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Stručné souhrnné shrnutí 
Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Severozápadní hranice kraje je zároveň i státní 
hranicí se Spolkovou republikou Německo a to se spolkovou zemí Sasko. Na severovýchodě sousedí 
Ústecký kraj s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským a z malé části i s krajem Plzeňským a na 
jihovýchodě se Středočeským krajem.  
 
Povrch kraje je z geografického hlediska velmi rozdílný, příroda je rozmanitá a pestrá. Podél hranic s 
Německem je oblast uzavřena pásmem Krušných hor, Labskými pískovci a Lužickými horami. Krušné 
hory jsou velmi starým pohořím, jsou tvořeny převážně hlubinnými vyvřelinami nebo prvohorními 
krystalickými břidlicemi. Na jihovýchodě kraje se rozprostírají roviny, které pocházejí z druhohor, tzv. 
Česká křídová tabule, ze kterých vystupuje historicky nejznámější hora Čech, Říp a České středohoří 
se svým nejvyšším vrcholem Milešovkou. České Středohoří vzniklo sopečnou činností v období 
třetihor a má neopakovatelný krajinný ráz, s množstvím kontrastů a malebných zákoutí. Nejvýše 
položené místo na území kraje leží na úbočí nejvyšší hory Krušných hor, Klínovce, jehož vrchol se 
nachází již na území kraje Karlovarského. Jestliže pomineme dna povrchových dolů, je nejníže 
položeným bodem kraje hladina řeky Labe u Hřenska (115 m n. m.), což je zároveň nejníže položené 
místo v ČR. Největším vodním tokem na území kraje je řeka Labe, zleva se vlévá druhý největší 
levostranný labský přítok Ohře a řeka Bílina. Z pravé strany se do Labe vlévá na území kraje 
Ploučnice, posledním pravostranným přítokem na našem území je řeka Kamenice. V kraji jsou rovněž 
prameny minerálních a termálních vod. Největší vodní plochou je Nechranická nádrž, vybudovaná na 
řece Ohři v západní části kraje.  
 
Rozloha kraje je 5 339 km2, což představuje 6,8 % rozlohy České republiky. Zemědělská půda zaujímá 
téměř 52 % území kraje, lesy se rozkládají na téměř 31 % a vodní plochy na 2 % území. 
 
 

Demografický vývoj 
I. 1 Vývoj celkového počtu populace a věkové struktury populace 

 
Počet obyvatel: 
Územní struktura v Ústeckém kraji se již sedmnáct let nemění a kraj se i nadále skládá z 354 obcí. Na 
celorepublikovém počtu obcí se podílí necelými 6 %. Obyvatelstvo, žijící v těchto obcích, tvořilo ke 
konci roku 2017 téměř 8 % celkového počtu obyvatel České republiky. Počet obcí se statutem města 
zůstává od roku 2012 stejný – 59 měst. Podíl městského obyvatelstva se po celé sledované období let 
2012–2017 pohybuje kolem 80 %.  
Neuvažujeme-li Prahu (100 %) je tento podíl druhý nejvyšší v rámci srovnání krajů ČR, hned za krajem 
Karlovarským. Je to dáno podobným vývojem obou těchto území zasažených těžbou nerostných 
surovin a následným rozvojem převážně těžkého průmyslu, což sebou především v Podkrušnohoří 
neslo likvidaci malých sídel (obcí) a výstavbu velkých aglomerací (měst).  
Hustotou obyvatelstva 153,8 osob na km2 převyšuje Ústecký kraj republikový údaj o 19 osob a je tak 
pátým nejlidnatějším krajem České republiky. I přesto patřil Ústecký kraj v loňském roce mezi šest 
krajů, kde se počet obyvatel snížil. 
 
Tabulka 1.1: Vybrané demografické údaje v Ústeckém kraji (Střední stav obyvatelstva 2011 - 2017) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Střední stav obyvatelstva 828 595  827 317  825 842  824 789  823 381  822 300  820 937  

v tom: muži 408 979  408 775  408 504  408 450  408 137  407 789  407 179  

ženy 419 616  418 542  417 338  416 339  415 244  414 511  413 758  

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky 
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K 31. prosinci 2017 žilo na území Ústeckého kraje 820 937 obyvatel, v tom 407 179 mužů a 413 758 
žen. Počet obyvatel v kraji se oproti roku 2016 snížil celkem o 1363 osob, a to jak vlivem poklesu 
počtu žen (o 753), tak počtu mužů (o 610). Ve srovnání s rokem 2011 však počet obyvatel kraje klesl 
o 7 658 osob, z toho počet žen poklesl o 5 858 žen a počet mužů poklesl o 1 800 mužů. 
 
Tabulka 1.2: Vybrané demografické údaje podle krajů v roce 2017 (Střední stav obyvatelstva krajů 
v roce 2017) 

  Česká  
republika 

v tom kraje 

Hl. m. 
Praha 

Středo- 
český 

Jiho- 
český 

Plzeňský    
Karlo- 
varský 

Ústecký 
Libe- 
recký 

Střední stav obyvatelstva 10 589 526  1 286 554  1 345 764  639 180  579 228  296 106  820 937  440 934  

Podíl kraje na ČR - 12,149 12,708 6,035 5,469 2,796 7,752  4,163 

     

Region 

Králové- 
hradecký  

Pardu- 
bický 

Vysočina 
Jiho- 

moravský 
Olo- 

moucký 
Zlínský       

Moravsko- 
slezský 

550 848  517 243  508 664  1 180 477  633 133  583 039  1 207 419  

5,201 4,884 4,803 11,147 5,978 5,505 11,402 

        Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky 
 

Na celkovém počtu obyvatel České republiky se Ústecký kraj v roce 2017 podílel 7,752 % a je 
dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem ČR  
(1 - Středočeský kraj, 2 - Hl. m. Praha, 3 - Moravskoslezský kraj, 4 - Jihomoravský kraj, 5 - Ústecký 
kraj). 
Nejméně lidnatým krajem v roce 2017 byl pak Liberecký a Karlovarský kraj. 
 
V roce 2017 se počet obyvatel snížil celkem v šesti krajích republiky včetně Ústeckého. 

 

Populační vývoj a migrace: 
Po předchozích osmi záporných letech však bylo saldo migrace v Ústeckém kraji v roce 2017 kladné. 
Od ledna do konce prosince 2017 se do kraje přistěhovalo 7 691 obyvatel a vystěhovalo 7 258 
obyvatel, tj. + 433 osob.  
Ústecký kraj byl v roce 2017 osmým krajem České republiky s kladným přírůstkem + 433 osob. 
(1 - Středočeský kraj + 11 738 osob, 2 - Hl. m. Praha + 10 880 osob, 3 - Jihomoravský kraj + 3 161 
osob, 4 - Plzeňský kraj + 2 363 osob, 5 - Jihočeský kraj + 1 286 osob, 6 - Pardubický kraj + 1 267 osob,                        
7 - Liberecký kraj + 618 osob, 8 - Ústecký kraj + 433 osob) -  viz příloha, Tabulka 1.4: Vybrané 
demografické údaje podle krajů v roce 2017. 
 
Zatímco vnitrostátní migrace Ústeckého kraje byla záporná (-816 osob) - do kraje se z jiných oblastí 
ČR přistěhovalo 5 529 osob a vystěhovalo 6 345 osob, saldo zahraniční migrace kraje bylo kladné 
+1 249 osob (z ciziny se do kraje přistěhovalo 2 162 osob a do zahraničí se vystěhovalo 913 osob). 
 
Tabulka 1.3: Vybrané demografické údaje v Ústeckém kraji 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Přistěhovalí 6 605  6 738  6 978  7 229  7 358  7 324  7 691  

Vystěhovalí 6 831  7 256  7 405  7 823  7 579  8 002  7 258  

Přírůstek/úbytek stěhováním -226  -518  -427  -594  -221  -678  433  
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Na 1 000 obyvatel  
středního stavu 

       
přistěhovalí 8,0  8,1  8,4  8,8  8,9  8,9  9,4  

vystěhovalí 8,2  8,8  9,0  9,5  9,2  9,7  8,8  

přírůstek/úbytek stěhováním -0,3  -0,6  -0,5  -0,7  -0,3  -0,8  0,5  

celkový přírůstek/úbytek -0,5  -1,5  -2,0  -1,4  -1,4  -1,8  -0,4  

Zdroj: vlastní výpočty; https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky 

 
Během roku 2017 poklesl počet obyvatel ve třech okresech Ústeckého kraje - v Děčíně, Mostě a 
Teplicích. Ve dvou z nich se jednalo jak o úbytek obyvatel stěhováním, tak i o přirozený úbytek 
obyvatel. K poklesu počtu obyvatel v okrese Teplice došlo výhradně vlivem přirozeného úbytku 
obyvatel, zatímco migrace byla kladná.  
Celkové zvýšení počtu obyvatel ve třech okresech bylo výhradně zásluhou kladné migrace (počet 
přistěhovalých osob do okresu převyšoval počet osob, které z okresu odešly), pouze v okrese Ústí nad 
Labem se jednalo jak o přirozený přírůstek obyvatel, tak o kladné saldo migrace. 
 
Vývoj věkové struktury 
V roce 2017 se podíl nejmladší věkové kategorie (děti do 15 let) v Ústeckém kraji opět mírně zvýšil. 
Oproti předchozímu roku počet dětí stoupl o 763 na 131 548 osob a podíl této věkové skupiny na 
celkové populaci kraje se zvýšil o 0,1 p. b. na 16,0 %. 
Celorepublikový průměr byl v kraji překročen o 0,4%. 
V rámci jednotlivých krajů Ústecký kraj v roce 2017 zaujímal páté místo v podílu nejmladší věkové 
kategorie - děti do 15 let (1 - Středočeský, 2 - Hl. m. Praha, 3 - Jihomoravský, 4 - Moravskoslezský,             
5 - Ústecký. Na posledním místě byl pak Liberecký a Karlovarský kraj). 
viz příloha, Tabulka 1.6: Vybrané demografické údaje podle krajů v roce 2017. 
 
Obyvatel ve věku 15 – 64 let žilo v roce 2017 v Ústeckém kraji 534 972, a proti roku 2016 to bylo o 
5 282 osob méně, podíl této skupiny na populaci klesl o 0,6 procentního bodu a činil 65,2%.  
Proti celorepublikovému průměru byl však vyšší o 0,2%.  
V rámci jednotlivých krajů Ústecký kraj v roce 2017 zaujímal páté místo v podílu osob 15 – 64 let               
(1 - Středočeský, 2 - Hl. m. Praha, 3 - Moravskoslezský, 4 - Jihomoravský, 5 - Ústecký. Na posledním 
místě byl pak Liberecký a Karlovarský kraj). 
viz příloha, Tabulka 1.6: Vybrané demografické údaje podle krajů v roce 2017. 
 
Obyvatel ve věku 65 a více let žilo v roce 2017 v Ústeckém kraji 154 560 a proti roku 2016 to bylo o       
4 222 osob více, podíl této skupiny na populaci kraje stoupl o 0,5 procentního bodu a činil 18,8 %.  
Proti celorepublikovému průměru byl nižší o 0,5%.  
V rámci jednotlivých krajů Ústecký kraj v roce 2017 zaujímal páté místo v podílu osob 65 a více let            
(1 - Hl. m. Praha, 2 - Středočeský, 3 - Moravskoslezský, 4 - Jihomoravský, 5 - Ústecký. Na posledním 
místě byl pak Liberecký a Karlovarský kraj). 
viz příloha, Tabulka 1.6: Vybrané demografické údaje podle krajů v roce 2017. 
Z uvedených údajů lze sledovat, že i v Ústeckém kraji se projevuje stárnutí populace každoročním 
zvyšováním podílu obyvatel starších 65 let. Od roku 2016 je podíl dětské složky obyvatel nižší než 
podíl obyvatel ve věku 65 a více let. Rozdíl mezi těmito skupinami v roce 2017 činil 23 012 osob. 
Nárůst podílu seniorů v populaci kraje souvisí s tím, že roste naděje dožití (lidé se dožívají vyššího 
věku) a do seniorské kategorie přechází silná populační vlna obyvatel.  
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Tabulka 1.5: Složení obyvatelstva podle pohlaví a věku v Ústeckém kraji 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkem 828 026,0 826 764,0 825 120,0 823 972,0 822 826,0 821 377,0 821 080,0 

v tom ve věku:               

0 8 602,00 8 172,00 8 026,00 8 228,00 8 268,00 8 214,00 8 375,0 

1–4 39 065,00 37 861,00 35 867,00 34 271,00 33 220,00 33 086,00 33 263,0 

5–9 41 908,00 43 721,00 45 678,00 47 024,00 47 957,00 47 630,00 46 063,0 

10–14 38 415,00 38 770,00 39 229,00 39 957,00 40 768,00 41 855,00 43 847,0 

15–19 45 211,00 42 749,00 40 101,00 38 426,00 38 094,00 38 254,00 38 690,0 

20–24 53 578,00 52 619,00 51 743,00 50 216,00 47 768,00 44 844,00 42 468,0 

25–29 55 867,00 55 081,00 54 792,00 54 097,00 53 289,00 52 565,00 51 736,0 

30–34 63 935,00 61 316,00 58 514,00 55 961,00 54 983,00 54 204,00 53 479,0 

35–39 73 043,00 73 119,00 72 081,00 69 729,00 66 285,00 62 983,00 60 532,0 

40–44 57 127,00 59 699,00 63 431,00 67 360,00 70 317,00 72 130,00 72 429,0 

45–49 55 768,00 56 389,00 55 433,00 54 667,00 55 092,00 56 488,00 59 022,0 

50–54 49 805,00 48 329,00 49 268,00 51 736,00 53 546,00 54 766,00 55 373,0 

55–59 58 970,00 57 326,00 55 428,00 52 665,00 50 233,00 48 235,00 46 897,0 

60–64 63 889,00 62 001,00 60 195,00 59 092,00 57 540,00 55 785,00 54 346,0 

65–69 45 617,00 50 289,00 53 578,00 55 811,00 58 687,00 58 508,00 56 870,0 

70–74 30 490,00 32 131,00 34 207,00 36 105,00 36 630,00 40 004,00 44 138,0 

75–79 21 348,00 21 248,00 21 339,00 22 087,00 23 478,00 24 910,00 26 356,0 

80–84 15 084,00 15 254,00 15 182,00 15 354,00 15 266,00 15 155,00 15 166,0 

85–89 7 985,00 8 035,00 8 045,00 7 969,00 8 103,00 8 317,00 8 482,0 

90–94 2 002,00 2 358,00 2 708,00 2 902,00 2 916,00 2 977,00 2 997,0 

95 a více 317,0 297,0 275,0 315,0 386,0 467,0 551,0 

v tom ve věku:               

0–14 127 990,0 128 524,0 128 800,0 129 480,0 130 213,0 130 785,0 131 548,0 

15–64 577 193,0 568 628,0 560 986,0 553 949,0 547 147,0 540 254,0 534 972,0 

65 a více 122 843,0 129 612,0 135 334,0 140 543,0 145 466,0 
 

150 338,0 
 

154 560,0 

v tom ve věku (%):               

0–14 15,5 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16 

15–64 69,7 68,8 68 67,2 66,5 65,8 65,2 

65 a více 14,8 15,7 16,4 17,1 17,7 18,3 18,8 

Průměrný věk 40,4 40,6 40,9 41,2 41,4 41,6 41,8 

Index stáří  

96 100,8 105,1 108,5 111,7 115 117,5 (65+ / 0–14) 

iez (0-19+65/20-64) 0,56 0,57 0,58 0,6 0,62 0,64 0,65 

Zdroj: vlastní výpočty; https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky 
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Tabulka Z1: Střední varianta projekce obyvatelstva s migrací – podíl předproduktivní, produktivní a 
                      poproduktivní složky v % 

  2015 2016 2017 2018 

Věková skupina 0-14 

ČR - - *15,6 *15,7 

kraj *15,85 *15,9 *16,0 - 

Věková skupina 15-64 

ČR - - *65,0 *65,0 

kraj *66,5 *65,8 *65,2 - 

Věková skupina 65+ 

ČR  - *18,8 *19,2 

kraj  *17,7 *18,3 *18,8 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-2018-2100 

* -  realita 
 
Ukazatelem, který zřetelně zachycuje demografické stárnutí obyvatelstva, je index stáří (počet osob 
ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0 až 14 let).  
Index stáří dlouhodobě roste, od roku 1994 vzrostla jeho hodnota téměř o 58 bodů a v roce 2017 
dosáhl v Ústeckém kraji hodnoty 117,5 (tedy, že na 100 dětí připadlo 117,5 osob starších 65 let), 
zatímco v celé České republice činila jeho hodnota 122,1. Velký rozdíl v hodnotě tohoto ukazatele lze 
pozorovat při porovnání podle pohlaví. U mužů v Ústeckém kraji byla tato hodnota 96,8 (v ČR 99,8), u 
žen dosáhla hodnota indexu stáří 139,2 (v ČR 145,6). 
 
Populace ve věku středoškolského (15 - 19 let), vysokoškolského vzdělávání (20 - 24 let) a 
předdůchodového věku (55 - 64 let) 
 
Od roku 2011 do roku 2015 se podíl populace ve věku středoškolského vzdělávání v Ústeckém kraji 
stále snižoval. Od roku 2016 se pak postupně opět zvyšuje. 
Oproti předchozímu roku 2016 její počet stoupl o 436 osob, a to na 38 690 osob a podíl této věkové 
skupiny na celkové populaci kraje se zvýšil o 0,05 %. 
Celorepublikový průměr byl v kraji překročen o 0,39%. 
 
Podíl populace ve věku vysokoškolského vzdělávání se v Ústeckém kraji od roku 2011 neustále 
snižuje.  
Oproti předchozímu roku 2016 to bylo o 2 376 osob a oproti roku 2011 to bylo o 11 110 osob.  
Podíl této věkové skupiny se na celkové populaci kraje oproti roku 2016 snížil o 0,28% a činil 5,17%.  
Proti celorepublikovému průměru byl nižší o 0,05%.  
 
Podíl populace předdůchodového věku se v Ústeckém kraji od roku 2011 také neustále snižuje. 
Oproti předchozímu roku 2016 to bylo o 2 777 osob a oproti roku 2011 to bylo o 21 616 osob.  
Podíl této věkové skupiny se na celkové populaci kraje oproti roku 2016 snížil o 0,33% a činil 12,33%.  
Proti celorepublikovému průměru byl nižší o 0,33%. 
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Tabulka Z2: Střední varianta projekce obyvatelstva s migrací – podíl věkové skupiny typické pro 
účast na SŠ, VŠ vzdělávání a skupiny předdůchodové skupiny v % (Z2) 
 

  2015 2016 2017 2018 

Věková skupina 15-19 

ČR - - *4,32 *4,35 

kraj *4,62 *4,67 *4,71 - 

Věková skupina 20-24 

ČR - - *5,22 *4,95 

kraj *5,81 *5,46 *5,17 - 

Věková skupina 55-65 

ČR - - *12,66 *13,74 

kraj *13,10 *12,66 *12,33 - 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-2018-2100 

 

I. 2 Vývoj zahraniční migrace 

 

Zahraniční migrace má v Ústeckém kraji, ale i v rámci celé České republiky od roku 2012 stoupající 
tendenci. 
Zatímco v roce 2012 bylo v Ústeckém kraji 30 461 cizinců (18 961 mužů a 11 500 žen), v roce 2017 to 
bylo již 34 978 (22 496 mužů a 12 482 žen). Jednalo se celkově o nárůst o 4 517 cizinců (3 535 mužů a 
982 žen). 
 
Mezi roky 2012 a 2017 se jednalo v Ústeckém kraji o nárůst především Ukrajinců (o 1 093 osob) a 
dále osob se státním občanstvím ze zemí EU 28 (o 4 369). 
Naopak největší úbytek cizinců byl u Rusů (o 208) a Vietnamců (o 153). 
 
Tabulka 1.7: Cizinci v Ústeckém kraji 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cizinci celkem 30 607,00 
30 

461,00 
31 508,00 31 878,00 32 612,00 33 593,00 34 978 

v tom: muži 18 836,00 
18 

961,00 
19 900,00 20 382,00 20 940,00 21 571,00 22 496 

ženy 11 771,00 
11 

500,00 
11 608,00 11 496,00 11 672,00 12 022,00 12 482 

Státní občanství               

ze zemí EU 28 11 361,00 
12 

447,00 
13 820,00 14 756,00 15 584,00 16 462,00 16 816 

z ostatních zemí 19 246,00 
18 

014,00 
17 688,00 17 122,00 17 028,00 17 131,00 18 162 

z toho:               

Ukrajina 3 667,00 3 751,00 3 993,00 4 448,00 4 393,00 4 463,00 4 844 

Slovensko 5 832,00 5 018,00 4 630,00 4 169,00 4 428,00 4 783,00 5 013 

Rusko 1 791,00 1 700,00 1 617,00 1 528,00 1 545,00 1 492,00 1 492 

Vietnam 8 221,00 8 102,00 8 197,00 8 042,00 7 923,00 7 819,00 7 949 

Čína - - - - - - - 
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Zdroj: vlastní výpočty; https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky; https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-

ciz_pocet_cizincu 

 
Ústecký kraj se v roce 2017 podílel v rámci celé ČR na počtu cizinců 6,67% a byl tak čtvrtým krajem 
s největším počtem cizinců (1 - Hl. m. Praha, 2- Středočeský kraj, 3 - Jihomoravský, 4 - Ústecký. 
Nejméně cizinců bylo pak v Kraji Vysočina a ve Zlínském kraji). 
 
