti výzkumu a vývoje. 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

- Reformy v oblasti vzdělávání a školství na národní úrovni, zvýšení kvality vzdělávání, 

- Obecný trend podpory investic s vyšší přidanou hodnotou ze strany státu, 

- Trend rozvoje technologií a způsobů výroby, které snižují vysokou materiálovou a energetickou náročnost 

ekonomiky, 

                                                           
57 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, SPF Group, v.o.s. 
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- Obnova technického výzkumu v tradičních oborech (např. chemie, strojírenství) vč. související 

infrastruktury (laboratoře, odborné knihovny apod.) navazující na místní průmyslovou výrobu 

- Trend návratu k učňovskému školství vychovávajícímu kvalifikované řemeslníky a dělníky, zvýšení prestiže 

učňovských oborů mezi rodiči i jejich dětmi - potenciálními učni, 

- Lokalizace výzkumu v menším počtu nových „nikových“ oborů (tedy v oborech propojujících několik 

odvětví, případně zcela nových oborech). 

 

HROZBY 

- Další celoevropské či globální hospodářské výkyvy a recese, 

- Snahy o lokalizaci „nových“ výzkumných oborů bez místní tradice, které se v jiných částech Česka rozvíjejí 

již delší dobu, a je nereálné dohnat zpoždění za nimi, 

- Přebývající kapacita škol na národní úrovni vedoucí k nastavení politiky vzdělávání a výzkumu ve prospěch 

kvantity a průměrnosti („nadprodukce“ absolventů).58 

 

Výzkum, vývoj a inovace jsou součástí Priority 1 Konkurenceschopná a stabilizovaná ekonomika, Opatření 1.1: 

Konkurenceschopnost regionální ekonomiky, jehož cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a inovačního 

potenciálu kraje a Opatření 1.2: Význam a efektivita výzkumu a vývoje, jehož cílem je zvýšení úrovně  

a aplikovatelnosti výsledků výzkumu a vývoje a zvýšení počtu podniků provozujících činnost v oblasti výzkumu  

a vývoje. 

Opatření 1.1: 

Aktivity Ústeckého kraje a intervence naplňující opatření: 

- Podrobný průzkum podnikatelského prostředí, pozice a potřeb podniků působících v regionu (jako 

podklad pro další aktivity kraje i pro aktualizaci RIS), 

- Krajský program následné péče o investory a podniky působící v kraji, 

- Rozvoj inovačního servisu pro podnikatele ze strany kraje (odborných a poradenských služeb, 

srozumitelné osvěty, 

- Organizace kvalitně obsazených seminářů a setkání pro podnikatele (v oblasti získávání dotací, 

marketingu, hledání nových trhů apod.), 

- Monitoring a důsledné využití příležitostí atrakce investic a transferu technologií zajišťovaných  

z republikové úrovně (CzechInvest apod.) v segmentu kvalifikované výroby, 

- Realizace programů pro studenty středních odborných a vysokých škol zaměřených na základy podnikání, 

- Popularizace a osvěta v oblasti podnikání (např. soutěže o nejkvalitnější podnikatelský počin, propagace 

výrobků zpracovatelského průmyslu, regionálních značek apod.), 

- Pozitivní propagace průmyslové tradice a historie kraje, 

- Vyjasnění pozice kraje ke klíčovým otázkám jeho hospodářské budoucnosti (těžba hnědého uhlí, 

energetika, průmysl) i ve vztahu k republikové úrovni. 

 

Okruhy aktivit jiných subjektů vč. nepřímé podpory ze strany Ústeckého kraje: 

- Změna intenzity a formy vztahů mezi veřejnou správou a podnikateli (networking, pracovní skupiny, 

diskusní platformy), 

- Rozvoj infrastruktury pro zlepšení podmínek (zejména malého a středního) podnikání, 
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- Zvýšení kvality a kultury podnikatelského prostředí, 

- Zavádění výrobních technologií omezujících vysokou energetickou náročnost.59 

Opatření 1.2: 

Aktivity Ústeckého kraje a intervence naplňující opatření: 

- Aktualizace regionální inovační strategie reflektující aktuální stav v regionu a celosvětové trendy v oblasti 

inovační politiky, 

- Využití potenciálu Ústeckého kraje a jím zřízených, založených či vlastněných organizací při realizaci 

veřejných zakázek na nákup inovativních technologií (innovative pre-commercial public procurement) 

jako zdroje rozvoje inovací, 

- Realizace společných VaV projektů kraje, firem, vysokých škol a výzkumných pracovišť (nacházejících 

se  v ÚK i mimo něj), 

- Zvýšení kompetencí pracovníků krajského úřadu (odborů, v jejichž gesci je oblast průmyslu, podnikání, 

regionálního rozvoje a školství) a dalších organizací v oblasti politiky rozvoje výzkumu, vývoje a inovací 

(školení, stáže v inovačních centrech) s možností využití dotací z vnějších zdrojů (VaV, přeshraniční  

a mezinárodní spolupráce), 

- Průzkum potřeb stávajících a přicházejících pracovníků v oblasti VaV a jejich rodin a následná podpora 

integrace zahraničních pracovníků do společnosti a jejich informovanosti (vč. překonávání 

administrativních překážek při příchodu z ciziny, nalezení služeb pro tyto osoby), 

- Iniciace a ustavení odborné platformy VaV, jejímiž členy budou zástupci vysokých škol, Ústeckého kraje  

a firem, které mají inovační potenciál (lze provést úpravou činnosti a složení příslušné komise Rady ÚK), 

- Stipendia pro studenty přírodovědných a technických oborů. 

Okruhy aktivit jiných subjektů vč. nepřímé podpory ze strany Ústeckého kraje: 

- Změna intenzity a formy vztahů (networking) mezi veřejnou správou, firmami s inovačním potenciálem  

a subjekty vědy a výzkumu (kraj, UJEP, další vysoké školy v ÚK i mimo něj), propojení nabídky a poptávky  

v oblasti výzkumu a jeho výsledků (nabídka ze strany výzkumných pracovišť, poptávka ze strany 

podnikatelů), 

- Modernizace stávající/budování nové inovační a VaV infrastruktury (technologická centra apod.), 

- Přenos řídicích a koordinačních kompetencí v oblasti VaV prostřednictvím partnerských subjektů (vysoké 

školy apod.) v zahraničí, 

- Sladění výzkumu na hlavních vysokoškolských a výzkumných pracovištích v Ústeckém kraji (ale i mimo něj) 

s potřebami podniků působících v Ústeckém kraji, 

- Preference technických a přírodovědných oborů na VŠ pracovištích v Ústeckém kraji, 

- Širší zapojení studentů do výzkumu, systém získávání odborné praxe nejlepších studentů na vysokých 

(případně také středních a vyšších odborných) školách v kraji v místních podnicích, 

- Zvýšení kvality a kultury prostředí v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, 

- Atrakce investic s vysokou přidanou hodnotou, které na sebe váží výzkum a vývoj, 

- Využití potenciálu veřejných subjektů (obecní samosprávy, školy, nemocnice atp.) při realizaci veřejných 

zakázek na nákup inovativních technologií (innovative precommercial public procurement) jako zdroje 

rozvoje inovací.60 
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2.6.2 Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů 

v Ústeckém kraji (Závěrečná zpráva) 

Rok vydání: 2013 

Zpracovatel: BERMAN GROUP s.r.o. 

Dokument se zabývá socioekonomickým vývojem a rozvojovým potenciálem Ústeckého kraje zaměřující 

se např. na inovační výkonnost krajské ekonomiky a výzkumné a vývojové aktivity místních podniků a institucí. 

Obsahuje jak hodnocení uplynulého vývoje, tak budoucí potenciál rozvoje inovací a VaV v regionálním 

hospodářství. Analýza dále mapuje oblast VaV v konkrétních firmách Ústeckého kraje, které byly vybrány 

z databáze RES (Registr ekonomických subjektů ČSÚ) na základě ekonomických dat (export, zaměstnanost, 

obrat/tržby) a klíčových odvětví ekonomiky (6 odvětví zpracovatelského průmyslu a služeb). Formou hloubkového 

strukturovaného rozhovoru s více jak 100 vedoucími představiteli firem byly zjišťovány odpovědi na otázky 

z okruhu stanovených témat, a to zejména formou polootevřených otázek.  

Závěry z průzkumu: 

- Polovina firem nerealizovala žádný vývoj či dokonce výzkum, 

- Nízká míra spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi (rozšířená nedůvěra v kvalitu, schopnosti 

a ochotu vysokých škol realizovat výsledky potřebné pro podniky), 

- Nedostatek vhodných odborníků, 

- Všeobecný nedostatek kvalifikovaného technického personálu firem na všech úrovních výrob a řízení  

i z důvodu úbytku technických středních škol v kraji, 

- Potřeba zavést nástroje na podporu výzkumu a vývoje – inovační vouchery, proof of concept fund nebo 

patentový fond, 

- Potřeba zavést podporu ve formě „měkkých nástrojů“ – např. networking (propojování výrobců z různých 

oborů anebo výrobců a akademiků), poradenství při snaze o vstup na nové trhy apod., 

- Rozšíření spolupráce se Svobodným státem Sasko. 

Závěrečná doporučení: 

- Nutnost realizace politiky podpory hospodářského rozvoje i formou podpory inovačního podnikání 

v nejširším smyslu, 

- Potřeba podpory růstu konkurenceschopnosti prostřednictvím podpoření zájmu, schopnosti a snahy 

podniků inovovat svoje výrobky a výrobní procesy a zvýšit počet podniků, pro které jsou inovace 

nejdůležitější či velmi významnou složkou konkurenceschopnosti vč. opatření podporující zahájení 

spolupráce mezi podniky a organizacemi, které mohou zprostředkovat znalosti či napomoci řešit 

technické problémy, 

- Potřeba podpory růstu konkurenceschopnosti prostřednictvím opatření zaměřených na již inovující 

podniky s cílem zvýšit jejich úspěšnost při zavádění inovací a snížit riziko s inovačním podnikání spojené. 
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2.6.3 Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje (Závěrečná zpráva) 

Rok vydání: 2013 

Zpracovatel: BERMAN GROUP s.r.o. 

Studie se zabývá tématem transferu technologií, tedy poměrně mladým tématem, kterému se firmy  

a výzkumné organizace teprve začínají systematicky věnovat.  I přes to, že transfer technologií je možné chápat 

více způsoby a cestami, studie se tématu věnuje z pohledu přenosu znalostí mezi výzkumnou a firemní sférou.  

Zachycené konkrétní příklady dobré praxe, které ukazují úspěšnou spolupráci mezi subjekty v oblasti VaV, 

pokrývají různé typy subjektů, formy spolupráce a oblasti výzkumu při snaze o maximální diverzifikaci studie.  

Dokument obsahuje 10 příkladů dobré praxe výzkumných organizací Ústeckého kraje, 1 příklad za průmyslové 

organizace z Ústeckého kraje, 4 příklady dobré praxe z ostatních krajů ČR a 10 příkladů dobré praxe  

ze Svobodného státu Sasko. 

Cílem studie je hlavně popularizovat oblast VaV a konkrétní úspěšné projekty, a podpořit ostatní podnikatele. 

Právě z tohoto důvodu byla ve studii snaha o zachycení nejširšího spektra typů projektů tak, aby se mohli ostatní 

podnikatelé těmito příklady inspirovat pro svůj osobní přínos.  

Část studie je zaměřena na česko-saskou spolupráci v oblasti VaV, která je považována pro Ústecký kraj za velmi 

důležitou, jelikož je možné oba regiony na základě vzájemné podobnosti srovnat.  

2.6.4 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (Závěrečná zpráva) 

Rok vydání: 2014 

Zpracovatel: Řídící výbor RIS za podpory společnosti BERMAN GROUP s.r.o. 

Regionální inovační strategie je nástrojem, jenž posune regionální ekonomiku na tu, která staví svou konkurenční 

výhodu na inovacích. Inovace jsou jedinou a nezbytnou cestou pro celou ČR, která může vést k zajištění růstu 

životní úrovně obyvatel, a s tím je spojena i podpora vzdělanosti.  

Dokument stručně popisuje postavení Ústeckého kraje v České republice z pohledu hospodářského postavení  

a inovační výkonnosti vč. stanovení tří prioritních oblastí. Jednou z nich je Prioritní oblast B: Transfer technologií  

a spolupráce výzkumných organizací a podnikového sektoru. 

Zásadní problémy transferu technologií a spolupráce výzkumných organizací a podnikového sektoru v Ústeckém 

kraji plynoucí z dokumentu: 

- V podnikovém sektoru jsou dominantní inovace založené na imitaci a přebírání cizího know-how, 

- Pokud už firmy staví svou konkurenční výhodu na inovacích založených na vlastním know-how a potřebují 

spolupracovat s výzkumnými institucemi, potom hledají své partnery mimo území Ústeckého kraje,  

- Zahraniční firmy v kraji mají své výzkumně-vývojové zázemí mimo ČR, 

- Nízká informovanost o možnostech spolupráce akademického výzkumu a firem, 

- Vzájemné nepochopení a odlišné potřeby podnikové a akademické sféry – obtížná spolupráce.  
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Z výše uvedených důvodů byly stanoveny 3 strategické cíle pro řešení situace: 

- B.1.: Zvýšení četnosti i rozsahu vzájemné spolupráce firem na inovacích a zvýšení četnosti i rozsahu 

spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a firmami, v obou případech v kraji i mimo kraj. 

- B.2.: Přilákání do kraje nových inovativních firem a nových inovativních aktivit existujících firem, domácích 

i zahraničních, podpoření vzniku nových a růst stávajících inovativních firem v kraji, včetně přenosu 

výsledků výzkumu do výrobní a obchodní praxe, podpoření uplatnění těchto inovativních firem na trzích 

mimo kraj. 

- B.3.: Rozvíjení špičkových výzkumných týmů s využitím stávajících vynikajících výzkumníků, získání nových 

špičkových odborníků a vytváření výzkumných týmů kolem nich, propojení těchto týmů navzájem, jejich 

stimulace ke spolupráci s firmami a zlepšení jejich zapojení do projektů se špičkovými výzkumnými 

pracovišti v Česku i v cizině, udržení stabilní kvality výzkumu v regionu.61 

Na základě těchto cílů byla stanovena následující opatření: 

- B.1.1 Inovační vouchery 

Vytvoření krajského systému inovačních voucherů. Cílem je stimulovat vzájemnou spolupráci firem a výzkumných 

zařízení (včetně vysokých škol). Vouchery představují finanční podporu firmám, která jim snižuje riziko nákupu 

služby od výzkumných organizací a VŠ. Vouchery umožňují firmám poptávat speciální výzkumné i rutinní služby  

od jejich poskytovatelů v kraji i mimo kraj. Vouchery jsou určeny pro firmy Ústeckého kraje, předpokládá se, že je 

budou využívat především MSP. 

Jedná se o opatření úspěšně realizované v mnoha krajích ČR - využít více příklady dobré praxe z jiných krajů. 

Důležité je nastavení systému hodnocení a výběru projektů. Parametry hodnocení: Odborné/vědecké; 

kvalita/míra charakter spolupráce; předpoklad realizace. 

Výsledkem má být navázání spolupráce (nikoliv prioritně samotný výzkum nebo vývoj nového produktu – tomu 

bude odpovídat i výše dotace). 

 

- B.1.2 Propojení výzkumné a aplikační sféry 

Stimulace vzájemné spolupráce výzkumných zařízení (včetně vysokých škol) a firem. Cílem je zprostředkovat 

informace o nabídce výzkumných služeb, výsledků výzkumu a o poptávce a potřebách firem, usnadnit vyhledávání 

partnerů a zvýšit objem spolupráce. 

Možné aktivity: 

- webový portál; 

- pořádání seminářů, workshopů a obdobných akcí (prezentace nabídky výzkumných organizací místním 

firmám); 

- vzdělávací aktivity pro manažery / majitele firem; 

- využití kooperativní forem vzdělávání s intenzivní spoluprací vzdělávacích institucí a firem; 

- zajištění účasti na zahraničních akcích – např. společné workshopy firem z okresu Ústí nad Labem 

a německých univerzit. 

Do nabídky výzkumných organizací by měly být zařazeny i subjekty z jiných regionů ČR a ze Saska, s nímž kraj 

dlouhodobě spolupracuje a které představuje blízkou silnou ekonomiku. Nabídka může pokrývat i další blízké 

regiony, např. Bavorsko a jiné. 

                                                           
61 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (Závěrečná zpráva), Řídící výbor RIS za podpory společnosti BERMAN GROUP s.r.o. 
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Důležitá je kvalitní příprava pro určité cílové skupiny, zaměření na jejich potřeby, kvalitní marketing těchto akcí  

a komunikace s účastníky ze soukromé sféry, ale i sledování a propagace aktivit konaných jinde (v ČR, v zahraničí). 

 

- B.1.3 Inovační centrum 

Zřízení krajského inovačního centra – ne jako objektu, ale ve formě instituce poskytující služby. Úkolem IC bude 

systematická podpora vzájemné spolupráce výzkumného a výrobního i nevýrobního sektoru, služeb i veřejné 

správy s cílem identifikovat možnosti transferu technologií a pomáhat jim, a posílení inovativních činností  

ve firmách. 

Hlavními aktivitami inovačního centra budou: 

- zprostředkovávat nabídku a poptávku po inovativních/výzkumných službách; 

- stimulovat vzájemnou komunikaci aktérů z výzkumné a z aplikační sféry; 

- zajišťovat (částečně dotované) služby pro firmy např.: zprostředkování právního poradenství, zejména 

pro ochranu duševního vlastnictví, poradenství pro strategické řízení inovací a tržní ověřování inovací 

(market validation), dotačního poradenství atd.; 

- hledání investorů pro inovativní nápady či malé firmy z regionu; 

- administrace systému inovačních voucherů 

- přeshraniční spolupráce s inovačními centry v SRN a přenos dobré praxe. 

Aktivity musí být zaměřeny na potřeby podniků a podnikatelů – cílová skupina jsou MSP, pro které je nákup 

takových služeb na trhu obtížnější – a musí nabízet vysokou kvalitu. IC musí být schopno identifikovat a nabídnout 

špičkové zahraniční odborníky. Inovační centrum se do budoucna nemusí zaměřovat pouze na technické inovace, 

ale i na inovace organizační a sociální. Otevře se tak potenciál spolupráce i s veřejným a neziskovým sektorem. 

Cílovou skupinou bude také veřejná správa. 

Pro vznik, fungování a dosažení kýženého efektu IC je klíčové: 

- zadání, definice nabízených služeb, vymezení, stanovení cílů, 

- aktivity, 

- měření výsledků, 

- kompetence, odbornost, lidé, 

- politická podpora, 

- důvěra jednotlivých aktérů inovačního systému navzájem i vůči IC, 

- institucionální supervize, 

- strategické řízení, plán práce. 

Centrum nemusí mít fyzickou podobu, může fungovat v rámci existující organizace. 

 

- B.2.1 Aktivní politika kraje vůči usídleným i novým investorům 

Krajské instituce budou mapovat potřeby stávajících firem, které usilují o rozšíření nebo doplnění svých inovačně 

zaměřených a vývojových aktivit a budou připravovat programy a projekty, které jim zavedení nebo rozšíření 

výzkumných, vývojových nebo inovačních aktivit budou usnadňovat. 

Kraj a jeho instituce budou vyhledávat a pomáhat/zprostředkovávat využití národních programů na rozvoj 

inovačních a vývojových aktivit ve firmách. 

 

- B.3.1 Posilovat specializaci oborového zaměření UJEP 

Pokračovat v rozvoji vybraných týmů/specializací technických, přírodovědných a společenskovědních výzkumných 

týmů na UJEP. Rozšiřovat a posilovat odborně i kapacitně existující vědecké týmy a jejich odborné zázemí, 
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propojovat tyto týmy navzájem. Usnadnit a pomoci (např. organizačně, dalšími cestami) spolupráci těchto týmů  

s aplikační sférou a se zahraničními zařízeními. 

Možné oborové zaměření (všechna je třeba dále specifikovat): 

- materiálové inženýrství; 

- nanotechnologie; 

- chemie - organická, anorganická, petrochemie, chemické inženýrství; 

- životní prostředí; 

- sociální inovace; 

- výzkum sociálně vyloučených lokalit a sociálně patologických jevů; 

- zdravotnický výzkum; 

a poskytování veřejných služeb. 

 

- B.3.2 Rozvoj výzkumných týmů mimo UJEP/ve spolupráci s UJEP 

Materiální a zejména odborné posilování výzkumných týmů mimo UJEP, resp. posílení vytváření společných 

výzkumných týmů odborníků z výzkumných pracovišť v kraji s odborníky z universit (vč. UJEP). Výzkumné týmy 

musí být zaměřeny na aplikovaný výzkum. Předmětem opatření je také rozvoj spolupráce mezi výzkumnými 

institucemi při vytváření týmů, projektů a při získávání finančních prostředků na dlouhodobé výzkumné projekty. 

Možné oborové zaměření (všechna je třeba dále specifikovat): 

- materiálové inženýrství; 

- nanotechnologie; 

- chemie - organická, anorganická, petrochemie, chemické inženýrství; 

- životní prostředí; 

- biotechnologie, 

- environmentální problematika. 

 

- B.3.3 Nové výzkumné centrum 

Vybudování nového výzkumného centra v Ústeckém kraji. Centrum výzkumu, vývoje a inovací v oborech  

s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti 

regionu.  

Centrum bude zaměřeno na: 

- nově se objevující, rostoucí obory (potenciál v kraji je omezený) 

- na aktivity na hranicích oborů, které jsou v kraji tradiční 

- na aktivity, které tradiční obory kraje modernizují a umožňují jim vstup na nové trhy (ve věcném smyslu 

spíše než v geografickém) 

- na aktivity, které významně zvyšují efektivitu stávajících oborů – např. zlepšením technologií, 

technologických postupů – a jsou využitelné i mimo kraj. 

Výzkumné centrum bude oborově navazovat na ekonomickou strukturu regionu a/nebo na existující výzkumné 

týmy na UJEP, například: 

- těžba a využití uhlí; 

- nové materiály; 

- sklo a keramika. 

Tyto obory nepředstavují konečné rozhodnutí nebo konečný výčet, jen předběžný návrh pro další ověření  

a rozpracování. 

Centrum bude založeno na existujícím záměru UJEP na vytvoření centra kompetence se zaměřením na těžbu  

a neenergetické využití uhlí. 
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2.6.5 Vědecký koncept k rozvoji inovačních potenciálů ve společném regionu 

Rok vydání: 2014 

Zpracovatel: Kolektiv autorů 

 

Dokument je věnován propojení a spolupráci česko-saského příhraničí. Oba regiony jsou však specifické, a aby 

k takovému propojení mohlo dojít, jsou zkoumány z několika různých hledisek. Především se jedná o hospodářství 

a průmysl, ale i z hlediska potenciálu pro realizaci VaV, a to především z toho důvodu, že právě výzkum, vývoj  

a inovace jsou hybnou silou rostoucí ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. 

Výstup dokumentu: 

- Srovnání struktury hospodářství obou regionů (viz Kapitola 2.5.1),  

- Seznam vytipovaných organizací z obou stran hranice v jednotlivých oborech, které by mohly být zapojeny 

do spolupráce (případně už byly), 

- Seznam úspěšně zrealizovaných projektů, 

- Návrh řešení. 

Navrhovaná řešení: 

- Podpora realizace projektů přeshraniční spolupráce mající za cíl transfer technologií, 

- Podpora financování VVI, 

- Zvýšení významu malých a středních podnikatelů v hospodářství kraje, 

- Zvýšení informovanosti především MSP o možnostech VVI, 

- Silnějšímu zapojení regionálních výzkumných pracovišť do mezinárodních projektů VaV, 

- Realizace cílených profesních a studijních poradenství na základě požadavků firem na odborné pracovníky  

- Prezentace technických profesí a studijních oborů a motivovat tak mládež k zaměření svého povolání 

tímto směrem, 

- Vytvoření Inovačního centra, které vytvoří společně s univerzitami, vysokými školami, výzkumnými 

institucemi, technologickými centry a podnikatelskými inkubátory a dalšími vhodnými institucemi 

platformu pro transfer znalostí a technologií.  

2.6.6 Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje – rozpracování konceptu 

struktury a činnosti centra 

Rok vydání: 2015 

Zpracovatel: BERMAN GROUP s.r.o. ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR 

 

Podstatou dokumentu je samotný koncept struktury a činnosti inovačního centra, tedy jeho cíle, vize fungování 

(činnosti, aktivity apod.) a dále jeho hlavní aktéři včetně role Ústeckého kraje. Dokument řeší také personální 

zajištění centra, možnosti financování, publicitu a nezbytné první kroky k zahájení jeho fungování.  

Identifikovaná slabá místa Ústeckého regionu vyplývající z dokumentu: 

- Inovační systém Ústeckého kraje trpí velmi nízkým objemem vstupů. Lidské zdroje i finance ve VaV  

se koncentrují dominantně do podnikatelského sektoru. Aktivita univerzity v dané oblasti je nízká, 

- Průměrná až podprůměrná výkonnost ekonomiky Ústeckého kraje,  
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- Ekonomické činnosti s nižší znalostní náročností, převaha firem na spodních pozicích globálních 

hodnotových řetězců, 

- Dostupná inovační infrastruktura je nízká a není propojená s podnikovou sférou, 

- Jediná univerzita v regionu – není příliš orientována na aplikovaný výzkum, 

- Veškerý výzkum připadá spíše na firmy, 

- Nízký objem vstupů do VaV,  

- Nízká patentová aktivita. 

Řešením podpory konkurenceschopnosti regionální ekonomiky je v tomto dokumentu navrhováno vybudování 

inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK), které by sloužilo jako institucionální podpora VaV činnosti v Ústeckém 

kraji – jako podpora při zakládání firem, spolupráci firem a výzkumných organizací, podpora smluvního výzkumu, 

podpora poradenství v oblasti VaV, transferu technologií apod. Inspirací by byly příklady dobré praxe z ostatních 

regionů ČR i ze zahraničí. 

2.6.7 Výzkumný atlas Ústeckého kraje 

Rok vydání: 2015 

Zpracovatel: UJEP 

 

Dokument obsahuje 28 subjektů s jedněmi z nejvyšších výdajů na výzkum a vývoj (dle dat ČSÚ za rok 2013) 

v Ústeckém kraji. Mezi těmito subjekty jsou místní i nadnárodní společnosti, výzkumné ústavy, technologické 

parky či univerzity. 

Nejčastěji jsou zde zastoupeny firmy, přičemž většinou se jedná o ryze české společnosti nebo zahraniční, které 

mají v regionu jednu ze svých poboček. V každém případě se jedná o společnosti velké, se silným postavením  

na lokálním i zahraničním trhu, což dokazuje, že investice do výzkumu a vývoje jim zajišťují stabilní místo na trhu 

právě díky konkurenceschopnosti jejich výroby, která je inovativní. Většina těchto firem realizuje vlastní výzkum  

a vývoj v rámci vlastního zázemí. V některých případech také spolupracují buď s univerzitami, výzkumnými ústavy 

či jinými organizacemi, velmi často ale mimo region, někdy dokonce se zahraničím. 

Také na základě této publikace bylo vypozorováno, že chybí větší propojení akademické sféry s praxí především 

potom z pohledu aplikovaného výzkumu. 

Zastoupení oborů více méně kopíruje charakteristiku hospodářství Ústeckého kraje z hlediska oborového 

zastoupení – sklářský a keramický průmysl, chemický průmysl, strojírenství a další. 

- AGC Flat Glass Czech a.s. 

- AUTODESK spol. s r.o. 

- ČVUT Praha – pracoviště Děčín 

- Dental Institut s.r.o. 

- Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. 

- Glazura s.r.o. 

- HENNLICH s.r.o. 

- Chart Ferox, a.s. 

- Chmelařský institut s.r.o. 

- Krajská zdravotní, a.s. 
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- Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. 

- Materialise s.r.o. 

- MEVA a.s. 

- Nupharo Park, a.s. 

- OGB, s.r.o. 

- Podnikatelské centrum RUMBURK, VTP, s.r.o. 

- Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost 

- STRIX Chomutov, a.s. 

- TOS VARNSDORF a.s. 

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

- Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol 

- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

- Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 

- Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 

- VVV MOST spol. s r.o. 

- Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. 

- Výzkumný ústav balneologický, v.v.i. 

- Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. 

2.6.8 Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty, část A: 

analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií (Závěrečná zpráva) 

Rok vydání: 2013 

Zpracovatel: BERMAN GROUP s.r.o. 

Analýza se věnuje tématu inovačního potenciálu Ústeckého kraje, které je zasazeno do základních 

makroekonomických souvislostí. Je vysvětlena inovační výkonnost, představeny aktéři inovační infrastruktury 

apod.  

Nejprve je v analýze hodnocen inovační potenciál České republiky z několika klíčových hledisek, poté je stejným 

způsobem hodnocen přímo Ústecký kraj. Ten je dále hodnocen ze sledovaného hlediska v porovnání  

se sousedními kraji.  

Významná část dokumentu se věnuje možnosti využití dotačních prostředků v podobě realizací zajímavých VaV 

projektů v regionu. Jsou představovány základní možnosti a systémové způsoby podpory výzkumné a inovativní 

činnosti v ČR. Neopomenuta je také analýza spolupráce a popis existující sítě spolupracujících subjektů v oblasti 

VaV.  

Dokument v závěru uvádí výsledky makroanalýzy inovačního potenciálu Ústeckého kraje: 

- Regionální ekonomika Ústeckého kraje dosahuje průměrné výkonnosti v ČR. Jejím specifikem je vysoká 

míra nezaměstnanosti, zejména její dlouhodobé složky a struktura ekonomiky s výrazným podílem low-  

a medium-tech odvětví (těžba, energetika, chemický průmysl).  

- Výraznou bariérou pro rozvoj znalostně založené konkurenceschopnosti je nízká vzdělanost a kvalifikační 

úroveň lidských zdrojů. Negativně k tomu přispívá i nízký počet studentů technických a přírodovědných 

oborů v kraji, po kterých je na regionálním trhu práce nejvyšší poptávka.  
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- Inovační systém Ústeckého kraje trpí velmi nízkým objemem vstupů. Zejména výdaje na VaV a počet 

zaměstnanců ve VaV patří mezi kraji ČR v Ústeckém kraji k nejnižším. Negativní je velmi nízký podíl 

výzkumníků mezi již tak malým počtem zaměstnanců ve VaV.  

- Lidské zdroje i finance ve VaV se koncentrují dominantně do podnikatelského sektoru. Ačkoliv v kraji sídlí 

univerzita, výdaje vysokoškolského sektoru na VaV jsou zanedbatelné a to jak v porovnání  

s podnikatelským sektorem, tak v porovnání s ostatními srovnatelnými kraji Česka (např. Liberecký kraj, 

kde sídlí také pouze jedna univerzita, má výdaje vysokoškolského sektoru pětinásobné).  

- Tržby za inovované produkty (podle CIS) jsou v Ústeckém kraji v porovnání s ostatními regiony ČR vysoké, 

jedná se však především o inovace, které jsou nové pouze pro podnik a slouží tak zejména k dohánění 

náskoku konkurence na trhu. Aktivita v podávání patentů a jiných způsobů ochrany duševního vlastnictví 

je v kraji nízká a koncentruje se téměř výhradně do sektoru firem a fyzických osob. 62 

  

                                                           
62 Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty, část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií 



134 

 

2.7 Čerpání dotací z EU podnikateli v Ústeckém kraji 

2.7.1 Vyhodnocení dopadů a přínosů pro Ústecký kraj z dotací EU za období 2007 – 

2012 

Rok vydání: 2012 

Zpracovatel: Ústecký kraj 

 

Dokument analyzuje čerpání Ústeckého kraje v programech EU za sledované období 2007 – 2012.  

Podnikatelé v programovém období 2007 – 2013 mohli čerpat finance zejména z Operačního programu Podnikání 

a inovace (OPPI), ale pro rozvoj kraje byl také důležitý Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). 

Z toho důvodu byl pro potřeby této Analýzy dokumentů zvolen i tento operační program.  

V OPPI zrealizovali žadatelé z Ústeckého kraje za sledované období projekty v hodnotě 8 571,40 mil. Kč. Ústecký 

kraj byl v čerpání 2. nejúspěšnější, hned po kraji Zlínském.  

V OP VaVpI si Ústecký kraj nevedl tak dobře, jako tomu bylo u OPPI. V celorepublikovém srovnání se umístil 

s částkou 811,1 mil. Kč na 10. místě.  
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3 VYHODNOCENÍ POSTAVENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE 

Vyhodnocení postavení Ústeckého kraje je rozděleno na jednotlivé řešené oblasti Etapy 1.  

Ekonomická charakteristika Ústeckého kraje 

- HDP Ústeckého kraje v přepočtu na obyvatele je pod republikovým průměrem. 

- Tempo růstu HDP Ústeckého kraje je pomalejší než v ostatních krajích ČR. 

- HDP Ústeckého kraje v přepočtu na zaměstnance dosahuje vyšších hodnot, ale i větších výkyvů 

ve sledovaném období (2010 – 2014) zapříčenými změnami v zaměstnanosti. 

- Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Ústeckém kraji je oproti průměru ČR nižší. 

- Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Ústeckém kraji v roce 2015 rostla rychleji než průměrná mzda 

ČR. 

- V mezikrajském porovnání měl Ústecký kraj v roce 2015 sedmou nejvyšší průměrnou mzdu (25 301 Kč). 

- Mzdová úroveň se postupně přibližuje k celorepublikovému průměru. 

- V odvětví (dle CZ-NACE) H – Doprava a skladování a E – Zásobování vodou; činnosti související s odpady 

a sanacemi je průměrná mzda v Ústeckém kraji vyšší než je průměr ČR. 

- Počet ekonomických subjektů v Ústeckém kraji v přepočtu na 1000 obyvatel je pod republikovým 

průměrem (za sledované období 2010 – 2015). 

- Rozložení počtu podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel dle okresů je celkově vyrovnané, Nejméně 

jich je evidováno v okrese Chomutov. 

- Okres Louny je více zemědělsky orientovaný, eviduje nižší počet průmyslových firem než jiné okresy. 

- Sektor MSP v Ústeckém kraji v přepočtu na 1000 obyvatel je nižší než republikový průměr. 

- V mezikrajském porovnání měl Ústecký kraj v roce 2015 nejnižší podíl MSP na 1000 obyvatel. 

- Vyrovnanost rozložení počtu podnikatelských subjektů ve všech okresech kraje 

- Podpora podnikání od aktérů působících v této oblasti 

- Špatná image Ústeckého kraje a jeho negativní vnímání jako místa pro život a podnikání  

Infrastruktura Ústeckého kraje 

- Ústecký kraj disponuje dostatečnou technickou infrastrukturou, kterou lze využít pro podnikání a jejíž 

slabé stránky či hrozby nijak neomezují rozvoj průmyslu a podnikání. 

- Dopravní infrastruktura (silniční, železniční, vodní) rovnoměrně pokrývá celé území kraje a není pro rozvoj 

podnikání limitujícím faktorem, ale spíše příležitostí v případě dobudování některých dopravních staveb 

(např. D8, R7/D7 apod.). 

- Dopravní obslužnost kraje je zajištěna a dále řešena dle konkrétních požadavků firem, měst/obcí a dalších 

stakeholderů na potřebné dopravní úseky.  

- Nedostatečná splavnost labské vodní cesty, špatné plavební podmínky v období sucha 

- Hustá a kapacitní dopravní síť na většině území kraje 

- Existence celostátní železnice (trať č. 089, 090), která je zároveň součástí IV. tranzitního koridoru 

- Dopravní koridor Labe a jeho využitelnost pro různé druhy dopravy (říční doprava a její napojení 

na silniční  

a železniční síť prostřednictvím terminálů a logistických center) 

- Integrovaný systém veřejné dopravy s návazností spojů  
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Rozvojové plochy Ústeckého kraje 

- Nabídka volných (neobsazených) rozvojových ploch využitelných pro podnikatelské aktivity (průmyslové 

zóny, nájemní haly, brownfieldy a další volné plochy) v Ústeckém kraji převyšuje poptávku. 

- Vysoký počet a rozloha nevyužívaných nebo zanedbaných lokalit (brownfields) 

- Na území Ústeckého kraje se nachází 98 brownfieldů v celkové rozloze 4 787 839 m2, 24 průmyslových 

zón s celkovou rozlohou 6 534 000 m2 a 93 nájemních hal a dalších ploch od cca 200 m2 v celkové rozloze  

1 030 975 m2. 

- Nadprůměrně velká rozloha podnikatelských ploch je v okresech Louny a Most, což je dáno velkými SPZ – 

Triangle a Joseph. (V Ústeckém kraji se nacházejí 2 SPZ z pěti v ČR.). 

- Okres Teplice disponuje pouze 1 průmyslovou zónou, která je z více než 90 % zaplněna. Volná plocha této 

zóny představuje 2 % ze všech volných rozvojových ploch Ústeckého kraje. 

- Okres Děčín se potýká s nevhodnými terénními podmínkami pro průmyslové zóny a největším počtem 

brownfieldů. 

Trh práce Ústeckého kraje 

- Počet obyvatel Ústeckého kraje má klesající trend. 

- Z pohledu podílu produktivní složky obyvatelstva (15 – 64 let) na celkovém obyvatelstvu Ústeckého kraje 

se Ústecký kraj v celorepublikovém srovnání umístil na 5. místě.   

- Podíl produktivní složky obyvatelstva meziročně vykazuje pokles o 1 p. b. 

- Ústecký kraj vykazoval v roce 2015 druhou nejnižší hodnotu průměrného věku v ČR. 

- Podíl obyvatel starších 65 let meziročně roste o necelý 1 p. b. 

- Podíl obyvatel mladších čtrnácti let meziročně roste o 0,1 p. b. 

- Nejvíce obyvatel v produktivním věku žije v okrese Chomutov a nejméně v okrese Děčín. Rozdíl mezi 

okresy však není nijak statisticky významný. 

- Nejvyšší hodnoty průměrného věku vykazoval v roce 2015 okres Litoměřice a nejnižší okres Chomutov. 

Rozdíl v průměrném věku mezi okresy je nepatrný. 

- Nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (12,4 %), který se nachází za celorepublikovým průměrem 

(17,6 %); podíl obyvatel se středním vzděláním s maturitou se také nachází za celorepublikovým 

průměrem (ÚK 31,7 %, ČR 34,3 %). 

- Nesoulad nabídky a poptávky na místním trhu práce a oborová struktura absolventů, která neodpovídá 

potřebám ekonomiky kraje. 

- Meziroční (2010/2014) pokles absolventů středních škol o 34 %, který byl vyšší než pokles za ČR (26 %).  

- Nejvyšší zastoupení absolventů evidovaných na ÚP mají absolventi se středním odborným vzděláním 

s výučním listem (kategorie vzdělání H) a úplným středním vzděláním s maturitou (bez vyučení) (kategorie 

vzdělání M). 

- Projekce ČSÚ z roku 2013 předpokládá do roku 2050 pokles počtu obyvatel Ústeckého kraje až o 12 % 

a pokles produktivní složky obyvatelstva meziročně o 0,8 p. b. 

- Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji a počet uchazečů na 1 VPM je nejvyšší ze všech krajů ČR. Příčinou 

je především nevhodná profesní struktura nezaměstnaných osob a absolventů škol. 

- Počet evidovaných na ÚP v Ústeckém kraji vykazuje od roku 2014 klesající tendenci.  

- Počet uchazečů na 1 VPM bylo v roce 2015 nejméně za posledních 5 let. 

- Od roku 2011 mají ženy vyšší podíl na celkové nezaměstnanosti. 

- Nejvyšší zastoupení v evidenci ÚP vykazují osoby se základním vzděláním nebo středním odborným 

s výučním listem. 
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- Nejčastěji poptávanými profesemi jsou kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci, řidiči a obsluhy 

pojízdných zařízení, pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, pracovníci v oblasti osobních 

služeb a pracovníci v oblasti prodeje. 

- V roce 2015 evidoval nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání okres Most, který měl současně i největší 

podíl nezaměstnaných osob. Nejvíc uchazečů na 1 VPM evidovali v okrese Litoměřice. 

- Od roku 2013 vykazuje míra zaměstnanosti Ústeckého kraje oproti ČR pomalejší tempo růstu. 

- V roce 2015 obsadil Ústecký kraj v celorepublikovém srovnání 5. pozici v podílu zaměstnaných osob v kraji 

na celkovém počtu v ČR. 

- Podíl pracovní síly ekonomicky aktivní zaznamenává od roku 2013 každoročně pokles. 

Průmysl Ústeckého kraje 

- Ústecký kraj se vyznačuje výraznou orientací na hospodářství na průmysl, a to zejména z důvodu velkých 

ložisek hnědého uhlí, které se nachází na území podkrušnohorské pánevní oblasti. HPH průmyslu činí 

přibližně 40 %. 

- Z průmyslu převažuje těžba dobývání, zpracovatelský a chemický průmysl a chemický průmysl 

zpracovatelský. 

- Od roku 2010 došlo ke změnám ve struktuře odvětví. Podíl HPH za zemědělství se snížil, naopak došlo 

k navýšení v odvětví průmyslovém.  

- Zastoupení sekundárního a terciárního sektoru se v kraji dlouhodobě pohybuje na 47 – 51 % HPH (rok 

2014) a v průběhu let se měnil jen nepatrně. 

- V roce 2015 byl průmysl Ústeckého kraje zasažen razantním meziročním poklesem tržeb (o 11.5 %). 

I přesto tržby svým objemem dosáhly čtvrté nejvyšší pozice v porovnání s ostatními kraji. 

- Produktivita práce (měřená z objemu tržeb za vlastní výrobky a služby průmyslové povahy 

na zaměstnance) dosáhla v roce 2014 rekordní úrovně a v mezikrajovém srovnání byla na prvním městě. 

(V roce 2015 2. nejvyšší). 

- Mezi dvě nejvýznamnější odvětví zpracovatelského průmyslu z hlediska podílu tržeb na celkových tržbách 

zpracovatelského průmyslu se v Ústeckém kraji řadí výroba chemických látek a chemických přípravků 

a výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a přívěsů a návěsů (2014). 

- Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a přívěsů a návěsů má oproti průměru ČR tržby nižší, ale 

zaměstnanost vyrovnanou, což indikuje produkci dílů s malou přidanou hodnotou. 

- Pozitivním faktem je, že průměrná mzda pracovníků v průmyslu v období 2010 – 2015 rostla.  

- Počet průmyslových podniků v průběhu let 2010 – 2014 meziročně klesal, k nárůstu došlo až v roce 2015 

o 10,9 %. 

- V Ústeckém kraji bylo v roce 2014 zaměstnáno 85 % průměrného evidenčního potu zaměstnanců 

ve zpracovatelském průmyslu a z toho 16,6 % v odvětví výroby motorových vozidel (kromě motocyklů) 

a přívěsů a návěsů.  

- Hospodářské zaostávání periferních oblastí kraje (Šluknovsko, Doupovsko) 

Výzkum a vývoj Ústeckého kraje 

- Celkové výdaje na VaV v Ústeckém kraji byly v roce 2014 nejvyšší od roku 2010 a dlouhodobě jsou 

koncentrovány zejména do podnikatelského sektoru.  

- Krajský inovační systém, resp. subsystém tvorby znalostí, je dominován podnikatelským sektorem 

a postupně rostoucí rolí sektoru vysokoškolského. 

- Ústecký kraj se v roce 2010 s 79 subjekty řadil na 13. místo v počtu ekonomických subjektů provádějících 

VaV. Tyto subjekty zaměstnávaly 769 pracovníků. V roce 2014 došlo k navýšení o 32 % a Ústecký kraj 



138 

 

postoupil na 9. místo. Současně došlo i k navýšení počtu pracovníků o 45  % (přepočteno na plně 

zaměstnané). I přesto ve výzkumu a vývoji pracuje pouze 3,1 zaměstnanců na 1000 zaměstnaných 

(13. místo v mezikrajském srovnání).  

- V mezikrajském srovnání se Ústecký kraj spolu s krajem Karlovarským řadí mezi kraje s nejmenšími 

celkovými výdaji na VaV v % hrubého domácího produktu kraje. 

- V Ústeckém kraji je dlouhodobě nejdůležitějším zdrojem financování výzkumných a vývojovým činností 

podnikatelský sektor, dále pak veřejné zahraniční zdroje a veřejné domácí zdroje.  

- Rozvoj aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací představuje značný potenciál pro růst 

konkurenceschopnosti firem a tedy rozvoj ekonomiky. Ústecký kraj však v této oblasti velmi zaostává, 

 ba dokonce zastává jednu z nejhorších pozic v rámci republiky – patří mezi nejméně inovativní regiony 

ČR. 

- Nedostatečná spolupráce mezi podnikatelským a VŠ/výzkumným sektorem 

Čerpání dotací subjektů z Ústeckého kraje 

- V programovém období 2007 – 2013 sloužily pro podporu podnikání a VaV operační programy OPPI a OP 

VaVpI.  

- Žadatelům z Ústeckého kraje bylo v rámci OPPI podpořeno 558 projektů (4,31 % z celkové počtu 

podpořených projektů v ČR) v hodnotě 3 698 mil. Kč (3,47 % z celkové podpořené částky v ČR) a částkou 

4 481,68 Kč na obyvatele. 

- V 99,9 % případů byl žadatelem v OPPI podnikatelský subjekt, přičemž v 74 % případů se jednalo o MSP. 

- V celorepublikovém srovnání se Ústecký kraj z hlediska OPPI umístil na 9. místě co do počtu projektů 

a 14. místě v čerpání dotačních prostředků na obyvatele. 

- Největší počet projektů a současně i nejvyšší hodnota finančních prostředků bylo podpořeno v okrese 

Děčín a nejméně v okrese Louny. 

- Žadatelům z Ústeckého kraje byly v rámci OP VaVpI podpořeny 4 projekty (1,7 % z celkové počtu 

podpořených projektů v ČR) v hodnotě 838 mil. Kč (1,45 % z celkové podpořené částky v ČR) a částkou 

1 015,20 Kč na obyvatele. 

- V jednom případě byl žadatelem podnikatelský subjekt a ve zbylých VŠ. 

- V celorepublikovém srovnání se Ústecký kraj z hlediska OP VaVpI umístil na 12. místě co do počtu 

projektů a čerpání dotačních prostředků na obyvatele. 

- Všechny podpořené projekty byly předloženy žadateli z okresu Ústí nad Labem. 
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Etapa 2 - průzkum 

II.Etapa - průzkum navazuje na část „I. etapa – Analýza“, který obsahuje detailní popis a analýzu hospodářství 

Ústeckého kraje.  

Tato část se věnuje průzkumu mezi podnikatelskými subjekty mající své sídlo v Ústeckém kraji. Cílem průzkumu 

bylo zjistit jejich postoj, zájem, potřebu a zkušenosti v oblasti podpůrných programů a opatřeních na podporu 

podnikání a průmyslu. K získání potřebných dat bylo využito dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 59 

firem z Ústeckého kraje z různých oborů, velikosti a místa podnikání. Dotazníkové šetření bylo doplněno 

diskusními setkáními s podnikateli (tzv. kulatými stoly) na témata, která jsou z pohledu jejich účastníků vnímána 

jako velmi důležitá. Těchto setkání se účastnili i zástupci okresních hospodářských komor (OHK), Krajské 

hospodářské komory Ústeckého kraje (KHK ÚK), Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest 

(CzechInvest), krajské pobočky Úřadu práce a Ústeckého kraje, kteří zde byli v roli moderátorů a zástupců 

institucí, jejichž posláním je v obecné rovině péče o podnikatele a rozvoj podnikání. Cenné informace získané 

z těchto průzkumů byly doplněny o data z dvou již uskutečněných průzkumů, tj. z 570 konzultací zpracovatele 

strategie s podnikatelskými subjekty na téma možnosti růstu a potřeby firem v oblasti podpory podnikání  

a průmyslu v období 2013 – 2015 a z průzkumu KHK ÚK z roku 2015 mezi místními firmami na téma „Přímé 

dopady neprolomení těžebních limitů na ekonomiku a zaměstnanost v regionu“. 

Informace vzešlé z výše uvedených průzkumů byly doplněny o výsledky 1. etapy, tj. vstupní analýzy dokumentů  

a dat popisující hospodářství Ústeckého kraje, a na jejich základě byla sestavena SWOT analýza, která je shrnutím 

silných a slabých stránek Ústeckého kraje, tj. tzv. interní analýza, spolu s uvedením příležitostí a hrozeb, tj. tzv. 

externí analýza. 

Na tuto část bude navazovat 3. – 5. etapa – tj. strategická a navrhovaná část a finální Implementační část, která 

bude obsahovat akční plán pro naplnění stanovené strategie rozvoje podnikání a průmyslu na území Ústeckého 

kraje. 

V rámci 2. etapy byl uskutečněn průzkum mezi zástupci podniků z Ústeckého kraje. Průzkum byl proveden 

v několika rovinách. Stěžejními body bylo dotazníkové šetření a diskusní kulaté stoly doplněné informacemi z již 

uskutečněných šetření zpracovatele studie mezi 570 podnikatelskými subjekty a KHK ÚK na téma prolomení 

těžebních limitů.    

Tato kapitola podrobně popisuje výstupy z jednotlivých průzkumů. 
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1 Dotazníkové šetření 
Cílem dotazníkového šetření bylo získat informace o zájmech podnikatelských subjektů z Ústeckého kraje  

a zjistit jejich postoj k několika zásadním aspektům, které ovlivňují podnikatelské prostředí v Ústeckém kraji. 

Jedná se o: 

- image kraje (např. vliv ne příliš dobrého image kraje na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji), 

- dopravní obslužnost (např. zabezpečení dopravy zaměstnanců do zaměstnání), 

- dopravní infrastruktura (např. nedostavěná dálnice D8, R7, silnice I/13 apod.), 

- administrativní náročnost podnikání (např. náročnost a četnost vyplňování formulářů úřadům  

a komunikace s nimi, exekuce na plat zaměstnanců, kontrolní hlášení k DPH, získávání různých povolení, 

dodržování vyhlášek, předpisů a regulací, apod.)  

- nedostatek kvalifikované pracovní síly, 

- přístup k financím (např. možnosti úvěrů a podpor pro podnikatele vč. těch začínajících), 

- exportní pomoc (např. pomoc potenciálním exportérům s přístupem na nové trhy), 

- podpora výzkumu a vývoje, inovace, spolupráce s VŠ, 

- poradenská pomoc (např. právní, daňové a marketingové poradenství, poradenství pro čerpání z fondů 

Evropské Unie (EU), poradenství pro začínající podnikatele, 

- a jiné. 