Tabulka 1.8: Cizinci v ČR podle krajů v letech 2011 - 2017 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Česká republika 434 153 435 946 439 189 449 367 464 670 493 441 524 142 

PRAHA  160 783 162 715 161 006 166 332 171 408 184 264 195 068 

Středočeský kraj  57 522 56 810 57 850 59 860 61 682 64 815 69 096 

Jihočeský kraj  14 894 14 838 15 200 15 366 16 390 17 590 19 204 

Plzeňský kraj  23 884 23 866 25 166 25 958 27 304 29 331 31 479 

Karlovarský kraj  19 411 18 388 18 854 18 873 19 073 19 395 19 958 

Ústecký kraj  30 607 30 461 31 520 31 878 32 612 33 593 34 978 

Liberecký kraj  16 660 16 604 16 819 17 048 17 894 18 705 19 790 

Královéhradecký kraj  14 078 13 269 13 312 13 266 13 683 14 348 15 268 

Pardubický kraj  11 495 11 115 11 301 11 559 12 011 13 305 15 157 

Kraj Vysočina  7 873 7 752 7 775 7 806 8 050 8 437 9 265 

Jihomoravský kraj 36 386 36 690 37 804 38 588 40 366 43 447 46 574 

Olomoucký kraj  9 765 9 807 10 041 10 110 10 413 10 889 11 425 

Zlínský kraj 8 009 7 968 8 003 8 106 8 538 8 838 9 422 

Moravskoslezský kraj  22 786 23 117 23 702 23 924 24 493 25 547 26 435 

Nezjištěno / Not 
identified 

-  2 546 836 693 753 937 1 023 

Zdroj: vlastní výpočty; 
https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky; https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu 

 

I. 3 Očekávaný demografický vývoj do roku 2025 

 
Populace ve věku 0 - 14 let, 15 – 64 let a 65 a více let  
Podle očekávaného demografického vývoje do roku 2025 má v Ústeckém kraji i dalších krajích ČR 
(např. Hl. m. Praha, Středočeský, Moravskoslezský, Jihomoravský kraj) populace ve věku do 15 let 
jasně klesající tendenci.   
V Ústeckém kraji lze očekávat rozdíl mezi rokem 2017 a 2025 více jak -18 982 osob. 
 
U obyvatel ve věku 15 - 64 let se v Ústeckém kraji a dalších krajích (např. Hl. m. Praha, Středočeský, 
Moravskoslezský, Jihomoravský kraj) bude jednat do roku 2024 o jednoznačně klesající tendenci. Od 
roku 2025 se tento stav bude měnit v HL. M. Praze a Středočeském kraji, kdy se bude populace ve 
věku 15 – 64 let zvyšovat. 
V Ústeckém kraji lze očekávat rozdíl mezi rokem 2017 a 2025 více jak -19 324 osob. 
 
U obyvatel ve věku 65 a více let se bude do roku 2025 v Ústeckém kraji a v dalších krajích ČR (např. 
Hl. m. Praha, Středočeský, Moravskoslezský, Jihomoravský kraj) jednat o stoupající tendenci.  
V Ústeckém kraji lze očekávat rozdíl mezi rokem 2017 a 2025 více jak +22 326 osob. 
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Populace ve věku středoškolského (15 - 19 let), vysokoškolského vzdělávání (20 - 24 let) a 
předdůchodového věku (55 - 64 let) 
 
Podle očekávaného demografického vývoje do roku 2025 má v Ústeckém kraji i dalších krajích ČR 
(např. Hl. m. Praha, Středočeský, Moravskoslezský, Jihomoravský kraj) populace ve věku 
středoškolského vzdělávání (15 - 19 let) jasně rostoucí tendenci.   
V Ústeckém kraji lze očekávat rozdíl mezi rokem 2017 a 2025 více jak +8 042 osob. 
 
U populace ve věku vysokoškolského vzdělávání (20 – 24 let) se v Ústeckém kraji a dalších krajích 
(např. Hl. m. Praha, Středočeský, Moravskoslezský, Jihomoravský kraj) bude jednat do roku 2023 o 
klesající tendenci, od roku 2024 lze očekávat v těchto krajích i ostatních krajích ČR postupně rostoucí 
tendenci. 
V Ústeckém kraji lze očekávat rozdíl mezi rokem 2017 a 2025 více jak -1 852 osob. 
 
U obyvatel předdůchodového věku (55 – 64 let) se bude postupně v Ústeckém kraji a dalších krajích 
ČR (např. Hl. m. Praha, Středočeský, Moravskoslezský, Jihomoravský kraj) jednat o klesající tendenci a 
od roku 2024 lze očekávat v těchto krajích ČR o postupnou rostoucí tendenci.  
V Ústeckém kraji lze očekávat rozdíl mezi rokem 2017 a 2025 více jak -1 291 osob. 
 
Tabulka 1.10: Věkové složení obyvatelstva Ústeckého kraje podle věkových skupin, obě pohlaví  

Věk 2016* 2017* 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Celkem 821377 821080 819323 817555 815698 813755 811724 809605 807395 805100 

   0-4 41300 41638 38311 37483 36696 35954 35264 34618 34013 33455 

   5-9 47630 46063 45974 43915 42105 40479 39416 38602 37807 37054 

 10-14 41855 43847 43639 45535 46873 47653 47337 45805 43809 42057 

 15-19 38254 38690 38927 39394 40160 40876 41885 43611 45445 46732 

 20-24 44844 42468 43076 40645 39195 38931 39126 39448 39892 40616 

 25-29 52656 51736 51867 51137 49840 47687 45167 43093 40859 39535 

 30-34 54204 53479 54052 53781 53133 52447 51917 51089 50431 49256 

 35-39 62892 60532 60638 58040 55714 54877 54443 53789 53535 52922 

 40-44 72130 72429 71808 70763 68574 65368 62264 59977 57510 55281 

 45-49 56488 59022 58740 62228 65886 68515 70189 70234 69247 67169 

 50-54 54766 55373 55139 54199 53470 53840 55086 57377 60694 64185 

 55-59 48235 46897 46862 47766 50051 51723 52845 53455 52585 51922 

 60-64 55785 54346 54292 52658 50084 47919 46086 44894 45813 48030 

 65-69 58508 56870 57085 55585 54601 53270 51841 50645 49248 46967 

 70-74 40004 44138 44389 47365 49458 52151 52228 51008 49833 49104 

 75-79 24910 26356 26508 28402 30082 30663 33702 37398 40051 41946 

 80-84 15155 15166 15426 15690 16431 17652 18843 20067 21627 23050 

 85-89 8317 8482 8860 9009 9209 9325 9432 9591 9881 10490 

 90+ 3444 3548 3730 3960 4136 4425 4653 4904 5115 5329 

  0-14 130785 131548 127924 126933 125674 124086 122017 119025 115629 112566 

15-64 540254 534972 535401 530611 526107 522183 519008 516967 516011 515648 

65+ 150338 154560 155998 160011 163917 167486 170699 173613 175755 176886 

is (65+/0-14) 115 117,5 122 126 130 135 140 146 152 157 
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iez (0-19,65 
+/20-64) 

64 65 65 66 68 69 70 71 72 72 

průměrný 
věk 

41,6 41,8 42 42 43 43 43 43 44 44 

Zdroj: vlastní výpočty;  
https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2050-ua08v25hx9 

 
 
II. Vzdělávání 
 

II. 1 Vzdělávání na základních školách 

Ve školním roce 2017/2018 bylo na území Ústeckého kraje evidováno celkem 278 základních škol, což 
představuje 6,69% základních škol v rámci celé ČR a páté pořadí v počtu škol jednotlivých krajů                  
(1 - Středočeský kraj, 2 - Jihomoravský kraj, 3 - Moravskoslezský kraj, 4 - Olomoucký kraj, 5 - Ústecký 
kraj. Nejméně ZŠ bylo v Libereckém a Karlovarském kraji). 
 
Podle zřizovatele se jednalo v Ústeckém kraji o: 

 2 církevní školy 

 20 škol zřízených Krajem 

 15 škol privátních 

 237 obecních 

 4 školy zřízené MŠMT 
Je to o 1 obecní školu méně, než ve školním roce 2016/2017 (celkem 279 ZŠ). 
 
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo ZŠ v Ústeckém kraji celkem 76 288 žáků, což představuje 
8,23% všech žáků navštěvujících ZŠ v ČR ve školním roce 2017/2018 a páté pořadí v počtu žáků 
základních škol jednotlivých krajů (1 - Středočeský kraj, 2 - Moravskoslezský kraj, 3 - Hl. m. Praha,               
4 - Jihomoravský kraj, 5 - Ústecký kraj. Nejméně žáků ZŠ bylo v Libereckém a Karlovarském kraji). 
 
Ve školním roce 2017/2018 bylo v Ústeckém kraji o 1 214 žáků více než ve školním roce 2016/2017. 
Ve školním roce 2017/2018 ze ZŠ odešlo celkem 542 žáků (6,3%) z 5. ročníků (o 27 více žáků než ve 
školním roce 2016/2017) a 32 žáků (0,4%) ze 7. ročníku (o 3 žáky více než ve školním roce 2016/2017) 
na víceletá gymnázia a konzervatoře. 
 
Ve školním roce 2017/2018 bylo do 1. ročníků ZŠ v Ústeckém kraji přijato celkem 8 768 žáků (o 444 
žáků měně než ve školním roce 2016/2017) a ZŠ absolvovalo ve školním roce 2016/2017 celkem 
7 133 žáků (o 6 méně než ve školním roce 2016/2017). 
 
Základní školy 

  nově přijatí 
do 1. 

ročníků 

žáci základních škol absolventi  
v 

předchozím 
školním 

roce 

odchody do víceletých gymnázií 
a konzervatoří v předchozím 

školním roce 

  

celkem 1. stupeň 
2. 

stupeň 

z 5. ročníku ze 7. ročníku 

  
celkem v  % celkem v  % 

2012/2013 8 763 69 097 41 260 27 837 6 951 452 . 35 . 

2013/2014 8 994 70 187 42 270 27 917 6 816 508 6,5% 33 0,5% 
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2014/2015 9 624 71 953 43 824 28 129 6 972 451 5,7% 31 0,4% 

2015/2016 9 223 73 615 45 051 28 564 7 074 510 6,4% 31 0,4% 

2016/2017 9 212 75 074 45 929 29 145 7 139 515 6,1% 35 0,5% 

2017/2018 8 768 76 288 46 153 30 135 7 133 542 6,3% 32 0,4% 

 Zdroj: vlastní výpočty, http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx, 
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 

 

II. 2 Vzdělávání na středních školách a konzervatořích 

 
Školy poskytující střední vzdělávání 
Ve školním roce 2017/2018 bylo na území Ústeckého kraje evidováno celkem 95 škol poskytujících 
střední vzdělávání (94 s formou denního vzdělávání), což představuje 7,24% všech škol poskytujících 
střední vzdělávání s formou denního vzdělávání v celé ČR a šesté pořadí v počtu škol poskytujících 
střední vzdělání jednotlivých krajů (1 - Hl. m. Praha, 2 - Středočeský kraj, 3 - Moravskoslezský kraj, 4 - 
Jihomoravský kraj, 5 - Olomoucký kraj, 6 - Ústecký kraj. Nejméně škol poskytujících střední vzdělávání 
bylo pak v Libereckém a Karlovarském kraji). 
 
Z celkového počtu 95 škol poskytujících střední vzdělávání v Ústeckém kraji 65,2% zřizoval Ústecký 
kraj, 27,2% privátní sektor, dále se jednalo o 5,4% středních škol obecných a 2,2% o školy církevní.   
 
Je to stejný počet škol poskytujících střední vzdělávání v Ústeckém kraji jako ve školním roce 
2016/2017. 
 
Rozložení škol a vzdělávací nabídky v Ústeckém kraji nejsou rovnoměrné. Školy vytvářejí určité 
shluky, které reagují na místní kulturně historický a ekonomický vývoj. Mimo to existuje řada 
nadregionálních škol. Tento stav vede k vnitřní migraci žáků za vzděláním v rámci kraje. Jednotlivé 
okresy se tak vzájemně doplňují a prolínají. 
 
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školy poskytující střední vzdělávání v Ústeckém kraji celkem 
30 989 žáků s formou denního vzdělávání, což představuje 7,68% všech žáků navštěvujících školy 
poskytující střední vzdělávání s denní formou vzdělávání v celé ČR ve školním roce 2017/2018 a páté 
pořadí v počtu žáků škol poskytujících střední vzdělávání jednotlivých krajů (1 - Hl. m. Praha, 2 - 
Moravskoslezský kraj, 3 - Jihomoravský, 4 - Středočeský kraj,       5 - Ústecký kraj. Nejméně žáků škol 
poskytujících střední vzdělání bylo v Libereckém a Karlovarském kraji). 
 
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školy poskytující střední vzdělávání v Ústeckém kraji o 422 
žáků s denní formou vzdělávání méně než ve školním roce 2016/2017. 
 
Tabulka 2a.1: Střední školy - počty nově přijatých do denní formy vzdělávání 

 

4letá 6letá 8letá

2012/2013 9 473 116 3 290 5 431 834 31 576 357 3 633 579 57 -

2013/2014 9 113 107 3 079 5 388 847 29 629 285 3 598 464 75 -

2014/2015 9 152 128 3 226 5 296 893 31 572 282 3 518 437 65 -

2015/2016 9 005 139 3 207 5 243 901 32 585 292 3 433 347 69 -

2016/2017 8 907 136 3 085 5 302 883 30 631 257 3 501 354 30 -

2017/2018 8 807 144 3 051 5 222 865 30 622 279 3 426 319 71 -

celkem

druh vzdělávání

střední 

střední s 

výučním 

listem

střední s maturitní zkouškou
nástavbové 

studium

zkrácené studium

celkem
gymnázia

lycea odborné
s výučním 

listem

s maturitní 

zkouškou
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Zdroj: vlastní výpočty, http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx, 
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 
 

Tabulka 2a.2: Střední školy - žáci v denní formě vzdělávání 

 
Zdroj: vlastní výpočty, http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx, 
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 

 

Tabulka 2a.3: Střední školy - absolventi v denní formě vzdělávání 

 
Zdroj: vlastní výpočty, http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx, 
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo do 1. ročníků škol poskytujících střední vzdělávání v Ústeckém kraji 
přijato celkem 8 807 žáků v rámci denní formy vzdělávání (o 100 žáků měně než ve školním roce 
2016/2017), což představuje 8,21% všech žáků přijatých do 1. ročníků škol poskytujících střední 
vzdělávání v rámci celé ČR a páté pořadí v počtu žáků přijatých do 1. ročníků škol poskytujících 
střední vzdělávání v rámci krajů ČR (1 - Hl. m. Praha, 2 - Moravskoslezský kraj, 3 - Jihomoravský, 4 - 
Středočeský kraj, 5 - Ústecký kraj. Nejméně přijatých žáků do 1. ročníků škol poskytujících střední 
vzdělání bylo v Libereckém a Karlovarském kraji). 
 
Školy poskytující střední vzdělávání v Ústeckém kraji absolvovalo ve školním roce 2016/2017 celkem    
5 458 žáků s denní formou vzdělávání (o 121 žáků více než v předchozím školním roce 2015/2016), 
což představuje 7,34% všech absolventů škol poskytujících střední vzdělávání v rámci celé ČR ve 
školním roce 2016/2017 a páté pořadí v počtu absolventů škol poskytujících střední vzdělávání ve 
školním roce 2016/2017 v rámci krajů ČR (1 - Hl. m. Praha, 2 - Moravskoslezský kraj, 3 - Jihomoravský, 
4 - Středočeský kraj, 5 - Ústecký kraj. Nejméně absolventů škol poskytujících střední vzdělání bylo 
v Libereckém a Karlovarském kraji). 
 
V Ústeckém kraji byl ve školním roce 2017/2018 (stejně jako v předchozím školním roce 2016/2017) 
největší zájem o tyto druhy vzdělávání a typy škol poskytujících střední vzdělávání (v daném pořadí): 

 střední vzdělávání s maturitní zkouškou (22 027 žáků) 

4letá 6letá 8letá

2012/2013 35 394 204 9 453 24 616 3 343 226 4 592 1 417 15 038 1 062 58 1

2013/2014 33 660 188 9 028 23 456 3 266 200 4 604 1 296 14 090 910 77 1

2014/2015 32 599 186 8 874 22 717 3 247 182 4 566 1 212 13 510 749 72 1

2015/2016 31 747 207 8 592 22 268 3 350 183 4 558 1 160 13 017 606 74 -

2016/2017 31 411 219 8 399 22 160 3 421 175 4 575 1 074 12 915 600 33 -

2017/2018 30 989 260 8 084 22 027 3 455 173 4 533 1 086 12 780 541 77 -

celkem

druh vzdělávání

střední 

střední s 

výučním 

listem

střední s maturitní zkouškou
nástavbové 

studium

zkrácené studium

celkem
gymnázia

lycea odborné
s výučním 

listem

s maturitní 

zkouškou

4letá 6letá 8letá

2012/2013 6 968 48 2 090 4 619 798 52 524 341 2 904 180 31 -

2013/2014 6 232 56 1 996 3 991 790 47 511 275 2 368 149 40 -

2014/2015 5 685 45 1 849 3 668 719 29 504 273 2 143 97 26 -

2015/2016 5 337 60 1 722 3 466 728 32 526 278 1 902 52 36 1

2016/2017 5 458 36 1 839 3 504 741 29 495 235 2 004 66 13 -

celkem

druh vzdělávání

střední 

střední s 

výučním 

listem

střední s maturitní zkouškou
nástavbové 

studium

zkrácené studium

celkem
gymnázia

lycea odborné
s výučním 

listem

s maturitní 

zkouškou

http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
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 odborné střední školy 
 8letá gymnázia 
 4 letá gymnázia 
 lycea 
 6letá gymnázia 

 střední vzdělávání s výučním listem (8 084 žáků) 

 nástavbové studium (541 žáků) 

 střední vzdělávání bez výučního listu (260 žáků) 
 
Ve školním roce 2017/2018 byl pak největší zájem o studium těchto oborů (v daném pořadí): 

 střední vzdělávání s maturitní zkouškou 
 všeobecné vzdělávání 
 techniku, výrobu a stavebnictví 
 služby 
 obchod, administrativu a právo 
 zdravotní a sociální péči 
 informační a komunikační technologie 
 vzdělávání a výchovu 
 umění a humanitní vědy 
 zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství 

 střední vzdělávání s výučním listem 
 techniku, výrobu a stavebnictví 
 služby 
 obchod, administrativu a právo 
 zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství 
 zdravotní a sociální péči 
 umění a humanitní vědy 

 nástavbové studium 
 obchod, administrativu a právo 
 techniku, výrobu a stavebnictví 
 služby 

- viz přílohy, Tabulka 2a.4 – 2a.12: Střední školy. 
 
Ústecký kraj podporuje středoškolské vzdělávání několika dotačními programy. 
 
Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem - školní rok 
2018/2019“  
Program je určen pro žáky, kteří mají trvalý pobyt na území Ústeckého kraje a vzdělávají se v 
některém z podporovaných oborů vzdělání.  
Důvodem podpory je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a 
následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných 
oborech vzdělání, dále zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů a snížení počtu 
žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů. 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na stanovený účel 
Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 600 000 Kč. 
Výše poskytované dotace žadatelům na žáka, který splní stanovená pravidla a kritéria činí minimálně 
1 500,- Kč. 
 
Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 
2018/2019“  

https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-stipendium-pro-zaky-strednich-skol-nezrizovanych-usteckym-krajem-skolni-rok-2018-2019/d-1729397/p1=204451
https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-stipendium-pro-zaky-strednich-skol-nezrizovanych-usteckym-krajem-skolni-rok-2018-2019/d-1729397/p1=204451
https://www.kr-ustecky.cz/krajske-skoly/ds-100290/p1=204451
https://www.kr-ustecky.cz/krajske-skoly/ds-100290/p1=204451
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Program je určen pro žáky, kteří mají trvalý pobyt na území Ústeckého kraje a vzdělávají se v 
některém z podporovaných oborů vzdělávání. 
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny na stipendia pro žáky středních škol, 
které mají sídlo na území Ústeckého kraje a poskytují výchovu a vzdělání ve smyslu zákona 
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) v následujících oborech vzdělání: Strojní mechanik, klempíř, obráběč kovů, elektrikář, 
elektrikář - silnoproud, elektromechanik pro zařízení a přístroje, řezník – uzenář, čalouník, instalatér, 
tesař, zedník. 
 
 
Konzervatoře 
Ve školním roce 2017/2018 byla na území Ústeckého kraje evidována (stejně jako v minulém školním 
roce 2016/2017) 1 konzervatoř, což představuje 5,55% všech konzervatoří v celé ČR a třetí pořadí 
v počtu konzervatoří jednotlivých krajů (1 - Hl. m. Praha, 2 - Moravskoslezský  a Jihomoravský kraj,          
3 - Ústecký kraj společně s Jihočeským, Plzeňským, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským krajem. 
Žádná konzervatoř ve školním roce 2017/2018 nebyla pak evidována ve Středočeském, 
Karlovarském, Libereckém, Královéhradeckém kraji a Kraji Vysočina). 
 
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo konzervatoř v Ústeckém kraji celkem 145 žáků s formou 
denního vzdělávání, což představuje 4,15% všech žáků navštěvujících konzervatoře s denní formou 
vzdělávání v celé ČR ve školním roce 2017/2018 a osmé pořadí v počtu žáků konzervatoří jednotlivých 
krajů (1 - Hl. m. Praha, 2 - Jihomoravský kraj, 3 - Moravskoslezský kraj, 4 - Zlínský kraj, 5 - Plzeňský 
kraj, 6 - Pardubický kraj, 7 - Jihočeský kraj, 8 - Ústecký kraj. Nejméně žáků konzervatoří bylo 
v Olomouckém kraji.). 
 
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo konzervatoř v Ústeckém kraji o 7 žáků s denní formou 
vzdělávání více než ve školním roce 2016/2017. 
Od školního roku 2013/2014 se počet žáků s denní formou vzdělávání v Ústeckém kraji stále zvyšuje a 
rozdíl školního roku 2013/2014 a 2017/2018 je +16 žáků. 
 
Ve školním roce 2017/2018 bylo do 1. ročníku konzervatoře v Ústeckém kraji přijato celkem 28 žáků v 
rámci denní formy vzdělávání (o 2 žáky měně než ve školním roce 2016/2017), což představuje 4,47% 
všech žáků konzervatoří přijatých do 1. ročníků s denní formou vzdělávání v rámci celé ČR a šesté 
pořadí v počtu žáků přijatých do 1. ročníků v rámci krajů ČR (1 - Hl. m. Praha, 2 – Jihomoravský kraj,      
3 - Moravskoslezský kraj, 4 - Zlínský kraj, 5 - Plzeňský kraj, 6 - Ústecký kraj. Nejméně přijatých žáků do 
1. ročníků bylo v Pardubickém a Olomouckém kraji). 
 
Konzervatoř v Ústeckém kraji absolvovalo ve školním roce 2016/2017 celkem 10 žáků s denní formou 
vzdělávání (o 1 žáka více než v předchozím školním roce 2015/2016), což představuje 3,08% všech 
absolventů konzervatoří v rámci celé ČR ve školním roce 2016/2017 a osmé (poslední) pořadí v počtu 
absolventů ve školním roce 2016/2017 v rámci krajů ČR (1 - Hl. m. Praha, 2 - Jihomoravský kraj,                   
3 - Moravskoslezský kraj, 4 - Pardubický kraj, 5 - Zlínský kraj, 6 - Plzeňský kraj, 7 - Jihočeský kraj,                     
8 - Ústecký kraj společně s Olomouckým krajem). 
 