Dotazník byl sestaven z uzavřených, polouzavřených a otevřených otázek a zahrnoval i otázky týkající se odhadu 

vývoje zapojených firem a jejich potřeb z hlediska lidských zdrojů. Vzor dotazníku je Přílohou č. 3 tohoto 

dokumentu. 

Pro potřeby dotazníkového šetření byl vybrán vzorek firem tak, aby v něm byly obsaženy firmy z různých oborů 

podnikání, velikosti, doby jejich existence a místa podnikání. Dle těchto charakteristik byly firmy segmentovány  

a následně oslovovány prostřednictvím e-mailu. Celkem bylo osloveno 350 subjektů. Návratnost dotazníků byla 

17%, bylo obdrženo 59 vyplněných dotazníků od zástupců podnikatelských subjektů napříč Ústeckým krajem. 

Seznam firem, které se do dotazníkového šetření zapojily, je Přílohou č. 4 tohoto dokumentu.  

Tabulka 30: Přehled počtu respondentů za jednotlivé okresy Ústeckého kraje 

Okres Počet respondentů 

Děčín 9 

Chomutov 8 

Louny 9 

Litoměřice 9 

Most 8 

Teplice 8 

Ústí nad Labem 8 

CELKEM 59 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Zaznamenané odpovědi byly následně převedeny do tabulek a vyhodnoceny. Vedle statisticky analyzovaných 

otázek byly zaznamenány také individuální názory firem k jednotlivým otázkám. 
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1.1 Základní informace o respondentech 

Tabulka 31 představuje rozdělení respondentů dle místa jejich podnikání. Někteří respondenti uvedli více míst 

podnikání.  

Tabulka 31: Zastoupení respondentů dle místa jejich podnikání 
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Místo podnikání v rámci Ústeckého kraje 9 11 12 11 9 8 8 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Vzhledem k tomu, že v Ústeckém kraji je největší zastoupení podniků s 1 - 9 zaměstnanci, je jejich zastoupení 

nejčastější i v tomto dotazníkovém šetření. Nejnižší počet je u respondentů bez zaměstnanců, přičemž 4 

respondenti svou velikost neuvedli.  

Tabulka 32: Zastoupení respondentů dle velikosti podniku podle počtu zaměstnanců 

Velikost 
bez 

zaměstnanců 
1 – 9 10 – 49 50 – 249 250 a více nevyplněno 

Počet zaměstnanců 4 18 14 13 6 4 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Specifikace ohledně oboru podnikání nabízí Tabulka 33. Zejména zástupci výrobních a obchodních činností 

specifikovali své obory podnikání. Nejčastějšími stále zůstávají služby, ale své zastoupení zde má i zpracovatelský 

průmysl v různých odvětvích, doprava a skladování, ubytování, stravování a pohostinství, velkoobchod 

a maloobchod, opravy a údržba či stavebnictví. Někteří respondenti zvolili více oborů podnikání. 

Tabulka 33: Zastoupení respondentů dle jejich hlavní činnosti/oboru podnikání 
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Hlavní činnost organizace 10 5 4 4 4 23 5 3 4 4 8 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Pro dotazníkové šetření byly z velké části, z 81 %, využity informace od subjektů, které v kraji působí 5 let a déle. 

Lze tedy konstatovat, že kraj znají velmi dobře a poskytnou pro potřeby Strategie informace, které budou 

doloženy jejich zkušenostmi. Na druhé straně byly využity informace i od subjektů, které zde působí kratší dobu.  

I jejich názor je důležitý, jelikož se stále hovoří o úskalích, se kterými se začínající podnikatelé potýkají. Tito 

respondenti mohou poskytnout svůj náhled na celou problematiku.     
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Tabulka 34: Zastoupení respondentů dle doby jejich působnosti na trhu 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Rozložení respondentů dle jejich obratu je uvedeno v Tabulce 35. Nejčastější zastoupení měli respondenti s 50 

a více mil. Kč, naopak nejméně pak ti s obratem do 2 mil. Kč. Čtyři respondenti svou výši obratu nesdělili. 

Tabulka 35: Zastoupení respondentů dle jejich obratu 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

  

Stáří méně než 2 roky 2 – 5 let 5 a více let nevyplněno 

Doba existence firmy 1 8 48 2 

Výše obratu do 2 mil. Kč 2 – 50 mil. Kč 50 a více mil. Kč nevyplněno 

Obrat firmy 14 17 24 4 
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30%

46%

22%

2%

nesmírně důležité velmi důležité částečně důležité nepříliš důležité

1.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Tato podkapitola obsahuje závěry vzešlé z dotazníkového šetření mezi zástupci podnikatelských subjektů 

z Ústeckého kraje. 

Konkrétní kvantitativní i kvalitativní výstupy dotazníkového šetření jsou uvedeny v Přílohách 5 - 12, které zahrnuje 

jak výstupy dle jednotlivých okresů, tak výstupy souhrnné. 

Vliv image na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji 

Image jako vysoce důležitý aspekt kraje je vnímána 76 % respondenty, oproti tomu jako nedůležitou ji vnímají 

pouze 2 % - viz Graf 61. 

Graf 61: Vliv image kraje na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

 

Z dotazníkového šetření vyplývají některé individuální poznatky k problematice image kraje. Byla zmiňována nízká 

míra propagace kraje. Respondenti doporučovali vytvořit např. propagační film, který by se zaměřoval na různé 

cílové skupiny a popisoval by Ústecký kraj i z té dobré stránky. Bylo upozorněno, že vliv image kraje je důležitý 

jednak pro rozvoj služeb, cestovního ruchu, ale podporuje mj. také zájem investorů a má za následek, že mladí  

a perspektivní lidé do kraje nepřichází nebo jej opouštějí.   
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Vliv dopravní obslužnosti na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji  

Dopravní obslužností se v tomto ohledu rozumí zabezpečení dopravy do zaměstnání. Ta je důležitá pro 79 % 

respondentů. Naopak nízký význam tomuto aspektu přikládají pouze 4 % respondentů. V tomto případě se jedná 

o podniky s nízkým počtem zaměstnanců nebo bez nich. 

Graf 62: Vliv dopravní obslužnosti na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Dopravní obslužnost je velice důležitým aspektem pro respondenty, avšak je zde několik negativních poznatků, 

které přinášející komplikace pro firmy a jejich zaměstnance. Byl zaznamenán názor, že není nastavena žádná 

spolupráce při plánování dopravy a společnost často musí nahrazovat kraj/stát při zřizování dopravní obslužnosti. 

Pokud je dojíždění do místa výkonu práce delší než cca 1 hodina, klesá zájem obyvatel o pracovní místo, a to 

z důvodu velké časové ztráty. Pro firmy je důležité zajištění plynulé dopravy pro své zaměstnance, která bude 

spolehlivá a nebude zaměstnance příliš časově omezovat. Správně nastavená dopravní obslužnost ze strany 

kraje/státu (městská hromadná doprava (MHD), linková, dálková) ušetří zaměstnavateli náklady na dopravu 

zaměstnanců, a zatraktivní pracovní místa potencionálním zájemcům.  
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Vliv dopravní infrastruktury na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji 

Dopravní infrastruktura je již dlouhou dobu velmi diskutovaným tématem. I z dotazníkového šetření vyplynulo, že 

tomuto aspektu přikládají důraz téměř všichni respondenti, celkem 96 % - viz Graf 63. Nízký význam, 2 % 

respondentů, má tento aspekt pouze pro podniky, které pro svou činnost dopravní infrastrukturu nevyužívají. 

Graf 63: Vliv dopravní infrastruktury na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Z dotazníků vyplynuly tyto dva nejzásadnější poznatky k problematice dopravní infrastruktury: nutné rozšíření 

napojení na dálnice, špatná kvalita silnic a dálnic a řešení splavnosti Labe. Respondenti zastávají názor, že dobře 

vybudovaná dopravní infrastruktura přivede do kraje více lidí ze vzdálenějších oblastí a napomůže tak 

hospodářství kraje. 
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Vliv administrativní náročnosti v podnikání na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji 

Jako vysoce důležitý aspekt uvádí administrativní náročnost 78 % respondentů. Pouze 7 % respondentů nepřikládá 

tomuto aspektu velkou váhu – viz Graf 64. Náročné nejsou pro firmy jednotlivé administrativní úkony, ale 

komplexní administrativa. 

Graf 64: Vliv administrativní náročnosti v podnikání na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Některé individuální poznatky k problematice administrativní náročnosti podnikání byly např. zbytečná zátěž 

OSVČ a drobných podnikatelů, dále pak taky navyšování administrativy pro společnosti (vč. elektronické evidence 

tržeb) či bezsmyslné suplování exekutorské činnosti. Dle názoru respondentů přílišná zátěž podnikatelů vede  

ke ztížení možností růstu a investic. Stát brzdí svou byrokracií ekonomický růst. Vysoká administrativní zátěž, která 

je spojená s exekucí zaměstnanců vede k nutnosti přijmout dalšího odborného zaměstnance.  
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Vliv nedostatku kvalifikované pracovní síly na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji 

Kvalifikovaná pracovní síla je aktuálně velmi diskutovaným tématem a je to patrné i z tohoto průzkumu. Graf 65 

dokazuje, že akutní nedostatek kvalifikované pracovní síly uvádí více než 84 % respondentů. Nedůležitý je tento 

aspekt pouze pro drobné podnikatele, 2 % respondentů, kteří svou činnost zajišťují vlastními silami. 

Graf 65: Vliv nedostatku kvalifikované pracovní síly na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Jednotlivé firmy se potýkají nejčastěji s problémem nedostatečně kvalifikované pracovní síly, a to zejména 

v technických oborech počínaje vyučenými řemeslníky přes středoškoláky až po vysokoškoláky vzdělané v daném 

oboru. Problém neshledávají respondenti v nabídce škol, ta je dle jejich názoru dostačující, nýbrž ve špatném 

výběru oborů studentů, který je v nesouladu mezi potřebami trhu práce a strukturou absolventů vycházejících  

ze vzdělávacích zařízení dle jednotlivých oborů. Podnikatelé jsou odkázáni sami na sebe, jelikož kvalifikovanou 

pracovní sílu přetahují místním firmám zahraniční investoři, kteří využívají výhod státu a nabízejí potenciálním 

zájemcům lukrativnější pracovní nabídky.  
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Vliv přístupu podnikatelů k financím na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji 

Jako vysoce důležitý aspekt uvádí přístup k financím 73 % respondentů. Nízký význam tomuto aspektu přikládá 

pouze 6 % respondentů. 

Graf 66: Vliv přístupu podnikatelů k financům na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Mezi nejčastěji zmiňované poznatky ze strany respondentů k oblasti financí stojí za zmínku zejména informace 

týkající se zahraničních investorů. Banky přistupují k zahraničním investorům vstřícněji, a to na základě jejich 

kvotace ze zahraničních hlášení, které bývají často vzhledem k velikosti firmy jako nadnárodního celku hodnoceny 

lépe a banky (také dnes již zahraniční) s nimi komunikují ochotněji. Za negativní považují respondenti přísná 

kritéria pro poskytování úvěru a velmi přísné podmínky pro získání některých dotací. Naopak pozitivum vidí 

v nastavení historicky nejnižší úrovně úrokových sazeb a celkově v nižších úrocích pro úvěry k podnikání.  
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Vliv exportní pomoci na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji 

Ze všech posuzovaných aspektů přikládají respondenti exportní pomoci nejnižší význam. Přesto je tento aspekt 

důležitý pro 30 % respondentů. Nízký význam ale tomuto aspektu přikládá 34 % respondentů.   

Graf 67: Vliv exportní pomoci na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Vliv podpory výzkumu a vývoje, inovací (VVI) a spolupráce s vysokými školami (VŠ) na podnikání  

a průmysl v Ústeckém kraji 

Jako vysoce důležitý aspekt uvádí podporu VVI a spolupráce s VŠ  51 % respondentů. Nízký význam tomuto 

aspektu přikládá 19 % respondentů. 

Graf 68: Vliv podpory výzkumu a vývoje, inovací a spolupráce s VŠ na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Respondenti, kteří tuto oblast shledávají jako důležitou, přiznávají, že navazování spolupráce se školami  

je komplikované, avšak nabízí pro ně možnost zisku kvalifikovaných pracovních sil a v konečné fázi i posílení 

konkurenceschopnosti kvalitních produktů. Malé podniky by uvítaly nabídky poradenství, jelikož přiznávají,  

že zkušenosti v této oblasti nemají.  
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Vliv poradenské pomoci podnikatelům na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji 

Poradenská pomoc je důležitá pro 51 % respondentů, pouze však pro 7 % z nich nesmírně. Nízký význam pak 

tomuto aspektu přikládá 15 % respondentů. 

Graf 69: Vliv poradenské pomoci podnikatelům na podnikání a průmysl v Ústeckém kraji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

 

Poradenská pomoc úzce souvisí s administrativou, kdy některé administrativní úkony jsou nové, jako například 

registrační pokladny. Poradenské pomoci využívají firmy zejména v oblasti legislativy, daňového 

a marketingového poradenství. Možnost poradenství využívají také malé firmy a osoby samostatně výdělečně 

činné (OSVČ), které nemají zkušenosti se získáváním finančních prostředků z dotačních titulů a pro které  

je možnost využití těchto služeb nepostradatelná.  
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Odhadovaný vývoj firem v Ústeckém kraji 

V další části dotazníkového šetření se respondenti vyjadřovali k odhadovanému vývoji svých firem. Měli na výběr 

z těchto možností: růst, pokles, beze změny. Pokud zvolili pokles či beze změny, byli tázáni též na příčinu 

odhadovaného vývoje. 

Celkem 61 % respondentů očekává budoucí expanzi podniku, což je pro Ústecký kraj dobrou zprávou. Byl 

zaznamenán ovšem i fakt, že 17 % respondentů nevylučuje budoucí útlum činnosti, v krajním případě i zánik 

podniku. Zbylých 19 % respondentů se pak vyjádřilo ve smyslu podnikání beze změny, a to převážně z důvodů, 

které možnosti expanze či růstu podniku omezují, přičemž 3 % svůj budoucí vývoj neuvedli. 

Graf 70: Odhady budoucího vývoje dotazovaných firem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Respondenti také uvedli konkrétní faktory, které ovlivňují vývoj jejich podniku. Přehled těchto faktorů je 

zpracován v následujícím přehledu – viz Tabulka 36. 

Tabulka 36: Faktory ovlivňující vývoj podniků respondentů 

Vývoj podniku v ÚK Ovlivňující faktory 

Růst 

 růst poptávky 

 spolupráce s VaV 

 transfer technologií 

 výhodné úrokové sazby (možnosti úvěrů) 

Pokles 

 napodobeniny výrobků a jejich nízké ceny 

 konkurence - internetové obchody 

 razantně se snižující koupěschopnost obyvatelstva 

 odliv pracovní síly k firmám podporovaným státem a dotacemi 

 zvýhodňování postavení zahraničních firem před domácími podnikateli 

 nárůst konkurence v oboru 

 nárůst administrativní náročnosti 

 odliv kvalifikované pracovní síly do zahraničí 

Beze změny 
 

 nedostatek kvalifikované pracovní síly  

 potenciální nárůst mzdových a provozních nákladů nebude pokryt zvýšením 
výroby/rozšířením činnosti 

 konkurence v oboru  

 nízká motivace zaměstnanců k práci, absence pracovních návyků u absolventů – 
sociální vlivy 

 technologická a finanční náročnost výroby/činnosti 

 daňová a administrativní zátěž při zaměstnávání 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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zvýší sníží beze změny neodpovědělo

Odhad vývoje počtu zaměstnanců 

Aktuálně velmi diskutované téma jsou lidské zdroje, tj. pracovní síla.  Dotazník se zaměřil i na toto téma a požádal 

respondenty, aby odhadli vývoj počtu zaměstnanců ve střednědobém období, tj. 3 – 5 let. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že respondenti (tj. regionální zaměstnavatelé) neplánují masové propouštění 

zaměstnanců. Celkem 54 % respondentů dokonce očekává, že v budoucím období budou schopni několik nových 

pracovních míst vytvořit. Přijímání nových pracovníků bude spjato s expanzí firmy, kterou uvedlo 61 %. 

Dohromady 41 % respondentů uvedlo, že neočekávají žádné větší přijímání nových zaměstnanců, ani propouštění. 

Pouze 2 % uvedla, že do budoucna počítají s propouštěním zaměstnanců a 3 % respondentů na tuto otázku 

neodpověděla. 

Graf 71: Odhad vývoje počtu zaměstnanců dotazovaných firem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Respondenti měli také možnost vyjádřit se, jaké pracovníky konkrétně poptávají, jaké mají požadavky a nároky  

na jejich kvalifikaci. Níže v Tabulce 37 je uveden přehled požadavků zaměstnavatelů na pracovníky. 
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Tabulka 37: Požadavky zaměstnavatelů na pracovníky 

Kvalifikace pracovníka Požadavky zaměstnavatelů 

Vzdělání 

výrobní obory 

 vyučení v oboru, popř. střední odborné vzdělání 

 VŠ s technickým zaměřením 
služby 

 střední školy s maturitou 

Odborné znalosti 

výrobní obory 

 technické a řemeslné obory 

 popř. specifické, dle konkrétního oboru 

 znalost výrobních procesů 
služby 

 znalost práce na počítači 

 řidičský průkaz 

Praktické dovednosti 

výrobní obory 

 praxe, vykonávána v rámci studia 

 manuální zručnost, zodpovědnost 
služby 

 ochota vzdělávat se (řada zaměstnavatelů je schopna proškolit si absolventy dle 
vlastních potřeb) 

 komunikativnost a vystupování, marketingové dovednosti 

Jazykové schopnosti 

výrobní obory 

 základy anglického jazyka (AJ), ideálně i základy německého jazyka (NJ) 
služby 

 AJ na komunikativní úrovni, NJ na komunikativní úrovni výhodou 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Shrnutí za jednotlivé okresy 

Okres Děčín: 

- Dopravní obslužnost a infrastruktura je důležitým faktorem ovlivňujícím podnikání v Ústeckém kraji  

pro všechny zapojené respondenty. 

- Pro 7 respondentů z 9 je důležitá podpora výzkumu a vývoje. 

- Nedostatek kvalifikované pracovní síly vnímá jako důležité 8 respondentů z 9. 

- Image kraje stejně jako administrativní náročnost podnikání je důležitá pro 6 respondentů  

a pro ostatní pouze částečně.  

- administrativní náročnost podnikání je důležitá pro 7 respondentů a pro ostatní pouze částečně. 

- Přístup financí je důležitý pouze pro 6 respondentů z 9. 

- Exportní pomoc je naprosto nedůležitá pro 3 respondenty a pro 2 velmi. Zbylí respondenti jsou názoru, že 

tento faktor je částečně/nepříliš důležitý. 

Okres Chomutov: 

- Podpora výzkumu a vývoje je nedůležitým faktorem pro 5 respondentů. 

- Všichni respondenti jsou názoru, že dopravní infrastruktura, administrativní náročnost, nedostatek 

kvalifikované pracovní síly a přístup k financím jsou důležité faktory ovlivňující podnikatelské prostředí  

a podnikání obecně. 

- Image kraje je důležitá pro 7 respondentů z 8. 
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- Dopravní obslužnost je částečně důležitá pro 3 respondenty, pro zbylých 5 je velmi důležitá.  

- Poradenská pomoc je velmi důležitá pro 7 respondentů a pro 1 pouze částečně.  

- Exportní pomoc je velmi důležitá pouze pro 2 respondenty. 

Okres Litoměřice: 

- Image kraje je částečně důležitá pro 5 respondentů, pro zbylé 4 respondenty je velmi důležitá.  

- Dopravní infrastruktura je důležitá pro všech 9 respondentů, přičemž pro 7 z nich nesmírně. Stejně tak 

dopravní obslužnost je pro respondenty z okresu Litoměřice důležitá, přesněji pro 8 z nich.  

- Administrativní náročnost podnikání je nesmírně důležitá pro 6 z 9 respondentů.  

- Řešení problému nedostatku kvalifikované pracovní síly vnímá jako důležité 8 respondentů. 

- Exportní pomoc je důležitá pouze pro 3 respondenty, přičemž 1 respondent tento faktor označil  

za naprosto nedůležitý.  

- Přístup financí je důležitý pro 6 respondentů. 

- Podpora výzkumu a vývoje je důležitá pro 5 respondentů a pro zbylé pouze částečně/nepříliš. 

- Poradenská pomoc je pro místní spíše nedůležitá. Celkem 6 respondentů tento faktor označilo 

za částečně/nepříliš důležitý. 

Okres Louny: 

- Poradenská pomoc je částečně důležitá pro 4 z 9 respondentů. 

- Image kraje je důležitá pro 8 respondentů z 9. 

- Administrativní náročnost podnikání je důležitá pro všechny respondenty. 

- Kvalifikovaná pracovní síla je důležitá pro 6 respondentů. 

- Podpora výzkumu a vývoje je důležitá pouze pro 4 respondenty, pro 3 částečně a pro 2 je tento faktor 

naprosto nedůležitý. 

- Exportní pomoc je vnímána spíše jako nedůležitá. Pouze 2 respondenti tento faktor určili jako důležitý, 4 

jako částečně/nepříliš a 2 jako nedůležitý. 1 respondent na tuto otázku neodpověděl. 

- Přístup k financím a dopravní infrastruktura jsou důležité pro 7 respondentů z 9. 

- Dopravní obslužnost je důležitá pro 6 respondentů, pro 1 nepříliš a pro 1 je tento faktor naprosto 

nedůležitý. 

Okres Most: 

- Image kraje a dopravní obslužnost jsou důležité pro 7 respondentů z 8. 

- Pro všechny respondenty je důležitá dopravní infrastruktura. 

- Všichni respondenti shledávají nedostatek kvalifikované pracovní síly jako důležitý faktor, který ovlivňuje 

podnikatelské prostředí a podnikání obecně.  

- Pro 5 respondentů z 8 je částečně důležitý přístup k financím. 

- Výzkum a vývoj je částečně důležitý pro 4 respondenty, pro zbylé 3 je velmi důležitý a pro 1 je nedůležitý.  

- Pro 2 respondenty je naprosto nedůležitá administrativní náročnost podnikání.  

- Exportní pomoc je částečně důležitá pro 5 respondentů. 2 respondenti tento faktor určili jako důležitý a 1 

naprosto nedůležitý.  

- Poradenská pomoc je důležitá pro 6 respondentů.  

Okres Teplice: 

- Pro všech 8 respondentů je důležitá dopravní infrastruktura. 

- Administrativní náročnost je důležitá pro 6 respondentů z 8. Pro zbylé 2 je důležitá pouze částečně. 
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- Podpora výzkumu a vývoje je velmi důležitá pro 3 subjekty, přičemž pro zbylých 5 je důležitá pouze 

částečně.  

- Poradenská pomoc je důležitá pro 5 respondentů, pro ostatní pouze částečně.  

- Faktor image kraje a přístup k financím jsou důležité pro 7 respondentů.  

- Dopravní obslužnost a nedostatek kvalifikované pracovní síly jsou důležité pro 6 respondentů, pro zbylé 2 

respondenty jsou tyto faktory nedůležité.  

- Exportní pomoc je shledávána jako důležitá pouze pro 4 respondenty, 3 tento faktor uvedli jako částečně 

důležitý a 1 jako naprosto nedůležitý.  

Okres Ústí nad Labem: 

- Nedostatek kvalifikované síly stejně jako přístup k financím je důležitý pro 6 respondentů z 8. 

- Pro všechny respondenty z tohoto okresu je důležitá dopravní infrastruktura. 

- Image kraje, dopravní obslužnost, přístup k financím a podpora výzkumu a vývoje jsou důležité vždy pro 6 

respondentů. Pro ostatní respondenty jsou tyto faktory částečně/nepříliš důležité.  

- K expertní pomoci se 2 respondenti nevyjádřili, pro 3 je tento faktor velmi důležitý, pro zbylé 3 

částečně/nepříliš důležitý. 

- Poradenská pomoc je velmi důležitá pro 3 respondenty, pro 4 částečně/nepříliš důležitá. 

- Faktor administrativní náročnost podnikání je pro 5 respondentů důležitý, pro 2 pouze částečně důležitý  

a 1 respondent jej určil jako naprosto nedůležitý. 

 

2 Diskusní setkání s podnikateli – kulaté stoly 
Dotazníkové šetření bylo podpořeno diskusními kulatými stoly s místními podnikateli, tzv. neformální pracovní 

snídaně, které probíhaly v lednu a únoru 2016 v jednotlivých okresech Ústeckého kraje. Cílem diskusních setkání 

formou pracovních snídaní byla identifikace potřeb regionálních podnikatelů týkajících se rozvoje podnikání  

a průmyslu. Všichni účastníci tak měli možnost podílet se na formulaci opatření a diskutovat nad náměty pro 

rozvojovou strategii. Nejednalo se o strukturovaný rozhovor, ale o diskusní setkání, které se odvíjelo od potřeby 

účastníků řešit daná témata. Výběr účastníků nebyl nikterak strukturovaný ani omezený. Pozváni byli členové OHK 

a Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Setkání se zúčastnili ti zástupci firem, kteří měli zájem aktivně se ke 

stavu a podpoře hospodářství v Ústeckém kraji vyjádřit.  