V Ústeckém kraji ve školním roce 2017/2018 (stejně jako v předchozích školních rocích              
2012/2013 - 2016/2017) se jednalo o žáky i absolventy 6leté konzervatoře. 
7letou a 8letou konzervatoř navštěvovali pak žáci v Hl. m. Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském 
kraji.  
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Tabulka 2a.13: KONZERVATOŘE - skupina oborů 0215 klasifikace ISCED-F 2013 - tabulky příslušného  
                            kraje, pro srovnání tabulky za celou ČR, denní forma vzdělávání 

konzervatoře 
= skupina 

oborů 0215 
klasifikace 
ISCED-F 

2013  

nově přijatí žáci absolventi 

celkem 

v oborech 

celkem 

v oborech 

celkem 

v oborech 

6letých 7letých 8letých 6letých 7letých 8letých 6letých 7letých 8letých 

2012/2013 34 34 - - 132 132 - - 12 12 - - 

2013/2014 24 24 - - 129 129 - - 10 10 - - 

2014/2015 26 26 - - 133 133 - - 16 16 - - 

2015/2016 30 30 - - 133 133 - - 9 9 - - 

2016/2017 30 30 - - 138 138 - - 10 10 - - 

2017/2018 28 28 - - 145 145 - - - - .  .  

Zdroj: vlastní výpočty,  
http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx, http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 

 

 

II. 3 Vzdělávání na vyšších odborných školách 

Ve školním roce 2017/2018 (stejně jako ve školním roce 2016/2017) bylo na území Ústeckého kraje 
evidováno celkem 8 vyšších odborných škol s formou denního vzdělávání, což představuje 4,82% 
všech vyšších odborných škol s formou denního vzdělávání v celé ČR a osmé pořadí v počtu vyšších 
odborných škol poskytujících jednotlivých krajů (1 - Hl. m. Praha, 2 - Středočeský kraj,                                          
3 - Jihočeský kraj, 4 - Moravskoslezský kraj, 5 - Kraj Vysočina, 6 - Jihomoravský kraj, 7 - Pardubický a 
Královéhradecký kraj, 8 - Ústecký kraj. Nejméně vyšších odborných škol bylo pak evidováno 
v Libereckém a Karlovarském kraji). 
 
Jedná se o tyto vyšší odborné školy v Ústeckém kraji: 
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s. Palackého 730/1, 41201 Litoměřice, Předměstí  
www.skolaekonom.cz  

 Nabízíme obory SŠ Obchodní akademie - Mezinárodní obchod a cestovní ruch, Ekonomika a 
podnikání, Mediální komunikace a web design. Studium VOŠ v oboru Personální 
management. Vysokoškolské studium ve spolupráci s PEF ČZU, Veřejná správa a regionální 
rozvoj a VU3V. Jazykové a profesní kurzy. 
 

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická 
škola a Střední zdravotnická škola Most, Zdeňka Fibicha 2778/20, 43401 Most 
www.vos-sosmost.cz  

 Vyšší odborná škola zajišťující výuku tříletých oborů sociálně právní činnost, firemní 
ekonomika, právní asistence a diplomovaná všeobecná sestra. 
 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov Školní 1060/50, 43001 Chomutov  
www.spscv.cz  

 Vyšší odborná škola zajištující výuku tříletých oborů výpočetní systémy a veřejnosprávní 
činnost s podporou ICT. Účastníme se projektu Moderní lektor, Comenius nebo Samostatný 

http://www.skolaekonom.cz/
http://www.vos-sosmost.cz/
http://www.spscv.cz/


  17  

  

 

uchazeč. Vedeme kroužek futsalu a kondičního posilování. Pořádáme rekvalifikační kurzy a 
školení. 

 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 700/35, 
40001 Ústí nad Labem, Klíše 
www.szsvzs.cz  

 Státní vyšší odborná škola zdravotnická zajišťuje výuku tříletých diplomovaných oborů 
dentální hygienistka, farmaceutický asistent, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, 
všeobecná sestra a zubní technik. 
 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín Čsl. armády 
681/10, 40502 Děčín 
www.prumkadc.cz  

 Provoz státní vyšší odborné škola zajišťující výuku tříletých oborů ochrana památek a krajiny, 
inženýrské stavitelství - železniční stavitelství. Studenti tohoto oboru vykonávají profesní 
zkoušky potřebné pro práci na železnici a další. 

 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, 
Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o. Střelecká 1800, 40747 Varnsdorf 
www.skolavdf.cz  

 VOŠ nabízí denní nebo dálkové studium IT, veřejnosprávní činnosti, výroby, přenosu a užití 
elektrické energie, cestovního ruchu, počítačové grafiky v technických oborech, strojírenství s 
využitím CAD/DAM technologií a bezpečnostně právní činnosti. Studium je zakončené 
absolutoriem a titulem DiS. 
 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem, Špindlerova třída 690, 41301 
Roudnice nad Labem 
www.vosasos.cz  

 Státní vyšší odborná škola umožňuje tříleté denní studium oboru management firem, 
matematiky, marketingu, bankovnictví, politologie, fondů EU, administrativy, práva, 
hospodářské politiky, veřejné správy, psychologie, informační technologie a sociální 
komunikace. 

Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Mírová 218/6, 41703 Dubí, Pozorka 
www.skola-perspektiva.cz  

 Soukromá vyšší odborná škola zajišťuje výuku tříletých denních a čtyřletých dálkových oborů 
sociální práce, aplikace výpočetní techniky a personální práce. 

 
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo vyšší odborné školy v Ústeckém kraji celkem 712 žáků 
s formou denního vzdělávání (o 176 žáků méně než v předchozím školním roce 2016/2017), což 
představuje 5,528% všech žáků navštěvujících vyšší odborné školy s denní formou vzdělávání v celé 
ČR ve školním roce 2017/2018 a sedmé pořadí v počtu žáků vyšších odborných škol jednotlivých krajů         
(1 - Hl. m. Praha, 2 - Jihomoravský kraj, 3 - Moravskoslezský kraj, 4 - Plzeňský kraj, 5 - Olomoucký kraj, 
6 - Středočeský kraj, 7 - Ústecký kraj. Nejméně žáků vyšších odborných škol bylo v Karlovarském 
a  Libereckém kraji). 
 
Ve školním roce 2017/2018 bylo do 1. ročníků vyšších odborných škol v Ústeckém kraji přijato celkem 
322 žáků v rámci denní formy vzdělávání (o 25 žáků měně než ve školním roce 2016/2017), což 
představuje 6,28% všech žáků přijatých do 1. ročníků vyšších odborných škol v rámci celé ČR a šesté 
pořadí v počtu žáků přijatých do 1. ročníků vyšších odborných škol v rámci krajů ČR (1 - Hl. m. Praha,    

http://www.szsvzs.cz/
http://www.prumkadc.cz/
http://www.skolavdf.cz/
http://www.vosasos.cz/
http://www.skola-perspektiva.cz/
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2 - Moravskoslezský kraj, 3 - Jihomoravský, 4 - Olomoucký kraj, 5 - Plzeňský kraj, 6 - Ústecký kraj. 
Nejméně přijatých žáků do 1. ročníků vyšších odborných škol bylo v Libereckém a Karlovarském kraji). 
 
Vyšší odborné školy v Ústeckém kraji absolvovalo ve školním roce 2016/2017 celkem 246 žáků 
s denní formou vzdělávání (o 41 žáků méně než v předchozím školním roce 2015/2016), což 
představuje 6,68% všech absolventů vyšších odborných škol v rámci celé ČR ve školním roce 
2016/2017 a čtvrté pořadí v počtu absolventů vyšších odborných škol ve školním roce 2016/2017 
v rámci krajů ČR (1 - Hl. m. Praha, 2 - Jihomoravský kraj, 3 - Moravskoslezský kraj, 4 - Ústecký kraj. 
Nejméně absolventů vyšších odborných škol bylo v Karlovarském a Libereckém kraji). 
 

Tabulka 2a.14: Vyšší odborné  školy - denní forma studia 

  nově přijatí studenti absolventi 

2012/2013 634 1 417 330 

2013/2014 652 1 437 292 

2014/2015 533 1 323 316 

2015/2016 437 1 136 287 

2016/2017 347 888 246 

2017/2018 322 712 .  

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/rocenky 
 
V Ústeckém kraji byl ve školním roce 2017/2018 (stejně jako již od školního roku 2012/2013) největší 
zájem o studium těchto oborů (v daném pořadí): 

 zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky 
 obchod, administrativu a právo 
 umění a humanitní vědy 
 techniku, výrobu a stavebnictví 
 služby 
 umění a humanitní vědy 

- viz přílohy, Tabulka 2a.15 - 2a. 17: Vyšší odborné školy  

 

 

II. 4 Vzdělávání na vysokých školách 
 
Ve školním roce 2017/2018 (stejně jako ve školním roce 2016/2017) byly na území Ústeckého kraje 
evidovány tyto vysoké školy:   
Vysoké školy se sídlem v Ústeckém kraji: 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Pasteurova 3544/1, 40001 Ústí nad Labem-centrum  
www.ujep.cz 

 Nabízíme studium na 8 fakultách multidisciplinárního zaměření od ekonomického, 
humanitního, pedagogického, přírodovědného, technického, uměleckého, zdravotnického a 
životního prostředí. 

 

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. – Akademická 409, 41155 Terezín  
http://www.vsaps.cz/ 

 VŠAPs připravuje odborníky v oblasti řízení lidí se znalostí aplikované psychologie a 
leadershipu v mezinárodně otevřeném pracovním trhu. V bakalářském studijním programu 

http://www.ujep.cz/
http://www.vsaps.cz/
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Personální a interkulturní management poskytujeme možnost studia aplikované psychologie 
v denní a kombinované formě. 

 

Vysoké školy se sídlem mimo Ústecký kraji: 

České vysoké učení technické v Praze - Katedra softwarového inženýrství Fakulty jaderné a 
fyzikálně inženýrské – Děčín, Pohraniční 1288/1, 40502 Děčín  
https://www.cvut.cz/ 

 Provozujeme katedru zajišťující výuku v oblasti využití informačních technologií. Nabízíme 
bakalářské a magisterské studium oboru aplikace softwarového inženýrství. Vyučujeme 
disciplíny od základního programování po programování moderními jazyky JAVA nebo XML. 

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – V Záluží 1, Litvínov 1, 436 01 Litvínov   

https://www.vscht.cz/ 

 Vysoká škola nabízí studium na fakultách chemické technologie, technologie ochrany 

prostředí, potravinářské a biochemické technologie či chemicko-inženýrské. Škola umožňuje 

všem studentům bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů získat 

během svého studia mezinárodní zkušenosti. 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Institut kombinovaného studia Most 
Hornicko-geologické fakulty, tř. Budovatelů 2532, 43401 Most  
https://www.vsb.cz 

 Nabídka studia v oblasti hornického inženýrství, ekonomiky, řízení v nerostném surovinovém 
průmyslu, zneškodňování odpadů, informačního systémového managementu, komerčního 
inženýrství a environmentálním inženýrství. 
 

Česká zemědělská univerzita v Praze – Konzultační středisko Litvínov –  SCHOLA HUMANITAS – 
Ukrajinská 453, Litvínov 
https://www.czu.cz/ 

 Provozně ekonomická fakulta ČZU jejíž dlouhodobým cílem je poskytnout studentům 
vrcholné komplexní univerzitní vzdělání, které rozvíjí potenciál každého jedince v oblasti 
ekonomické, vědecké, tvůrčí, pedagogické, kulturní a sociální. To vše v duchu národních, 
demokratických a humanitních tradic. Rozvoj osobnosti je skutečnou výhodou, která vede k 
úspěchu ve vysoce konkurenčním prostředí pracovního trhu a v životě. To dokazuje i 
množství úspěšných absolventů fakulty. 
 

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. – Akademická 409, 41155 Terezín  
http://www.vsaps.cz/ 

 VŠAPs připravuje odborníky v oblasti řízení lidí se znalostí aplikované psychologie a 
leadershipu v mezinárodně otevřeném pracovním trhu. V bakalářském studijním programu 
Personální a interkulturní management poskytujeme možnost studia aplikované psychologie 
v denní a kombinované formě. 
 

Soukromé vysoké školy se sídlem v Ústeckém kraji: 

 

Vysoká škola finanční a správní, a.s. – Pionýrů 2806/7, 43401 Most 
 http://www.vsfs.cz 

https://www.cvut.cz/
https://www.vscht.cz/
https://www.vsb.cz/
https://www.czu.cz/
http://www.vsaps.cz/
http://www.vsfs.cz/
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 Provozujeme soukromou vysokou školu. Nabízíme prezenční i kombinovanou formu 
bakalářského i navazujícího magisterského studia s programy ekonomika a management, 
hospodářská politika a správa a právní specializace. 

 

Ústecký kraj podporuje vysokoškolské vzdělávání několika programy 
Program podpory studia na vysokých školách 
Ústecký kraj se dlouhodobě vyznačuje nepříznivou vzdělanostní strukturou obyvatel, je zde vysoký 
podíl osob s nejnižším stupněm dosaženého vzdělání. Nízká vzdělanost populace je jednou z příčin, 
proč kraj vykazuje dlouhodobě vysokou nezaměstnanost, zejména v oblastech procházejících 
restrukturalizací průmyslu a těžby hnědého uhlí. 
Program rozvoje Ústeckého kraje stanovil priority orientované na ekonomický rozvoj, rozvoj lidských 
zdrojů, sociální péči, zdravotnictví, trh práce, rozvoj zemědělství a venkova, na revitalizaci, ochranu 
životního prostředí a rozvoj infrastruktury. Skutečné změny mohou realizovat pouze kvalitně 
připravení lidé, proto je rozvoj lidských zdrojů významnou, neopomenutelnou a integrující součástí 
priorit kraje. 
Aby byly postupně odbourávány slabé stránky rozvoje lidských zdrojů, mezi které patří mimo jiné 
nevyhovující vzdělanostní a kvalifikační struktura obyvatelstva, tedy i nízké procento vysokoškolsky 
vzdělaných lidí, vypisuje Ústecký kraj již řadu let na podporu vysokoškolských studentů, kteří chtějí po 
dokončení studia žit a pracovat v Ústeckem kraji, program podpory jejich studia na vysokých školách 
v celé České republice.  
 
Program byl zahájen v akademickém roce 2004 - 2005 pod názvem „Stipendium Ústeckého kraje“.  
V roce 2011 byl souhrn pravidel a podmínek pro zařazení studenta do stipendijního programu a pro 
poskytování stipendia upraven a pod novým názvem „Stipendijní program Ústeckého kraje je 
platným od akademického roku 2011 – 2012“. Stipendium pro vysokoškolské studenty, které je 
stanoveno částkou 20.000 Kč pro daný akademický rok, je určeno k úhradě nákladů souvisejících se 
studiem. Studenti mohou být Ústeckým krajem podporováni až do ukončení jejich vysokoškolského 
studia při splnění všech podmínek programu. Mezi hlavní podmínky pro zařazení do programu patří, 
mimo jiné, výborné studijní výsledky při prezenční formě studia a trvalé bydliště na území celé České 
republiky. Uzavřením Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje a o poskytnutí 
neinvestiční dotace se student zavazuje, že bezprostředně po řádném ukončení studia bude pracovat 
nebo podnikat na území Ústeckého kraje. Cílem programu je posílit rozvoj lidských zdrojů v našem 
kraji a zvýšit úroveň vzdělanosti jeho obyvatel.  
 
Ústecký kraj má i nadále zájem zachovat podporu vysokoškolských studentů formou poskytování 
stipendia v souladu s prioritami stanovenými Programem rozvoje Ústeckého kraje, konkrétně 
zvýšením vzdělanostní a kvalifikační struktury obyvatelstva v našem kraji. Tento zájem předpokládá 
pokračování Stipendijního programu Ústeckého kraje i v dalších letech. 
 
Pro akademicky rok 2018 – 2019 vyhlásil Ústecký kraj v pořadí již 15. ročník pro nové žadatele o 
zařazení do programu podpory vysokoškolských studentů v jejich studiu. Do jednotlivých ročníků 
tohoto programu bylo zařazeno celkem 958 studentů a studentek. Od zahájení programu do roku 
2016 bylo Ústeckým krajem přiznáno a následně poskytnuto stipendium v celkové výši 39 260 000 Kč. 
Z této částky bylo pro akademický rok 2016/2017 poskytnuto stipendium 20 v částce 1 720 000 Kč na 
základě 86 podaných žádostí, z toho 30 žádostí podali noví uchazeči o zařazení do programu.  
 
Do jednotlivých ročníků Programu bylo zařazeno celkem 876 studentů. Do konce kalendářního roku 
2014 jim bylo Ústeckým krajem přiznáno a následně poskytnuto stipendium v celkové výši 35,32 mil. 
Kč. Z této částky bylo pro akademicky rok 2014/2015 poskytnuto stipendium v částce 2,58 mil. Kč na 
základě 129 podaných žádostí. 

https://www.kr-ustecky.cz/stipendijni-program-usteckeho-kraje-15-rocnik-od-akademickeho-roku-2018-2019/d-1728072/p1=204744
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Stipendium pro vysokoškolské studenty je stanoveno částkou 20.000,- Kč a je určeno k úhradě 
nákladů souvisejících se studiem v období jednoho akademického roku. 
Při splněni všech podmínek Programu, přičemž mezi hlavní patři výborné studijní výsledky a do roku 
2014 též trvale bydliště na území Ústeckého kraje, mohou být studenti Ústeckým krajem 
podporovaní až do ukončení jejich vysokoškolského studia. Uzavřením Smlouvy o zařazení do 
stipendijního programu Ústeckého kraje se student zavazuje, že bezprostředně po řádném ukončení 
studia bude pracovat nebo podnikat na území Ústeckého kraje. Cílem je posílit rozvoj lidských zdrojů 
v našem kraji a zvýšit úroveň vzdělanosti jeho obyvatel.  
 
I přes různé druhy motivačních programů pro studenty vysokých škol však počet studentů vysokých 

škol, kteří mají bydliště v Ústeckém kraji, má od roku 2011 stále klesající tendenci.   

 

A - Studenti z celé České republiky studující v Ústeckém kraji 
 
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo vysoké školy v Ústeckém kraji celkem 9 141 studentů VŠ 
z celé ČR, což představuje podíl 3,05% na celkovém počtu studentů VŠ v ČR a osmé pořadí v počtu 
studentů vysokých škol jednotlivých krajů (1 - Hl. m. Praha,       2 - Jihomoravský kraj, 3 - 
Moravskoslezský kraj, 4 - Olomoucký kraj, 5 - Jihočeský kraj, 6 - Plzeňský kraj, 7 - Královéhradecký 
kraj, 8 - Ústecký kraj. Nejméně studentů VŠ bylo v Karlovarském kraji). 
 
Tabulka 2b.1: Studenti vysokých škol - místo výuky Ústecký kraj 

  

celkem 

studijní programy 

  bakalářské magisterské 
magisterské 
navazující 

doktorské 

2011 12 972 9 505 1 002 2 318 183 

2012 12 487 9 221 687 2 400 207 

2013 12 070 8 879 576 2 434 211 

2014 11 129 8 045 541 2 349 218 

2015 10 517 7 521 492 2 296 228 

2016 9 647 6 772 463 2 202 231 

2017 9 141 6 353 489 2 064 256 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx 

 
Studenti vysokých škol - místo výuky Ústecký kraj - podíl na celkovém počtu studentů VŠ v ČR 

  

celkem 

studijní programy 

  bakalářské magisterské 
magisterské 
navazující 

doktorské 

2011 3,30% 2,42% 0,26% 0,59% 0,04% 

2012 3,27% 2,42% 0,18% 0,63% 0,05% 

2013 3,28% 2,41% 0,16% 0,66% 0,05% 

2014 3,21% 3,32% 0,16% 0,68% 0,06% 

2015 3,22% 2,30% 0,15% 0,70% 0,07% 

2016 3,10% 2,18% 0,15% 0,71% 0,07% 

2017 3,05% 2,12% 0,16% 0,69% 0,09% 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx 

 
Ve školním roce 2017/2018 studovalo VŠ v Ústeckém kraji o 506 studentů z celé ČR méně než ve 
školním roce 2016/2017. 
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Oproti školnímu roku 2011/2012 se počet studentů z celé ČR studujících v Ústeckém kraji snížil ve 
školním roce 2017/2018 o 3 831 studentů. 
 
Ve školním roce 2017/2018 (stejně jako od školního roku 2011/2012) byl největší zájem o toto 
studium (v daném pořadí): 

 bakalářské studium 
 magisterské navazující studium 
 magisterské studium 
 doktorské studium 

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo do 1. ročníků vysokých škol v Ústeckém kraji přijato celkem 2 653 
studentů, což představuje podíl 3,68% na celkovém počtu studentů VŠ přijatých do 1. ročníků v ČR a 
osmé pořadí v počtu studentů přijatých do 1. ročníků VŠ v rámci krajů ČR (1 - Hl. m. Praha,                                
2 - Jihomoravský kraj, 3 - Moravskoslezský kraj, 4 - Olomoucký kraj, 5 - Jihočeský kraj, 6 - Plzeňský 
kraj, 7 - Zlínský kraj, 8 -  Ústecký kraj. Nejméně přijatých studentů do 1. ročníků VŠ bylo 
v Karlovarském kraji). 
 
Vysoké školy v Ústeckém kraji absolvovalo ve školním roce 2016/2017 celkem 2 181 studentů, což 
představuje podíl 2,82% na celkovém počtu absolventů VŠ v ČR a osmé pořadí v počtu absolventů VŠ 
v rámci krajů ČR (1 - Hl. m. Praha, 2 - Jihomoravský kraj, 3 - Moravskoslezský kraj, 4 - Olomoucký kraj,                         
5 - Jihočeský kraj, 6 - Plzeňský kraj, 7 - Královéhradecký kraj, 8 - Ústecký kraj. Nejméně absolventů VŠ 
bylo v Karlovarském kraji). 
 
Tabulka 2b.6: Absolventi vysokých škol - místo výuky Ústecký kraj 

  

celkem 

studijní programy 

  bakalářské magisterské 
magisterské 
navazující 

doktorské 

2011 3 068 1 822 323 919 9 

2012 3 064 1 836 312 910 8 

2013 2 835 1 775 152 901 7 

2014 2 679 1 671 105 892 11 

2015 2 469 1 495 94 865 16 

2016 2 273 1 414 82 763 16 

2017 2 181 1 286 78 797 20 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx; vlastní výpočty 

 
Absolventi vysokých škol - místo výuky Ústecký kraj - podíl na celkovém počtu absolventů VŠ v ČR 

  

celkem 

studijní programy 

  bakalářské magisterské 
magisterské 
navazující 

doktorské 

2011 3,30% 1,96% 0,35% 0,99% 0,01% 

2012 3,26% 1,95% 0,33% 0,97% - 

2013 3,01% 1,94% 0,17% 0,98% - 

2014 3,04% 1,89% 0,12% 1,01% 0,01% 

2015 3,01% 1,82% 0,11% 1,05% 0,02% 

2016 3,15% 1,96% 0,11% 1,06% 0,02% 

2017 2,82% 1,66% 0,10% 1,03% 0,03% 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx; vlastní výpočty 
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Ve školním roce 2017/2018 absolvovalo VŠ v Ústeckém kraji o 92 absolventů z celé ČR méně než ve 
školním roce 2016/2017. 
Oproti školnímu roku 2011/2012 se počet absolventů z celé ČR studujících v Ústeckém kraji snížil ve 
školním roce 2017/2018 o 887 absolventů. 
 
Ve školním roce 2017/2018 (stejně jako od školního roku 2011/2012) bylo nejvíce absolventů tohoto 
studia (v daném pořadí): 

 bakalářské studium 
 magisterské navazující studium 
 magisterské studium 
 doktorské studium 

 
B - Studenti bydlící v Ústeckém kraji a studující vysokou školu v České republice (mimo Ústecký 
kraj) 
 
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo vysoké školy v ČR (mimo Ústecký kraj) celkem 15 547 
studentů VŠ bydlících v Ústeckém kraji, což představuje podíl 5,20% na celkovém počtu studentů VŠ 
v ČR a deváté pořadí v počtu studentů vysokých škol jednotlivých krajů na celkovém počtu studentů 
VŠ v ČR (1 - Hl. m. Praha,       2 - Jihomoravský kraj, 3 - Moravskoslezský kraj, 4 - Středočeský kraj, 5 - 
Kraj Vysočina, 6 - Jihočeský kraj, 7 - Zlínský kraj, 8 – Olomoucký kraj, 9 - Ústecký kraj. Nejméně 
studentů VŠ bylo v Karlovarském a Libereckém kraji). 
 
Tabulka 2b.2: Studenti vysokých škol - bydliště  Ústecký kraj 

  

celkem 

studijní programy 

  bakalářské magisterské 
magisterské 
navazující 

doktorské 

2011 21 967 14 538 1 840 4 816 953 

2012 21 122 13 944 1 551 4 862 917 

2013 20 272 13 225 1 478 4 820 873 

2014 18 989 12 182 1 463 4 595 866 

2015 17 467 11 144 1 436 4 143 836 

2016 16 342 10 299 1 396 3 949 795 

2017 15 547 9 648 1 483 3 767 740 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx 

 
Studenti vysokých škol - bydliště Ústecký kraj - podíl na celkovém počtu studentů VŠ v ČR 

  

celkem 

studijní programy 

  bakalářské magisterské 
magisterské 
navazující 

doktorské 

2011 5,60% 3,71% 0,47% 1,23% 0,24% 

2012 5,55% 3,66% 0,41% 1,28% 0,24% 

2013 5,51% 3,60% 0,40% 1,31% 0,24% 

2014 5,47% 3,51% 0,42% 1,32% 0,25% 

2015 5,35% 3,41% 0,44% 1,27% 0,26% 

2016 5.25% 3,31% 0,45% 1,27% 0,26% 

2017 5,20% 3,23% 0,50% 1,26% 0,25% 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx 
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Ve školním roce 2017/2018 studovalo VŠ v ČR (mimo Ústecký kraj) o 795 studentů bydlících 
v Ústeckém kraji méně než ve školním roce 2016/2017. 
Oproti školnímu roku 2011/2012 se počet studentů VŠ v ČR (mimo Ústecký kraj) bydlících v Ústeckém 
kraji snížil ve školním roce 2017/2018 o 6 420 studentů. 
Ve školním roce 2017/2018 (stejně jako od školního roku 2011/2012) byl největší zájem o toto 
studium (v daném pořadí): 

 bakalářské studium 
 magisterské navazující studium 
 magisterské studium 
 doktorské studium 

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo do 1. ročníků vysokých škol v ČR přijato celkem 4 101 studentů 
bydlících v Ústeckém kraji, což představuje podíl 5,69% na celkovém počtu studentů VŠ přijatých do 
1. ročníků v ČR a páté pořadí v počtu studentů přijatých do 1. ročníků VŠ v rámci krajů ČR (1 - Hl. m. 
Praha,                                2 - Moravskoslezský kraj, 3 - Středočeský kraj, 4 - Jihomoravský kraj, 5 - 
Ústecký kraj. Nejméně přijatých studentů do 1. ročníků VŠ bylo v Karlovarském kraji). 
 
Vysoké školy v ČR absolvovalo ve školním roce 2016/2017 celkem 3 720 studentů bydlících 
v Ústeckém kraji, což představuje podíl 5,53% na celkovém počtu absolventů VŠ v ČR a osmé pořadí 
v počtu absolventů VŠ v rámci krajů ČR (1 - Hl. m. Praha, 2 - Moravskoslezský kraj, 3 - Jihomoravský 
kraj,                  4 - Středočeský kraj, 5 - Zlínský kraj, 6 - Jihočeský kraj, 7 - Olomoucký kraj, 8 - Ústecký 
kraj. Nejméně absolventů VŠ bylo v Karlovarském kraji). 
 
Tabulka 2b.7: Absolventi vysokých škol - bydliště  Ústecký kraj 

  

celkem 

studijní programy 

  bakalářské magisterské 
magisterské 
navazující 

doktorské 

2011 5 272 2 983 398 1 804 92 

2012 5 250 3 015 396 1 764 77 

2013 4 956 2 916 256 1 714 74 

2014 4 685 2 599 251 1 756 80 

2015 4 341 2 419 207 1 646 72 

2016 3 985 2 254 199 1 469 69 

2017 3 720 2 096 181 1 360 85 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx; vlastní výpočty 

 
Absolventi vysokých škol - bydliště Ústecký kraj - podíl na celkovém počtu absolventů VŠ v ČR 

  

celkem 

studijní programy 

  bakalářské magisterské 
magisterské 
navazující 

doktorské 

2011 5,66% 3,20% 0,43% 1,94% 0,10% 

2012 5,58% 3,20% 0,42% 1,87% 0,08% 

2013 5,41% 3,18% 0,28% 1,87% 0,08% 

2014 5,31% 2,95% 0,28% 1,99% 0,09% 

2015 5,29% 2,95% 0,25% 2,01% 0,09% 

2016 5,53% 3,13% 0,28% 2,04% 0,10% 

2017 4,81% 2,71% 0,23% 1,76% 0,11% 

 
Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx; vlastní výpočty 
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Ve školním roce 2017/2018 absolvovalo VŠ v ČR (mimo Ústecký kraj) o 265 absolventů bydlících 
v Ústeckém kraji méně než ve školním roce 2016/2017. 
Oproti školnímu roku 2011/2012 se počet absolventů VŠ v ČR (mimo Ústecký kraj) bydlících v 
Ústeckém kraji snížil ve školním roce 2017/2018 o 1 552 absolventů. 
 
Ve školním roce 2017/2018 (stejně jako od školního roku 2011/2012) bylo nejvíce absolventů VŠ v ČR 
(mino Ústecký kraj) bydlících v Ústeckém v rámci tohoto studia (v daném pořadí): 

 bakalářské studium 
 magisterské navazující studium 
 magisterské studium 
 doktorské studium 

 
C - Studenti bydlící v Ústeckém kraji a studující vysokou školu v Ústeckém kraji 
 
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo vysoké školy v Ústeckém kraji celkem 6 046 studentů 
bydlících v Ústeckém kraji, což představuje podíl 38,89% na celkovém počtu studujících VŠ 
z Ústeckého kraje a podíl 61,11% studentů bydlících v Ústeckém kraji a studujících mimo Ústecký 
kraj. 
 
Tabulka 2b.3: Studenti vysokých škol - bydlící a studující ve stejném kraji - Ústecký kraj 

  

celkem 

studijní programy 

  bakalářské magisterské 
magisterské 
navazující 

doktorské 

2011 9 152 6 852 555 1 683 84 

2012 8 826 6 644 422 1 691 92 

2013 8 457 6 340 376 1 671 89 

2014 7 750 5 766 354 1 548 98 

2015 7 108 5 216 332 1 455 113 

2016 6 474 4 657 315 1 402 114 

2017 6 046 4 296 338 1 297 128 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx; vlastní výpočty 

 
Tabulka 2b.4: Studenti vysokých škol - bydlící a studující ve stejném kraji - podíl na celkovém počtu 
studujících VŠ z kraje - Ústecký kraj 

  

celkem 

studijní programy 

  bakalářské magisterské 
magisterské 
navazující 

doktorské 

2011 41,66% 31,19% 2,53% 3,15% 0,38% 

2012 41,79% 31,56% 2,00% 2,81% 0,44% 

2013 41,72% 31,27% 1,85% 2,77% 0,44% 

2014 40,81% 30,36% 1,86% 2,05% 0,52% 

2015 40,69% 29,86% 1,90% 1,99% 0,65% 

2016 39,62% 28,50% 1,93% 2,17% 0,70% 

2017 38,89% 27,63% 2,17% 2,17% 0,82% 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx 
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Tabulka 2b.5: Podíl studentů bydlících v kraji a studujících mimo kraj - Ústecký kraj 

  

celkem 

studijní programy 

  bakalářské magisterské 
magisterské 
navazující 

doktorské 

2011 58,34% 34,99% 5,85% 14,26% 3,96% 

2012 58,21% 34,56% 5,35% 15,01% 3,91% 

2013 58,28% 33,96% 5,44% 15,53% 3,87% 

2014 59,19% 33,79% 5,84% 16,05% 4,04% 

2015 59,31% 33,94% 6,32% 15,39% 4,14% 

2016 60,38% 34,52% 6,61% 15,59% 4,17% 

2017 61,11% 34,42% 7,36% 15,89% 3,94% 

Zdroj: vlastní výpočty 

 
Ve školním roce 2017/2018 studovalo VŠ v Ústeckém kraji o 428 studentů bydlících v Ústeckém kraji 
méně než ve školním roce 2016/2017. 
Oproti školnímu roku 2011/2012 se počet studentů VŠ v Ústeckém kraji a bydlících v Ústeckém kraji 
snížil ve školním roce 2017/2018 o 3 106 studentů. 
 
Ve školním roce 2017/2018 (stejně jako od školního roku 2011/2012) byl největší zájem o toto 
studium (v daném pořadí): 

 bakalářské studium 
 magisterské navazující studium 
 magisterské studium 
 doktorské studium 

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo do 1. ročníků vysokých škol v ČR přijato celkem 4 101 studentů 
bydlících v Ústeckém kraji, což představuje podíl 5,69% na celkovém počtu studentů VŠ přijatých do 
1. ročníků v ČR a páté pořadí v počtu studentů přijatých do 1. ročníků VŠ v rámci krajů ČR (1 - Hl. m. 
Praha, 2 - Moravskoslezský kraj, 3 - Středočeský kraj, 4 - Jihomoravský kraj, 5 - Ústecký kraj. Nejméně 
přijatých studentů do 1. ročníků VŠ bylo v Karlovarském kraji). 
 
Vysoké školy v Ústeckém kraji absolvovalo ve školním roce 2016/2017 celkem 1 461 studentů 
bydlících v Ústeckém kraji, což představuje podíl 39,27% na celkovém počtu absolventů VŠ 
z Ústeckého kraje a podíl 60,73% absolventů bydlících v Ústeckém kraji a studujících mimo Ústecký 
kraj. 
 
Tabulka 2b.8: Absolventi vysokých škol - bydlící a studující ve stejném kraji - Ústecký kraj 

  

celkem 

studijní programy 

  bakalářské magisterské 
magisterské 
navazující 

doktorské 

2011 2 198 1 307 163 724 5 

2012 2 165 1 327 147 691 1 

2013 2 033 1 295 81 650 7 

2014 1 910 1 178 69 657 6 

2015 1 731 1 091 46 587 7 

2016 1 580 1 005 55 513 9 

2017 1 461 893 46 513 9 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx; vlastní výpočty 
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Tabulka 2b.9: Absolventi vysokých škol - bydlící a studující ve stejném kraji - podíl na celkovém 
počtu absolventů VŠ z kraje - Ústecký kraj 
  

celkem 

studijní programy 

  bakalářské magisterské 
magisterské 
navazující 

doktorské 

2011 41,69% 24,79% 3,09% 13,73% 0,09% 

2012 41,24% 25,28% 2,80% 13,16% 0,02% 

2013 41,02% 26,13% 1,63% 13,12% 0,14% 

2014 40,77% 25,14% 1,47% 14,02% 0,13% 

2015 39,88% 25,13% 1,06% 13,52% 0,16% 

2016 39,65% 25,22% 1,38% 12,87% 0,23% 

2017 39,27% 24,01% 1,24% 13,80% 0,24% 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx; vlastní výpočty 

 
Tabulka 2b.10: Podíl absolventů bydlících v kraji a studujících mimo kraj - Ústecký kraj 

  

celkem 

studijní programy 

  bakalářské magisterské 
magisterské 
navazující 

doktorské 

2011 58,31% 31,79% 4,46% 20,49% 1,65% 

2012 58,76% 32,15% 4,74% 20,44% 1,48% 

2013 58,98% 32,71% 3,53% 21,47% 1,35% 

2014 59,23% 30,33% 3,88% 23,46% 1,58% 

2015 55,40% 30,59% 3,71% 24,40% 1,50% 

2016 60,35% 31,34% 3,61% 24,07% 1,51% 

2017 60,73% 32,34% 3,63% 22,77% 2,04% 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx; vlastní výpočty 

 
Ve školním roce 2017/2018 absolvovalo VŠ v Ústeckém kraji o 119 absolventů bydlících v Ústeckém 
kraji méně než ve školním roce 2016/2017. 
Oproti školnímu roku 2011/2012 se počet absolventů VŠ v Ústeckém kraji a bydlících v Ústeckém 
kraji snížil ve školním roce 2017/2018 o 737 absolventů. 
 
Ve školním roce 2017/2018 (stejně jako od školního roku 2011/2012) bylo nejvíce absolventů VŠ 
v Ústeckém kraji a bydlících v Ústeckém v rámci tohoto studia (v daném pořadí): 

 bakalářské studium 
 magisterské navazující studium 
 magisterské studium 
 doktorské studium 

 
 

III. Ekonomická výkonnost 
 

III. 1 Ekonomická úroveň kraje 

Ekonomická výkonnost Ústeckého kraje je závislá na několika hospodářských sektorech, zvláště na 
důlním průmyslu, vysoké koncentraci energetických zařízení (dvě třetiny z celkového počtu tepelných 
elektráren), chemickém průmyslu a dále, pro HDP kraje stále významnějších, zahraničních investic ve 
zpracovatelském průmyslu. 
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Ústecký kraj se v roce 2017 podílel na tvorbě HDP ČR 5,6%, což ho stejně jako v roce 2016 řadí na 
páté pořadí v rámci podílu jednotlivých krajů ČR na HDP ČR (1 - Hl. m. Praha, 2 - Středočeský kraj,                          
3 - Jihomoravský kraj, 4 - Moravskoslezský kraj, 5 - Ústecký kraj. Nejmenší podíl pak zaznamenal 
Karlovarský a Liberecký kraj). 

I když se HDP v Ústeckém kraji od roku 2011 stále zvyšuje (rozdíl roku 2011 a 2017 je +32 897 mil. Kč, 
tj. 2,7%), podíl Ústeckého kraje se na tvorbě HDP ČR od roku 2011 (kromě roku 2015) však stále 
snižuje, rozdíl roku 2011 a 2017 představuje - 0,6%. 
 

Tabulka 3.1.: Podíl jednotlivých krajů na hrubém domácím produktu ČR (v %) 

Území 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ČR 100 100 100 100 100 100 100 

PHA 24,9 24,7 24,7 24,2 25,2 25,2 25,4 

STC 10,9 11,1 11,0 11,4 11,3 11,7 11,9 

JHC 5,1 5,1 5,2 5,1 5,0 5,0 4,9 

PLK 5,0 4,9 5,1 5,2 5,1 5,1 5,1 

KVK 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,9 

ULK 6,2 6,2 6,1 5,9 6,0 5,7 5,6 

LBK 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

HKK 4,5 4,5 4,5 4,6 4,5 4,6 4,8 

PAK 4,1 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 

VYS 4,0 4,1 4,1 4,0 3,9 4,0 4,0 

JHM 10,5 10,7 11,1 11,0 10,9 10,7 10,5 

OLK 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,7 4,7 

ZLK 4,7 4,7 4,7 5,0 4,8 4,8 4,7 

MSK 10,1 10,1 9,7 9,7 9,6 9,5 9,4 
Zdroj: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg; vlastní výpočty 

 

Poměr mezi výší HDP a HDP na 1 obyvatele řadí však Ústecký kraj již od roku 2014 na předposlední 
třinácté místo v pořadí krajů ČR (1 - Hl. m. Praha, 2 - Jihomoravský kraj, 3 - Středočeský kraj, 4 - 
Královéhradecký kraj, 5 - Plzeňský kraj, 6 - Zlínský kraj, 7 - Kraj Vysočina, 8 - Pardubický kraj, 9 - 
Moravskoslezský kraj, 10 - Jihočeský kraj, 11 - Olomoucký kraj, 12 - Liberecký kraj, 13 - Ústecký kraj a 
poslední je Karlovarský kraj).  
 
 
Tabulka: Postavení Ústeckého kraje podle úrovně HDP (Z3) 

Zdroj: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg 
 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pořadí kraje v 
HDP/obyvatele 

11 11 11 13 13 13 13 

Růst HDP (předchozí 
rok 100) v % 

98,5 99,5 98,6 100,4 105,3 99,1 101,2 

Podíl kraje na HDP 
v ČR (v %) 

6,2 6,2, 6,1, 5,9 6 5,7 5,6 

http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg
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Tabulka: Vývoj HDP v Ústeckém kraji v období 2011-2017 (Z4) 

 

 

 

 

 
Zdroj:http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg 

Oproti tomu srovnání HDP na 1 obyvatele (třinácté místo v pořadí krajů ČR) a HDP na zaměstnaného 
(také třinácté místo v pořadí krajů ČR) vypovídá o vysokém počtu nezaměstnaných v kraji. Nízká míra 
ekonomického růstu vede k zaostávání za ostatními regiony ČR.  
 
Struktura ekonomiky je stále rozporuplná se stavem životního prostředí a sociální problematikou 
obyvatelstva. Rozvijící se dopravní infrastruktura daná dokončenou dálnicí D8 a dostavbou dálnice D7 
má pozitivní vliv na příliv přímých zahraničních investic, ale naopak i na vyšší migraci z regionu a 
dojížďku za prací do Středočeského kraje a Hlavního města Prahy.  
 
Strategie regionálního rozvoje vyměřuje Ústecký kraj jako hospodářsky ohrožený region s cílenou 
podporou státu. Tento ukazatel zahrnuje ekonomickou výkonnost mikroregionu, míru 
nezaměstnanosti, veřejnou zadluženost a vybrané demografické údaje. Stav makroekonomických 
ukazatelů kraje ovlivňuje i situace v relativně odlehlém Šluknovském výběžku, dlouhodobě patřícího 
mezi zaostávající regiony.  
 
V mezi regionálním porovnání lze situaci v problémových oblastech Ústeckého kraje srovnat s 
Moravskoslezským krajem, kde je však rozvoj HDP ve sledovaném období progresivnější. 
 
 

III. 2 Odvětvová struktura ekonomiky kraje 

Za posledních pět let dochází opět k nárůstu průmyslu v Ústeckém kraji. To je dáno, i přes mírný 
střednědobý pokles, výší přímých zahraničních investic ve zpracovatelském průmyslu. Zpracovatelský 
průmyslu je tak v pětiletém období nejprogresivnějším sektorem hospodářství. Provázanost přímých 
zahraničních investic s automobilovým průmyslem, kde se tyto investice z největší míry promítají, 
může být v případě krize i nevýhodou.  
 
Velká část hospodářství Ústeckého kraje je postavená na menším počtu velkých firem s malým 
zastoupením progresivních oborů. Dominují ekonomické aktivity s nižší přidanou hodnotou, což 
oslabuje konkurenceschopnost Ústeckého kraje v rámci České republiky i v zahraničním kontextu. 
Firmy provozující špičkové výrobní nebo nevýrobní aktivity jsou v kraji ojedinělé, naopak převažují 
rutinní výrobní obory s malou inovační výkonností ekonomiky. “I když technologická a investiční 
náročnost regionální zahraniční produkce je zpravidla vysoká, vyšší přidaná hodnota je generována 
často v zahraničí.” Tradiční odvětví (důlní, energetický a chemický průmysl) se stále v Ústeckém kraji 
podílí velkou měrou na hrubém domácím produktu kraje. “V důsledku nejasné dlouhodobé koncepce 
státu v těchto oborech není budoucí středně- a dlouhodobý vývoj těchto oborů možné předvídat.”  
Přesun průmyslu od těžby a dobývání ke zpracovatelskému s velkým podílem přímých zahraničních 
investic vykazuje i strukturálně podobný Moravskoslezský kraj, kde je však toto tempo růstu ještě 
vyšší, což je dáno vyšší mírou přímých zahraničních investic v posledních letech. 

Hrubý domácí produkt  
(HDP) 

HDP (v b.c.) Průměrné tempo růstu 

  2011 2013 2017 2013/11 2017/13 

kraj 250 484 249 748 283 381 -0,02 3,2 

ČR 4 033 755 4 098 128 5 047 267 0,8 5,3 

podíl kraje na HDP ČR 
(%) 

6,2 6,1 5,6 - - 
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Hrubá přidaná hodnota (HPH) v roce 2017 v Ústeckém kraji představovala 5,61% vůči HPH v České 
republice. 
Ústecký kraj se řadil v roce 2017 na páté pořadí v rámci krajů a podílu kraje na HPH v ČR (1 - Hl. m. 
Praha, 2 - Středočeský kraj, 3 - Jihomoravský kraj, 4 - Moravskoslezský kraj,  5 - Ústecký kraj. Nejnižší 
podíl vůči ČR zaujímal Liberecký a Karlovarský kraj). 
 