Tabulka 38: Počet účastníků na jednotlivých diskusních kulatých stolech 

Okres 
Počet odborníků z oblasti 

podpory podnikání 
Počet zástupců firem Počet účastnících firem 

Litoměřice 4 6 4 

Louny 5 6 6 

Teplice 3 10 10 

Most 2 6 6 

Děčín 2 7 6 

Chomutov 1 8 7 

Ústí nad Labem 2 8 7 

Celkem 19 51 46 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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V úvodu každého setkání byli přítomní informováni o záměru Krajského úřadu Ústeckého kraje zpracovat Strategii 

rozvoje podnikání a průmyslu v Ústeckém kraji. Byla zdůrazněna potřeba a důležitost znát názory podnikatelů  

na současné dění a získat další náměty na rozvoj podnikání a průmyslu v Ústeckém kraji, které se do Strategie 

promítnou. Odborná stanoviska pro oblast podpory podnikání budou klíčová při budoucím vyjednávání 

s jednotlivými ministerstvy, která mají za úkol připravit v  roce 2016 plán restrukturalizace Ústeckého kraje. 

Následující podkapitoly obsahují shrnutí diskusních setkání s podnikateli v jednotlivých okresech Ústeckého kraje 

vč. seznamu účastníků a řešených problematik. 
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2.1 Okres Litoměřice 

Setkání proběhlo dne 20. ledna 2016 v Litoměřicích. Zúčastnili se ho 4 odborníci z oblasti podpory podnikání a 6 

zástupců firem ze 4 subjektů. Seznam účastníků je uveden v Tabulce 39.  

Tabulka 39: Seznam účastníků kulatého stolu v Litoměřicích 

Firma Zástupce Zaměření firmy 

TRCZ  s.r.o. 
František Havlíček 

strojírenství 
Miroslav Horký 

MLMADRE, s.r.o. 
Magdalen Šabatová, Dis. 

zemědělství 
Ing. L. Šabatová 

TEO plus s.r.o. Alexandr Kárász stavebnictví 

SONO PLUS s.r.o. Libor Beránek chemický průmysl 

CZECHINVEST Ing. Alena Hájková zprostředkovatelská činnost 

OHK Litoměřice Mgr. Zbyněk Pěnka OHK 

KHK Ústí n. L. Ing. Martina Francírková KHK ÚK 

OHK Litoměřice Alena Kaiserová OHK 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

 

Nejčastěji řešenou problematikou ze strany respondentů v okresu Litoměřice byl nedostatek kvalifikované 

pracovní síly, příliš vysoká administrativní zátěž pro firmy a potenciální zneužití dat a problematika dopravní 

obslužnosti.  

Místní podnikatelé mají problémy s tím, že studenti, kteří v Ústeckém kraji absolvují střední a vysoké školy 

technického zaměření mnohdy odcházejí do Prahy nebo zahraničí. Často se také stává, že u svého oboru 

nezůstanou a věnují se něčemu jinému. Řešit by se dle nich měla ale i otázka propagace technických oborů u žáků 

základních škol.  

Diskutovaná byla také vysoká administrativní zátěž zejména u kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty (DPH) 

a povinnost zaměstnavatelů administrovat exekuce pracovníků. Častokrát se stává, že tyto povinnosti vyžadují 

samostatného pracovníka. Vedle toho vidí někteří problém v možnosti zneužití svých dat o platbách faktur 

v hlášení o DPH. 

Velká část setkání byla věnována zajištění dopravy pracovníků do zaměstnání v potřebných časech na začátek 

směn. Podnikatelé v průmyslových zónách se velmi často potýkají s problematikou dopravní obslužnosti. Při 

vyjednávání s úřady o nastavení vhodných lidských kapacit a dopravní autobusové obslužnosti naráží na problémy 

a je jim často doporučeno zajistit si dopravu z vlastních zdrojů.  
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2.2 Okres Louny 

Setkání se uskutečnilo v Lounech dne 22. ledna 2016 a zúčastnilo se ho 5 odborníků z oblasti podpory podnikání 

a 6 zástupců z 6 subjektů. Seznam účastníků je doložen v Tabulce 40. 

Tabulka 40: Seznam účastníků kulatého stolu v Lounech 

Firma Zástupce Zaměření firmy 

OHK Louny Ing. Linda Příhodová OHK 

CZECHINVEST Ing. Alena Hájková zprostředkovatelská činnost 

Fujikoki Czech, s.r.o. Pavel Škorpil strojírenství 

Ekostavby Louny, s.r.o. Mgr. Pavlína Kalitová stavebnictví 

Ing. Marcel Kollman  - FO Ing. Marcel Kollman strojírenství 

Česká spořitelna, a.s. Ing. Pavel Hons bankovnictví 

SPZ Triangle Jaroslav Krch průmysl 

Aisan Industry Czech, s.r.o. Ing. Miloš Kubelík strojírenství 

SOU a SOŠ SČMSD Žatec Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová školství 

KHK Ústí n. L. Ing. Martina Francírková KHK ÚK 

Úřad práce - Krajská pobočka ÚL Ing. Jiří Pánek ÚP 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Nejčastěji řešenou problematikou ze strany místních podnikatelů z okresu Louny byl nedostatek kvalifikované 

pracovní síly technického zaměření, příliš vysoká administrativní zátěž pro firmy, problematika týkající se dopravní 

infrastruktury, kdy chybí kvalitní dopravní napojení na sousední Německo a naplnění kapacit investorů 

v Ústeckém kraji. 

Také v Lounech byla řešena problematika nedostatku odborných technických pracovníků a zejména propagace 

těchto oborů u žáků základních škol, které je potřeba na tyto obory lákat. I zde dochází k tomu, že absolventi  

si následně hledají práci v jiném oboru či odcházejí do lukrativnějších krajů ČR nebo zahraničí. Projednávána byla  

i problematika soukromých a státních škol a obecně celého vzdělávacího systému ČR. Žáci si mohou vybírat obory 

a vybírají si tak často dle náročnosti studia a nedomýšlejí možnosti následného uplatnění na trhu práce.  

Diskutována byla i problematika nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji. Dle podnikatelů je statistika velmi 

zkreslená, protože častokrát řeší problém s nenaplněním personálních kapacit. Pomohlo by jim i zlehčení 

administrativního procesu při sezónních pracích, např. pro zahraniční pracovníky.  

Účastníci navrhli zpracovat „Analýzu stavu kapacit současných investorů Ústeckého kraje“. Někteří z nich uvažují  

o expanzi, ale obávají se, že nezajistí dostatek pracovníků.  

Dále pak apelovali na omezení přípravy dalších průmyslových zón, jelikož ani do těch stávajících není snadné najít 

vhodné pracovníky. Problematika se pak mnohdy řeší tzv. „přetahováním si“ a přeplácením zaměstnanců. 

Limitující je i dojezdový čas pracovníků za zaměstnáním. Řešení vidí v cíleném umisťování menších investorů  

do vybraných mikroregionů s vyšší nezaměstnaností.  

Stejně jako v okrese Litoměřice i zde v Lounech mají podnikatelé stejný názor na náročnou administrativní zátěž, 

kterou musí zajišťovat.  
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2.3 Okres Teplice 

Setkání proběhlo dne 25. ledna 2016 v Teplicích. Zúčastnili se ho 3 odborníci z oblasti podpory podnikání a 10 

zástupců z 10 subjektů. Seznam účastníků je uveden v Tabulce 41. 

Tabulka 41: Seznam účastníků kulatého stolu v Teplicích 

Firma Zástupce Zaměření firmy 

AK Hajný a Hajný Roman Hajný advokátní kancelář 

Stavebniny Černý Jiří Černý stavebnictví 

ADA.A. Dvořáková Alena Dvořáková obchod 

Český porcelán Vladimír Feix obchod 

OHK Teplice Dorothea Kresslová OHK 

Tereziny lázně Dubí Josef Kressl služby 

Zítka Zdeněk - Údržba bytů Zdeněk Zítka služby 

M.Zítková - MV Beauty Martina Zítková služby 

CZECHINVEST Ing. Alena Hájková zprostředkovatelská činnost 

Mitutoyo Česko Petr Zahálka strojírenství 

Alpin Mont Servis, s.r.o. Vladimíra Adamcová stavebnictví 

ABS Bílina Zdeněk Adam stavebnictví 

KHK Ústí n. L. Ing. Martina Francírková KHK ÚK 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Nejčastěji řešenou problematikou ze strany účastníků v okrese Teplice byl nedostatek kvalifikované pracovní síly. 

Místní podnikatelé apelovali na zlepšení kvality středoškolského a učňovského vzdělávání a omezení vzniku 

nových gymnázií na úkor technických oborů. Poukázali i na fakt, že některé obory chybí – např. fyzioterapeuti 

nebo pracovníci pro Porcelán Dubí. Ten bude muset zřídit vlastní obor a pracovníky (resp. žáky) si sám vzdělat. 

Vyjádřili svůj názor, že na nedostatku kvalitních odborných pracovníků má vliv i špatná image kraje, kdy 

potenciální zaměstnanci odcházejí do jiných krajů a projevili zájem o poradenskou pomoc malým technologickým 

firmám, kterým by informace pomohly v jejich rozvoji.  

2.4 Okres Most 

Setkání se uskutečnilo v Mostě dne 3. února 2016. Zúčastnili se ho 2 odborníci z oblasti podpory podnikání a 6 

zástupců z 6 subjektů. Seznam účastníků je doložen v Tabulce 42. 

Tabulka 42: Seznam účastníků kulatého stolu v Mostě 

Firma Zástupce Zaměření firmy 

QWERT Rubber, spol. s r.o. Ing. Rudolf Jung  obchodní činnost 

HG Správa, a.s.  Ing. Helena Veverková  obchod 

ERGOlighting, spol.s.r.o. Ing. Martin Hauptvogl  strojírenství 

INELSEV, s.r.o. Petr Scherer strojírenství 

NILOS CS, s.r.o. Ing. Rudolf Kašpar strojírenství 

Bittner Consulting, s.r.o.  Jan Bittner  vzdělávací činnost 

KHK Ústí n. L. Ing. Martina Francírková KHK ÚK 

OHK Most Ing. Jiřina Pečnerová OHK 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Nejčastěji řešenou problematikou ze strany respondentů v okresu Most byla oblast týkající se trhu práce – 

zejména nedostatek kvalifikované pracovní síly. Účastníci poukázali na některé aspekty, na které by měl být 

kladen velký důraz – např. podpora začínajících podnikatelů a podpora odborného vzdělávání. 

Dle účastníků kulatého stolu v Mostě by podpora začínajícím podnikatelům měla být nabídnuta cíleně těm, kteří 

v regionu chybí. Podpora by se měla zlehčit a zjednodušit, jelikož podnikání není východisko z nouze, nýbrž 

poslání, které musí člověk umět, rozumět mu a mělo by jej bavit. 

Mostečtí podnikatelé vyjádřili své obavy s nedostatečnou podporou profesorů Fakulty výrobních technologií  

a managementu při UJEP. Tyto profesory je potřeba podporovat a udržet si je v regionu, jelikož se jedná o jedinou 

výrobní fakultu v kraji, fakultu zaměřenou na technické vzdělávání. 

Také zde byla řešena otázka podpory studia matematiky a řemesel u žáků základních škol. Místní podnikatelé 

říkají, že žákům by mělo být vysvětleno, že pracovat rukama není ostuda. Navrhují zavést nové vzdělávací obory, 

které reflektují trh práce. Jako pozitivní vidí nápad vybudovat Multifunkční centrum v průmyslové zóně Triangle. 

Líbil se jim například projekt financovaný z EU „Mosty k matematice“, jehož realizátorem byla OHK Most. Cílovou 

skupinou při podpoře by měli být i výchovní poradci. Celkově pak shledávají problém v nedostatku kvalitních 

pedagogů odborných předmětů, zejména řemesel. Učitelé často odcházejí pracovat do podnikatelského sektoru 

za vyšší mzdu. Problém vidí i ve slučování škol, které nemají stejné obory vzdělávání.  

I přesto, že okres Most je okres s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, potýkají se místní podnikatelé 

s nedostatkem pracovníků. Chybí řidiči nákladních automobilů a autobusů. Pracovníky si firmy navzájem přetahují. 

Nejčastěji pracovníci stálých firem odcházejí k novým investorům, kteří s regionem nespolupracují a nepodílí  

se na jeho rozvoji. Tyto investory je potřeba do tohoto dění zapojit.  

Diskutováno bylo i téma neprolomení limitů lomu ČSA, kde mnoho lidí přijde o zaměstnání, problematika 

sociálních dávek, které nemotivují určitou skupinu obyvatel k práci a demografického vývoje obyvatel, který je pro 

podnikání nepříznivý (nízká vzdělanost, vysoký podíl sociálního vyloučení, odchod obyvatel).  

2.5 Okres Děčín 

Setkání proběhlo dne 5. února 2016 v Děčíně. Zúčastnili se ho 2 odborníci z oblasti podpory podnikání a 7 

zástupců z 6 subjektů. Seznam účastníků je uveden v Tabulce 43. 

Tabulka 43: Seznam účastníků kulatého stolu v Děčíně 

Firma Zástupce Zaměření firmy 

Teplopro CZ, s.r.o. 
Miroslav Fumfálek  

výroba tepla 
Hana Fumfálková 

Chart Ferox, a.s. Ing. Zdeněk Machala strojírenství 

daňová poradkyně, účetní služby Ing. Michaela Švarcová finanční služby 

účetní Iveta Dolanová finanční služby 

Místní akční skupiny Labské 
skály 

Ota Dračka dobrovolné sdružení 

Gold Times, s.r.o. Jaroslav Hrouda průmysl 

OHK Děčín Jiří Štajner OHK 

KHK Ústí n. L. Ing. Martina Francírková KHK ÚK 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Nejčastěji řešenou problematikou ze strany respondentů v okrese Děčín byla oblast týkající se trhu práce,  

tj. nedostatek kvalifikované pracovní síly. Účastníci poukázali na některé aspekty, na které by měl být kladen velký 

důraz, např. podpora začínajících podnikatelů, poradenská pomoc drobným podnikatelům, snižování 

administrativní zátěže a podpora odborného vzdělávání. 

I v okrese Děčín shledávají místní podnikatelé problém mezi nabídkou absolventů středních, vyšších odborných  

a vysokých škol a poptávkou zaměstnavatelů. Podnikatelé se shodli, že je nutné zabránit neřízenému vzniku 

studijních oborů, jejichž absolventi nemají uplatnění. Nelze-li zrušit nadbytečné kapacity v neuplatnitelných 

studijních oborech, je nutné alespoň připomínkovat nové žádosti o akreditace studijních oborů, a to 

zaměstnavateli, resp. hospodářskou komorou. Je potřeba stále označovat paušální kapitační platbu za kvalitu 

vzdělávání podrývající způsob financování. 

Jelikož okres Děčín geograficky neumožňuje čerpat dotace na vznik velkých průmyslových zón, je potřeba dotovat 

i malé zóny např. revitalizací stávajících brownfieldů. Velmi nešťastně je shledáváno zevšeobecnění a rozmělnění 

speciálního dotačního titulu na tyto účely na rozsah tří krajů. Okres Děčín, jako jeden z nejpostiženějších regionů, 

bude moci uplatnit pouze malou finanční část z celkové alokace. Ve výsledku tato finanční pomoc k žádnému 

zlepšení stavu nepomůže.  

Řešeno bylo také téma „Podpora malých a začínajících podnikatelů“. Dle účastníků se většina dotačních titulů  

a poradenství věnuje středním a větším podnikům. Elektronická a byrokratická zátěž je pro počítačové začátečníky 

– tj. např. řemeslníky, ale i obecně živnostníky zásadní překážkou. Začínající podnikatelé, kteří získají krajský 

příspěvek, by měli být hodnoceni okresními hospodářskými komorami, které vystupují v roli znalců místní situace, 

a měli by absolvovat kurz pro začínající podnikatele.  

Řešena byla také problematika výstavby sítí ve Šluknovském výběžku díky nevůli vlastníků pozemků. Šluknov je 

díky tomu výkonově slabý a ČEZ Distribuce není schopna natáhnout vedení VN a VVN. Jako časovou brzdu pro 

výstavbu nových sítí vidí v procesu EIA a také se zákonem o zadávání veřejných zakázek, je proto potřeba apelovat 

na změnu dotčené legislativy.  

2.6 Okres Chomutov 

Setkání se uskutečnilo v Chomutově dne 8. února 2016. Zúčastnil se ho 1 odborník z oblasti podpory podnikání a 8 

zástupů ze 7 subjektů. Seznam účastníků je doložen v Tabulce 44. 

Tabulka 44: Seznam účastníků kulatého stolu v Chomutově 

Firma Zástupce Zaměření firmy 

NOEL – PLUS CV, s.r.o. Zdeněk Nepovím strojírenství 

SŠ energetická a stavební Ing. Jan Mareš, MBA vzdělávání 

MAEP s.r.o. Ing. Ivan Nikl tisk, reklama 

Severočeské doly, a.s. Ing. Rudolf Kozák těžba uhlí 

Enviteam s.r.o. Ing. Radka Raisegová životní prostředí 

Vzdělávací agentura EDOST 
s.r.o. 

PhDr. Jaroslav Dostál, Mgr. Petr 
Džambasov 

vzdělávání 

Puls investiční s.r.o. Mgr. Dana Mašlová, MBA výroba elektrozařízení 

KHK Ústí n. L. Ing. Martina Francírková KHK ÚK 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Nejčastěji řešenou problematikou ze strany respondentů v okresu Chomutov, byla opět oblast týkající se trhu 

práce, tj. nedostatek kvalifikované pracovní síly a příliš vysoká administrativní zátěž. Dle místních podnikatelů by 

měl být kladen velký důraz na podporu začínajících podnikatelů, podporu odborného vzdělávání a zvýšení image 

Ústeckého kraje.  

Při diskusi byla řešena vysoká administrativní zátěž zejména u OSVČ. Malí podnikatelé mnohdy díky složitým 

administrativním normám a komplikacím při komunikaci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou nebo okresními 

pracovišti České správy sociálního zabezpečení raději svou živnost ukončí a podnikání pak řeší v rámci šedé 

ekonomiky.  

Velkým tématem byla podpora odborného vzdělávání žáků i dospělých.  

Přítomní se shodli na tom, že je třeba již od útlého věku s dětmi pracovat a rozvíjet jejich zájem o technické obory 

a současně je třeba pracovat i s rodiči. Chválili akce typu TECHNODAYS, na kterých jsou představovány činnosti 

výrobních firem a technických oborů, která je již tradičně v Chomutově realizována místní OHK. Kladně vítají 

zájem zástupců Ústeckého kraje, který vybrané obory podporuje stipendijním systémem. Současně se shodli také 

na tom, že je třeba vytvořit predikci budoucích potřeb trhu práce v oblasti technických oborů, na kterou je vázáno 

odborné vzdělávání. Přítomní se shodli na nedostatku odborného vzdělávání i v oblasti vysokého školství. S tím je 

spojen problém kvality výuky matematiky a fyziky na základních školách. Žáci, kteří nezvládají tyto předměty již 

na základní škole, nemají následně motivaci hlásit se na technické obory.   

V souvislosti s udržením absolventů jak středních, tak vysokých škol v Ústeckém kraji, je klíčové zvyšování image 

kraje.  

V případě vzdělávání dospělých vidí místní podnikatelé problém v nedostatku vzdělávacích subjektů, které jsou 

připraveny ve spolupráci s ÚP dospělé osoby vzdělávat. S tím souvisí i strategie občanského vzdělávání, což je 

celospolečenský problém. Možnou cestou je rehabilitace osob po úrazech a nemocech, které by se rády vrátily  

do pracovního procesu. Zejména se toto týká osob nad 50 let. České zdravotnictví řeší tzv. negativní pracovní 

rekomandaci (lékař uvede, co vše pacient nesmí). Zájem je o pozitivní pracovní rekomandaci, kterou je možné 

v rámci pracovní rehabilitace uhradit nezaměstnaným ÚP. V ergodiagnostických centrech, které je  

i v Chomutově, je osoba diagnostikována a získá lékařskou zprávu jakého výkonu a zátěže je schopna.  

Diskutována byla i problematika trhu práce. I zde přítomní podnikatelé kritizovali sociální politiku státu, která je 

pro pracující demotivující. Lidé bez práce volí před hledáním nového zaměstnání nezaměstnanost a čerpání 

sociálních dávek. 

Dále byl diskutován i nový pojem Průmysl 4.0., který je označením současného trendu digitalizace a s ním 

související automatizace výroby. Pomocí metod a nástrojů Průmyslu 4.0 se očekává úspora času, peněz a zvýšení 

flexibility firem.  To bude provázeno změnou pracovního trhu. Ohrožena by tak mohla být zaměstnanost osob 

s nízkou kvalifikací. Oproti tomu se očekává vznik nových pracovních míst, která však budou vyžadovat vyšší 

kvalifikaci zaměstnanců. Na tato fakta je třeba firmy připravit a změnu trendu zohlednit i v odborné výuce.  
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2.7 Okres Ústí nad Labem 

Setkání proběhlo dne 11. února 2016 v Ústí nad Labem. Zúčastnili se ho 2 odborníci z oblasti podpory podnikání 

a 8 zástupů ze 7 subjektů. Seznam účastníků je uveden v Tabulce 45. 

Tabulka 45: Seznam účastníků kulatého stolu v Ústí nad Labem 

Firma Zástupce Zaměření firmy 

ČESMAD BOHEMIA 
Mgr. Eva Šindelářová 

doprava 
Ing. Zdeněk Gerstner 

PGM CONSULTING s.r.o. Ing. Petr Landa poradenská činnost 

TONASO Holding, a. s. Mgr. Petr Nikolič průmysl 

ESON s.r.o. Ing. Zbyněk Bartuška strojírenství 

Glencore Grain Czech s.r.o. Aneta Martišková potravinářství 

ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o. Bc. Miroslav Vlach logistika 

Damahekr Progres s.r.o. Daniel Hendrych 
bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci 

KHK Ústí n. L. Ing. Martina Francírková KHK 

OHK Ústí n. L. Bc. Arlena Nikoličová OHK 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Nejčastěji řešenou problematikou ze strany místních podnikatelů v okrese Ústí nad Labem, byla oblast týkající 

se trhu práce, tj. nedostatek kvalifikované pracovní síly a sociální politika státu. 

Účastníky byla řešena problematika nedostatku řidičů zejména autobusové a nákladní dopravy, ale i dopravy lodní 

a drážní. Nedostatek řidičů je velmi vážný. Tato problematika je o to složitější, že neexistuje vzdělávací obor Řidič. 

Přítomní by uvítali podporu oboru „Autodoprava“ ve smyslu podpory dopravní obslužnosti. Aktuálně je sice 

možné čerpat finance z fondů EU na tzv. měkké projekty na vzdělávání řidičů, problémem je bohužel často věková 

hranice. Řidičský průkaz je možné získat v osmnácti letech, ale profesní průkaz až v jednadvaceti letech. Tento 

problém by bylo možné vyřešit změnou podmínek školení – navýšením počtu hodin školení. Profesní průkaz by 

tak bylo možné získat již v osmnácti letech. Další možností je pak rekvalifikace na obor Řidič, ke které je možné 

využít Národní soustavu kvalifikací. Tato rekvalifikace je však také finančně náročná. 

Řešena byla i sociální politika státu. Zástupce ÚP problematiku nazval „dluhovou zaměstnaností“. Pro zadlužené je 

výhodnější být evidován na ÚP, aby mohli pobírat sociální dávky. Pokud by nastoupili do práce, dostali by exekuci 

na plat. V mnohých případech evidovaní uchazeči o práci nechtějí být zaměstnáni, protože je to pro ně 

ekonomicky výhodnější.  

Předmětem jednání byla i podpora začínajícím podnikatelům, především pak OSVČ v technických oborech. Kladně 

je vítána iniciativa Krajského úřadu Ústeckého kraje „Program na podporu začínajících podnikatelů“. Bohužel 

finanční prostředky z aktivní politiky zaměstnanosti nejsou dostatečně vysoké.  
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2.8 Shrnutí 

Výsledkem diskusních setkání byl soubor témat, která byla nejčastěji účastníky zmiňována. Napříč Ústeckým 

krajem je shledávána nutnost podpory odborného vzdělávání, tj. kvalifikované pracovní síly, která by napomohla 

snížit nesoulad mezi nabídkou absolventů a poptávkou zaměstnavatelů. Alarmující je fakt nedostatku technických 

pracovních sil a řidičů autobusové a nákladní dopravy.  

Tíživou situaci způsobuje i vysoká administrativní zátěž, které jsou firmy i OSVČ vystaveny. Pro nadcházející 

období se bude potřeba zaměřit také na podporu začínajících podnikatelů a celkově lepší poradenskou péči  

pro podnikatele. 

Tématem pro budoucí jednání bude stále častěji i dopravní infrastruktura a s ní spojená dopravní obslužnost 

týkající se dopravy zaměstnanců do práce, která místním firmám komplikuje jejich působnost v regionu.  

Častým tématem byla i problematika sociální politiky, kterou je však potřeba uchopit plošně pro celou ČR. 
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3 Konzultace zpracovatele strategie s podnikatelskými subjekty 

z Ústeckého kraje 

Pro dotvoření komplexního pohledu na potřeby místních firem byly využity záznamy z 570 konzultací zpracovatele 

strategie se zástupci podnikatelských subjektů z Ústeckého kraje (seznam je Přílohou č. 13) za období 2013 – 

2015. Tyto konzultace vedl zpracovatel studie při své poradenské činnosti a jejich předmětem bylo projednávání 

možností růstu jednotlivých firem a jejich potřeb v oblasti podpory podnikání. Každá konzultace byla zpracována 

do formuláře „Zápis z jednání“ a obsahuje údaje o jednotlivých firmách podléhající ochraně informací. Konzultace 

napomohly zmapovat možnosti růstu místních firem a jejich potřeb v oblasti podpory podnikání a průmyslu  

a slouží jako podpůrné informace pro potřeby této Strategie a zejména pro tvorbu SWOT analýzy.  