V Ústeckém kraji na HPH měl nejvyšší podíl (stejně jako v roce 2016) průmysl, těžba, zpracovatelský 
průmysl, dále veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, dále obchod, doprava, 
ubytování a pohostinství.  
Oproti roku 2016 došlo v roce 2017 v Ústeckém kraji k nárůstu: 

 průmyslu, těžby a dobývání včetně zpracovatelského průmyslu 
 veřejné správy a obrany, vzdělávání, zdravotní a sociální péče 
 profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti 
 obchodu, dopravě, ubytování a pohostinství 

 
V roce 2017 došlo však oproti roku 2016 k poklesu: 

 stavebnictví 
 zemědělství, lesnictví a rybářství 
 informační a komunikační činnosti 
 peněžnictví a pojišťovnictví 
 

Tabulka 3.5: Hrubá přidaná hodnota v běžných cenách 

 
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg 

 
Podíl jednotlivých odvětví v Ústeckém kraji na hrubé přidané hodnotě ČR od roku 2011 do konce 
roku 2017 stoupl u: 

 zemědělství, lesnictví a rybářství (o 0,2%) 
 zpracovatelského průmyslu (o 4,3%) 
 činnosti v oblasti nemovitostí (o 0,3%) 
 profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti (o 0,5%) 

 

z toho:

zpracovate

lský 

průmysl

NACE A B+C+D+E C F G+H+I J K L M+N O+P+Q R+S+T+U

Česká republika 4 529 144 103 851 1 435 239 1 214 461 241 298 857 026 238 522 181 735 387 546 307 275 677 129 99 523

Hlavní město Praha 1 151 667 4 366 119 976 75 929 53 329 255 459 147 127 120 382 113 134 149 417 159 465 29 012

Středočeský kraj 538 247 14 506 232 557 216 162 24 409 107 542 7 461 10 931 49 501 25 376 57 642 8 322

Jihočeský kraj 221 942 10 832 77 210 61 074 14 097 42 145 4 132 4 712 17 473 8 757 37 387 5 197

Plzeňský kraj 229 026 7 434 90 194 77 803 11 588 38 940 5 213 5 108 18 993 11 009 34 760 5 787

Karlovarský kraj 83 886 2 936 25 396 19 011 4 315 17 512 742 622 8 706 2 801 17 412 3 444

Ústecký kraj 254 291 5 085 105 115 75 373 15 965 40 865 5 792 2 472 20 654 10 058 43 384 4 901

Liberecký kraj 144 300 2 443 61 863 57 100 7 585 22 848 2 592 2 084 11 783 6 079 23 803 3 220

Královéhradecký kraj 218 504 7 547 99 105 89 728 10 251 33 653 5 722 2 803 15 167 7 297 33 284 3 675

Pardubický kraj 180 086 6 779 69 579 62 691 10 192 30 450 6 128 5 799 14 019 6 667 27 276 3 197

Kraj Vysočina 178 958 9 933 73 102 64 250 11 765 28 684 2 412 1 410 17 811 5 723 25 834 2 284

Jihomoravský kraj 476 826 11 705 129 778 106 557 31 390 92 445 30 236 16 284 38 227 35 803 78 767 12 191

Olomoucký kraj 212 329 7 666 75 536 68 162 12 330 38 302 4 030 1 964 17 739 9 087 41 615 4 060

Zlínský kraj 213 465 5 224 98 477 92 742 12 908 33 605 3 292 2 143 16 549 8 746 28 112 4 409

Moravskoslezský kraj 425 617 7 395 177 351 147 879 21 174 74 576 13 643 5 021 27 790 20 455 68 388 9 824

Území

Hrubá 

přidaná 

hodnota v 

běžných 

cenách

Zemědělst

ví, 

lesnictví 

a rybářství

Průmysl, těžba 

a dobývání

Stavebnict

ví

Obchod, 

doprava, 

ubytování 

a pohostin

ství

Informačn

í 

a komuni

kační 

činnosti

Peněžni

ctví 

a pojišť

ovnictví

Činnosti 

v oblasti 

nemovit

ostí

Profesní, 

vědecké, 

technické 

a administ

rativní 

činnosti

Veřejná 

správa 

a obrana, 

vzděláván

í, 

zdravotní 

a sociální 

péče

celkem

Ostatní 

činnosti

2017, mil. Kč
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klesl u: 

 těžby, elektřiny a vody (o 2,9%) 
 stavebnictví (o 0,6%) 
 obchodu, dopravě, ubytování a pohostinství (o 1,2%) 
 informační a komunikační činnosti (o 1%) 
 peněžnictví a pojišťovnictví (o 0,2%) 
 veřejné správy a obraně, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (o 1,2%) 
 u ostatních činností (o 0,2%) 

 
Tabulka: Odvětvová struktura HPH v Ústeckém kraji ve srovnání s ČR v roce 2011 a 2017 (vždy 
poslední rok) v % (Z5) 

odvětví  

2011 poslední dostupný rok - 2017 

kraj ČR 
kraj-ČR 

kraj ČR 
kraj-ČR 

(p.b) (p.b) 

Zemědělství, 
lesnictví a rybářství 
(A) 

1,9 2,4 -0,5 2,0 2,3 -0,3 

Těžba , 
elektřina, voda 
(B+D+E) 

16,1 6,4 9,7 11,7 4,9 6,8 

Zpracovatelský 
průmysl (C ) 

22,9 24,4 -1,5 29,6 26,8 2,8 

Stavebnictví (F) 7,8 6,2 1,6 6,3 5,3 1,0 

Obchod, doprava, 
ubytování a 
pohostinství (G+H+I) 

16,6 18,2 -1,6 16,1 18,9 -2,8 

Informační a 
komunikační činnosti 
(J) 

3,2 5,2 -2,0 2,3 5,3 -3,0 

Peněžnictví a 
pojišťovnictví (K) 

1,8 4,6 -2,8 1,00 4 -3,0 

Činnosti v oblasti 
nemovitostí (L) 

8,0 8,8 -0,8 8,1 8,6 -0,5 

Profesní, vědecké, 
technické 
a administrativní 
činnosti (M+N) 

4,0 6,8 -2,8 4,2 6,5 -2,3 

Veřejná správa 
a obrana, vzdělávání, 
zdravotní a sociální 
péče (O+P+Q) 

17,1 15,0 2,1 15,8 14,9 0,9 

Ostatní činnosti 
(R+S+T+U) 

1,9 2,2 -0,3 1,8 2,3 -0,5 



  32  

  

 

III. 3 Investiční aktivita v kraji 
 
Ekonomická výkonnost Ústeckého kraje je závislá na několika hospodářských sektorech, zvláště na 

důlním průmyslu, vysoké koncentraci energetických zařízení (dvě třetiny z celkového počtu tepelných 

elektráren), chemickém průmyslu a dále, pro HDP kraje stále významnějších, zahraničních investic ve 

zpracovatelském průmyslu.  

Tabulka III. 1.1: Makroekonomické ukazatele pro Ústecký kraj ve střednědobém období 

Zdroj: HDP, národní účty. Český statistický úřad [online]. [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: 

http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg; vlastní výpočty 

Ačkoli se hustě osídlený Ústecký kraj podílí na tvorbě HDP ČR kolem 6%, což jej umísťuje tradičně na 

páté místo v mezikrajském srovnání, tak poměr mezi výší HDP a HDP na obyvatele staví Ústecký kraj 

na předposlední místo. Oproti tomu srovnání HDP na obyvatele HDP na zaměstnaného vypovídá o 

vysokém počtu nezaměstnaných v kraji. Nízká míra ekonomického růstu vede k zaostávání za 

ostatními regiony ČR.  

 

Tabulka III. 1.2: Podíly jednotlivých krajů na HDP ČR (v %); Hrubý domácí produkt podle krajů 

Zdroj: HDP, národní účty. Český statistický úřad [online]. [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: 
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg;  
 
 
 
 
 

Hrubý domácí produkt (HDP) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

v mil. Kč 250,484 250,778 249,748 255,572 274,948 274,254 283,381 

vývoj ve srovnatelných cenách, 
předchozí rok = 100 

98.5 99.5 98.6 100.4 105.3 99.1 101,2 

podíl kraje na HDP  
České republiky (%) 

6.2 6.2 6.1 5.9 6.0 5.7 5,6 

 2011 2012 2013 2014 2016 2017 

Česká republika 100 100 100 100 100 100 

Hlavní město Praha 24.9 24.7 24.7 24.2 24.4 25,0 

Jihomoravský kraj 10.5 10.7 11.1 11.0 11.0 10,8 

Plzeňský kraj 5.0 11.1 5.1 5.2 5.1 5,1 

Středočeský kraj 10.9 4.9 11.1 11.4 11.6 11,6 

Královéhradecký kraj 4.5 4.5 4.5 5.0 4.9 4,6 

Moravskoslezský kraj 10.1 10.1 5.2 4.6 4.6 9,8 

Zlínský kraj 4.7 5.1 4.7 5.1 5.1 4,8 

Prardubický kraj 4.1 4.7 4.1 9.7 9.6 3,9 

Jihočeský kraj 5.1 4.1 9.7 4.0 4.0 5,0 

Kraj Vysočina 4.0 3.9 3.9 4.0 4.0 4,0 

Ústecký kraj 6.2 6.2 6.1 4.7 4.7 5,7 

Olomoucký kraj 4.7 4.7 3.2 3.2 3.2 4,6 

Liberecký kraj 3.2 3.2 4.7 5.9 6.0 3,2 

Karlovarský kraj 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1,9 

http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg
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rok 2017 

ČR, kraje HDP CELKEM 
(mil. Kč) 

HDP na 1  
obyvatele 

HDP na 1 
zaměstnaného 

(Kč) 

Česká republika 5 047 267 476 628 944 104 

Hlavní město Praha 1 283 415 997 560 1 394 187 

Středočeský kraj 599 821 445 710 974 726 

Jihočeský kraj 247 332 386 952 782 409 

Plzeňský kraj 255 226 440 631 908 905 

Karlovarský kraj 93 482 315 705 659 290 

Ústecký kraj 283 381 345 192 770 390 

Liberecký kraj 160 808 364 699 823 166 

Královéhradecký kraj 243 500 442 046 899 892 

Pardubický kraj 200 687 387 994 812 445 

Vysočina 199 430 392 066 823 897 

Jihomoravský kraj 531 374 450 135 889 621 

Olomoucký kraj 236 619 373 727 791 805 

Zlínský kraj 237 885 408 009 839 788 

Moravskoslezský kraj 474 307 392 827 833 294 

 

V kraji dominují středně velké a velké podniky, které mají často sídlo mimo Ústecký kraj.  

“V návaznosti na strukturu ekonomiky, kdy rozhodování firem v zahraničním vlastnictví o výrobě, 

případně investičních aktivitách je determinováno mateřskou firmou, tak domácí firmy mají omezené 

možnosti proniknout na náročné zahraniční trhy a dále rozhodovat o inovacích a aktivitách s vyšší 

přidanou hodnotou. 

Atraktivita pro investory 

Počet nově vzniklých firem v Ústeckém kraji se v meziročním přepočtu pro roky 2016/2017 

pohyboval okolo celorepublikového průměru, kdy se počet vzniklých firem zvýšil o 0,56 %. V roce 

2017 se tempo zakládání nových firem snížilo a Ústecký kraj se v růstu zařadil spolu s 

Moravskoslezským a Karlovarským krajem na poslední příčky.  

Ústecký kraj vykazuje nízkou dynamiku vzniku nových malých podniků i nízkou podnikavost lidí. 

Malá flexibilita sektoru malého a středního podnikání se projevuje i v zaměstnanosti. “Tato situace je 

částečně způsobena nižší vzdělanostní úrovní rezidentů. V kraji je malá nabídka vysoce kvalitních 

pracovních míst a kvůli tomu klesá atraktivita pro nové zahraniční i domácí investory se 

specializovanými technologiemi.” 

Vzniká tak částečná závislost na několika významných zaměstnavatelích většinou koncentrovaných v 

průmyslu.   

“Celková atraktivita regionu pro investory klesá vlivem nedostatečného lidského kapitálu, vnímané 

kvalitě životního prostředí a omezení pro využití potenciálu brownfieldů. I přes zvýhodnění v rámci 

investičních pobídek, do regionu neplynou přímé zahraniční investice v dostatečném objemu a 
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příznivější struktuře, která by vedla k vyšší dynamice regionální ekonomiky, tak jak je to například u 

Moravskoslezského kraje.” Atraktivitě pro investory může dále přispět změna image z ekologicky a 

sociálně postiženého kraje, snížení a posílení sounáležitosti krajských hráčů. 

IV. Trh práce  
 

IV. 1 Ekonomická aktivita a neaktivita populace Ústeckého kraje 

Nízká míra ekonomického růstu Ústeckého kraje, za nejvyspělejšími regiony ČR z pohledu 

lidských zdrojů, je definována zejména těmito faktory: menší nabídka kvalifikovanějších 

pracovních míst, nízká kvalita lidských zdrojů, nedostatečná připravenost pracovní síly, 

podprůměrná vzdělanost, nedostatek pracovní síly – kvůli selektivní migraci, stárnutí populace, 

ale také kvůli nevhodně nastavenému dávkovému systému, který dostatečně nemotivuje k práci 

do určité výše příjmu ze zaměstnání, což se ještě zhoršuje v případech exekuce z pracovních 

výdělků.  K nedostatku pracovní síly přispívá i málo účinná aktivní politika zaměstnanosti v 

případech, kdy nepomáhá efektivně ke kvalitní přípravě a co nejrychlejšímu nástupu do práce. 

Na tom se však významnou měrou podílí také kombinace výše mezd, pracovních podmínek a 

rodinné situace.    

V posledních letech se zvyšuje počet osob se základním vzděláním nebo osob bez vzdělání 

(tabulka č. 1) a klesá počet osob se středním vzděláním (střední bez maturity a s maturitou), 

naopak roste počet osob s vysokoškolským vzděláním. Souvisí to s dlouhodobým trendem 

studiem na vysokých školách.  Na trhu práce chybí pracovní síla v pozicích, kde je požadavkem 

na vzdělání vyučen v oboru. Dále roste počet osob starších 60 let, kteří jsou stále aktivní na trhu 

práce. Je to i následek pozdějšího odchodu do starobního důchodu. 

Tabulka 4.1.1: Zaměstnaní v NH a míra zaměstnanosti podle věkových skupin a vzdělání 

Ústecký kraj 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Zaměstnaní celkem (tis. osob) 363,0 354,1 363,7 366,5 366,0 382,6 385,2 

v tom ve věku: 

 

       

15 až 29 let 60,1 57,3 57,0 60,1 58,7 64,7 62,1 

30 až 44 let 158,3 153,5 158,2 156,7 156,1 159,9 161,8 

45 až 59 let 128,7 126,9 128,4 127,4 129,3 132,7 131,6 
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60 a více let 15,9 16,4 20,1 22,3 21,9 25,3 29,6 

Vzdělání  

      

 

základní a bez vzdělání 30,4 26,1 25,7 26,9 27,5 27,5 31,6 

střední bez maturity 151,7 148,6 149,7 145,1 144,6 152,2 149,7 

střední s maturitou 136,7 130,6 133,6 131,8 138,3 144,2 143,8 

vysokoškolské 44,0 48,7 54,7 62,7 55,4 58,7 60,0 

Míra zaměstnanosti celkem (%) 51,8 50,7 52,2 52,7 52,8 55,2 55,8 

v tom ve věku: 

      

 

15 až 29 let 38,3 37,6 38,4 41,5 41,6 46,9 46,1 

30 až 44 let 81,5 79,1 81,6 81,0 81,2 83,8 86,0 

45 až 59 let 77,5 77,7 79,7 79,8 81,4 83,4 82,1 

60 a více let 8,6 8,7 10,4 11,3 10,9 12,4 14,3 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/download 

Situace na trhu práce se v Ústeckém kraji postupně zlepšuje. Pracovní potenciál Ústeckého kraje byl 

tvořen 399 tisíci obyvateli v roce 2017 (tabulka 2).  To znamená, že počet ekonomicky aktivních osob 

(dále jen EAO), tj. počet zaměstnaných a nezaměstnaných se snížil o 4,3 tis. oproti roku 2016. Vliv na 

snižování počtu EAO má i mírné snižování počtu obyvatel ve věku 15 a více let. Současně se projevuje 

pozitivní vývoj ekonomiky na trhu práce – klesá počet nezaměstnaných osob. Podíl nezaměstnaných 

na pracovní síle, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let k obyvatelstvu 

stejného věku se snižuje. Naopak podíl zaměstnaných se na pracovní síle se zvyšuje. 

Tabulka 4.1.2: Ekonomická aktivita obyvatel v Ústeckém kraji  

Ústecký kraj 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Obyvatelstvo celkem 828,4 827,6 825,7 824,2 823,3 823,0 821,4 

ekonomicky aktivní populace  402,6 396,8 401,5 400,6 396,0 403,4 399,1 
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15 a více let (pracovní síla) 

v tom: zaměstnaní v NH (ILO)1) 363,0 354,1 363,7 366,5 366,0 382,6 385,2 

nezaměstnaní 39,6 42,7 37,8 34,1 30,0 20,7 13,9 

ekonomicky neaktivní 425,8 430,8 424,3 423,6 427,3 419,7 422,3 

v tom: důchodci 186,5 189,8 184,4 190,4 186,6 186,3 187,0 

studenti 61,7 59,3 59,4 55,4 52,6 46,1 47,5 

děti do 14 let 127,6 128,6 128,8 129,1 129,8 130,4 131,0 

ostatní 50,0 53,1 51,6 48,7 58,3 56,8 56,9 

Zdroj: https://vdb.czso.cz 

 

Ústecký kraj tak spolu s dalšími dvěma strukturálně postiženými kraji (Karlovarským a 

Moravskoslezským) udržuje na čelním místě z hlediska negativních charakteristik ekonomického 

postavení obyvatel. Přičemž vysoké hodnoty nezaměstnanosti vykazují všechny okresy tohoto 

kraje, tj. figurují v první dvacítce okresů s nejvyšším počtem uchazečů o zaměstnání i nejvyšším 

podílem nezaměstnaných osob v rámci celorepublikového srovnání. 

V Ústeckém kraji postupně dochází ke zvyšování míry zaměstnanosti a s tím i podíl pracovní síly 

ekonomicky obyvatelstva ve věku 15 a více let. Míra nezaměstnanosti se výrazně snížila o 1,6 

procentních bodů oproti roku 2016. 

Situace v kraji je determinována tradičním průmyslem, který ovlivnil současnou ekonomickou, 

demografickou i sociální strukturu regionu. Kraj je tradičně průmyslovou oblastí, ve které dominuje 

zaměření na těžký průmysl (těžbu, energetiku a chemický průmysl), který je alokován zejména v 

Severočeské hnědouhelné pánvi. Vlivem tohoto zaměření na ekonomické aktivity s nižší přidanou 

hodnotu, na které se váže i nízká kvalifikace pracovníků, disponuje kraj vysokou mírou 

nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti kraje se začala prudce navyšovat v průběhu 90. let 20. 

století vlivem transformace české ekonomiky, kdy došlo ke změnám struktury hospodářství, která 

nejvíce postihla právě oblast těžby uhlí, hutnictví a těžké strojírenství. (Bursa 2001) Nejcitelněji 

důsledky hospodářské restrukturalizace pociťuje zejména oblast Podkrušnohoří, která byla důležitou 

energetickou základnou Česka, tj. probíhala zde těžba hnědého uhlí a rozvíjel se těžký průmysl a 

výroba elektřiny. (ČSÚ 2007) Jedná se především o oblast Mostecka, Chomutovska a Teplicka. 

Ústecký kraj se tak stal strukturálně postiženým regionem a potýká se s celou řadou strukturálních 

problémů, které vyplývají z jednostranné orientace průmyslu v průběhu 19. a 20. století. (ČSÚ 2007)   

Druhou příčinu problémů kraje představuje odsun německého obyvatelstva z kraje, ke kterému došlo 

po druhé světové válce, a následné nedostatečné - kvantitativní i kvalitativní - dosídlení území kraje. 

Řada obcí v pohraničí ztratila svou přirozenou demografickou skladbu a některé oblasti se nepodařilo 

doplnit ani početně na původní úroveň. (ČSÚ 2007) Nově příchozí obyvatelstvo se soustřeďovalo 

zejména do pánevní oblasti a představovalo především nízko kvalifikovanou pracovní sílu dělnických 

profesí, která byla využitelná pro rozvíjející se těžký průmysl. V důsledku toho je v kraji patrná 
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nevyvážená vzdělanostní i sociální struktura obyvatel. Například necelá polovina nezaměstnaných má 

jen základní vzdělání a práce se pro ně na místním trhu práce hledá jen velmi těžko. Problémem pak 

je zejména skutečnost, že tito uchazeči vyžívají stávající sociální systém, který je demotivující k práci, 

jelikož prostřednictvím sociálních dávek dosáhnou na finanční prostředky, které by svými 

schopnostmi nedokázali vydělat. (MPSV 2016).  Dále jsou často zatíženi exekucemi a dluhy. 

Vlivem výše uvedené významné migrační změny nebyly venkov a oblast Krušných hor plně dosídleny, 

a tak je pro tyto oblasti charakteristická nízká hustota osídlení a menší venkovská sídla. Naproti tomu 

podkrušnohorská hnědouhelná pánev představuje nejhustěji zalidněnou oblast kraje. (ČSÚ 2016) V 

kraji se však nalézají i regiony, kterých se poválečné odsuny obyvatelstva výrazně nedotkly, spadají do 

tzv. českého vnitrozemí. (ČSÚ 2007)  

Problémy Ústeckého kraje pramení i z vysokého zastoupení menšin, které nemají dlouhodobou vazbu 

k regionu, ve kterém žijí, pro něž je charakteristická nízká vzdělanostní úroveň, nízký sociální status a 

zhoršená uplatnitelnost na trhu práce (např. romská, ruská či ukrajinská menšina). (KÚ Ústeckého 

kraje 2011) Se strukturou obyvatelstva pak souvisí i obecný postoj obyvatel kraje k podnikání a 

podnikavosti, tj. nízká míra podnikavosti.  

Za důvody lze tedy označit přechod od státního do soukromého vlastnictví, změny v odvětvové 

struktuře ekonomiky, útlum hlavních výrobních odvětví (zejména těžebního a těžkého průmyslu), 

nedokončenou restrukturalizaci, nepříznivou demografickou skladbou obyvatelstva, nižší úroveň 

vzdělání, nevyhovující kvalifikaci, vysoký podíle malých obcí a s tím související dopravní problémy při 

cestách za prací. (ČSÚ 2007) V důsledku těchto skutečností je Ústecký kraj vnitřně diferencován jak z 

hlediska struktury osídlení, tak z hlediska koncentrace sociálně slabšího obyvatelstva a lokalizace 

sociálně vyloučených lokalit a dalších charakteristik, se kterými je spjata ekonomická úroveň.   

V. 2 Odvětvová struktura zaměstnanosti  

Zaměstnanci tvořili v roce 2017  385 tis. zaměstnaných. Stoupá podíl zaměstnaných bez vzdělání a se 

základním vzdělání, na druhém místě jsou to zaměstnanci, kteří mají střední vzdělání s maturitou.  

Rostou počty zaměstnaných i podle vzdělání v produktivním věku 30-44 let, a v důchodovém věku 60 

a více let. Naopak v mladistvých je zaznamenán pokles o 2,6 %. Mírný pokles je u věkové skupiny 45-

49 let o 1,1 %. 

Tabulka 4.2.1: Zaměstnanost v národním hospodářství podle věkové a vzdělanostní struktury, 

(v tis. osob), Ústecký kraj, 2015–2017  

 

  2015 2016 2017 

Zaměstnaní celkem (tis. osob) 366,0 382,6 385,2 

v tom ve věku 

   15 až 29 let 58,7 64,7 62,1 
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30 až 44 let 156,1 159,9 161,8 

45 až 59 let 129,3 132,7 131,6 

60 a více let 21,9 25,3 29,6 

v tom podle nejvyššího 

dosaženého  

vzdělání 

   základní a bez vzdělání 27,5 27,5 31,6 

střední bez maturity 144,6 152,2 149,7 

střední s maturitou 138,3 144,2 143,8 

vysokoškolské 55,4 58,7 60,0 

Zdroj: https://vdb.czso.cz 

V průběhu sledovaného období lze pozorovat změny v sektorové struktuře zaměstnanosti, které pak 

mají dále vliv na strukturu zaměstnanosti podle vykonávaného zaměstnání (dle klasifikace 

zaměstnání CZ-ISCO). V sektorové struktuře zaměstnanosti má nadále silné postavení sekundér, 

zatímco terciér je stále mírně poddimenzován. Nejvíce osob bylo ve sledovaném období zaměstnáno 

v terciéru, ale jejich počet klesl (pokles o 3,4 tis. oproti roku 2016 na 212,4 tis. v roce 2017). V 

sekundárním sektoru bylo zaměstnáno 149,75 tis. osob v roce 2017, což značí stoupající trend o cca 

13,2 % oproti roku 2015. Nárůst byl zaznamenán i v primárním sektoru, a to o více než 3,5%, tj. z 15,3 

tis. zaměstnaných v roce 2016 na 18,8 tis. zaměstnaných v roce 2017.   

Z hlediska zaměstnanosti dle odvětví ekonomické činnosti měl v Ústeckém kraji nejvýznamnější podíl 

zpracovatelský průmysl po celé sledovaného období, ačkoliv u něj byl evidován trvalý mírný pokles 

počtu i podílu zaměstnaných osob. Dále stoupá zaměstnanost v oboru stavebnictví.   

Nejvýznamnější nárůst v národním hospodářství je v zemědělství, lesnictví a rybářství a dále ve 

zpracovatelském průmyslu.  Pokles je v oblasti sektoru G – Velkoobchod a maloobchod a sektoru I. 

Ubytování, stravování a pohostinství. 

Zaměstnanost lze hodnotit i dle hlavních tříd klasifikace zaměstnání, na jejichž základě lze stanovit, 

jaká pracovní místa v kraji přibývají a současně jaká struktura pracovní síly je potřebná pro tyto 

profese. Ve struktuře zaměstnaných v Ústeckém kraji představovali nejpočetnější skupinu ve všech 

sledovaných letech řemeslníci a opraváři. Mezi zaměstnanými osobami dále převažovali pracovníci ve 

službách a prodeji (73,3 tis. v roce 2017) a následně techničtí a odborní pracovníci (70 tis. v roce 

2017), u obou těchto skupin vzrostl jejich absolutní počet. Tyto tři uvedené třídy zaměstnání 

představovaly téměř dvě třetiny celkového počtu zaměstnaných osob v Ústeckém kraji a po celé 

sledované období si udržovaly nejvyšší podíly na celkovém počtu zaměstnaných. 

 Překvapivé zjištění je, že došlo k poklesu počtu i podílu pracovníků v kvalifikovanějších skupinách 

zaměstnání, tj. ve třídách techničtí a odborní pracovníci a specialisté. Snížení podílu na celkovém 
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počtu zaměstnaných bylo patrné i u tříd úředníci, činnost v oblasti nemovitostí. Další snížení je 

zaznamenáno v oblasti dopravy a skladování, a ve službách.  

 

IV. 3 Struktura nezaměstnanosti  

Hodnotíme-li strukturu nezaměstnaných Ústeckého kraje podle dosaženého vzdělání, je patrná 

taktéž významná změna. Zatímco v roce 2013 byl nejvyšší počet nezaměstnaných se středním 

vzděláním bez maturity, v roce 2015,2016 i 2017 to byli nezaměstnaní se základním vzděláním a bez 

vzdělání.  Důvodem je skutečnost, že počet nezaměstnaných se základním a bez vzdělání vzrostl z 

10,8 tis. v roce 2013 na 11,8 tis. v roce 2015 ale v roce 2016 i v roce 2017 už je zaznamenán výrazný 

pokles, dále počty nezaměstnaných osob s ostatními formami vzdělání též poklesly. Tomu odpovídá i 

relativní zastoupení jednotlivých kategorií vzdělání na celkovém počtu nezaměstnaných. Ve struktuře 

nezaměstnaných osob tvořily v letech 2013 a 2014 největší podíl osoby se středním vzděláním bez 

maturity, v letech 2015 až 2017měly největší zastoupení osoby se základním vzděláním a bez 

vzdělání. Dohromady tvořily tyto dvě skupiny 68 % v roce 2013 a v dalších letech se jejich podíl 

zvyšoval - až na 76 % v roce 2015 a stejný poměr setrvává do roku 2017, což bylo ovšem dáno 

navýšením podílu osob se základním a bez vzdělání (podíl osob se středním vzděláním bez maturity 

poklesl).  Stejně tak svůj podíl snížili ti se středním vzděláním s maturitou. Podíl nezaměstnaných s 

vysokoškolským vzděláním je opakovaně velmi nízký (ca 4 %), což znamená, že absolventi vyšších 

odborných škol a vysokých škol mají nejnižší míru nezaměstnanosti (v roce 2017 3,2%). Celková 

nezaměstnanost stále klesá. Obecná míra nezaměstnanosti klesla od roku 2015 o 4,1 procentního 

bodu. Nezaměstnaní klesají ve všech věkových kategoriích. Zajímavá je stagnace u mladých osob (15-

24 let). 

Tabulka 4.3.1: Počet nezaměstnaných podle věkové skupiny a kategorie vzdělání, Ústecký kraj, 

                             2015–2017  

  2015 2016 2017 

Nezaměstnaní celkem (tis. 

osob) 30,0  20,7  13,9  

v tom ve věku       

15 až 24 let 5,1  2,8  2,8  

25 až 34 let 10,1  6,5  3,4  

35 až 44 let 7,4  5,0  3,4  

45 až 54 let 4,9  3,1  2,9  

55 a více let 2,4  3,3  1,5  

v tom podle nejvyššího 

dosaženého  

vzdělání       

základní a bez vzdělání 11,8  9,9  6,1  

střední bez maturity 10,9  7,2  4,6  
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střední s maturitou 6,3  2,7  2,5  

vysokoškolské 1,0  0,9  0,7  

Obecná míra 

nezaměstnanosti1) (%) 7,6  5,1  3,5  

v tom osob ve věku       

15 až 24 let 16,8  9,6  10,1  

25 až 34 let 11,9  7,5  4,0  

35 až 44 let 6,1  4,1  2,8  

45 až 54 let 5,0  3,1  2,9  

55 a více let 4,0  5,0  2,2  

v tom podle nejvyššího 

dosaženého  

vzdělání       

základní a bez vzdělání 30,1  26,5  16,2  

střední bez maturity 7,0  4,5  3,0  

střední s maturitou 4,3  1,9  1,7  

vysokoškolské 1,7  1,4  1,2  

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/download 

 

IV. 4 Mzdová atraktivita trhu práce 

Vývoj nezaměstnanosti v Ústeckém kraji byl ve sledovaném období poměrně příznivý, nejinak je 

tomu i u vývoje hrubých měsíčních mezd. Z údajů uvedených v Informačním systému o průměrném 

výdělku (ISPV) za roky 2015–2017 vyplývá, že vzrostl medián měsíčních hrubých mezd ve všech 

krajích, a to ve mzdové i platové sféře. V porovnání s ostatními kraji odpovídal nárůst mediánu 

měsíční hrubé mzdy ve mzdové sféře v Ústeckém kraji průměru skupiny.  

Naproti tomu v platové sféře vykázal Ústecký kraj druhou nejnižší dynamiku růstu mzdového 

mediánu, tj. výše mzdy, na kterou dosahuje přesně polovina zaměstnanců. Současně se kraj svou 

úrovní tohoto ukazatele v platové sféře zařadil do trojice krajů s nejnižší výší mediánu hrubých 

měsíčních mezd v letech 2014 a 2015 (v roce 2014 měl čtvrtý nejnižší medián hrubé měsíční mzdy).  

Ústecký kraj zaostával za nejvyšší hodnotou mediánu mezd v Hl. m. Praha o 4 320 Kč v roce 2013 a v 

roce 2015 o 5 238 Kč. Rozdíl mezi nejnižším mediánem hrubé měsíční mzdy v Pardubickém kraji a 

mediánem v Ústeckém kraji se v letech 2013–2015 snižoval z 500 Kč v roce 2013 na 305 Kč v roce 

2015.  Ve mzdové sféře se medián hrubé měsíční mzdy Ústeckého kraje nacházel ve spodní polovině 

krajů – obsadil  8.–10. místo mezi kraji v ČR. Proti nejvyšší vyplácené mzdě v Hl. m. Praze byla mzda v 

Ústeckém kraji nižší o 6 153 Kč v roce 2013, avšak v roce 2015 činil rozdíl již 5 974 Kč. Naopak proti 

nejnižšímu Karlovarskému kraji je mediánová mzda v Ústeckém kraji o ca 1,1 tis. vyšší.  V roce 2017 je 

mediánová mzda 25 639 Kč. Rozdíl oproti mezd v Hl. m. Praha je 6239 Kč.  Průměrná mzda je 
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v Ústeckém kraji 28 369 Kč. V Hl m. Praha je průměrná mzda o 11 413 Kč vyšší. Nejnižší průměrná 

mzda je jen v Karlovarském kraji nebo Olomouckém a Pardubickém kraji. Z grafu vyplývá, že hrubá 

měsíční mzda vzrostla nejvíce v Hl. m. Praha a potom v Středočeském kraji.  

 

Tabulka 4.4.1.:  Mediány měsíčních hrubých mezd (v Kč/měsíc), mzdová a platová sféra, kraje ČR,  

                                2017 

Kraje 
 

Medián mezd           Průměrná mzda           

Celkem  
 

muži 
 

ženy 
 

celkem 
 

muži 
 

ženy 
 

Hl. m. Praha 31 878  34 722  29 648  39 782  44 473  34 304  

Středočeský 27 709  30 428  24 522  31 457  35 059  26 776  

Jihočeský 25 457  27 581  23 053  28 093  30 778  24 942  

Plzeňský 27 879  30 351  25 222  30 700  33 683  26 927  

Karlovarský 24 832  26 987  22 618  26 999  29 452  24 552  

Ústecký 25 639  27 559  23 503  28 369  30 989  25 388  

Liberecký 26 752  28 690  24 586  29 121  31 984  25 701  

Královéhradecký 25 865  27 611  23 601  28 580  31 063  25 185  

Pardubický 25 507  27 487  23 240  28 006  30 383  24 630  

Vysočina 25 783  28 106  22 680  28 568  31 944  24 591  

Jihomoravský 26 559  28 645  24 034  30 311  33 422  26 240  

Olomoucký 24 956  26 639  22 652  27 486  29 692  24 723  

Zlínský 24 814  27 271  22 091  27 565  30 489  23 900  

Moravskoslezský 25 534  27 744  22 984  27 991  30 628  24 804  
Zdroj: https://vdb.czso.cz 

 

Lze říci, že v průmyslu je hrubá měsíční mzda srovnatelná s průměrem celé České republiky. 

Stavebnictví a Velkoobchod a maloobchod, opravy je podstatně nižší.  Doprava a skladování je na 

dobré úrovni. 

 

Ve mzdové sféře byl evidován nárůst mediánu hrubých měsíčních mezd u všech hlavních tříd CZ-ISCO. 

Nejvyšší mediánovou hrubou měsíční mzdu měli zákonodárci a řídící pracovníci, jejichž medián 

hrubých měsíčních mezd dosáhl 37 751 Kč v roce 2015. Mzdy těmto pracovníkům vzrostly o 4 % 

oproti roku 2013. Mzdy „specialistů“, kteří měli druhé nejvyšší mediány hrubých měsíčních mezd po 
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celé sledované období, vzrostly o 5,3 % na 32 806 Kč. Mzdy vzrostly i „technickým a odborným 

pracovníkům“ o 5,7 % na 25 527 Kč v roce 2015.   

Nejméně mzdy vzrostly „pracovníkům ve službách a prodeji“, kteří byli i nejhůře placenou hlavní 

třídou (nárůst o 3,7 % oproti roku 2013 na 20 160 Kč/měsíc v roce 2015). Nejvíce mzdy narostly 

„pomocným a nekvalifikovaným pracovníkům, a to o 19,2 % na 16 698 Kč/měsíc v roce 2015. Druhý 

nejvyšší nárůst mediánové hrubé měsíční mzdy měli řemeslníci a montéři – 8,2 % a dále „obsluha 

strojů a zařízení, montéři“ (7,6 %). Přičemž tyto dvě hlavní třídy zaměstnání mají obdobnou úroveň 

průměrné mzdy.   

Vyjma výše hrubých měsíčních mezd docházelo i ke změnám struktury zaměstnanosti podle 

vykonávaného zaměstnání, které jsou ovlivňovány změnami v sektorové struktuře zaměstnanosti. Po 

celé sledované období měla „obsluha strojů a zařízení, montéři“ nejvyšší počet zaměstnanců 

přepočtený na placené měsíce podle hlavních tříd CZ-ISCO a navíc je u ní evidován nárůst o 4,7 % 

oproti roku 2013 na 42,9 tisíc. Druhou nejpočetnější hlavní třídu představovali „techničtí a odborní 

pracovníci“ (38,6 tis. zaměstnanců v roce 2015, tj. nárůst o 0,3 %). Třetí nejpočetnější skupinou byli 

„řemeslníci a opraváři“, jejich počet čítal 28,3 tis. v roce 2015, což představuje snížení o 14,7 % oproti 

roku 2013.   

 

IV. 5 Cizinci na trhu práce 

Tabulka 4.5.1.: Cizinci v ČR podle regionu soudržnosti, kraje a okresu v letech 2011 – 2018 

(stav k 31.12.) 

kraj 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ústecký 
kraj 

(NUTS3) 
30 607  30 461  31 520  31 878  32 612  33 593  34957 37 017 

 

Zdroj: https://vdb.czso.cz 

 

Tabulka 4.5.2.:  Nejčastější státní občanství cizinců podle regionu soudržnosti, kraje a okresu 

v letech 2011 – 2018 (stav k 31.12.) 

  

Období  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ukrajina 5 832  5 018  4 630  4 448  4 393  4 463  4844 5662 

Slovensko 3667 3751 3993 4169 4428 4783 5013 5182 

Vietnam 8221 8102 8197 8042 7923 7819 7949 7974 

Rusko 1791 1700 1617 1528 1545 1492 1492 1484 
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Zdroj: https://vdb.czso.cz 

Po vstupu ČR do EU se zahraniční občané rozdělili do 2 základních kategorií, a to na občany 

evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, kteří mají volný přístup na český trh práce 

bez nutnosti povolení k zaměstnání, a ostatní cizince, tj. občany „třetích zemí“, kteří i nadále musí 

žádat o povolení k zaměstnání, pokud nesplňují některou ze zákonem povolených výjimek. Změnou 

zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a zákona 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, došlo ke změně vyřizování žádostí o povolení pobytu a práci pro státní příslušníky 

třetích zemí. Agendu vydávání povolení zaměstnání převzal od účinnosti zákona č. 101/2014 Sb., tj. 

od 24.7.2014, OAMP MV ČR. ÚP ČR tak ubyl počet povolení k zaměstnání a prodlužování povolení 

k zaměstnání. V roce 2017 pracovalo v Ústeckém kraji celkem 13 200 cizích státních příslušníků, což 

představuje proti roku 2011 nárůst o 94 %. Trend v nárůstu počtu cizích státních příslušníků 

pokračoval i v roce 2018. 

Tabulka 4.5.3.: Zaměstnaní cizinci podle kategorií 

Zaměstnaní cizinci 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

zaměstnaní s pracovním povolením 1179 1348 760 386 129 122 570 2248 

cizinci z třetích zemí 1436 1268 1655 1971 2182 2664 3545 4470 

Občané EU, EHP a Švýcarska 3665 3510 4125 4427 4753 6768 8049 8821 

Zelené karty 15 22 31 29 19 9 0 0 

Modré karty  0 0 0 0 0 0 3 4 

Zaměstnanecké karty     261 378 1033 2416 

celkem 6834 7108 6571 6213 7234 9941 13200 17959 

Zdroj: https://vdb.czso.cz 

IV. 6 Nezaměstnanost 

Ve struktuře pracovní síly Ústeckého kraje došlo ve sledovaném období k poklesu podílu 

nezaměstnaných obyvatel, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let k 

obyvatelstvu stejného věku ve sledovaném období klesal z hodnoty 11,5 % v roce 2013 na 8,9 % v 

roce 2015 (tabulka 20). Pokles je patrný u všech okresů Ústeckého kraje. Nejvýraznější snížení (tj. ca 

27 %) sledujeme v okrese Teplice (o 2,8 p.b.) a dále pak v okrese Louny (o 2,9 p.b.). Naopak okresy 

Most, Ústí nad Labem a Chomutov vykázaly nejnižší snížení – o ca 18 %. Právě okresy Most, Ústí nad 

Labem a Chomutov dosahují nejvyšších hodnot ukazatele v porovnání s ostatními okresy kraje a mají 

vyšší podíl nezaměstnaných než celokrajský průměr, a to ve všech sledovaných letech. Nejnižší podíl 

nezaměstnaných hlásily ve všech sledovaných letech okresy Litoměřice a Teplice.  

Nezaměstnanost v roce 2011 byla v Ústeckém kraji 10,5 % v roce 2018 5,0. Nezaměstnanost se tak 

snížila více jak o polovinu. Celorepublikový průměr je 3,1. Nejnižší nezaměstnanost je v Praze. 

Nezaměstnanost v roce 2019 stále klesá. 

Německo 4181 5132 6137 6846 7252 7598 7620 7549 

Polsko 1178 1129 1106 1102 1081 1076 1044 1050 

Celkem 24 870  24 832  25 680  26 135  26 622  27 231  27 962 28 901 
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Tabulka 4.6.1: Podíl nezaměstnaných osob celkem, okresy Ústeckého kraje, 2013–2018   

Kraj, okres  
Podíl nezaměstnaných osob (%)  

2013  2014  2015  2016 2017 2018 

Ústecký kraj  11,5  10,7  8,9  7,8 5,4 4,5 

Děčín  11,2  10,3  8,8  7,8 5,5 4,5 

Chomutov  11,9  11,0  9,4  8,2 5,9 5,0 

Litoměřice  9,8  9,2  7,3  6,3 4,0 3,6 

Louny  10,9  9,9  8,0  7,0 5,2 4,8 

Most  13,5  12,8  11,1  10,1 7,3 5,7 

Teplice  10,2  9,0  7,4  6,4 4,0 3,1 

Ústí nad Labem  12,7  12,5  10,4  8,6 5,9 5,0 

Pozn. Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let z 

celkového počtu obyvatel ve věku 15 až 64 let.  
Zdroj: Veřejná databáze Českého statistického úřadu   

 

IV. 7 Volná pracovní místa 

Volná pracovní místa jsou protipólem uchazečů o zaměstnání. Při poklesu jedné veličiny stoupá 

druhá, proto v předchozích letech docházelo ke zvyšování počtu nabízených volných pracovních 

míst na stávajících 14 980 na konci roku 2018, od zavedení stávajících krajů k 1.1.2001. Pokračuje 

tak vývoj započatý v předcházejících letech a je možné konstatovat, že od roku 2014 se počet 

nabízených volných pracovních míst ztrojnásobil. 

Z hlediska počtu nabízených pracovních míst převládají místa pro vyučené uchazeče a 

uchazeče se základním vzděláním.  

Tabulka 4.7.1: Uchazeči celkem 

Ústecký kraj 2014 2015 2016 2017 2018 

leden 67581,0 62 140,0  52 244,0  45 188,0  32 479,0 

únor 67025,0 61 284,0  52 367,0  44 624,0  32 147,0 

březen 66 951,0  59 574,0  51 237,0  42 556,0  30 880,0 

duben 64 820,0  56 940,0  49 979,0  40 377,0  29 481,0 

květen 62 960,0  55 073,0  48 520,0  38 364,0  28 147,0 

červen 61 845,0  53 678,0  47 412,0  36 723,0  27 324,0 

červenec 61 681,0  53 411,0  47 397,0  36 533,0  27 594,0 

srpen 60 779,0  52 511,0  46 819,0  35 303,0  27 427,0 

září 60 709,0  51 782,0  46 086,0  34 103,0  26 885,0 

říjen 60 018,0  50 655,0  44 742,0  32 184,0  25 666,0 

listopad 59 674,0  50 165,0  43 717,0  31 023,0  25 362,0 

prosinec 60 824,0  50 778,0  44 528,0  31 522,0  26 335,0 
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Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/download 

Tabulka 4.7.2.: Uchazeči o zaměstnání vzdělanostní struktura - roční průměr  

Ústecký kraj 

Vzdělanostní struktura 

bez neúplné zákl. nižší nižší str. str.odb.vzd. str. a str.odb. 

vzděl. zákl.vzděl. vzděl. stř.vzděl. odbor.vzd. s výuč.lis. bez mat. a v.l. 

A B C D E H J 

3976 594 13181 28 1323 11168 173 

  ÚSO ÚSO  s vyšší bakalář. VŠ doktor. 

 ÚSV s vyuč.a 
mat. 

mat.bez vyuč. odb.vzděl. vzděl.   vzděl. 