Rozdělení respondentů z pohledu velikosti znázorňuje následující graf. 

Graf 72: Rozdělení respondentů – klientů z Ústeckého kraje zpracovatele strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

 
Zpracovatel s těmito firmami konzultoval jejich rozvojové záměry z různých oblastí podnikatelské činnosti a získal 

tak ucelenou představu o hlavních problémech a potřebách podnikatelů z Ústeckého kraje. 

 

Na základě uskutečněných konzultací lze konstatovat, že většina dosavadních rozvojových záměrů firem byla 

směřována především do oblasti rozšíření výrobních kapacit (Graf 73), a to jak formou pořízení nových výrobních 

strojů a zařízení, tak formou vybudování nových, nebo rekonstrukcí stávajících podnikatelských prostor.  

 

Sílí zájem firem o výzkum, vývoj a inovace. Tento zájem byl deklarován realizací záměrů v oblasti pořízení strojů  

a zařízení za účelem zahájení výroby inovovaného produktu, zavedením inovace výrobního procesu, výstavbou 

infastruktury pro výzkum a vývoj nebo základním a aplikovaným výzkumem. V menší míře byly aktivity 

podnikatelských subjektů zacíleny také do rozvoje lidských zdrojů, oblasti informačních a komunikačních 

technologií (ICT), marketingu, ochrany životního prostředí a dalších rozvojových oblastí.  
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Graf 73: Identifikované oblasti rozvojových záměrů klientů (podnikatelských subjektů) zpracovatele strategie 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

 
Většina rozvojových záměrů byla doprovázena také tvorbou nových pracovních míst, jejichž obsazení 

kvalifikovanou pracovní silou považují podnikatelské subjekty v Ústeckém kraji bez ohledu na jejich velikost 

v současné době za jednu z hlavních překážek jejich růstu. 

Na trhu práce jim chybí zejména kvalifikovaní manuální pracovníci ochotní pracovat a jazykově vybavení 

odborní pracovníci se středoškolským a vysokoškolským technickým vzděláním. Za další problém pak považují 

také stále se měnící legislativní podmínky pro podnikání doprovázené neúměrnou administrativní zátěží 

a v neposlední řadě také chybějící dopravní infrastrukturu. 

4 Šetření mezi firmami o přímých dopadech neprolomení těžebních 

limitů na zaměstnanost v regionu 

Šetření z roku 2015 mezi firmami v Ústeckém kraji prováděla KHK ÚK na téma „Dopady útlumu těžby na místní 

firmy“.  

KHK ÚK přímo oslovila cca 300 regionálních firem, které zajišťují obslužné a dodavatelské činnosti pro uhelnou 

společnost a identifikovala přes 700 dalších konkrétních osob, které budou v těchto firmách propuštěni z práce. 

Seznam odpovědí a firem je uveden v Příloze č. 14. 

Shrnutí zjištění: 

- Dotčenou skupinou lidí při neprolomení limitů těžby jsou obyvatelé regionu, jejichž pracovní místo je 

přímo či nepřímo spojené s těžbou. Pokud se dále nebude těžit za limity, přijde o práci přímo v těžebních 

společnostech přes 1 200 osob. Vedle toho zaniknou také další, navázaná pracovní místa.  

- Roční pokles tržeb těchto firem ze zakázek spojených s těžbou činí v linii přímých dodavatelů těžebním 

společnostem přes půl miliardy korun ročně, což bude regionální ekonomice výrazně chybět.  
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- Pokles ekonomické síly a poptávky po regionálních službách díky poklesu tržeb firem a nižšími příjmy 

propuštěných osob. 

- Další ekonomické problémy podnikatelům a následné propouštění u drobných firem v regionu. 

- Na základě zahraničních zkušeností s dopady na zaměstnanost z regionů, které již útlumem těžebního 

průmyslu prošly, je odhadováno, že tento nepřímý efekt přinese téměř dalších 2 000 osob, kteří přijdou 

o práci. V okrese Most, okrese s nejvyšší nezaměstnaností v ČR, kde je nyní bez práce již více než devět 

tisíc lidí, skokové navýšení nezaměstnanosti o více než 40 % ohrožuje sociální smír. 

- V  případě pokračování těžby za limity nejsou na zaměstnanost negativní dopady, žádná pracovní místa 

nezaniknou, provozovny podnikatelů z Horního Jiřetína se společně s obyvateli mohou přestěhovat 

do nových lokalit a podnikatelům je stejně jako občanům nabízená bohatá kompenzace.  

- Velkým impulsem pro práci a zaměstnanost v regionu je investiční výstavba nových domů pro obyvatele, 

kteří se přestěhují ze svých původních nemovitostí do nově postavených.  

- Nové dodatečné investice do pokračování těžby přinesou přes 25 miliard korun, které doputují  

do místních firem na nové technologie těžby, správu a údržbu dolů, další rekultivační práce apod. 

Současně budou muset uhelné společnosti při rozšíření dolů přijmout dalších přibližně 400 nových 

pracovníků.  

I toto šetření potvrdilo potřebu aktivních zásahů při přizpůsobování nabídky a poptávky na trhu práce z pohledu 

strukturálního (oborového) složení.  
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5 SWOT analýza 

Pro stanovení Strategie je třeba nejprve definovat kompletní SWOT analýzu faktorů, které ovlivňují oblast 

podnikání a průmyslu v Ústeckém kraji. 

SWOT analýza byla rozdělena do oblastí řešených v Etapě 1 a obsahuje jak výstupy z Etapy 1, tak Etapy 2. 

Tabulka 46: SWOT analýza Strategie rozvoje podnikání a průmyslu v Ústeckém kraji 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

- Relativně výkonná regionální ekonomika (např. dle výše 
HDP/obyvatele nebo průměrných mezd  - mzdová úroveň 
se přibližuje k celorepublikovému průměru)  

- Podpora podnikání od aktérů působících v této oblasti 
(růst ekonomických subjektů v ÚK na rozdíl od ČR) 

- Vyrovnanost rozložení počtu podnikatelských subjektů  
ve všech okresech kraje 

- Vyšší průměrné mzdy v některých odvětví (odvětví H a E 
dle CZ-NACE), než je průměr ČR) 

- Rychlejší růst průměrné mzdy v ÚK než v ČR (rok 2015) 

INFRASTRUKTURA 

- Rovnoměrné pokrytí území dopravní infrastrukturou 
(silniční, železniční, vodní) 

- Dostatečná technická infrastruktura v průmyslových 
oblastech 

- Hustá a kapacitní dopravní síť na většině území kraje 
- Dopravní obslužnost řešena dle konkrétních požadavků 

firem, měst/obcí a dalších stakeholderů na potřebné 
dopravní úseky 

- Existence celostátní železnice (trať č. 089, 090), která je 
zároveň součástí IV. tranzitního koridoru 

- Dopravní koridor Labe a jeho využitelnost pro různé 
druhy dopravy (říční doprava a její napojení na silniční  
a železniční síť prostřednictvím terminálů a logistických 
center) 

- Integrovaný systém veřejné dopravy s návazností spojů  
 

ROZVOJOVÉ PLOCHY 

- Velký počet průmyslových a rozvojových zón  
a připravených ploch pro podnikání (nájemní haly, 
brownfieldy a další volné plochy) převyšujících poptávku  

- Nadprůměrně velká rozloha podnikatelských ploch, resp. 
strategických průmyslových zón v okresech Louny a Most 

TRH PRÁCE A LIDSKÉ ZDROJE 

- Statisticky nevýznamný rozdíl ve věkové struktuře 
obyvatelstva jednotlivých okresů 

- Klesající tendence počtu evidovaných osob na ÚP od roku 
2014 

- Počet uchazečů na 1 VPM činilo v roce 2015 nejméně za 
posledních 5 let 
 

EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

- Pomalejší tempo růstu HDP v porovnání s ostatními kraji  
- HDP/obyvatele je pod republikovým průměrem 
- Počet ekonomických subjektů/1000 obyvatel je pod 

republikovým průměrem 
- Sektor MSP/1000 obyvatel je nižší než průměr ČR 
- Špatná image ÚK a jeho negativní vnímání jako místa  

pro život a podnikání 

INFRASTRUKTURA 

- Špatný technický stav řady silnic II. a III. třídy i místních 
komunikací 

- Nedostatečná splavnost labské vodní cesty, špatné 
plavební podmínky v obdobích sucha 

ROZVOJOVÉ PLOCHY 

- Vysoký počet a rozloha nevyužívaných nebo zanedbaných 
lokalit typu brownfield 

- Nerovnoměrné územní rozložení rozvojových ploch 
z důvodu odlišných terénních podmínek  

- Nevhodné terénní podmínky pro průmyslové zóny  
a největší počet brownfieldů v okrese Děčín 

- Okres Teplice disponuje pouze jednou PZ, jejíž kapacita je 
z více než 90 % zaplněna 

TRH PRÁCE A LIDSKÉ ZDROJE 

- Nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (12,4 %), 
který se nachází pod celorepublikovým průměrem 

- Podíl obyvatel se středním vzděláním s maturitou se 
nachází pod celorepublikovým průměrem 

- Nesoulad nabídky a poptávky na místním trhu práce a 
oborová struktura absolventů, která neodpovídá 
potřebám ekonomiky kraje 

- Nedostatečná kvalita absolventů technických oborů 
- Nedostatečný důraz na přírodovědné vzdělávání  

a technické dovednosti na ZŠ 
- Evidovaní na ÚP jsou nejčastěji osoby se se základním 

vzděláním nebo středním odborným s výučním listem 
- Nejvyšší zastoupení absolventů evidovaných na ÚP mají 

absolventi se středním odborným vzděláním s výučním 
listem a úplným středním vzděláním s maturitou 

- Převis uchazečů o zaměstnání z řad absolventů oboru 
ekonomiky/podnikání a gastronomie (kuchař, číšník, 
hotelnictví) 

- Podíl nezaměstnaných a počet uchazečů o 1 VPM je 
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 PRŮMYSL 

- Výrazná orientace hospodářství na průmysl, a to zejména 
z důvodu vydatných ložisek hnědého uhlí, které se 
nachází na území podkrušnohorské pánevní oblasti 
(Hrubá přidaná hodnota průmyslu činí cca 40 %, vysoká 
zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu 85 % 
průměrného evidenčního počtu zaměstnanců z ÚK) 

- Nejvyšší produktivita práce (objem tržeb za vlastní 
výrobky a služby průmyslové povahy na zaměstnance) 
v mezikrajovém srovnání v roce 2014 a druhá nejvyšší 
v roce 2015  

- Dominance v chemickém, automobilovém  
a energetickém průmyslu.  

- Růst průměrné mzdy v průmyslu 
- Nárůst průmyslových podniků v roce 2015 

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 

- Růst celkových výdajů na výzkum a vývoj s dlouhodobou 
koncentrací zejména do podnikatelského sektoru 

- Přítomnost univerzity a několika dalších vysokoškolských 
pracovišť v různých městech kraje 

- Dostatek ploch pro rozvoj podnikání v atraktivní poloze 

ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ EU 

- Pozitivní zájem MSP o podporu svého dalšího 
rozvoje 

nejvyšší ze všech krajů. Příčinou je především nevhodná 
profesní struktura nezaměstnaných osob a absolventů 
škol 

- Nejvyšší podíl nezaměstnaných a největší počet uchazečů 
o zaměstnání je v okrese Most  

- Největší počet uchazečů na 1 VPM v okrese Litoměřice 
- Vyšší podíl nezaměstnaných žen než mužů (nejvyšší 

v porovnání s ostatním kraji) 
- Pomalé tempo růstu míry zaměstnanosti oproti ČR 
- Slabá jazyková znalost, zejména německého jazyka, mezi 

obyvateli kraje 

PRŮMYSL 

- Nedokončená restrukturalizace regionální ekonomiky  
a přetrvávající strukturální problémy 

- Málo firem působících v progresivních podnikatelských 
odvětvích s vysokou přidanou hodnotou 

- Výskyt periferních, hospodářsky zaostávajících oblastí 
(Šluknovsko, Doupovsko) 

- Úpadek zemědělství (snížení podílu HPH), mající 
hospodářský dopad především na Lounsko a Žatecko. 

- Nízká konkurenceschopnost ekonomiky, slabé zastoupení 
progresivních aktivit a oborů 

- Odlišná role zemědělství v různých částech kraje, 
nezbytnost odlišného přístupu k jejich rozvoji 

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 

- Slabá role VaV, nízká inovativnost regionu (nejmenší 
celkové výdaje na VaV v % hrubého domácího produktu 
kraje v porovnání s ostatními kraji; druhý nejnižší počet 
osob zaměstnaných ve VaV v porování s ostatními kraji) 

ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ EU 
- Nízký počet podpořených projektů, nízké čerpání 

dotačních prostředků z OPPI v porovnání s ostatními kraji  
- Nízký počet podpořených projektů, nízké čerpání 

dotačních prostředků z OP VaVpI v porovnání s ostatními 
kraji  

- Podpořeny pouze 4 projekty z OP VaVpI 
- Nižší účast podnikatelských subjektů v OP VavVpI než 

vysokoškolských zařízení  
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

- Obecný trend podpory investic s vyšší přidanou hodnotou 
ze strany státu 

- Trend rozvoje technologií a způsobů výroby, které snižují 
vysokou materiálovou a energetickou náročnost 
ekonomiky 

- Zjednodušení podmínek pro podnikání, státní podpora 
drobného podnikání a živností v problémových regionech 

INFRASTRUKTURA 

- Dostavění dálnice D6, D7 a D8 a silnic I/6, I/7, I/9, I/13, 
I/15, I/27, I/62 

- Nová vysokorychlostní železniční trať Drážďany – Ústí nad 
Labem – Praha pro osobní i nákladní dopravu 

- Přetrasování dálkových vlaků osobní dopravy na novou 
infrastrukturu, na původní infrastruktuře vznikne 
dodatečná kapacita pro nákladní dopravu 

- Rekonstrukce dalších páteřních železničních tratí zvyšující 
jejich využitelnost 

- Rozvoj Labe jako multimodálního dopravního tahu s 
hospodářským významem (železnice, silnice, dobudování 
labské vodní cesty, logistická centra) za předpokladu 
stejné koncepce na německé straně 

ROZVOJOVÉ PLOCHY 

- Obecný trend podpory investic s vyšší přidanou hodnotou 
ze strany státu 

- Zjednodušení podmínek pro podnikání, státní podpora 
drobného podnikání a živností v problémových regionech 

- Státní podpora regenerace a podnikatelského využití 
brownfieldů 

TRH PRÁCE A LIDSKÉ ZDROJE 

- Nejčastěji poptávané profese – kovodělníci, strojírenští 
dělníci a pracovníci, řidiči a obsluhy pojízdných zařízení, 
pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, 
pracovníci v oblasti osobních služeb a pracovníci v oblasti 
prodeje 

- Využití pracovního trhu v Německu pro české uchazeče  
o zaměstnání 

- Reformy v oblasti vzdělávání a školství na národní úrovni, 
zvýšení kvality vzdělávání 

- Obnova technického výzkumu v tradičních oborech (např. 
chemie, strojírenství) vč. související infrastruktury 
(laboratoře, odborné knihovny apod.) navazující na místní 
průmyslovou výrobu  

- Trend návratu k učňovskému školství vychovávajícímu 
kvalifikované řemeslníky a dělníky, zvýšení prestiže 
učňovských oborů mezi rodiči i jejich dětmi - 
potenciálními učni 

HOSPODÁŘSTVÍ (PRŮMYSL) 

- Využití trhu v Německu pro nábory německých firem 
v Česku 

- Obnova technického výzkumu v tradičních oborech (např. 

EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

- Další celoevropské či globální hospodářské výkyvy  
a recese 

- Nejistota a nejasná koncepce dalšího vývoje limitů těžby 
hnědého uhlí 

- Nejasná energetická koncepce státu, hrozba útlumu 
tepelné energetiky 

- Zhoršení podnikatelského klimatu a podmínek pro 
podnikání v Česku 

INFRASTUKTURA 

- Útlum investic financovaných energetickými a těžebními 
společnostmi 

- Nedostavění dálnice D6, D7 a D8 a silnic I/6, I/7, I/9, I/13, 
I/15, I/27, I/62 i železničního koridoru VR1 

- Další nárůst intenzity dopravy na komunikacích 

- Další nárůst tranzitní kamionové dopravy 

ROZVOJOVÉ PLOCHY 

- Neobsazení volné kapacity průmyslových zón a výstavba 
dalších zón, i přes neobsazenost stávajících 

TRH PRÁCE A LIDSKÉ ZDROJE 

- Klesající trend počtu obyvatel 
- Klesající trend produktivní složky obyvatelstva 
- Růst podílu obyvatel starších 65 let 
- Zanedbatelný růst podílu obyvatel mladších čtrnácti let 
- Predikce poklesu počtu obyvatel ÚK o 12 % a pokles 

produktivní složky obyvatelstva meziročně o 0,8 p.b.  
do roku 2050 

- Pomalé tempo růstu zaměstnanosti než je průměr ČR 
- Meziroční (2010/2014) pokles absolventů středních škol 

o 34 %, který byl vyšší než pokles za ČR (26 %) 
- Nejistota a nejasná koncepce dalšího vývoje limitů těžby 

hnědého uhlí 
- Přebývající kapacita škol na národní úrovni vedoucí  

k nastavení politiky vzdělávání a výzkumu ve prospěch 
kvantity a průměrnosti („nadprodukce“ absolventů) 

PRŮMYSL 

- Výrazná orientace hospodářství na průmysl spojená se 
silnou závislostí na těžbě – hrozba útlumu těžby a s tím 
zvýšení nezaměstnanosti a pokles HDP. 

- Výrazná orientace na výrobu chemických látek  
a chemických přípravků, výrobu motorových vozidel 
(kromě motocyklu) a přívěsů a návěsů. 

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 

- Další celoevropské či globální hospodářské výkyvy  
a recese 

- Snahy o lokalizaci „nových“ výzkumných oborů bez místní 
tradice, které se v jiných částech Česka rozvíjejí již delší 
dobu, a je nereálné dohnat zpoždění za nimi 

- Přebývající kapacita škol na národní úrovni vedoucí  
k nastavení politiky vzdělávání a výzkumu ve prospěch 
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chemie, strojírenství) vč. související infrastruktury 
(laboratoře, odborné knihovny apod.) navazující na místní 
průmyslovou výrobu 

- Zjednodušení podmínek pro podnikání, státní podpora 
drobného podnikání a živností v problémových regionech. 

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 

- Reformy v oblasti vzdělávání a školství na národní úrovni, 
zvýšení kvality vzdělávání 

- Obecný trend podpory investic s vyšší přidanou hodnotou 
ze strany státu 

- Trend rozvoje technologií a způsobů výroby, které snižují 
vysokou materiálovou a energetickou náročnost 
ekonomiky 

- Obnova technického výzkumu v tradičních oborech (např. 
chemie, strojírenství) vč. související infrastruktury 
(laboratoře, odborné knihovny apod.) navazující na místní 
průmyslovou výrobu  

ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ EU 

- Využití operačních programů v novém programovém 
období 2014 – 2020 za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti  

 

kvantity a průměrnosti („nadprodukce“ absolventů) 
- 85% zaměstnanost průměrného evidenčního počtu 

zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu (2014) 

ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ EU 

- Útlum dotačních titulů ze strany poskytovatele 
- Neatraktivita dotačních výzev 
- Administrativní náročnost zpracování projektových 

žádostí 
- Vysoké procento kofinancování 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Etapa 3 – Strategická část a Etapa 4 – Návrhová část 
 

1 Závěry z Etapy 1 a 2  
Tato kapitola obsahuje závěry z dvou předešlých etap a je rozdělena na Etapu 1: Analýza a Etapu 2: Průzkum. 

Etapa 1 je rozdělena na podkapitoly, ve kterých byla členěna.  

1.1 Etapa 1: Analýza 

1.1.1 Ekonomická charakteristika Ústeckého kraje 

- HDP Ústeckého kraje v přepočtu na obyvatele je pod republikovým průměrem. 

- Tempo růstu HDP Ústeckého kraje je pomalejší než v ostatních krajích ČR. 

- HDP Ústeckého kraje v přepočtu na zaměstnance dosahuje vyšších hodnot, ale i větších výkyvů 

ve sledovaném období (2010 – 2014) zapříčenými změnami v zaměstnanosti. 

- Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Ústeckém kraji je oproti průměru ČR nižší. 

- Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Ústeckém kraji v roce 2015 rostla rychleji než průměrná mzda 

ČR. 

- V mezikrajském porovnání měl Ústecký kraj v roce 2015 sedmou nejvyšší průměrnou mzdu (25 301 Kč). 

- Mzdová úroveň se postupně přibližuje k celorepublikovému průměru. 

- V odvětví (dle CZ-NACE) H – Doprava a skladování a E – Zásobování vodou; činnosti související s odpady 

a sanacemi je průměrná mzda v Ústeckém kraji vyšší, než je průměr ČR. 

- Počet ekonomických subjektů v Ústeckém kraji v přepočtu na 1000 obyvatel je pod republikovým 

průměrem (za sledované období 2010 – 2015). 

- Rozložení počtu podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel dle okresů je celkově vyrovnané, Nejméně 

jich je evidováno v okrese Chomutov. 

- Okres Louny je více zemědělsky orientovaný, eviduje nižší počet průmyslových firem než jiné okresy. 

- Sektor MSP v Ústeckém kraji v přepočtu na 1000 obyvatel je nižší než republikový průměr. 

- V mezikrajském porovnání měl Ústecký kraj v roce 2015 nejnižší podíl MSP na 1000 obyvatel. 

- Podpora podnikání od aktérů působících v této oblasti (růst ekonomických subjektů na rozdíl od České 

republiky). 

- Vyrovnanost rozložení počtu podnikatelských subjektů ve všech okresech kraje. 

1.1.2 Infrastruktura Ústeckého kraje 

- Ústecký kraj disponuje dostatečnou technickou infrastrukturou, kterou lze využít pro podnikání a jejíž 

slabé stránky či hrozby nijak neomezují rozvoj průmyslu a podnikání. 

- Dopravní infrastruktura (silniční, železniční, vodní) rovnoměrně pokrývá celé území kraje a není pro rozvoj 

podnikání limitujícím faktorem, ale spíše příležitostí v případě dobudování některých dopravních staveb 

(např. D8, R7/D7 apod.). 

- Dopravní obslužnost kraje je zajištěna a dále řešena dle konkrétních požadavků firem, měst/obcí a dalších 

stakeholderů na potřebné dopravní úseky.  

1.1.3 Rozvojové plochy Ústeckého kraje 

- Nabídka volných (neobsazených) rozvojových ploch využitelných pro podnikatelské aktivity (průmyslové 

zóny, nájemní haly, brownfieldy a další volné plochy) v Ústeckém kraji převyšuje poptávku. 
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- Vysoký počet a rozloha nevyužívaných nebo zanedbaných lokalit (brownfieldů). 

- Na území Ústeckého kraje se nachází 98 brownfieldů v celkové rozloze 4 787 839 m2, 24 průmyslových 

zón s celkovou rozlohou 6 534 000 m2 a 93 nájemních hal a dalších ploch od cca 200 m2 v celkové rozloze  

1 030 975 m2. 

- Nadprůměrně velká rozloha podnikatelských ploch je v okresech Louny a Most, což je dáno velkými SPZ – 

Triangle a Joseph. 

- V Ústeckém kraji se nacházejí 2 SPZ z pěti v ČR. 

- Okres Teplice disponuje pouze 1 průmyslovou zónou, která je z více než 90 % zaplněna. Volná plocha této 

zóny představuje 2 % ze všech volných rozvojových ploch Ústeckého kraje. 

- Okres Děčín se potýká s nevhodnými terénními podmínkami pro průmyslové zóny a největším počtem 

brownfieldů. 

1.1.4 Trh práce Ústeckého kraje 

- Klesající trend počtu obyvatel Ústeckého kraje. 

- Z pohledu podílu produktivní složky obyvatelstva (15 – 64 let) na celkovém obyvatelstvu Ústeckého kraje 

se Ústecký kraj v roce 2015 v celorepublikovém srovnání umístil na 5. místě.   

- Podíl produktivní složky obyvatelstva meziročně vykazuje pokles o cca 1 p. b. 

- Ústecký kraj vykazoval v roce 2015 druhou nejnižší hodnotu průměrného věku v ČR. 

- Podíl obyvatel starších 65 let meziročně roste o necelý 1 p. b. 

- Podíl obyvatel mladších čtrnácti let meziročně roste o 0,1 p. b. 

- Nejvíce obyvatel v produktivním věku žije v okrese Chomutov a nejméně v okrese Děčín. Rozdíl mezi 

okresy však není nijak statisticky významný. 

- Nejvyšší hodnoty průměrného věku vykazoval v roce 2015 okres Litoměřice a nejnižší okres Chomutov. 

Rozdíl v průměrném věku mezi okresy je nepatrný. 

- Nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (12,4 %), který se nachází za celorepublikovým průměrem 

(17,6 %); podíl obyvatel se středním vzděláním s maturitou se také nachází za celorepublikovým 

průměrem (ÚK 31,7 %, ČR 34,3 %). 

- Nesoulad nabídky a poptávky na místním trhu práce a oborová struktura absolventů, která neodpovídá 

potřebám ekonomiky kraje. 

- Meziroční (2010/2014) pokles absolventů středních škol o 34 %, který byl vyšší než pokles za ČR (26 %).  

- Nejvyšší zastoupení absolventů evidovaných na ÚP mají absolventi se středním odborným vzděláním 

s výučním listem (kategorie vzdělání H) a úplným středním vzděláním s maturitou (bez vyučení) (kategorie 

vzdělání M). 

- Nejčastěji jsou na ÚP evidováni absolventi z oboru ekonomiky/podnikání a gastronomie (kuchař, číšník, 

hotelnictví). 

- Projekce ČSÚ z roku 2013 předpokládá do roku 2050 pokles počtu obyvatel Ústeckého kraje až o 12 % 

a pokles produktivní složky obyvatelstva meziročně o 0,8 p. b. 

- Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji a počet uchazečů na 1 VPM je nejvyšší ze všech krajů ČR. Příčinou 

je především nevhodná profesní struktura nezaměstnaných osob a absolventů škol. 

- Počet evidovaných na ÚP v Ústeckém kraji vykazuje od roku 2014 klesající tendenci.  

- Počet uchazečů na 1 VPM bylo v roce 2015 nejméně za posledních 5 let. 

- Od roku 2011 mají ženy vyšší podíl na celkové nezaměstnanosti.  

- V Ústeckém kraji je nezaměstnanost žen nejvyšší v rámci celé ČR (rok 2015). 

- Evidovaní na ÚP jsou nejčastěji osoby se základním vzděláním nebo středním odborným vzděláním 

s výučním listem. 
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- Nejčastěji poptávanými profesemi jsou kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci, řidiči a obsluhy 

pojízdných zařízení, pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, pracovníci v oblasti osobních 

služeb a pracovníci v oblasti prodeje. 

- V roce 2015 evidoval nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání okres Most, který měl současně i největší 

podíl nezaměstnaných osob. Nejvíc uchazečů na 1 VPM evidovali v okrese Litoměřice. 

- Od roku 2013 vykazuje míra zaměstnanosti Ústeckého kraje oproti ČR pomalejší tempo růstu. 

- V roce 2015 obsadil Ústecký kraj v celorepublikovém srovnání 5. pozici v podílu zaměstnaných osob v kraji 

na celkovém počtu v ČR. 

- Podíl pracovní síly ekonomicky aktivní zaznamenává od roku 2013 každoročně pokles. 

- Záporné saldo migrace absolventů a odborníků. 

- Převaha osob se základním nebo neukončeným vzděláním mezi uchazeči o zaměstnání, nevyhovující 

struktura uchazečů. 

1.1.5 Průmysl Ústeckého kraje 

- Ústecký kraj se vyznačuje výraznou orientací hospodářství na průmysl, a to zejména z důvodu velkých 

ložisek hnědého uhlí, které se nachází na území podkrušnohorské pánevní oblasti. 

- Z průmyslu převažuje těžba dobývání, zpracovatelský a chemický průmysl a chemický průmysl 

zpracovatelský. 

- Od roku 2010 došlo ke změnám ve struktuře odvětví. Podíl HPH za zemědělství se snížil, naopak došlo 

k navýšení v odvětví průmyslu.  

- Zastoupení sekundárního a terciárního sektoru se v kraji dlouhodobě pohybuje na 47 – 51 % HPH (rok 

2014) a v průběhu let se měnil jen nepatrně. 

- V roce 2015 byl průmysl Ústeckého kraje zasažen razantním meziročním poklesem tržeb. I přesto tržby 

svým objemem dosáhly čtvrté nejvyšší pozice v porovnání s ostatními kraji. 

- Produktivita práce (měřená z objemu tržeb za vlastní výrobky a služby průmyslové povahy 

na zaměstnance) dosáhla v roce 2014 rekordní úrovně a v mezikrajovém srovnání byla na prvním místě. 

(V roce 2015 2. nejvyšší). 

- Mezi dvě nejvýznamnější odvětví zpracovatelského průmyslu z hlediska podílu tržeb na celkových tržbách 

zpracovatelského průmyslu se v Ústeckém kraji řadí výroba chemických látek a chemických přípravků 

a výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a přívěsů a návěsů (2014). 

- Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a přívěsů a návěsů má oproti průměru ČR tržby nižší, ale 

zaměstnanost vyrovnanou, což indikuje produkci dílů s malou přidanou hodnotou. 

- Pozitivním faktem je, že průměrná mzda pracovníků v průmyslu v období 2010 – 2015 rostla.  

- Počet průmyslových podniků v průběhu let 2010 – 2014 meziročně klesal, k nárůstu došlo až v roce 2015 

o 10,9 %. 

- V Ústeckém kraji bylo v roce 2014 zaměstnáno 85 % průměrného evidenčního počtu zaměstnanců 

ve zpracovatelském průmyslu a z toho 16,6 % v odvětví výroby motorových vozidel (kromě motocyklů) 

a přívěsů a návěsů.  

- Velký počet průmyslových a rozvojových zón a připravených ploch pro podnikání. 

- Výskyt periferních, hospodářsky zaostávajících oblastí (Šluknovsko, Doupovsko). 

1.1.6 Výzkum a vývoj Ústeckého kraje 

- Celkové výdaje na VaV v Ústeckém kraji byly v roce 2014 nejvyšší od roku 2010 a dlouhodobě jsou 

koncentrovány zejména do podnikatelského sektoru.  
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- Krajský inovační systém, resp. subsystém tvorby znalostí, je dominován podnikatelským sektorem 

a postupně rostoucí rolí sektoru vysokoškolského. 

- Ústecký kraj se v roce 2010 s 79 subjekty řadil na 13. místo v počtu ekonomických subjektů provádějících 

VaV. Tyto subjekty zaměstnávaly 769 pracovníků. V roce 2014 došlo k navýšení o 32 % a Ústecký kraj 

postoupil na 9. místo. Současně došlo i k navýšení počtu pracovníků o 45  % (přepočteno na plně 

zaměstnané). I přesto ve výzkumu a vývoji pracuje pouze 3,1 zaměstnanců na 1000 zaměstnaných 

(13. místo v mezikrajském srovnání).  

- V mezikrajském srovnání se Ústecký kraj spolu s krajem Karlovarským řadí mezi kraje s nejmenšími 

celkovými výdaji na VaV v % hrubého domácího produktu kraje. 

- V Ústeckém kraji je dlouhodobě nejdůležitějším zdrojem financování výzkumných a vývojovým činností 

podnikatelský sektor, dále pak veřejné zahraniční zdroje a veřejné domácí zdroje.  

- Rozvoj aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací představuje značný potenciál pro růst 

konkurenceschopnosti firem a tedy rozvoj ekonomiky. Ústecký kraj však v této oblasti velmi zaostává,  

ba dokonce zastává jednu z nejhorších pozic v rámci republiky – patří mezi nejméně inovativní regiony ČR. 

1.1.7 Čerpání dotací subjektů z Ústeckého kraje 

- V programovém období 2007 – 2013 sloužily pro podporu podnikání a VaV operační programy OPPI a OP 

VaVpI.  

- Žadatelům z Ústeckého kraje bylo v rámci OPPI podpořeno 558 projektů (4,31 % z celkové počtu 

podpořených projektů v ČR) v hodnotě 3 698 mil. Kč (3,47 % z celkové podpořené částky v ČR) a částkou 

4 481,68 Kč na obyvatele. 

- V 99,9 % případů byl žadatelem v OPPI podnikatelský subjekt, přičemž v 74 % případů se jednalo o MSP. 

- V celorepublikovém srovnání se Ústecký kraj z hlediska OPPI umístil na 9. místě co do počtu projektů 

a 14. místě v čerpání dotačních prostředků na obyvatele. 

- Největší počet projektů a současně i nejvyšší hodnota finančních prostředků bylo podpořeno v okrese 

Děčín a nejméně v okrese Louny. 

- Žadatelům z Ústeckého kraje byly v rámci OP VaVpI podpořeny 4 projekty (1,7 % z celkové počtu 

podpořených projektů v ČR) v hodnotě 838 mil. Kč (1,45 % z celkové podpořené částky v ČR) a částkou 

1 015,20 Kč na obyvatele. 

- V jednom případě byl žadatelem podnikatelský subjekt a ve zbylých VŠ. 

- V celorepublikovém srovnání se Ústecký kraj z hlediska OP VaVpI umístil na 12. místě co do počtu 

projektů a čerpání dotačních prostředků na obyvatele. 

1.2 Etapa 2: Průzkum 

- Nízká propagace kraje a jeho špatná image. 

- Problematika dopravní infrastruktury – nutné rozšíření napojení na dálnice, špatná kvalita silnic a dálnic 

a řešení splavnosti Labe. 

- Nevhodně nastavená spolupráce při plánování dopravní obslužnosti, kdy funkci kraje/státu musí suplovat 

firma a zajistit dopravní obslužnost svým zaměstnancům. 

- Problematika přístupu podnikatelů k financím na podnikání a průmysl – vyšší vstřícnost k zahraničním 

investorům než k tuzemským podnikatelům, přísná kritéria pro poskytování úvěru a velmi přísné 

podmínky pro získání některých dotací. 

- Problematika podpory výzkumu a vývoje a inovací a spolupráce s vysokými školami – komplikované 

navazování spolupráce se školami, absence poradenství v této oblasti. 



178 

 

- Výhodné úrokové sazby, růst poptávky, spolupráce s VaV a transfer technologií pozitivně ovlivňují růst 

firem. 

- Napodobeniny výrobků a jejich nízké ceny, nárůst konkurence v oboru a administrativní náročnosti 

(zbytečná zátěž pro OSVČ a drobné podnikatele, kontrolní hlášení k DPH, povinnost zaměstnavatelů 

administrovat exekuce pracovníků), odliv kvalifikované pracovní síly do zahraničí a jiných částí ČR 

a zvýhodňování postavení zahraničních firem před domácími podnikateli mají negativní vliv na růst 

podniku a investic. 

- Místní firmy apelují na omezení lákání investorů a budování nových průmyslových zón z důvodu 

nedostatku pracovníků, které jsou nyní „přetahováni“ a přepláceni. 

- Potřeba kladení velkého důrazu na podporu začínajících podnikatelů – vytvoření Programu na podporu 

začínajících podnikatelů (iniciativa Ústeckého kraje). 

- Místní firmy pociťují nedostatek řidičů autobusové a nákladní dopravy (možnost řešit zavedením 

vzdělávacího oboru Řidič), jazykově vybavených odborných pracovníků, technických pracovníků 

a řemeslníků. 

- Nutnost podpory správného výběru studia u žáků, aby si vybírali obory, ve kterých naleznou 

po absolvování uplatnění na trhu práce a zavedení nových studijních oborů reflektující potřeby trhu práce 

– možnost podpory prostřednictvím Multifunkčního technického centra v SPZ Triangle, který posílí 

propagaci technických oborů, matematiky, fyziky, chemie a řemesel u žáků základních škol. 

- Nutnost řešení nedostatku kvalitních pedagogů odborných předmětů, zejména řemesel. 

- Nutnost zajistit podporu revitalizace stávajících brownfieldů v okresech Ústeckého kraje, zejména 

v okrese Děčín. 

- Potřeba dostatečné přípravy na nástup Průmyslu 4.0, kdy by mohla být ohrožena zaměstnanost osob 

s nízkou kvalifikací. 

- Neprolomení limitů těžby uhlí způsobí pokles tržeb firmám spojených s těžbou, zvýšení míry 

nezaměstnanosti a počtu osob evidovaných na úřadu práce. 
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2 Strategické problémy rozvoje podnikání a průmyslu v Ústeckém 

kraji 

Tato kapitola interpretuje strategické problémy, jež byly identifikovány v Etapě 1: Analýza a Etapě 2: Průzkum. 

V první části kapitoly obsahuje přehlednou tabulku, ve které jsou uvedené nalezené problémy a označeny 

problémy strategické.  

Kritériem pro určení strategického problému byla četnost jeho výskytu v různých zdrojích/předchozích částech 

strategie, tj. jednotlivých etapách a různých problémových oblastech.  

2.1 Identifikované strategické problémy rozvoje podnikání a průmyslu a další 

problémy, které je ovlivňují 

Tabulka 47: Identifikované problémy rozvoje podnikání a průmyslu 

Definice problému 
Strategický 

problém 

Doložení problému 

Číslo 
etapy 

Tvrzení 

 Ekonomická charakteristika Ústeckého kraje 

Pomalé tempo růstu HDP/obyvatele, který se nachází pod republikovým 
průměrem  

x 1 
Graf 2 (str. 7),                   
Graf 4 (str. 8) 

Nejnižší podíl MSP/1000 obyvatel v ÚK (2015) v mezikrajském porovnání x 1 Graf 25 (str. 31) 

Špatná image Ústeckého kraje a jeho negativní vnímání jako místa pro život  
a podnikání 

x 2 str. 143, 161 

Administrativní zátěž spojená s podnikáním, kontrolní hlášení k dani z přidané 
hodnoty, povinnost zaměstnavatelů administrovat exekuce pracovníků 

 2 
str. 146, Tab. 36 

(str. 153), str. 159, 
160, 163, 164 

Nedostatečná podpora začínajících a drobných podnikatelů (např. absence 
uceleného systému poradenství) 

 2 str. 151, 161, 163 

Přísná kritéria pro poskytování úvěrů   2 str. 148 

 Infrastruktura Ústeckého kraje: 

Nevhodně nastavená spolupráce při plánování dopravní obslužnosti, kdy funkci 
kraje/státu musí suplovat firma a zajistit dopravní obslužnost svým 
zaměstnancům  

 
2 

str. 144, str. 159, 
165 

Špatná kvalita silnic (zejména II. a III. třídy) a dálnic 
 

1;2 
Tabulka 8 (str. 38); 

str. 145 

Nedostatečná splavnost labské vodní cesty, špatné plavební podmínky  
v obdobích sucha 

x 2 str. 145 
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Definice problému 
Strategický 

problém 

Doložení problému 

Číslo 
etapy 

Tvrzení 

 Rozvojové plochy Ústeckého kraje: 

Nevhodné terénní podmínky pro průmyslové zóny a největší počet brownfieldů 
v okrese Děčín 

x 1; 2 
Tab. 9 (str. 41); str. 

163 

Okres Teplice disponuje pouze 1 PZ, která je z více než 90 % zaplněna  1 
Tab. 9 (str. 41),               
Tab. 17 (str. 50) 

Neúplná obsazenost průmyslových zón   1 
Tab. 9 - 18  

(str. 41 - 51),  
Graf 26 (str. 42) 

Velký počet a rozloha brownfieldů x 1;2 
Tabulky 9 - 10         

(str. 41 – 42); str. 
107 

Budování nových PZ a lákání investorů, i přes nezaplnění kapacity stávajících PZ   2 str. 160 

 Trh práce Ústeckého kraje: 

Dlouhodobě vysoká nezaměstnanost a pomalé tempo růstu zaměstnanosti x 1 
Tab. 23 (str. 63), 
Graf 37 (str. 72) 

Klesající podíl produktivní složky obyvatelstva 15 – 64 let 
 

1 Graf 29 (str. 55) 

Nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (12,4 %), který se nachází pod 
celorepublikovým průměrem (17,6 %) 

x 1 Tab. 20 (str. 57) 

Nízký podíl obyvatel se středním vzděláním s maturitou, který se nachází pod 
celorepublikovým průměrem (ÚK 31,7 %, ČR 34,3 %) 

 1 Tab. 20 (str. 57) 

Nesoulad nabídky a poptávky na místním trhu práce a oborová struktura 
absolventů, která neodpovídá potřebám ekonomiky kraje. 

x 1;2 
Tab. 26 (str. 69); 

str. 147, 161, 162, 
163 

Nejvyšší zastoupení absolventů evidovaných na ÚP mají absolventi se středním 
odborným vzděláním s výučním listem (kategorie vzdělání H) a úplným středním 
vzděláním s maturitou (bez vyučení) (kategorie vzdělání M) evidovaných na ÚP 

 
1 Tab. 24 (str. 67) 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji a počet uchazečů na 1 VPM je nejvyšší 
ze všech krajů ČR 

 
1 Graf 34 (str. 64) 

Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen než mužů v ČR x 1 Graf 35 (str. 65) 

Vysoký podíl evidence na ÚP osob se základním vzděláním nebo středním 
odborným s výučním listem 

 
1 Graf 36 (str. 66) 

Klesající podíl pracovní síly ekonomicky aktivní  
 

1 Graf 39 (str. 74) 

Místní firmy pociťují nedostatek kvalifikované pracovní síly a jazykově 
vybavených odborných pracovníků 

 
2 

Str. 159 – 163, 
165, 168, 178 

Špatný výběr oborů studenty 
 

2 Str. 147, 160 
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Definice problému 
Strategický 

problém 

Doložení problému 

Číslo 
etapy 

Tvrzení 

 Průmysl Ústeckého kraje: 

Ústecký kraj se vyznačuje výraznou orientací hospodářství na průmysl, a to 
zejména z důvodu velkých ložisek hnědého uhlí, které se nachází na území 
podkrušnohorské pánevní oblasti. Hrubá přidaná hodnota průmyslu činí 
přibližně 40 % 

 

1 Graf 42 (str. 79) 

Meziroční pokles tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy 
ve velkých podnicích v Ústeckém kraji v roce 2015 o 11,5 % 

 
1 Graf 44 (str. 81) 

V Ústeckém kraji jsou produkovány zejména díly s malou přidanou hodnotou – 
výroba má oproti průměru ČR tržby nižší, ale zaměstnanost vyrovnanou 

x 1 Graf 46 (str. 83)                

Hospodářské zaostávání periferních oblastí kraje (Šluknovsko, Doupovsko) x 1;2 
Str. 101, 120;  

str. 163 

 Výzkum a vývoj Ústeckého kraje: 

Ústecký kraj zastává v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací velmi 
zaostává, ba dokonce zastává jednu z nejhorších pozic v rámci republiky – patří 
mezi nejméně inovativní regiony ČR s nejmenšími celkovými výdaji na VaV v % 
HDP kraje a druhým nejmenším počtem zaměstnanců ve VaV na 1000 
zaměstnanců 

 

1 
Obr. 4 (str. 89),         
Obr. 8 (str. 93) 

Absence uceleného systému poradenství pro zájemce o VaV x 2 Str. 150, 161 

Nedostatečná spolupráce podnikatelského a vysokoškolského/výzkumného 
sektoru 

 1;2 
Str. 122; str. 150, 
Tab. 75 (str. 248) 

 Čerpání dotací subjekty z Ústeckého kraje 

Nejnižší hodnota čerpání prostředků OPPI na obyvatele v rámci ČR 
 

1 Graf 56 (str. 96) 

Nízké procento podpořených projektů OP VaVpI v rámci ČR  
 

1 Graf 60 (str. 99) 

Nízká hodnota čerpání dotačních prostředků OP VaVpI na obyvatele v rámci ČR 
 

1 Graf 60 (str. 99) 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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2.2 Strom problémů 

Tato podkapitola graficky zobrazuje výše identifikované problémy do stromu problémů. Z důvodu obsáhlosti byly 

vytvořeny tři stromy problémů, které analyzují příčiny níže uvedených skupin problémů. Strategické problémy 

jsou zakreslené do zeleného pole.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Strom problémů - hlavní skupiny problémů 

Pomalé tempo růstu HDP/obyvatele 

Nejnižší podíl MSP/1000 
obyvatel 

Dlouhodobě vysoká 
nezaměstnanost a pomalé tempo 

růstu zaměstnanosti 

Nedokončená restrukturalizace 
hospodářství  
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Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Obrázek 10: Nejnižší podíl MSP/1000 obyvatel 
 

Nedostatečná podpora začínajících 

podnikatelů a MSP  

Nepříznivé podmínky pro podnikání  
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pro poskytování 
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Administrativní zátěž 

spojená s podnikáním, 

kontrolní hlášení k dani 

z přidané hodnoty, 

povinnost zaměstnavatelů 

administrovat exekuce 

pracovníků 

Velký počet a rozloha 

brownfieldů, zjm. 

v okrese Děčín 

Pomalé tempo růstu HDP/obyvatele 

Nedostatečně využité 

rozvojové plochy 

Neúplná obsazenost 

průmyslových zón 

 a budování zón nových, 

i přes nezaplněnou 

kapacitu 

Nevhodné terénní 

podmínky 

pro průmyslové zóny 

v okrese Děčín 

Okres Teplice 

disponuje pouze  

1 PZ, která je z více 

než 90 % zaplněna 

Absence 

uceleného 

systému 

poradenství 

Nejnižší podíl MSP/1000 obyvatel 

 Nedostatečná 

splavnost labské 

vodní cesty, špatné 

plavební podmínky 

v období sucha 

 Nevhodně nastavená 

spolupráce při 

plánování dopravní 

obslužnosti 

Špatná kvalita silnic  

a dálnic 

Nízké využití dotačních 
možností podnikatelskými 

subjekty z OPPI v porovnání 
s ostatními kraji (nejnižší 

hodnota čerpání dotačních 
prostředků) 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2016  

Obrázek 11: Strom problémů – Dlouhodobě vysoká nezaměstnanost a pomalé tempo růstu zaměstnanosti 
 

Dlouhodobě vysoká nezaměstnanost a pomalé tempo růstu zaměstnanosti 

Nepříznivá věková struktura obyvatelstva Nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva 

Klesající podíl 

produktivní složky 

obyvatelstva 15 - 64 

let 

Klesající podíl 

pracovní síly 

ekonomicky aktivní 

Nízký podíl 

vysokoškolsky 

vzdělaných obyvatel, 

který je za průměrem 

ČR 

 

Špatný výběr 

studijních oborů 

studenty 

Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou 

na trhu práce a oborová struktura 

absolventů, která neodpovídá 

potřebám ekonomiky kraje 

Nedostatek 

kvalifikovaných  

a jazykově 

vybavených 

odborných 

pracovníků 

Pomalejší tempo 

růstu míry 

zaměstnanosti ÚK 

oproti ČR 

Nejvyšší podíl 

nezaměstnaných žen 

než mužů v porovnání 

s ČR 

Nejvyšší podíl 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Obrázek 12: Strom problémů – Nedokončená restrukturalizace hospodářství 
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3 Problémové oblasti včetně stanovených dílčích cílů  
Tato kapitola popisuje problémy rozdělené do oblastí, které byly analyzovány v Etapě 1 a následně i problémy 

stanovené pro jednotlivé skupiny: 

- začínající podnikatelé, 

- malé a střední podniky, 

-  průmyslové firmy, 

- investoři. 

3.1 Problémové oblasti dle Etapy 1 

Oblast A: Lidské zdroje pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Popis problémové oblasti: 

Ústecký kraj se dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnanosti a pomalým tempem růstu zaměstnanosti. Podílí se 

na tom nejen nepříznivá věková struktura obyvatelstva (klesající podíl produktivní složky obyvatelstva 15 – 64 let, 

rostoucí podíl složky obyvatel starších 65 let, klesající podíle pracovní síly ekonomicky aktivní), ale také nepříznivá 

vzdělanostní struktura obyvatelstva, kdy dochází k nesouladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. 

K nesouladu dochází také díky zápornému saldu migrace absolventů a odborníků, což je způsobeno nízkou 

propagací kraje a jeho špatnou image a atraktivitou. Dílčím problémem nezaměstnanosti je také zaměstnanost 

žen a mužů, kdy ženy vykazují vyšší podíl nezaměstnaných osob než muži. 

Klesá také podíl pracovní síly ekonomicky aktivní, na čemž má zejména podíl štědrý sociální systém a tedy 

demotivace pracovat.  

Cíl problémové oblasti: Snížení podílu nezaměstnaných osob a zvýšení podílu pracovní síly ekonomicky aktivní 

Dílčí (strategické) cíle: 

A.1: Zvládnutí negativního vlivu zvyšování průměrného věku obyvatelstva ÚK 

A.2: Zvýšení podílu kvalifikované pracovní síly ve struktuře požadované pracovním trhem 

A.3: Zvýšení atraktivity kraje a zlepšení image, zvýšení zájmu o kraj 

A.4: Zvýšení zaměstnanosti žen  

Oblast B: Podpora podnikání pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Popis problémové oblasti: 

Ústecký kraj v roce 2015 dosáhl nejnižšího podílu malých a středních podniků na tisíc obyvatel v mezikrajském 

porovnání, nedosahoval celorepublikového průměru. Příčinou je podle zjištění nedostatečná podpora začínajících 

podnikatelů, vysoká administrativní zátěž spojená s podnikáním (kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty, 

povinnost zaměstnavatelů administrovat exekuce pracovníků), dále pak přísná kritéria/podmínky pro poskytování 

úvěrů a některých dotací, od čeho se odvíjí nízké využití dotačních možnosti podnikatelskými subjekty Ústeckého 

kraje z Operačního programu podnikání a inovace v porovnání s ostatními kraji.   