K L M N R T V 

715 1090 3871 135 337 758 26 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/download 

Tabulka 4.7.3.: Uchazeči podle zaměstnání -  roční průměr  

 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/download 

 

Tabulka 4.7.4: Struktura volných míst - Vzdělanostní struktura – roční průměr 2018 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/download 

 

     

 

     

 

Ústecký kraj 

Průměr 
2014 

Průměr 
2015 

Průměr 
2016 

Průměr 
2017 

Průměr 
2018 

62 026,0  54 832,0  47 921,0  37 375,0  28 310,0 

  

Struktura podle zaměstnání (CZ-ISCO) 
  
  
  

tř. 1 tř. 2 tř. 3 tř. 4 tř. 5 tř. 6  tř. 7  tř. 8  tř. 9 
 tř. 
0 

neuved. 

195,3  933,3  1 654  3 255,8  6 870,0  337  4 102  3 274  15 480  5,8  1 265,  

Ústecký kraj 

Vzdělanostní struktura 

bez neúplné zákl. nižší nižší str. str.odb.vzd. 
str. a 

str.odb.   

vzděl. zákl.vzděl. vzděl. stř.vzděl. odbor.vzd. s výuč.lis. 
bez mat. a 

v.l.  ÚSV 

A B C D E H J K 

214,0  22,3  4 216,8  282,3  565,0  2 693,9  22,8  315,5  

ÚSO ÚSO vyšší bakalář. VŠ doktor. 
neuvedeno s vyuč.a 

mat. 
s mat.bez 

vyuč. odb.vzděl. vzděl.   vzděl. 

L M N R T V   

205,8  524,6  77,3  43,0  504,0  7,9  0,0  0,0 
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Tabulka 4.7.5.: Struktura volných míst - struktura podle zaměstnání – roční průměr 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/download 

 

Tabulka 4.7.6.: Počet nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo  

Ústecký kraj 
2014 2015 2016 2017 2018 

17,4  9,1  5,8  2,9  1,8 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/download 

Tabulka 4.7.7: Počet nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo podle vzdělání (z ročních průměrů) 

Ústecký kraj 

Vzdělanostní struktura 

bez neúplné zákl. nižší nižší str. str.odb.vzd. str. a str.odb. 

vzděl. zákl.vzděl. vzděl. stř.vzděl. odbor.vzd. s výuč.lis. bez mat. a v.l. 

A B C D E H J 

18,6  26,6  3,1  0,1  2,3  4,1  7,6  

 ÚSV 
ÚSO ÚSO  s vyšší bakalář. VŠ doktor. 

s vyuč.a mat. mat.bez vyuč. odb.vzděl. vzděl.   vzděl. 

K L M N R T V 

2,3  5,3  7,4  1,8  7,8  1,5  3,2  

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/download 

Tabulka 4.5.8: Počty nabízených volných pracovních míst 

Volná pracovní místa  

rok 2014 2015 2016 2017 2018 

počet 3488 5598 7634 10808 14980 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/sz/download 

 

V. Nejvýznamnější zaměstnavatelé v kraji 

Na zastoupení velkých zaměstnavatelských subjektů v Ústeckém kraji se významnou měrou podílejí 
rozvojové a průmyslové zóny. V kraji je cca 110 firem, které mají více než 250 zaměstnanců, lze je 
tedy označit jako významné zaměstnavatele v kraji.  

Ústecký kraj 

 
  

 
Struktura podle CZ-ISCO 

  

tř. 1 tř. 2 tř. 3 tř. 4 tř. 5 tř. 6 
 

 tř. 7 
 tř. 
8 

 tř. 9  tř. 0 Suma 

46,7  771,3  747,4  404,6  1 259,3  53,8   2 507,6  
2 

708,8  
1 

195,8  
0,0  9 695 

Ústecký kraj 
2014 2015 2016 2017 2018 

17,4  9,1  5,8  2,9  1,8 

https://portal.mpsv.cz/sz/download
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Jedná se o zaměstnavatele v kategorii od 300 do 2 999 zaměstnanců. V daném výčtu ovšem chybí 

zaměstnavatelé s celorepublikovou působností, od kterých se nepodařilo získat informaci o počtu 

zaměstnanců na regionální úrovni (např. Česká pošta, Armáda ČR, Kaufland apod.).  

 
Ústecký kraj je kraj, kde je ekonomika výrazně zaměřena na průmyslová odvětví s významnou 
materiálovou náročností. Největší zastoupení v této oblasti má zpracovatelský průmysl. HDP v 
Ústeckém kraji má (na rozdíl od ostatních krajů) mírně rostoucí tendenci, i když v posledních třech 
letech se meziroční růst zmírnil.  
 

Mezi tři nejvýznamnější odvětví zpracovatelského průmyslu v Ústeckém kraji se řadí Těžba a 

dobývání, Výroba chemických látek a Výroba motorových vozidel. Ostatní tradiční i nová odvětví si 

udržují svůj podíl či jej mírně zvyšují. Výjimku tvoří výroba textilií, jejíž podíl na tržbách se v čase 

výrazně snižuje (oproti letům 2000-2002 o 50 %).  

 

V.I. Nejvýznamnější zaměstnavatelé v kraji 

Tabulka V. 1: 

Název 
zaměstnavatele 

Okres Odvětvový klastr Popis činnosti CZ-
NACE 

Počet zaměstnanců 

název číslo název číslo 2016 2017 2018 

Severočeské 
doly a.s. 

Chomutov Těžební 
průmysl 

2 Těžba a 
úprava  
černého a 
hnědého uhlí  

5 2500 a 
více 

2500 a 
více 

2500 a 
více 

UNIPETROL 
RPA, s.r.o. 

Most Chemický, 
farmaceutick
ý a rafinérský 
průmysl 

6 Výroba 
chemických 
látek a 
chemických 
přípravků 

20 2000-
2499 

2000 - 
2499 

2000 - 
2499 

AGC 
Automotive 
Czech a.s. 

Teplice Výroba 
pryžových, 
plastových a 
ostatních 
nekovových 
minerálních 
výrobků 

7 Výroba 
ostatních 
nekovových 
minerálních 
výrobků 

23 2000 - 
2499 

2500 a 
více 

2000 - 
2499 

AGC Flat Glass 
Czech  

Teplice Výroba 
pryžových, 
plastových a 
ostatních 
nekovových 
minerálních 

7 Výroba 
ostatních 
nekovových 
minerálních 
výrobků 

23 1000 -
1499 

500-
999 

1000 -
1499 
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výrobků 

Yanfeng Czechia 
Automotive 
Interior Systems 
s.r.o. 

Louny Výroba 
pryžových, 
plastových a 
ostatních 
nekovových 
minerálních 
výrobků 

7 Výroba 
pryžových a 
plastových 
výrobků 

22 500 -
999 

1000 -
1499 

500 -
999 

Personna 
International CZ 
s.r.o. 

Teplice Výroba kovů 
a 
kovodělných 
výrobků 

8 Výroba kov. 
Konstrukcí a 
kovodělných 
výrobků, 
kromě strojů 
a zařízení 

25 500 -
999 

500 -
999 

500 -
999 

Black & Decker 
(Czech), s.r.o. 

Ústí n. L. Výroba 
elektrických 
a  

optických 
přístrojů  

9 Výroba 
elektrických 
zařízení 

27 500 -
999 

1000-
1499 

500 -
999 

KOITO Czech, 
s.r.o. 

Louny Výroba 
elektrických 
a optických 
přístrojů  

9 Výroba 
elektrických 
zařízení 

27 500 -
999 

1000 -
1499 

500 -
999 

KS 
Kolbenschmidt 
Czech Republic, 
a.s. 

Ústí n. L. Výroba 
strojů a 
zařízení 

10 Výroba 
strojů a 
zařízení j.n. 

28 500 -
999 

500 -
999 

500 -
999 

Adient Czech 
Republic k.s., 
Roudnice 

Litoměřice Výroba 
dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel 
(kromě 
motocyklů), 
přívěsů a 
návěsů 

29 500 -
999 

500 -
999 

500 -
999 

Benteler 
Automotive 
Rumburk s.r.o. 

Děčín Výroba 
dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel 
(kromě 
motocyklů), 
přívěsů a 
návěsů 

29 1000 -
1499 

1000 -
1499 

1000 -
1499 
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Grammer CZ, 
s.r.o.  

Louny Výroba 
dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel 
(kromě 
motocyklů), 
přívěsů a 
návěsů 

29 500 -
999 

1000 -
1499 

500 -
999 

Magna 
Automotive (CZ) 
s.r.o. 

Chomutov Výroba 
dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel 
(kromě 
motocyklů), 
přívěsů a 
návěsů 

29 500 -
999 

500 -
999 

500 -
999 

Toyoda Gosei 
Czech, s.r.o. 

Chomutov Výroba 
dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel 
(kromě 
motocyklů), 
přívěsů a 
návěsů 

29 1000 -
1499 

1500-
1999 

1000 -
1499 

TRCZ s.r.o. Litoměřice Výroba 
dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel 
(kromě 
motocyklů), 
přívěsů a 
návěsů 

29 500 -
999 

1000-
1499 

500 -
999 

Krajské 
ředitelství 
policie 
Ústeckého kraje 

Ústí n. L. Veřejná 
správa a 
obrana 

27 Veřejná 
správa a 
obrana, 
povinné 
sociální 
zabezpečení 

84 2500 a 
více 

2500 a 
více 

2500 a 
více 

Úřad práce 
České republiky 

Ústí n. L. Veřejná 
správa a 
obrana 

27 Veřejná 
správa a 
obrana, 
povinné 
sociální 
zabezpečení 

84 1500 - 
1999 

1500 - 
1999 

1500 - 
1999 

Univerzita Jana 
Evangelisty 
Purkyně v Ústí 
nad Labem 

Ústí n. L. Vzdělávání 28 Vzdělávání 85 1000 - 
1499 

500-
999 

1000 - 
1499 



  50  

  

 

Krajská 
zdravotní,  a.s. 

Ústí n. L. Zdravotní a 
sociální péče 

29 Zdravotní 
péče 

86 2500 a 
více 

2500 a 
více 

2500 a 
více 

Nemocnice 
Litoměřice 

Litoměřice Zdravotní a 
sociální péče 

29 Zdravotní 
péče 

86 500 - 
999 

500 - 
999 

500 - 
999 

Zdroj ÚP ČR, vlastní zpracování 
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klastr počet 

 

 
 

          
Těžební průmysl 1 

 

          Chemický, farmaceutický a rafinérský 
průmysl 

1 

           Výroba pryžových, plastových a ostatních 
nekovových minerálních výrobků 

3 

           
Výroba kovů a kovodělných výrobků 1 

           
Výroba elektrických a optických přístrojů  2 

           
Výroba strojů a zařízení 1 

           
Výroba dopravních prostředků 6 

           
Veřejná správa a obrana 2 

           
Vzdělávání 1 

           
Zdravotní a sociální péče 2 

           

             
okres počet 

 

          
Děčín 1 

           
Chomutov 3 

           
Litoměřice 3 

           
Louny 2 

           
Most 1 

           
Teplice 4 

           
Ústí nad Labem 6 

           

             

5%
5%

15%

5%

10%

5%
30%

10%

5%

10%

Odvětvová struktura zaměstnanosti u 
TOP 20 zaměstnavatelů v Ústeckém 

kraji

Těžební průmysl

Chemický, farmaceutický a rafinérský průmysl

Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků

Výroba kovů a kovodělných výrobků

Výroba elektrických a optických přístrojů

Výroba strojů a zařízení

Výroba dopravních prostředků

Veřejná správa a obrana

Vzdělávání

Zdravotní a sociální péče

5%

15%

15%

10%

5%

20%

30%

Koncentrace TOP 20 zaměstnavatelů
v Ústeckém kraji do okresů

Děčín

Chomutov

Litoměřice

Louny

Most

Teplice

Ústí nad Labem
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TOP 20 firem v Ústeckém kraji – podle počtu zaměstnanců 

 1. Krajská zdravotní a.s. CZ NACE č. 86 – zdravotní péče (2500 a více zaměstnanců)  

Společnost Krajská zdravotní vznikla 1. 9. 2007 transformací pěti okresních nemocnic do jednoho 

celku. Nemocnice tvoří páteřní síť zdravotnických zařízení pro Ústecký kraj. Nově zřízené centrum 

Ergodiagnostiky – Chomutov, Ústí nad Labem. Krajská zdravotní navýšila mzdové tarify v roce 2018 

o 10%. 

2. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje CZ NACE  č. 84 – veřejná správa   (2500 a více 

zaměstnanců) Organizační složka státu, zabývající se organizací a koordinací opatření v oblasti 

veřejného pořádku . 

3. Severočeské doly a.s.   CZ NASE č. 52 – těžba a úprava hnědého uhlí  (2000 - 2999 zaměstnanců) 

Firma se zabývá především těžbou a zpracováním hnědého uhlí, působí v okresech Chomutov a 

Teplice. 

 4. AGC Automotive Czech a.s.  CZ NACE č. 23 – Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

(2000 - 2999 zaměstnanců) Firma je největším celosvětovým výrobcem skel pro automobilový 

průmysl, zvyšování produkce je kryto především používáním nejnovějších technologií. 

 5. UNIPETROL RPA, s.r.o.  CZ NACE č.   20 – Výroba chemických látek a chemických přípravků (2000 

- 2999 zaměstnanců) Firma je předním českým výrobcem v oblasti rafinérských, petrochemických a 

agrochemických surovin, na trh dodává především motorová paliva, topné oleje a asfalty.  

 6. Úřad práce České republiky CZ NACE č. 84 – veřejná správa (1000 - 1499 zaměstnanců). ÚP ČR je 

správním úřadem s celostátní působností, realizuje s e aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. 

 7. Toyoda Gosei Czech, s.r.o. CZ NACE č. 29 – výroba ostatních dílů pro automobily (1500 - 1999 

zaměstnanců). Firma vyrábí plastové, polyuretanové a pryžové komponenty do automobilů, jako 

jsou airbagy, těsnění karoserií či součásti brzdících systémů. 

8. KOITO Czech, s.r.o. CZ NACE č. 27 – výroba elektrických zařízení   (1000 - 1499 zaměstnanců) 

Firma vyrábí světlomety pro automobily, lodě a železnici a patří mez největší světové výrobce v 

tomto oboru.  

9. Benteler Automotive Rumburk s.r.o.  CZ NACE č. 29 – výroba ostatních dílů pro automobily (1000 

- 1499 zaměstnanců) Firma vyrábí kovové komponenty automobilových podvozků.  

10. AGC Flat Glass Czech a.s. CZ NACE č. 23 – Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků  

(1000 - 1499 zaměstnanců) Firma vyrábí ploché sklo pro stavebnictví a průmysl s různými povlaky a 

určením (akustická, termoizolační, ohýbaná, bezpečnostní, dvojskla, matovaná, smaltovaná apod.).  

11. Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem CZ NACE č.    85 – vzdělávání    (1000 - 1499 

zaměstnanců) Univerzita nabízí rozsáhlou škálu studijních programů a oborů mimo právní a 

lékařské vědy. 
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12.  Black & Decker (Czech), s.r.o.   CZ NACE č. 27 – výroba elektrických zařízení (1000 - 1499 

zaměstnanců). Firma je největším výrobcem ručního elektrického nářadí a příslušenství na světě. 

 13. Yangfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o. CZ NACE č. 22 – výroba pryžových a 

plastových výrobků (1000 - 1499 zaměstnanců) Firma je celosvětovým výrobcem automobilových 

interiérů, jako jsou dveřní panely, přístrojové desky, panely řadicích pák a podobně. 

 14. KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. CZ NACE č. 28 – výroba strojů a zařízení (500 - 999 

zaměstnanců).  

15. TRCZ s.r.o.  CZ NACE č. 29 – výroba ostatních dílů pro automobily (1000 - 1499 zaměstnanců) 

Současný výrobní sortiment tvoří především multifunkční ovladače, bezpečnostní pásy a další 

komponenty sloužící k zajištění aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidlech. 

16. Personna International, s.r.o. CZ NACE č. 25 (500-999) - Výroba jednorázových holicích 

strojků, holítek. 

17. Nemocnice Litoměřice CZ NACE č. 86 - (500-999) 

18. Grammer CZ s.r.o.  CZ NACE č. 29 – výroba ostatních dílů pro automobily (1000 - 1499 

zaměstnanců). Firma expanduje na celosvětovém trhu v oblasti výroby sedaček do kamionů, vlaků 

a pro oblast Offroad.  Do jejího portfolia patří mimo jiné výroba hlavových a loketních opěrek pro 

celosvětově významné automobilky.  

 19. Adient Czech Republic k. s. Roudnice CZ NACE č. 29 – výroba ostatních dílů pro automobily 

(500 - 999 zaměstnanců). Firma se především věnuje šití autopotahů, pěnových výplní sedaček a 

kompletací autosedaček. 

 20. Magna Automotive, s. r.o. CZ NACE č. 29 - výroba ostatních dílů pro automobily (500-999). 

  

V. II. Nejvýznamnější zaměstnavatelé v okresech Ústeckého kraje   

 

Děčín: 
 

Nejsevernější část Ústeckého kraje tvoří okres Děčín, který leží u hranic s Německem. Okres je 
regionálně rozdělen na severní a jižní část, přičemž severní část tvoří Šluknovský výběžek a jižní část 
okresu tvoří samotný Děčín a jeho přilehlá města a obce. Díky blízkosti hranic se daří okresu 
především v oblasti turistiky a pohostinství. Velkým lákadlem je pro turisty Národní park České 
Švýcarsko, který se na území okresu Děčín rozprostírá. 
Na druhou stranu právě ona blízkost způsobuje odliv zaměstnanců, které láká vyšší finanční 
ohodnocení, jenž v okresu Děčín nemají možnost získat. Jedná se o odliv jak specialistů (zdravotníci, 
elektrikáři, svářeči, zámečníci apod.), tak i personálu v oblasti gastronomie a služeb (kuchaři, číšníci, 
recepční, uklízečky apod.).  
Pro okres Děčín byly a jsou tradičními obory textilní a strojírenský průmysl. Oba obory mají velký 
potenciál rozvoje. Textilní průmysl byl v posledních letech sice v útlumu, ale nyní se oboru opět 
začíná dařit. V okresu Děčín jsou významní zaměstnavatelé, kteří se zabývají zpracováním hliníku, 
zinku, mědi, výrobou komponentů pro automobilový průmysl, kabelů nebo kryogenních zásobníků. 
Firmy se ve většině případů rozrůstají. V okrese je jediná průmyslová zóna v Rumburku, kde je nyní již 
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největší firma v okrese. V posledních dvou letech se však potýkají s nedostatkem kvalitní pracovní síly 
a jejím nalezením. Nedostatek pracovních sil zapříčiňuje nárůst zájmu zaměstnavatelů o 
zaměstnávání cizinců a to především ze třetích zemí. 
 
 

Tabulka V. 2.1: 
 

Název 
zaměstnavatele 

Okres Odvětvový klastr Popis činnosti CZ-
NACE 

Velikost 
kategorie 
(počet 
zaměstnanců) 

název číslo název číslo 

STAP, a.s. Děčín Textilní, oděvní a 
kožedělný průmysl 

4 Výroba textilií 13 0 - 499 

DS Smith 
Packaging Česká 
republika, s.r.o. 

Děčín Dřevozpracující, 
papírenský a 
tiskárenský 
průmysl 

5 Výroba papíru 
a výrobků z 
papíru 

17 0 - 499 

Constellium 
Extrusions Děčín 
s.r.o. 

Děčín Výroba pryžových, 
plastových a 
ostatních 
nekovových 
minerálních 
výrobků 

7 Výroba 
pryžových a 
plastových 
výrobků 

22 500 - 999 

Chart Ferox a.s. Děčín Výroba kovů a 
kovodělných 
výrobků 

8 Výroba 
kovových 
konstrukcí a 
kovodělných 
výrobků, kromě 
strojů a zařízení 

25 500 - 999 

EWM HIGHTEC 
WELDING s.r.o.  

Děčín Výroba 
elektrických a 
optických přístrojů  

9 Výroba 
elektrických 
zařízení 

27 0 - 499 

LUKRAM s.r.o. Děčín Výroba 
elektrických a 
optických přístrojů  

9 Výroba 
elektrických 
zařízení 

27 0 - 499 

TOS VARNSDORF 
a.s. 

Děčín Výroba strojů a 
zařízení  

10 Výroba strojů a 
zařízení j.n. 

28 500 - 999 

Benteler 
Automotive 
Rumburk s.r.o. 

Děčín Výroba 
dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel (kromě 
motocyklů), 
přívěsů a 
návěsů 

29 1000 - 1499 

ČEZ Distribuce, a. 
s. 

Děčín Dodávka elektřiny, 
plynu páry a 
klimatického 
vzduchu 

13 Výroba a 
rozvod 
elektřiny, 
plynu, tepla a 
klimat. 
Vzduchu 

35 500 - 999 
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Statutární město 
Děčín 

Děčín Veřejná správa a 
obrana 

27 Veřejná správa 
a obrana, 
povinné 
sociální 
zabezpečení 

84 0 - 499 

Zdroj ÚP ČR, vlastní zpracování 
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klastr počet 

 

 
 

          
Textilní, oděvní a kožedělný průmysl 1 

 

          Dřevozpracující, papírenský a 
tiskárenský průmysl 

1 

           Výroba pryžových, plastových a 
ostatních nekovových minerálních 
výrobků 

1 

           
Výroba kovů a kovodělných výrobků 1 

           
Výroba elektrických a optických přístrojů  2 

           
Výroba strojů a zařízení  1 

           
Výroba dopravních prostředků 1 

           Dodávka elektřiny, plynu, páry a 
klimatického vzduchu 

1 

           
Veřejná správa a obrana 1 

           

             
obec počet 

 

          
Děčín 4 

           
Horní Podluží 1 

           
Jílové u Děčína 1 

           
Jiříkov 1 

           
Rumburk 1 

           
Varnsdorf 1 

           
Vilémov 1 

           

             

10%

10%

10%

10%

20%

10%

10%

10%

10%

Odvětvová struktura zaměstnanosti u 
TOP 10 zaměstnavatelů v okrese Děčín

Textilní, oděvní a kožedělný
průmysl

Dřevozpracující, papírenský
a tiskárenský průmysl

Výroba pryžových,
plastových a ostatních
nekovových minerálních
výrobků
Výroba kovů a kovodělných
výrobků

Výroba elektrických a
optických přístrojů

Výroba strojů a zařízení

40%

10%10%

10%

10%

10%

10%

Koncentrace TOP 10 zaměstnavatelů
v okresu Děčín do měst a obcí

Děčín

Horní Podluží

Jílové u
Děčína

Jiříkov

Rumburk

Varnsdorf

Vilémov
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Chomutov: 

 

Okres Chomutov zasahuje do pánevní oblasti, kde je typická koncentrace průmyslu 
s vysokou hustotou osídlení a městskými aglomeracemi, se specializací zejména na těžbu hnědého 
uhlí, energetiku, strojírenství, výrobu pro automobilový průmysl, chemický průmysl, zpracování 
plastů, dřeva a stavebnictví. Velký vliv na vznik nových firem bylo vybudování průmyslových zón 
v Klášterci nad Ohří a Kadani, kde vyrostly nové firmy. 
 