Cíl problémové oblasti: Zvýšení podílu MSP/1000 obyvatel 
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Dílčí (strategické) cíle: 

B.1: Posílení podpory začínajících podnikatelů a MSP 

B.2: Zlepšení podmínek pro podnikání např. snížením administrativní zátěže  

B.3: Zlepšení podmínek pro získání financí např. lepší podmínky pro úvěry a dotační programy EU 

Oblast C: Průmysl pro rozvoj podnikání  

Popis problémové oblasti: 

Ústecký kraj se v důsledku nedokončené restrukturalizace vyznačuje výraznou orientací hospodářství na průmysl, 

zejména na těžbu hnědého uhlí, s níž je ovšem spojená nejistota a nejasná koncepce dalšího vývoje. 

V průmyslových oblastech je silné zastoupení výroby s nízkou přidanou hodnotou, a proto je potřeba podpořit 

výrobu s vysokou přidanou hodnotou. 

Cíl problémové oblasti: Zvýšení výroby s vysokou přidanou hodnotou a zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání 

Dílčí (strategický) cíl: 

C.1: Zvýšení podpory výroby s vysokou přidanou hodnotou 

Oblast D: Výzkum a vývoj pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Popis problémové oblasti: 

Ústecký kraj se potýká se slabou rolí inovací a VaV, která je zapříčiněná jednak vzdělanostní strukturou 

obyvatelstva, tj. nabídkou na trhu práce a tedy i nízkou zaměstnaností ve VaV v porovnání s ostatními kraji, ale  

i strukturou zastoupení firem, kdy je v Ústeckém kraji silné zastoupení firem s nízkou přidanou hodnotou, tzv. 

montoven. Podnikatelský a vysokoškolský/výzkumný sektor společně dostatečně nespolupracuje a chybí  

i potřebné poradenství v této oblasti. Výsledkem je pak nízká alokace výdajů do VaV, ale i nízký zájem o dotační 

možnosti zaměřené na rozvoj VaV a inovací. 

Cíl problémové oblasti: Posílení role VaV a inovativnosti regionu / Zvýšení inovační výkonnosti ekonomiky kraje 

Dílčí (strategické) cíle: 

D.1: Zvýšení podílu investic v oblasti VaV 

D.2: Zvýšení zaměstnanosti v oblasti VaV 

D.3: Posílení spolupráce podnikatelského a vysokoškolského sektoru v oblasti VaV 

D.4: Zvýšení zájmu podnikatelských subjektů o operační programy EU zaměřené na VaV 

Oblast E: Infrastruktura pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Popis problémové oblasti: 

Problémovou oblastí, i když ne na první pohled patrnou, je dopravní infrastruktura a obslužnost Ústeckého kraje, 

kdy funkci kraje/státu musí často suplovat firma a zajistit dopravní obslužnost svým zaměstnancům  

do zaměstnání. Na území kraje se nachází řada silnic a dálnic se špatnou kvalitou, dálnice mají nepříznivé napojení 
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na okolní obce. Problémy způsobuje také nedokončená výstavba R8, R7/D7 a prozatím nerealizována dlouho 

očekávaná vysokorychlostní železniční trať Drážďany – Ústí nad Labem – Praha pro osobní i nákladní dopravu. 

Velice nepříznivá je splavnost Labe.  

Problémem Ústeckého kraje je také velký počet průmyslových zón, které nejsou plně obsazené a velký počet 

nevyužívaných brownfieldů, které je potřeba regenerovat. 

Cíl problémové oblasti: Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti  

Dílčí (strategické) cíle: 

E.1: Zlepšení dopravní obslužnosti nastavením spolupráce zainteresovaných subjektů 

E.2: Zlepšení obsazenosti průmyslových zón 

E.3: Omezení počtu brownfieldů,  sanace/revitalizace území 

E.4: Zlepšení dopravní infrastruktury 

E.5: Zlepšení splavnosti Labe 

3.2 Problémové oblasti dle skupin 

Začínající podnikatelé 

Ze statistických dat bylo zjištěno, že je v Ústeckém kraji menší zastoupení podnikatelských subjektů oproti ČR. 

Začínající a drobní podnikatelé jsou při tom velkým potenciálem pro snižování nezaměstnanosti, ale nemají často 

startovací kapitál a některé programy na podporu podnikání (především OPPIK) jsou administrativně náročné. 

Drobní podnikatelé málo spolupracují se školami, ale při tom potřebují lidi dle jejich požadavků, protože nemají 

kapacity dále pracovníky vzdělávat. Začínající a drobní podnikatelé také nejvíce bojují s vysokou administrativní 

náročností podnikání. 

Zvláštní pozornost by se měla věnovat začínajícím firmám, které vznikají na základě realizace nějakého inovačního 

nápadu nebo výsledků výzkumu. Dále je vhodné podpořit aktivity spojení s IT sektorem a sektory navazujícími 

na tradiční průmyslové obory v regionu. Podpora začátků podnikání je také vhodná pro technické profese 

(řemeslníky) z řad absolventů středních škol, protože se těchto profesí na trhu nedostává.  

Cíl: Vznik a rozvoj nových podnikatelských subjektů 

Malé a střední podnikání 

Analýza statistických dat ukázala, že zastoupení MSP v kraji je vůči ČR podprůměrné. Dle dotazníkového šetření 

a rozhovorů plánují firmy svůj další růst, ale setkávají se s nedostatkem vhodných pracovníků. Oproti velkým 

firmám, které se setkávají s obdobným problémem, nemají ovšem MSP ekonomickou sílu přeplatit potřebné 

zaměstnance z jiných regionů a přilákat je do Ústeckého kraje na vyšší mzdy. Ze šetření bylo identifikováno, že 

MSP částečně spolupracují se školami při přípravě budoucích pracovníků, ale nemají k tomu dostatek odborných, 

finančních a časových kapacit. Od MSP často zaznívala potřeba změny negativního image regionu pro potřeby 

udržení kvalifikovaných pracovníků v Ústeckém kraji. MSP jsou na kvalifikaci pracovníků vysoce závislí a jakákoliv 

personální změna je hodně ovlivňuje pozitivně i negativně. 

MSP Jsou velkým potenciálem pro inovace, výzkum, vývoj, export a další růst přidané hodnoty. 
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Cíl: Vznik nových MSP, jejich rozvoj směrem k vyšší přidané hodnotě produkce a k vyšší konkurenceschopnosti 

na domácích a zahraničních trzích 

Průmyslové firmy 

Na základě charakteristik kraje z úvodních analýz je patrné, že průmysl je pro Ústecký kraj velmi významný, ale má 

menší přidanou hodnotu a je koncentrovaný do menšího počtu firem. To představuje dlouhodobé riziko, kterému 

je potřeba čelit. S tím souvisí také další riziko, že je statisticky patrná malá inovační výkonnost průmyslu a regionu 

jako celku. V oblasti podpor průmyslu je tedy potřeba iniciovat VaV a vyšší přidanou hodnotu produkce 

a současně s tím je i potřeba připravit kvalifikované odborníky v oborech chemických, strojírenských, IT 

a zdravotnictví. 

Analýza a průzkum ukazují, že vzhledem ke zvyšující se poptávce po nových pracovnících tito noví zaměstnanci 

chybějí a to především řidiči, řemeslníci a pracovníci v technických oborech včetně toho, že se setkávají s nízkou 

kvalitou absolventů škol. Současně se projevila tato poptávka po nedostatkových pracovních také u dělnických 

profesí. Po detailnějším rozboru tohoto problému to není jen otázka výše platů, které jsou u některých 

z poptávaných pracovních pozic i vyšší či téměř srovnatelné např. s platy v Praze. Na trhu práce se začíná 

projevovat nízká motivace určité skupiny nezaměstnaných zapojit se do pracovního procesu (bankroty, sociální 

systém). 

Pro průmyslové firmy hraje infrastruktura do jisté míry roli pro jejich další rozvoj. Nejedná se však o kritický faktor 

jejich rozvoje. Za zmínku stojí lokální problém, který byl při rozhovorech identifikován, a to je napojení 

Šluknovského výběžku na elektrickou síť, které je dnes nedostatečné především z pohledu výkonu.  

Cíl: Rozvoj průmyslových firem směrem k vyšší přidané hodnotě produkce a k vyšší inovativnosti 

Investoři 

Obdobně jako pro segment průmyslových firem i pro oblast investorů platí riziko nižší přidané hodnoty jejich 

produkce a malé inovační výkonnosti. Je tedy potřeba iniciovat VaV a vyšší přidanou hodnotu produkce. Tohoto 

cíle se dá dosáhnout cíleným lákáním investorů s vyšší přidanou hodnotou a sofistikovanější výrobou. Stávající 

motivy příchodu investorů v podobě nižší výše platů se již vyčerpává a není dlouhodobě udržitelná. Současně s tím 

je tedy potřeba připravit i kvalifikované odborníky dle oborového zaměření cílových potenciálních investorů.  

Rozbor volných ploch ukázal, že na území kraje je dostatečné množství ploch pro příchod investorů. Bohužel je 

značná část tvořena brownfieldy, které by bylo vhodné sanovat a nabídnout je investorům k využití. Menší počet 

ploch je v okrese Teplice a především v okrese Děčín, kde je příprava ploch pro podnikání velmi potřebná a to 

i formou sanace zmiňovaných brownfieldů. 

Rozhovory s investory ukázaly, že je pro investory v kraji velmi důležitá otázka zajištění dopravní obslužnosti 

příjezdu a odjezdu pracovníků zajištěná veřejnou dopravou. 

Cíl: Příchod nových a rozvoj investorů s vyšší přidanou hodnotou produkce 

 

Výše stanovené strategické cíle byly projednány v orgánech kraje a s regionálními a sociálními partnery v kraji – 

viz Příloha 15.   
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Strategický cíl:

Dosažení úrovně HDP na obyvatele v Ústeckém kraji ve stejné výši průměru HDP na obyvatele za celou 
ČR

Začínající a drobní 
podnikatelé

Cíl: Vznik a rozvoj 
nových 

podnikatelských 
subjektů

A: Lidské zdroje
Cíl: snížení  podílu 
nezaměstnaných 

osob a zvýšení 
podílu pracovní síly 
ekonomicky aktivní

Malí a střední 
podnikatelé 

Cíl: Vznik nových MSP, 
jejich rozvoj směrem k 
vyšší přidané hodnotě 

produkce a k vyšší 
konkurenceschopnosti 

na domácích 
a zahraničních trzích

B: Podnikatelské 
prostředí

Cíl: Zvýšení podílu 
MSP/1000 obyvatel

Průmyslové firmy  

Cíl: Rozvoj 
průmyslových firem 

směrem k vyšší 
přidané hodnotě 

produkce a k vyšší 
inovativnosti 

C: Průmysl
Cíl: Zvýšení výroby 
s vysokou přidanou 
hodnotou a zlepšení 
podmínek pro rozvoj 

podnikání

Investoři 

Cíl: Příchod nových 
investorů s vyšší 

přidanou hodnotou 
produkce 

D: VVI
Cíl: Posílení role VaV 

a inovativnosti 
regionu / zvýšení 

inovační výkonnosti 
ekonomiky kraje

E: Infrastruktura
Cíl: Zlepšení 

dopravní 
infrastruktury 
a obslužnosti

4 Strategické cíle rozvoje podnikání a průmyslu v Ústeckém kraji 

Na základě výše analyzovaných problémů, byl stanoven hlavní strategický cíl, kterého bude dosaženo naplněním 

dílčích cílů vymezených u skupin, jako jsou začínající a drobní podnikatelé, malí a střední podnikatelé, průmyslové 

firmy a investoři. 

 

 

 

 

Dílčí cíl: 

A.1: Zvládnutí negativního vlivu zvyšování průměrného věku obyvatelstva ÚK 

A.2: Zvýšení podílu kvalifikované pracovní síly ve struktuře požadované pracovním trhem 

A.3: Zvýšení atraktivity kraje a zlepšení image, zvýšení zájmu o kraj 

A.4: Zvýšení zaměstnanosti žen  

Problémové oblasti se stanovenými cíli, kterých bude dosaženo splněním dílčích níže uvedených cílů 

Dílčí cíle, kterých bude dosaženo stanovenými opatřeními ke zjištěným problémům 
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Dílčí cíl: 

 

 

 

 

 

  

Dílčí cíl: 

B.1: Posílení podpory začínajících podnikatelů a MSP 

B.2: Zlepšení podmínek pro podnikání např. snížením administrativní zátěží  

B.3: Zlepšení podmínek pro získání financí např. lepší podmínky pro úvěry a dotační programy EU 

C.1: Zvýšení podpory výroby s vysokou přidanou hodnotou 

D.1: Zvýšení podílu investic v oblasti VaV 

D.2: Zvýšení zaměstnanosti v oblasti VaV 

D.3: Posílení spolupráce podnikatelského a vysokoškolského sektoru v oblasti VaV 

D.4: Zvýšení zájmu podnikatelských subjektů o operační programy EU zaměřené na VaV 

E.1: Zlepšení dopravní obslužnosti nastavením spolupráce zainteresovaných subjektů 

E.2: Zlepšení obsazenosti průmyslových zón 

E.3: Omezení počtu brownfieldů, sanace / revitalizace území 

E.4:  Zlepšení dopravní infrastruktury 
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5 Stanovená opatření k dosažení dílčích cílů a cílů problémových 

oblastí 
Na základě zjištěných problémů byla stanovena opatření problémových oblastí za účelem dosažení dílčích cílů, 

která povedou ke splnění cílů problémových oblastí a následně pak cílů sledovaných skupin – začínající 

podnikatelé, MSP, průmyslové firmy a investoři. 

Strategie obsahuje dva druhy opatření – Opatření z prostředků kraje a ministerstev a Opatření v obecné 

a legislativní rovině 

5.1 Opatření z prostředků kraje a ministerstev 

Na této úrovni má krajská samospráva velké možnosti ovlivnit podnikatelské prostředí a podpořit rozvoj podnikání 

a průmyslu Ústeckého kraje. Vedle kompetenčních nástrojů má také možnosti konkrétními finančními stimuly 

zaměřit pomoc a podporu potřebným směrem a poskytovat metodickou a odbornou podporu místním 

samosprávám a orgánům, které se podporou podnikání zabývají.  

Celkem bylo stanoveno 21 opatření z prostředků kraje a ministerstev. Tabulka 48 je přehledným seznamem 

těchto opatření a Tabulka 49 je přehledem propojení dílčích cílů s navrženými opatřeními. 

Tabulka 48: Seznam opatření z prostředků kraje a ministerstev 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opatření: 

1: Prezentace regionu v kraji i v celé ČR 

2: Galerie příběhů úspěšných podnikatelů a firem z Ústeckého kraje 

3: Průzkum mezi mladými obyvateli Ústeckého kraje 

4: Spolupráce podnikatelského a vzdělávacího sektoru se školami 

5: Úprava financování studijních oborů na UJEP 

6: Multifunkční zábavně-vzdělávací centrum 

7: Rekvalifikace pracovní síly a celoživotního vzdělávání 

8: Individuální poradenství a vzdělávací aktivity pro ženy 

9: Kurzy pro začínající podnikatele 

10: Dotace pro začínající podnikatele 

11: Informační a poradenská místa pro MSP 

12: Katalog exportního potenciálu firem z Ústeckého kraje 

13: Příprava podkladů pro čerpání podpor z EU 

14: Cílené lákání technologických investorů 

15: Poradenské služby v oblasti VVI 

16: Společné projekty akademické, inovační a aplikační sféry 

17: Podpora dopravní obslužnosti průmyslových zón 

18: Databáze brownfieldů a investičních příležitostí Ústeckého kraje 

19: Revitalizace brownfieldů 

20: Napojení Šluknovska na rozvodnou síť elektrické energie 

21: Podpora podnikatelů v oboru cestovního ruchu  
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Tabulka 49: Vazba dílčích cílů s navrženými opatřeními 

 

 

  

Dílčí cíl: Opatření: 

A.1: Zvládnutí negativního vlivu zvyšování průměrného věku obyvatelstva ÚK 1,2,3 

A.2: Zvýšení podílu kvalifikované pracovní síly ve struktuře požadované pracovním trhem 1,2,3,4,5,6,7 

A.3: Zvýšení atraktivity kraje a zlepšení image, zvýšení zájmu o kraj 1,2,3 

A.4: Zvýšení zaměstnanosti žen  8 

B.1: Posílení podpory začínajících podnikatelů a MSP 9,10, 21 

B.2: Zlepšení podmínek pro podnikání např. snížením administrativní zátěží  11,12 

B.3: Zlepšení podmínek pro získání financí např. lepší podmínky pro úvěry a dotační programy EU 13 

C.1: Zvýšení podpory výroby s vysokou přidanou hodnotou 4,7,13,14,15 

D.1: Zvýšení podílu investic v oblasti VaV 11, 14, 15 

D.2: Zvýšení zaměstnanosti v oblasti VaV 5, 14 

D.3: Posílení spolupráce podnikatelského a vysokoškolského sektoru v oblasti VaV 16 

D.4: Zvýšení zájmu podnikatelských subjektů o operační programy EU zaměřené na VaV 11, 15 

E.1: Zlepšení dopravní obslužnosti nastavením spolupráce zainteresovaných subjektů 17 

E.2: Zlepšení obsazenosti průmyslových zón 14, 20 

E.3: Omezení počtu brownfieldů, sanace / revitalizace území 18, 19, 20 

E.4:  Zlepšení dopravní infrastruktury 17 
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Následující tabulka je přehledem opatření financovaných z prostředků kraje nebo ministerstev a oblastí, na nichž 

je cíleno.  

 
Tabulka 50: Přehled opatření a oblastí na něž je cíleno 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

 

 

 

 

 

 

  

Opatření/ 
Cílová skupina 

Začínající podnikatelé MSP Průmyslové firmy  Investoři 

1 x x x x 

2   x x x 

3   x x x 

4   x x x 

5   x x x 

6   x x x 

7 x x x x 

8 x x x x 

9 x       

10 x       

11 x x x x 

12   x x   

13 x x x x 

14       x 

15   x x x 

16   x x x 

17     x x 

18   x x x 

19   x x x 

20       x 

21 x x   
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Přehled opatření a jejich zdrojů financování je uvedeno v Tabulce 51.  

Tabulka 51: Přehled opatření a jejich zdrojů financování 

Opatření/Zdroj financování Prostředky kraje Prostředky ministerstev 

1 x   

2 x   

3 x x  

4 x x  

5 x   

6  x  

7  x  

8  x 

9  x  

10 x   

11  x  

12 x   

13 x   

14 x   

15 x   

16   x 

17 x   

18 x   

19 x  x 

20 x   

21 x  

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

 

5.2 Opatření v obecné a legislativní rovině 

Na této úrovni se jedná především o faktory ovlivňující celkové společenské podmínky, podnikatelské prostředí 

a nástroje na úrovni jednotlivých ministerstev. Ovšem i na této úrovni je potřeba proaktivní politika kraje právě 

vůči orgánům na národní úrovni (vláda, ministerstva, parlament). 

Administrativní náročnost podnikání 

- Snaha o snížení byrokratických nároků na zahájení, provozování či rozvoj podnikatelské činnosti 

Změna podpory studijních oborů vysokých škol 

- Vyšší finanční podpora pro VŠ na území Ústeckého kraje zaměřená na potřebné a poptávané obory 

na trhu práce 

Změna skladby příchozích investorů 

- Větší zaměření na příchod technologických investorů s vyšší přidanou hodnotou produkce 
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Infrastruktura  

- Dostavba prioritních dopravních staveb, tj. dálnice, rychlostní silnice, přivaděče, napojení měst, mosty – 

např. D8, D7, I/27, I/13, Děčínský přivaděč k D8, obchvat Roudnice nad Labem, most ve Štětí, obchvat 

Bíliny 

- Splavnění Labe 

- Přivedení příkonu dostatečného příkonu pro zásobování elektrickou energií (110 kW) do Šluknovského 

výběžku 
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ETAPA 5 – Implementační část 

1 Akční plány Strategie rozvoje podnikání a průmyslu v Ústeckém 

kraji  

Implementační část strategie se věnuje rozpracovaným návrhům opatření financovaných z prostředků kraje 

a ministerstev do podoby akčních plánů. 

Číslo a název opatření 1: Prezentace regionu v kraji i v celé ČR 

Problémová oblast A: Lidské zdroje pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Cíl problémové oblasti: 
A: Snížení podílu nezaměstnaných osob a zvýšení podílu pracovní síly 
ekonomicky aktivní 

Dílčí cíl 
A.1: Zvládnutí negativního vlivu zvyšování průměrného věku obyvatelstva ÚK 
A.2: Zvýšení podílu kvalif. pracovní síly ve struktuře požadované prac. trhem 
A.3: Zvýšení atraktivity kraje a zlepšení image, zvýšení zájmu o kraj 

Popis opatření  

Opatření se týká prezentace kraje v místě, ale i v jiných v regionech ČR 
s cílem zlepšit image kraje a zvýšit zájem o kraj ze strany kvalifikovaných 
pracovníků. Byly by např. prezentovány kariérové příležitosti v kraji žákům  
a studentům na SŠ a VŠ. Současně by probíhaly prezentace kraje 
a atraktivních pracovních příležitostí na vysokých školách v jiných krajích. 
Cílem opatření je tak přilákání a udržení kvalifikované pracovní síly 
ekonomicky aktivní (resp. produktivní složky obyvatelstva) ve struktuře 
požadované pracovním trhem. 

Realizátor/Nositel kraj, VŠ, SŠ, KHK, SP, CI, města, Euroregiony 

Cílová skupina začínající podnikatelé / MSP / průmyslové firmy / investoři 

Zdroj financování  Kraj 

Finanční alokace  10 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

 - 

Časový harmonogram  2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 2: Galerie příběhů úspěšných podnikatelů a firem z Ústeckého kraje 

Problémová oblast A: Lidské zdroje pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Cíl problémové oblasti: 
A: Snížení podílu nezaměstnaných osob a zvýšení podílu pracovní síly 
ekonomicky aktivní 

Dílčí cíl 
A.1: Zvládnutí negativního vlivu zvyšování průměrného věku obyvatelstva ÚK 
A.2: Zvýšení podílu kvalif. pracovní síly ve struktuře požadované prac. trhem 
A.3: Zvýšení atraktivity kraje a zlepšení image, zvýšení zájmu o kraj 

Popis opatření  

Náplní opatření je vytvořit galerii příběhů úspěšných osobností, podnikatelů, 
firem a záměrů na území kraje z minulosti i současnosti. Prezentované 
oblasti by byly např. věda, výroba, podnikání, umění, kultura, sport. Cílem je 
zvýšit mezi občany kraje (ale především studenty) povědomí o potenciálu 
kraje, zvýšit jejich hrdost na kraj, zlepšit vnímání kvality života v kraji  
a přispět tak k udržení kvalifikované pracovní síly v kraji. 

Realizátor/Nositel kraj, obce, KHK, NNO 

Cílová skupina MSP / průmyslové firmy / investoři 

Zdroj financování Kraj  

Finanční alokace 1 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

 - 

Časový harmonogram  2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 3: Průzkum mezi mladými obyvateli Ústeckého kraje 

Problémová oblast A: Lidské zdroje pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Cíl problémové oblasti: 
A: Snížení podílu nezaměstnaných osob a zvýšení podílu pracovní síly 
ekonomicky aktivní 

Dílčí cíl 

A.1: Zvládnutí negativního vlivu zvyšování průměrného věku obyvatelstva ÚK 
A.2: Zvýšení podílu kvalifikované pracovní síly ve struktuře požadované 
pracovním trhem 
A.3: Zvýšení atraktivity kraje a zlepšení image, zvýšení zájmu o kraj 

Popis opatření  

Opatření se týká provedení konkrétního a hloubkového průzkumu za účelem 
zjištění, proč mladí lidé odchází z Ústeckého kraje do jiných krajů ČR 
a do zahraničí. Průzkum by měl obsahovat také identifikaci faktorů 
a opatření, jak motivovat mladé lidi, aby v kraji setrvali. 

Realizátor/Nositel VŠ, SŠ, města 

Cílová skupina MSP / průmyslové firmy / investoři 

Zdroj financování Kraj / OP Česko – saská spolupráce 

Finanční alokace 1 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

 - 

Časový harmonogram  2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 4: Spolupráce podnikatelského a vzdělávacího sektoru se školami 

Problémová oblast 
A: Lidské zdroje pro rozvoj podnikání a průmyslu 
C: Průmysl pro rozvoj podnikání  

Cíl problémové oblasti: 

A: Snížení podílu nezaměstnaných osob a zvýšení podílu pracovní síly 
ekonomicky aktivní 
C: Zvýšení výroby s vysokou přidanou hodnotou a zlepšení podmínek pro 
rozvoj podnikání  

Dílčí cíl 
A.2: Zvýšení podílu kvalifikované pracovní síly ve struktuře požadované 
pracovním trhem 
C.1: Zvýšení podpory výroby s vysokou přidanou hodnotou 

Popis opatření  

Opatření se týká podpory spolupráce ZŠ, SŠ, VŠ a zaměstnavatelů 
(především MSP). Cílem spolupráce je podnítit zájem žáků o studium oborů, 
které jsou na trhu práce potřebné, představit jim náplň poptávaných profesí 
a pomocí ZŠ realizovat potřebné souvisejí aktivity. Spolupráce se ZŠ bude  
především v podobě exkurzí, besed a kariérového poradenství.  Spolupráce 
se SŠ, VŠ a zaměstnavatelů bude v podobě praxí, stáží, vstupů firem  
do výuky s cílem rozšíření výuky o poznatky, co požaduje pracovních trh, 
resp. zaměstnavatelé, a tím přispět k eliminování problému s nedostatkem 
kvalifikované pracovní síly požadované trhem. 
Další typové aktivity: 

- Propagace oborů středního školství prostřednictvím pořádání soutěží 
pro žáky středních škol, při kterých budou využívány nejmodernější 
stroje a vybavení škol. Cílem bude zaujmout rodiče žáků ZŠ a žáky 
samotné pro studium technických oborů. 

- Příprava a pilotní odzkoušení studijního oboru Řidič nákladních 
automobilů na vybraných středních školách, jejichž zřizovatelem  
je Ústecký kraj. 

 
Konkrétní projekty budou součástí KAP a MAP. 

Realizátor/Nositel kraj, VŠ, SŠ, KHK, SP, CI 

Cílová skupina MSP / průmyslové firmy / investoři 

Zdroj financování OPVVV, IROP: projekty z KAP a MAP, kraj 

Finanční alokace 10 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

Schválení KAP a MAP na území kraje, návaznost na projekty IROP 

Časový harmonogram  2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 5: Úprava financování studijních oborů na UJEP 

Problémová oblast 
A: Lidské zdroje pro rozvoj podnikání a průmyslu 
D: Výzkum a vývoj pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Cíl problémové oblasti: 

A: Snížení podílu nezaměstnaných osob a zvýšení podílu pracovní síly 
ekonomicky aktivní 
D: Posílení role VaV a inovativnosti regionu / zvýšení inovační výkonnosti 
ekonomiky kraje 

Dílčí cíl 
A.2: Zvýšení podílu kvalifikované pracovní síly ve struktuře požadované 
pracovním trhem 
D.2: Zvýšení zaměstnanosti v oblasti VaV 

Popis opatření  

Opatření by mělo přinést úpravu financování oborů na UJEP směrem  
k poptávaným oborům na trhu práce. Obory, jejichž absolventi jsou na trhu 
práce poptávaní, by měly získat ze strany MŠMT větší objem financí, aby 
bylo možné přijmout více studentů právě do oborů, které jsou poptávané jak 
ze strany zaměstnavatelů, tak i potenciálních studentů. Jednotlivými kroky 
opatření by mohly být: zpracování analýzy konkrétní poptávky  
po jednotlivých oborech ze strany zaměstnavatelů, jednání s MŠMT  
o poměru a objemu financování jednotlivých oborů a případná přímá 
finanční podpora výuky poptávaných oborů ze strany kraje či jeho organizací 
(např. Krajská zdravotní).  

Realizátor/Nositel UJEP 

Cílová skupina MSP / průmyslové firmy / investoři 

Zdroj financování Kraj 

Finanční alokace 0,5 mil. Kč; v příp. přímé podpory studia 10 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

MŠMT – financování vysokých škol 

Časový harmonogram 2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 6: Multifunkční zábavně-vzdělávací centrum 

Problémová oblast 
A: Lidské zdroje pro rozvoj podnikání a průmyslu 
D: Výzkum a vývoj pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Cíl problémové oblasti: 

A: Snížení podílu nezaměstnaných osob a zvýšení podílu pracovní síly 
ekonomicky aktivní 
D: Posílení role VaV a inovativnosti regionu / zvýšení inovační výkonnosti 
ekonomiky kraje 

Dílčí cíl 
A.2: Zvýšení podílu kvalifikované pracovní síly ve struktuře požadované 
pracovním trhem 
D.2: Zvýšení zaměstnanosti v oblasti VaV 

Popis opatření  

Pro zvýšení zájmu dětí o vědu, techniku a následně o technické  
a přírodovědné studijní obory a pracovní profese, by bylo vybudováno 
multifunkční zábavně-vzdělávací centrum. V tomto centru by se děti a žáci 
zábavnou formou seznamovaly s vědou, technikou, přírodovědou a následně 
by byly více motivováni ke studiu těchto oborů a pro profesní kariéru 
v oborech, která jsou na trhu práce poptávané. 
Výstavbě centra bude předcházet analýza, jejímž cílem bude zjistit, zda zřídit 
jedno velké centrum např. z bývalého průmyslového areálu (brownfieldu) 
pro celý Ústecký kraj či několik menších center, které budou vázány 
na střední školy s nižšími provozními náklady. Součástí by bylo i vytvoření 
tzv. putovní/mobilní expozice. 

Realizátor/Nositel Kraj, VŠ, firmy 

Cílová skupina MSP / průmyslové firmy / investoři 

Zdroj financování OPVVV, IROP: soubor investičních a neinvestičních projektů z KAP 

Finanční alokace 300 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

Schválení KAP a MAP na území kraje 

Časový harmonogram 2017 – 2020 
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Číslo a název opatření 7: Rekvalifikace pracovní síly a celoživotního vzdělávání 

Problémová oblast 
A: Lidské zdroje pro rozvoj podnikání a průmyslu 
C: Průmysl pro rozvoj podnikání  

Cíl problémové oblasti: 

A: Snížení podílu nezaměstnaných osob a zvýšení podílu pracovní síly 
ekonomicky aktivní 
C: Zvýšení výroby s vysokou přidanou hodnotou a zlepšení podmínek pro 
rozvoj podnikání  

Dílčí cíl 
A.2: Zvýšení podílu kvalifikované pracovní síly ve struktuře požadované 
pracovním trhem 
C.1: Zvýšení podpory výroby s vysokou přidanou hodnotou 

Popis opatření  

Opatření se týká zvýšení nabídek možností rekvalifikací pracovní síly 
a celoživotního vzdělávání dle potřeb a struktury požadované pracovním 
trhem. Jedná se o aktivity cílených rekvalifikací zájemců a uchazečů o práci 
a o vzdělávání pracovníků dle konkrétních požadavků zaměstnavatelů. 
V rámci inovace aktivní politiky zaměstnanosti by se opatření přímo týkalo 
zapojení SŠ a VŠ do celoživotního vzdělávání jako poskytovatelů vzdělávání. 
Zajistí se tím pružná reakce na technologický vývoj a přizpůsobování 
se požadavkům trhu práce. 

Realizátor/Nositel ÚP, Pakt zaměstnanosti, KHK, SP, CI, SŠ, VŠ 

Cílová skupina ZP / MSP / průmyslové firmy / investoři 

Zdroj financování OPZ, OPVVV 

Finanční alokace 50 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

- 

Časový harmonogram 2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 8: Individuální poradenství a vzdělávací aktivity pro ženy 

Problémová oblast A: Lidské zdroje pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Cíl problémové oblasti: 
A: Snížení podílu nezaměstnaných osob a zvýšení podílu pracovní síly 
ekonomicky aktivní 

Dílčí cíl A.4: Zvýšení zaměstnanosti žen 

Popis opatření  

Opatření se týká zajištění cílených vzdělávacích aktivit a individuálního 
poradenství (kariérní, právní) pro ženy po rodičovské dovolené s cílem 
usnadnit zapojení do společnosti a návrat na trh práce. Vzdělávací aktivity 
budou poskytovány různými formami kurzů (např. e-learningových). 
Záměrem opatření je přispět ke snížení rozdílů mezi ženami a muži na trhu 
práce také prostřednictvím slaďování rodinného a pracovního života. K tomu 
je potřeba nalézt vhodné nástroje, které by motivovaly zaměstnavatele 
k zavádění změn, jež příznivě ovlivní pracovní situaci osob pečujících 
o závislé členy rodiny. Zároveň s tím je třeba rozšířit nabídku podpůrných 
služeb, které těmto pečujícím osobám ulehčí zapojení do pracovního 
procesu. 

Realizátor/Nositel ÚP, KHK, SP, CI, HSR, obce 

Cílová skupina ZP / MSP / průmyslové firmy / investoři 

Zdroj financování OPZ 

Finanční alokace 30 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

- 

Časový harmonogram 2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 9: Kurzy pro začínající podnikatele 

Problémová oblast B: Podpora podnikání pro rozvoj podnikání a průmyslu  

Cíl problémové oblasti: B: Zvýšení podílu MSP/1000 obyvatel  

Dílčí cíl B.1: Posílení podpory začínajících podnikatelů a MSP 

Popis opatření 

Opatření se týká vytvoření kurzů pro začínající podnikatele. Kurzy by byly 
zaměřené na praktickou část podnikání, pomohly by také simulovat 
konkrétní možné scénáře vývoje podnikání a možnosti jejich řešení. Kurzy 
poskytnou všechny klíčové znalosti a dovednosti nezbytné do začátku 
podnikání z oblastí jako je příprava podnikatelského plánu, ekonomických 
propočtů, postupu a povinností při založení podniku, marketing, účetnictví 
a daně, zdravotní a sociální pojištění, zaměstnávání pracovníků. 
Po absolvování kurzů by začínající podnikatelé čerpali ještě poradenskou 
pomoc formou koučinku a řešení praktických problémů, se kterými 
se v počátcích podnikání setkají. Začínající podnikatelé by byly z řad 
nezaměstnaných, ale také z řad absolventů SŠ, VŠ a veřejnosti. 

Realizátor/Nositel ÚP, VŠ, SŠ, KHK 

Cílová skupina ZP 

Zdroj financování OPZ 

Finanční alokace 20 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní zněny?) 

- 

Časový harmonogram  2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 10: Dotace pro začínající podnikatele 

Problémová oblast B: Podpora podnikání pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Cíl problémové oblasti: B: Zvýšení podílu MSP/1000 obyvatel  

Dílčí cíl B.1: Posílení podpory začínajících podnikatelů a MSP 

Popis opatření 

Pro stimulaci zahajování vlastního podnikání a pro pomoc v jeho počátcích 
slouží fond na poskytování dotací pro začínající podnikatele. Fond formou 
nevratných podpor spolufinancuje investiční náklady, které jsou 
se zahájením podnikání spojené, zvyšuje tak celkový počet nových 
podnikatelských aktivit v kraji a snižuje riziko neúspěchu začínajících 
podnikatelů hned v počátku zahájení činnosti. 
Obdobný fond je zaměřený na podporu inovativních záměrů MSP formou 
inovačních voucherů. Zvyšuje se tak celkový počet nových podnikatelských 
inovativních aktivit MSP v kraji. 
Dopad poskytování těchto podpor bude vyhodnocen a následně upraven dle 
aktuální potřeby. 

Realizátor/Nositel kraj 

Cílová skupina ZP 

Zdroj financování kraj 

Finanční alokace 10 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

- 

Časový harmonogram  2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 11: Informační a poradenská místa pro MSP 

Problémová oblast 
B: Podpora podnikání pro rozvoj podnikání a průmyslu  
D: Výzkum a vývoj pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Cíl problémové oblasti: 
B: Zvýšení podílu MSP/1000 obyvatel  
D: Posílení role VaV a inovativnosti regionu / zvýšení inovační výkonnosti 
ekonomiky kraje 

Dílčí cíl 

B.2: Zlepšení podmínek pro podnikání 
D.1: Zvýšení podílu investic v oblasti VaV 
D.4: Zvýšení zájmu podnikatelských subjektů o operační programy EU 
zaměřené na VaV 

Popis opatření 

Pro potřeby MSP by v kraji mělo vzniknout několik informačních  
a poradenských míst. Na těchto místech by především drobní a malí 
podnikatelé měli možnost získat odborné poradenství v otázkách spojených 
s jejich podnikáním: právo, normy, předpisy, aktuální změny (např. EET), 
účetnictví, daně, zaměstnávání pracovníků, podporách inovací, zdrojích 
finančních dotací, apod. 
Finanční podpora by byla směřována na provoz těchto míst a zajištění 
odborných konzultací. 

Realizátor/Nositel kraj, KHK 

Cílová skupina ZP / MSP / průmyslové firmy / investoři 

Zdroj financování OPZ 

Finanční alokace 5 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

- 

Časový harmonogram  2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 12: Katalog exportního potenciálu firem z Ústeckého kraje 

Problémová oblast B: Podpora podnikání pro rozvoj podnikání a průmyslu  

Cíl problémové oblasti: B: Zvýšení podílu MSP/1000 obyvatel  

Dílčí cíl B.2: Zlepšení podmínek pro podnikání 

Popis opatření 

Vytvoření katalogu exportního potenciálu firem z kraje (prezentace  
a nabídka exportérů z kraje) v tištěné a elektronické podobě v různých 
jazykových mutacích. 
Organizace krajských misí do zahraničí včetně podnikatelských doprovodů. 
Zajištění souvisejícího přípravného exportního poradenství k dané cílové 
zemi pro potenciální účastníky misí a potenciální exportéry do těchto 
destinací. 

Realizátor/Nositel kraj, KHK, SP, CI,  

Cílová skupina MSP / průmyslové firmy 

Zdroj financování kraj 

Finanční alokace 5 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

- 

Časový harmonogram  2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 13: Příprava podkladů pro čerpání podpor z EU 

Problémová oblast 
B: Podpora podnikání pro rozvoj podnikání a průmyslu v Ústeckém kraji 
C: Průmysl pro rozvoj podnikání 

Cíl problémové oblasti: 
B: Zvýšení podílu MSP/1000 obyvatel  
C: Zvýšení výroby s vysokou přidanou hodnotou a zlepšení podmínek pro 
rozvoj podnikání  

Dílčí cíl 
B.3: Zlepšení podmínek pro získání financí např. lepší podmínky pro úvěry  
a dotační programy EU 
C.1: Zvýšení podpory výroby s vysokou přidanou hodnotou 

Popis opatření 

Opatření se týká přípravy analytických podkladů, průzkumů a tvorby 
absorpčního potenciálu na území Ústeckého kraje pro čerpání podpor 
podnikání a průmyslu. S těmito podklady bude následně jednáno 
s kompetentními subjekty (MPO, MŠMT, atp.), jejichž cílem bude zlepšení 
podmínek pro získání podpor ze strany firem (především MSP) v kraji 
formou dotačních programů EU a ČR. 

Realizátor/Nositel kraj, KHK, SP, CI, HSR 

Cílová skupina ZP / MSP / průmyslové firmy / investoři 

Zdroj financování kraj 

Finanční alokace 0,1 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

- 

Časový harmonogram  2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 14: Cílené lákání technologických investorů 

Problémová oblast 
C: Podpora průmyslu pro rozvoj podnikání  
D: Výzkum a vývoj pro rozvoj podnikání a průmyslu 
E: Infrastruktura pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Cíl problémové oblasti: 

C: Zvýšení výroby s vysokou přidanou hodnotou a zlepšení podmínek pro 
rozvoj podnikání 
D: Posílení role VaV a inovativnosti regionu / zvýšení inovační výkonnosti 
ekonomiky kraje 
E: Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnost 

Dílčí cíl 

C.1: Zvýšení podpory výroby s vysokou přidanou hodnotou 
D.1: Zvýšení podílu investic v oblasti VaV 
D.2: Zvýšení zaměstnanosti v oblasti VaV 
E.2: Zlepšení obsazenosti průmyslových zón 

Popis opatření 

Pro zvýšení technologické úrovně produkce v kraji a její vyšší přidané 
hodnoty bude toto opatření zaměřené na cílené lákání technologických 
investorů z vybraných oborů. K tomu musí předcházet nejprve výběr 
technologických oborů, na které bude hledání investorů zacílené. Současně 
budou vytipovány i lokality kraje, které budou investorům nabízené (dle 
blízkosti škol, ostatních firem, dopravní obslužnosti, apod.). Následně bude 
připraven cílený prezentační materiál o investičních možnostech v kraji  
a motivech pro zahraniční technologické firmy cíleně investovat v kraji. 
Součástí opatření bude organizace vlastních prezentačních akcí kraje 
v zahraničí vůči potenciálním technologickým investorům, jejich cílené 
vyhledávání a oslovování. Cílovou skupinou budou technologičtí investoři 
menší velikosti, které jsou mimo pozornost agentury CzechInvest. 
Případným potenciálním zájemcům o investici v kraji bude následně 
poskytován úvodní, základní poradenský servis. 

Realizátor/Nositel kraj, obce, CI, KHK (+ zahraniční HK) 

Cílová skupina investoři 

Zdroj financování  kraj 

Finanční alokace 5 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

- 

Časový harmonogram 2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 15: Poradenské služby v oblasti VVI 

Problémová oblast 
C: Podpora průmyslu pro rozvoj podnikání  
D: Výzkum a vývoj pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Cíl problémové oblasti: 

C: Zvýšení výroby s vysokou přidanou hodnotou a zlepšení podmínek pro 
rozvoj podnikání 
D: Posílení role VaV a inovativnosti regionu / zvýšení inovační výkonnosti 
ekonomiky kraje 

Dílčí cíl 

C.1: Zvýšení podpory výroby s vysokou přidanou hodnotou 
D.1: Zvýšení podílu investic v oblasti VaV 
D.4: Zvýšení zájmu podnikatelských subjektů o operační programy EU 
zaměřené na VaV 

Popis opatření 

Pro zvýšení inovačního potenciálu kraje bude realizováno opatření, které se 
týká poskytování poradenských služeb v oblasti VVI. Tyto poradenské služby 
jsou: 
1. Vytvoření možné nabídky výsledků VaV ze strany výzkumných organizací, 

které mohou místní firmy využít. 
2. Řešení otázek firem v oblasti možného zavádění inovací. 
3. Vyhledávání konkrétních partnerů pro místní firmy pro realizaci 

společných projektů VaV s akademickou a výzkumnou sférou.  
Poskytování poradenství, jak zajistit podpůrné prostředky na investičně 
náročné inovační projekty. 

Realizátor/Nositel ICÚK, KHK, VŠ 

Cílová skupina MSP / průmyslové firmy / investoři 

Zdroj financování kraj 

Finanční alokace 10 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

- 

Časový harmonogram  2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 16: Společné projekty akademické, inovační a aplikační sféry 

Problémová oblast D: Výzkum a vývoj pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Cíl problémové oblasti: 
D: Posílení role VaV a inovativnosti regionu / zvýšení inovační výkonnosti 
ekonomiky kraje 

Dílčí cíl 
D.3: Posílení spolupráce podnikatelského a vysokoškolského sektoru 
v oblasti VaV 

Popis opatření 

Podpora přípravy a realizace společných projektů zástupců akademické, 
inovační a aplikační sféry v oblastech: 
- mezisektorové spolupráce  
- předaplikační vývoj 
- proof of concept 

Realizátor/Nositel ICÚK, VŠ, KHK 

Cílová skupina MSP / průmyslové firmy / investoři 

Zdroj financování OPVVV 

Finanční alokace 100 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

- 

Časový harmonogram  2017 - 2020 

 

  



213 

 

Číslo a název opatření 17: Podpora dopravní obslužnosti průmyslových zón 

Problémová oblast E: Infrastruktura pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Cíl problémové oblasti: E: Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti 

Dílčí cíl 
E.1: Zlepšení dopravní obslužnosti nastavením spolupráce zainteresovaných 
subjektů 
E.4: Zlepšení dopravní infrastruktury 

Popis opatření 

Opatření se týká nedostatečné dopravní obslužnosti zejména průmyslových 
zón, kde jsou zaměstnavatelé nuceni řešit danou problematiku vlastními 
silami. Opatření cílí na nastavení spolupráce se zainteresovanými subjekty 
v podobě kulatých stolů, definování společných potřeb dopravy pracovníků 
do zaměstnání a následných realizačních kroků k zajištění vhodné dopravy 
občanů kraje do zaměstnání. 
Současně bude předmětem řešení na jednotlivých kulatých stolech i lokální 

dopravní infrastruktura (na místní a okresní úrovni), resp. napojení firem 

na místní komunikace.  

Realizátor/Nositel KHK, SP, CI, kraj, obce 

Cílová skupina průmyslové firmy / investoři 

Zdroj financování kraj 

Finanční alokace 0,2 mil Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

Jízdní řády krajského dopravního systému  

Časový harmonogram 2017 – 2020 
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Číslo a název opatření 18: Databáze brownfieldů a investičních příležitostí Ústeckého kraje 

Problémová oblast E: Infrastruktura pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Cíl problémové oblasti: E: Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti 

Dílčí cíl E.3: Omezení počtu brownfieldů,  sanace/revitalizace území 

Popis opatření 

Opatření se týká sjednocení databáze brownfieldů CzechInvest a databáze 
investičních příležitostí Ústeckého kraje a její doplnění i o nevyužívaný 
majetek Ústeckého kraje. Jeho náplní je vytvoření úplného seznamu 
brownfieldů nacházejících se na území Ústeckého kraje. Následným krokem 
je potom vhodná společná prezentace investičních lokalit (vč. těch, které 
jsou v majetku Ústeckého kraje) a společné nabízení  brownfieldů 
potenciálním investorům. 

Realizátor/Nositel kraj, obce, CI 

Cílová skupina MSP / průmyslové firmy / investoři 

Zdroj financování  kraj 

Finanční alokace 2 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

- 

Časový harmonogram 2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 19: Revitalizace brownfieldů 

Problémová oblast E: Infrastruktura pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Cíl problémové oblasti: E: Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti 

Dílčí cíl E.3: Omezení počtu brownfieldů,  sanace/revitalizace území 

Popis opatření 

Pro potřeby revitalizace brownfieldů bude připraven typový postup 
možností organizačních a finančních stránek investičních opatření. Jedná se 
o metodický postup s využitím developerského přístupu a dotačních zdrojů. 
Součástí opatření je také zajištění odborného finančního, právního  
a technického poradenství pro obce a další vlastníky brownfieldů se zvláštní  
pozornostní zaměřenou na okres Děčín. 

Realizátor/Nositel kraj, obce, CI, MPO 

Cílová skupina MSP / průmyslové firmy / investoři 

Zdroj financování  Kraj, MPO, OPPIK, developerské financování 

Finanční alokace 1 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

- 

Časový harmonogram 2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 20: Napojení Šluknovska na rozvodnou síť elektrické energie 

Problémová oblast E: Infrastruktura pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Cíl problémové oblasti: E: Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnost 

Dílčí cíl 
E.2: Zlepšení obsazenosti průmyslových zón  
E.3: Omezení počtu brownfieldů,  sanace/revitalizace území 

Popis opatření 
Příprava podkladů pro bezpečností radu vlády k novému napojení 
Šluknovska na rozvodnou síť elektrické energie s dostatečnou kapacitou pro 
příchod nových investorů. 

Realizátor/Nositel Kraj 

Cílová skupina Investoři 

Zdroj financování  Kraj 

Finanční alokace  0,1 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

- 

Časový harmonogram 2017 - 2020 
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Číslo a název opatření 21: Podpora podnikatelů v oboru cestovního ruchu 

Problémová oblast B: Podpora podnikání pro rozvoj podnikání a průmyslu 

Cíl problémové oblasti: B: Zvýšení podílu MSP/1000 obyvatel  

Dílčí cíl B.1: Posílení podpory začínajících podnikatelů a MSP 

Popis opatření 

Pomoc místním firmám a podnikatelům z oboru cestovního ruchu za účelem 
propagace Ústeckého kraje a zvýšení návštěvnosti kraje.  
Zpracování dokumentu s cílem vyhledat velké atraktivity/turistické atrakce 
Ústeckého kraje a nalézt nové možnosti jejich využití. Např. společná jednání 
se zástupci Středočeského kraje a Hl. města Prahy o propojení lodní dopravy 
řek Vltava a Labe až do Německa. Výsledkem bude vedle propojení těchto 
krajů také navýšení počtu návštěvníků, což napomůže zvýšení atraktivity 
kraje. 

Realizátor/Nositel kraj 

Cílová skupina ZP, MSP 

Zdroj financování kraj 

Finanční alokace 5 mil. Kč 

Realizační podmínky (např. 
Vyžaduje realizace opatření nutné 
legislativní změny?) 

- 

Časový harmonogram  2017 - 2020 
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Seznam použitých zkratek 
 

HDP  hrubý domácí produkt 

ČR  Česká republika 

ÚK  Ústecký kraj 

CZ-NACE klasifikace ekonomických činností 

CZ-ISCO klasifikace zaměstnání dle ČSÚ 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ÚL  Ústí nad Labem 

LN  Louny 

LTM  Litoměřice 

DC  Děčín 

MO  Most 

TP  Teplice 

CV  Chomutov 

MSP  malý a střední podnik 

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání CzechInvest 

AMSP ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

CzechTrade Česká agentura na podporu podnikání CzechTrade 

HSR ÚK  Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 

CSR  Corporate Social Responsibility 

ICÚK  Inovační centrum Ústeckého kraje 

KHK  krajská hospodářská komora  

OHK  okresní hospodářská komora 

UJEP  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně  

ČOV  čistírna odpadních vod 

MÚK  Mimoúrovňová křižovatka  

TERFN  Transevropská železniční síť pro kombinovanou dopravu 

TEN-T  Transevropská dopravní síť 

PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky 

AGN  Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu 

SPZ  strategická průmyslová zóna 

VaV  výzkum a vývoj 
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VVI  výzkum, vývoj, inovace 

VaVaI  výzkum a vývoj a inovace 

VŠ  vysoká škola 

ZŠ   základní škola 

SŠ  střední škola 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

EU  Evropská unie 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

OPPI  Operační program Podnikání a inovace 

OPVaVpI Operační program výzkum a vývoj pro inovace 

p. b.  procentní bod 

VPM  volné pracovní místo 

ÚP  úřad práce 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

SRN  Spolková republika Německo 

SF EU  Strukturální fondy Evropské unie, 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

OP VK  Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ICT  informační a komunikační technologie 

ESF  Evropský sociální fond 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

VŠCHT  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

NSK  Národní soustava klasifikací 

RIS  Regionální inovační strategie 

AJ  Anglický jazyk 

NJ  Německý jazyk 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EET  Elektronická evidence tržeb 

KHK ÚK  Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 

MHD  Městská hromadná doprava 

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 
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