 

Tabulka V. 2.2: 
 

Název 
zaměstnavatele 

Okres Odvětvový klastr Popis činnosti CZ-
NACE 

Velikost 
kategorie 
(počet 
zaměstnanců) 

název číslo název číslo 

Severočeské doly 
a.s. 

Chomutov Těžební 
průmysl 

2 Těžba a úprava  
černého a 
hnědého uhlí  

5 1000 - 1499 

Hunter Douglas 
Kadaň s.r.o. 

Chomutov Výroba kovů a 
kovodělných 
výrobků 

8 Výroba kov. 
Konstrukcí a 
kovodělných 
výrobků, 
kromě strojů a 
zařízení 

25 500 - 999 

SANDVIK 
CHOMUTOV 
PRECISION TUBES 
spol. s r.o. 

Chomutov Výroba kovů a 
kovodělných 
výrobků 

8 Výroba 
základních 
kovů, hutní 
zpracování 
kovů, slévár. 

24 500 - 999 

DONALDSON 
CZECH REPUBLIC 
s.r.o. 

Chomutov Výroba strojů a 
zařízení 

10 Výroba strojů a 
zařízení j.n. 

28 500 - 999 

Parker Hannifin 
Industrial s.r.o. 

Chomutov Výroba strojů a 
zařízení 

10 Výroba strojů a 
zařízení j.n. 

28 500 - 999 

BOS Automotive 
Products CZ s.r.o.  

Chomutov Výroba 
dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel (kromě 
motocyklů), 
přívěsů a 
návěsů 

29 500 - 999 

Eaton Industries 
s.r.o. 

Chomutov Výroba 
dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel (kromě 
motocyklů), 
přívěsů a 
návěsů 

29 500 - 999 

Magna 
Automotive (CZ) 
s.r.o. 

Chomutov Výroba 
dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel (kromě 
motocyklů), 

29 500 - 999 
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přívěsů a 
návěsů 

Toyoda Gosei 
Czech, s.r.o. 

Chomutov Výroba 
dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel (kromě 
motocyklů), 
přívěsů a 
návěsů 

29 1000 - 1499 

Statutární město 
Chomutov 

Chomutov Veřejná správa 
a obrana 

27 Veřejná správa 
a obrana, 
povinné 
sociální 
zabezpečení 

84 500 - 999 

Zdroj ÚP ČR, vlastní zpracování 
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klastr počet 

 
 

 

          
Těžební průmysl 1 

           
Výroba kovů a kovodělných výrobků 2 

           
Výroba strojů a zařízení 2 

           
Výroba dopravních prostředků 4 

           
Veřejná správa a obrana 1 

           
    

           
    

           

             
obec počet 

 

          
Chomutov 6 

           
Kadaň 1 

           
Klášterec nad Ohří 3 

           

             

             

             

             

 

 

 

Litoměřice: 

 

Okres Litoměřice patří mezi průmyslově-zemědělskou oblast se zemědělskou specializací na 
ovocnářství, zelinářství, vinařství, chmelařství (nejvyšší podíl soukromě hospodařících rolníků v kraji). 
V posledních 20 letech došlo k  výraznému poklesu zaměstnanosti v zemědělství jako tradičním 
odvětví v regionu. K nárůstu pracovních míst v zemědělství dochází hlavně v období sezonních prací 
(jaro až léto). Pracovní příležitosti v současnosti poskytuje především průmysl. V okresu Litoměřice je 
průmysl zastoupen chemickou (Lovosice), papírenskou, strojírenskou (Štětí), automobilovou 

10%

20%

20%

40%

10%

Odvětvová struktura zaměstnanosti u 
TOP 10 zaměstnavatelů v okrese 

Chomutov

Těžební průmysl

Výroba kovů a
kovodělných výrobků

Výroba strojů a zařízení

Výroba dopravních
prostředků

Veřejná správa a obrana

60%

10%

30%

Koncentrace TOP 10 zaměstnavatelů
v okresu Chomutov do měst a obcí

Chomutov

Kadaň

Klášterec nad
Ohří
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(Lovosice, Roudnice nad Labem) a potravinářskou výrobou. Výhodou regionu je blízkost Prahy a 
dálnice D8, vedoucí regionem. Pro mnoho lidí je to díky lepší dostupnosti příležitost hledat práci i v 
SRN. V poslední době se již velmi výrazně projevuje absolutní nedostatek lidí s technickým 
zaměřením. Problém je i při obsazování pozic, které nevyžadují kvalifikaci, ale pouze základní 
vzdělání. Zaměstnavatelé začínají častěji zaměstnávat cizince, postupně navyšují mzdy a mění 
strategie při získávání zaměstnanců (např. náborové příspěvky, odměna za doporučení apod.)  
 
Tabulka V. 2.3: 

Název 
zaměstnavatele 

Okres Odvětvový klastr Popis činnosti CZ-NACE Velikost 
kategorie 
(počet 
zaměstnanců) 

název číslo název číslo 

Mondelez CR 
Biscuit Production, 
s.r.o. 

Litoměřice Potravinářský a 
tabákový průmysl 

3 Výroba 
potravinářských 
výrobků 

10 0 - 499 

Schoeller Křešice 
s.r.o. 

Litoměřice Textilní, oděvní a 
kožedělný průmysl 

4 Výroba textilií 13 0 - 499 

Mondi Štětí a.s. Litoměřice Dřevozpracující, 
papírenský a 
tiskárenský 
průmysl 

5 Výroba papíru a 
výrobků z papíru 

17 500 - 999 

Glanzstoff-
Bohemia s.r.o. 

Litoměřice Chemický, 
farmaceutický a 
rafinérský průmysl 

6 Výroba 
chemických látek a 
chemických 
přípravků 

20 500 - 999 

Lovochemie a.s. Litoměřice Chemický, 
farmaceutický a 
rafinérský průmysl 

6 Výroba 
chemických látek a 
chemických 
přípravků 

20 500 - 999 

Adient Czech 
Republic k.s., 
Roudnice 

Litoměřice Výroba dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel (kromě 
motocyklů), 
přívěsů a návěsů 

29 500 - 999 

TRCZ s.r.o. Litoměřice Výroba dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel (kromě 
motocyklů), 
přívěsů a návěsů 

29 500 - 999 

Chládek & Tintěra 
a.s. 

Litoměřice Stavebnictví 15 Inženýrské 
stavebnictví  

42 500 - 999 

Nemocnice 
Litoměřice 

Litoměřice Zdravotní a 
sociální péče 

29 Zdravotní péče 86 500 - 999 

Psychiatrická 
nemocnice Horní 
Beřkovice 

Litoměřice Zdravotní a 
sociální péče 

29 Zdravotní péče 86 500 - 999 

Zdroj ÚP ČR, vlastní zpracování 
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klastr počet 

 

 
 

 

 

        Potravinářský a tabákový průmysl 1 

           Textilní, oděvní a kožedělný průmysl 1 

           Dřevozpracující, papírenský a tiskárenský 

průmysl 
1 

           Výroba kovů a kovodělných výrobků 1 

           Chemický, farmaceutický a rafinérský průmysl 2 

           Stavebnictví 1 

           Zdravotní a sociální péče 2 

               

 

 

             

            Obec  počet 

           
Horní Beřkovice 1 

           Křešice 1 

           Litoměřice 1 

           Lovosice 4 

           Roudnice 1 

           Štětí 1 

            

Louny: 

 

Okres Louny je původně oblastí s rozvinutým zemědělstvím. Jedná se o poměrně rozsáhlý region 

Lounska, Žatecka a Podbořanska. Dřívější zpracovatelský a potravinářský průmysl se mění na průmysl 

dodávající komponenty pro automobilový průmysl a zpracování plastů. Okres Louny eviduje celkem 

14 zaměstnavatelů s počtem nad 250 zaměstnanců.  

11%

11%

11%

11%

23%

11%

22%

Odvětvová struktura zaměstnanosti u 
TOP 10 zaměstnavatelů v okrese 

Litoměřice
Potravinářský a tabákový
průmysl

Textilní, oděvní a
kožedělný průmysl

Dřevozpracující,
papírenský a tiskárenský
průmysl

Výroba kovů a
kovodělných výrobků

Chemický, farmaceutický
a rafinérský průmysl

Stavebnictví

Zdravotní a sociální péče

11%

11%

11%

45%

11%

11%

Koncentrace TOP 10 zaměstnavatelů
v okresu Litoměřice do měst a obcí

Horní
Beřkovice

Křešice

Litoměřice

Lovosice

Roudnice

Štětí
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Tabulka V. 2.4: 
 

Název 
zaměstnavatele 

Okres Odvětvový klastr Popis činnosti CZ-NACE Velikost 
kategorie 
(počet 
zaměstnanců) 

název číslo název číslo 

Yanfeng Czechia 
Automotive 
Interior Systems 
s.r.o. 

Louny Výroba 
pryžových, 
plastových a 
ostatních 
nekovových 
minerálních 
výrobků 

7 Výroba pryžových 
a plastových 
výrobků 

22 500 - 999 

KOITO Czech, 
s.r.o. 

Louny Výroba 
elektrických a 
optických 
přístrojů  

9 Výroba 
elektrických 
zařízení 

27 1000 - 1499 

Aisan Industry 
Czech, s.r.o. 

Louny Výroba strojů 
a zařízení 

10 Výroba strojů a 
zařízení j.n. 

28 500 - 999 

FUJIKOKI Czech, 
s.r.o. 

Louny Výroba strojů 
a zařízení 

10 Výroba strojů a 
zařízení j.n. 

28 0 - 500 

FTE Automotive 
Czechia s.r.o. 

Louny Výroba 
dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel (kromě 
motocyklů), 
přívěsů a návěsů 

29 500 - 999 

Gestamp Louny 
s.r.o. 

Louny Výroba 
dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel (kromě 
motocyklů), 
přívěsů a návěsů 

29 500 - 999 

Grammer CZ, 
s.r.o.  

Louny Výroba 
dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel (kromě 
motocyklů), 
přívěsů a návěsů 

29 500 - 999 

HEAVY 
MACHINERY 
SERVICES a.s. 

Louny Výroba 
dopravních 
prostředků 

11 Výroba ostatních 
dopravních 
prostředků a 
zařízení 

30 0 - 500 

HP - Pelzer, s.r.o. - 
odštěpný závod 
Žatec 

Louny Výroba 
dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových 
vozidel (kromě 
motocyklů), 
přívěsů a návěsů 

29 500 - 999 

T-Mobile Česká 
republika, a.s. 

Louny Informační 
technologie a 
činnosti 

21 Telekomunikační 
činnost 

61 0 - 500 

Zdroj ÚP ČR, vlastní zpracování 
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Most: 
 
Okres Most je druhým nejmenším okresem v kraji, je rozdělen na Litvínovsko 
a Mostecko. Zasahuje do pánevní oblasti, která je typická koncentrací průmyslu s vysokou hustotou 
osídlení a většími městy. Hospodářství se specializuje na dobývání nerostů, zejména hnědého uhlí, 
energetiku, strojírenství a chemickou výrobu. Evidováno je zde 
22 zaměstnavatelů s více než 250 zaměstnanci, přičemž někteří z nich se zabývají těžbou, ale většina 
zaměstnavatelů se zabývá výrobou z kovu, hliníku, výrobou dílů a příslušenství 
pro motorová vozidla, měřících, zkušebních a navigačních přístrojů. 
 
 

klastr počet 

 

 
 

          Výroba pryžových, plastových a ostatních 
nekovových minerálních výrobků 

1 

           
Výroba elektrických a optických přístrojů  1 

           
Výroba strojů a zařízení 2 

           
Výroba dopravních prostředků 5 

           Chemický, farmaceutický a rafinérský 
průmysl 

2 

           
Informační technologie a činnosti 1 

           
    

    

 

      
    

           
    

           
    

           

obec počet 

           
Louny 4 

           
Podbořany 5 

           
Žatec 1 

           

8%

8%

17%

42%

17%

8%

Odvětvová struktura zaměstnanosti u 
TOP 10 zaměstnavatelů v okrese 

Louny
Výroba pryžových,
plastových a ostatních
nekovových minerálních
výrobků
Výroba elektrických a
optických přístrojů

Výroba strojů a zařízení

Výroba dopravních
prostředků

Chemický, farmaceutický
a rafinérský průmysl

40%

50%

10%

Koncentrace TOP 10 zaměstnavatelů
v okresu Louny do měst a obcí

Louny

Podbořany

Žatec
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Tabulka V. 2.5: 
 

Název 
zaměstnavatele 

Okres Odvětvový klastr Popis činnosti CZ-NACE Velikost 
kategorie 
(počet 
zaměstnanců) 

název číslo název číslo 

Severní energetická 
a.s. 

Most Těžební průmysl 2 Těžba a úprava 
černého a hnědého 
uhlí 

5 500 - 999 

UNIPETROL RPA, 
s.r.o. 

Most Chemický, 
farmaceutický a 
rafinérský průmysl 

6 Výroba chemických 
látek a chemických 
přípravků 

20 2000 - 2499 

RAI MOST s.r.o. Most Výroba pryžových, 
plastových a 
ostatních 
nekovových 
minerálních 
výrobků 

7 Výroba pryžových a 
plastových výrobků 

22 0 - 499 

Nemak Czech 
Republic s.r.o. 

Most Výroba dopravních 
prostředků 

11 Výroba 
motorových vozidel 
(kromě motocyklů), 
přívěsů a návěsů 

29 0 - 499 

Bilfinger Industrial 
Services Czech s.r.o. 

Most Ostatní výroba, 
oprava a instalace 
strojů 

12 Ostatní 
zpracovatelský 
průmysl 

33 500 - 999 

Dopravní podnik 
měst Mostu a 
Litvínova, a.s. 

Most Doprava 17 Pozemní a potrubní 
doprava 

49 0 - 499 

Vršanská uhelná a.s. Most Skladová a pošta 18 Skladování a 
vedlejší činnost v 
dopravě 

52 500 - 999 

Coal Services a.s. Most Odborné činnosti 24 Činnost vedení 
podniků, 
poradenství v 
oblastí řízení 

70 500 - 999 

Statutární město 
Most 

Most Veřejná správa a 
obrana 

27 Veřejná správa a 
obrana, povinné 
sociální 
zabezpečení 

84 0 - 499 

Vězeňská služba 
České republiky 

Most Veřejná správa a 
obrana 

27 Veřejná správa a 
obrana, povinné 
sociální 
zabezpečení 

84 500 - 999 

Zdroj ÚP ČR, vlastní zpracování 
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klastr počet 

 

 
 

 

         Výroba pryžových, plastových a ostatních 
nekovových minerálních výrobků 

1 

           
Těžební průmysl 1 

           Chemický, farmaceutický a rafinérský 
průmysl 

1 

           
Ostatní výroba, oprava a instalace strojů  1 

           
Výroba dopravních prostředků 1 

           
Skladování a pošta 1 

           
Doprava 1 

           
Odborné činnosti  1 

           
Veřejná správa a obrana 2 

           
    

           

             
obec počet 

 

          
Litvínov 1 

           
Most 9 

           
    

           
    

           
    

           
    

           

             

10%

10%

10%

10%

10%10%

10%

10%

20%

Odvětvová struktura zaměstnanosti u 
TOP 10 zaměstnavatelů v okrese Most

Výroba pryžových,
plastových a ostatních
nekovových minerálních
výrobků
Těžební průmysl

Chemický, farmaceutický
a rafinérský průmysl

Ostatní výroba, oprava a
instalace strojů

Výroba dopravních
prostředků

Skladování a pošta

Doprava

Odborné činnosti

10%

90%

Koncentrace TOP 10 zaměstnavatelů
v okresu Most do měst a obcí

Litvínov

Most
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Teplice: 

 

Okres Teplice se rozkládá v centrální části Ústeckého kraje. Na jihozápadě sousedí s okresem Most, 

na východě s Ústím n. L., na jihovýchodě s okresem Litoměřice 

a na jihozápadě malou částí s okresem Louny. Prochází zde důležité železniční a silniční dopravní 

tepny vedoucí z Chomutova přes Most a Teplice do Ústí n. L. V silniční dopravě má prvořadou úlohu 

mezinárodní trasa E55 a nově zprovozněná dálnice D8. Vlivem transformačního procesu, započatého 

v roce 1991, došlo v oblasti hospodářství k značným změnám. Několik významných průmyslových 

podniků bylo uzavřeno a některé státní podniky byly rozprodány a v řadě dalších byla ukončena 

činnost. Okres je typický koncentrací průmyslu (sklářský průmysl, strojírenský, energetický, těžba 

nerostů). V posledních letech byla zcela zaplněna průmyslová zóna Krupka novými zaměstnavateli, i 

se zahraniční účastí. Lokalita nabízí dobré dopravní spojení Praha - Teplice - Drážďany 

a levnou pracovní sílu.  

Tabulka V. 2.6: 
 

Název 
zaměstnavatele 

Okres Odvětvový klastr Popis činnosti CZ-
NACE 

Velikost 
kategorie 
(počet 
zaměstnanců) 

název číslo název číslo 

AGC Automotive 
Czech a.s. 

Teplice Výroba 
pryžových, 
plastových a 
ostatních 
nekovových 
minerálních 
výrobků 

7 Výroba 
ostatních 
nekovových 
minerálních 
výrobků 

23 2000 - 2499 

AGC Flat Glass 
Czech  

Teplice Výroba 
pryžových, 
plastových a 
ostatních 
nekovových 
minerálních 
výrobků 

7 Výroba 
ostatních 
nekovových 
minerálních 
výrobků 

23 1000 - 1499 

Ideal Standard 
s.r.o. 

Teplice Výroba 
pryžových, 
plastových a 
ostatních 
nekovových 
materiálních 
výrobků 

7 Výroba 
ostatních 
nekovových 
minerálních 
výrobků 

23 500 - 999 

Personna 
International CZ 
s.r.o. 

Teplice Výroba kovů a 
kovodělných 
výrobků 

8 Výroba kov. 
Konstrukcí a 
kovodělných 
výrobků, kromě 
strojů a zařízení 

25 500 - 999 
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Auto-Kabel 
Krupka, s.r.o. 

Teplice Výroba 
elektrických 
zařízení 

9 Výroba 
elektrických a 
optických 
přístrojů 

27 500 - 999 

PRODECO, a.s. Teplice Ostatní výroba, 
oprava a 
instalace strojů 

12 Opravy a 
instalace stojů a 
zařízení 

33 500 - 999 

Revitrans, a.s. Teplice  Pozemní a 
potrubní 
doprava 

17 Doprava 49 500 - 999 

Správa a údržba 
silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková 
organizace 

Teplice Skladování a 
pošta 

18 Skladování a 
vedlejší činnost 
v dopravě 

52 500 - 999 

Krajská zdravotní, 
a.s. - Nemocnice 
Teplice 

Teplice Zdravotní a 
sociální péče 

29 Zdravotní péče 86 1000 -1499 

Lázně Teplice v 
Čechách a.s. 

Teplice Zdravotní a 
sociální péče 
 

29 Zdravotní péče 86 500 - 999 

Zdroj ÚP ČR, vlastní zpracování 

 



  68  

  

 

 

 

  

 

klastr počet 

 

 

 

 

          Výroba pryžových, plastových a ostatních 
nekovových minerálních výrobků 

1 

     

 

     
Výroba kovů a kovodělných výrobků 1 

           
Výroba elektrických a optických přístrojů  1 

           
Ostatní výroba, oprava a instalace strojů  1 

           
Doprava 1 

           
Skladování a pošta 1 

           
Zdravotní a sociální péče 2 

           
    

           
    

           
    

 

          

             
obec počet 

           
Dubí 1 

           
Bílina 3 

           
Krupka 2 

           
Teplice 4 

           
    

           
    

           
    

           

             

12%

12%

12%

13%13%

13%

25%

Odvětvová struktura zaměstnanosti u 
TOP 10 zaměstnavatelů v okrese 

Teplice Výroba pryžových, plastových
a ostatních nekovových
minerálních výrobků
Výroba kovů a kovodělných
výrobků

Výroba elektrických a optických
přístrojů

Ostatní výroba, oprava a
instalace strojů

Doprava

Skladování a pošta

Zdravotní a sociání péče

10%

30%

20%

40%

Koncentrace TOP 10 zaměstnavatelů
v okresu Teplice do měst a obcí

Dubí

Bílina

Krupka

Teplice
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Ústí nad Labem: 

 

Okres Ústí n. L. je průmyslovou oblastí s poměrně vysokou hustotou osídlení, 

kde převažuje rozmanitá průmyslová výroba (chemický, strojírenský, automobilový 

a potravinářský průmysl). Svou rozlohou patří okres k nejmenším i v rámci ČR a většina podniků je 

situována v centrální oblasti, tj. ve městech Ústí n. L., Trmice a Chabařovice.  

Tabulka V. 2.7: 

Název 
zaměstnavatele 

Okres Odvětvový klastr Popis činnosti CZ-NACE Velikost 
kategorie 
(počet 
zaměstnanců) 

název číslo název číslo  

Black & Decker 
(Czech), s.r.o. 

Ústí 
n. L. 

Výroba 
elektrických a 
optických přístrojů  

9 Výroba 
elektrických 
zařízení 

27 500 - 999 

KS Kolbenschmidt 
Czech Republic, 
a.s. 

Ústí 
n. L. 

Výroba strojů a 
zařízení 

10 Výroba strojů a 
zařízení j.n. 

28 500 - 999 

ČEZ, a.s. Ústí 
n. L. 

Dodávka elektřiny, 
plynu, páry a 
klimatického 
vzduchu 

13 Výroba a rozvod 
elektřiny, plynu 
tepla a 
klimatického 
vzduchu 

35 1000-1499 

ČD Cargo, a.s. Ústí 
n. L. 

Doprava 17 Pozemní a 
potrubní 
doprava 

49 1000 - 1499 

O2 Czech Republic 
a.s. 

Ústí 
n. L. 

Informační 
technologie a 
činnosti 

21 Telekomunikační 
činnosti 

61 500 - 999 

Hasičský 
záchranný sbor 
Ústeckého kraje 

Ústí 
n. L. 

Veřejná správa a 
obrana 

27 Veřejná správa a 
obrana, povinné 
sociální 
zabezpečení 

84 500 - 999 

Krajské ředitelství 
policie Ústeckého 
kraje 

Ústí 
n. L. 

Veřejná správa a 
obrana 

27 Veřejná správa a 
obrana, povinné 
sociální 
zabezpečení 

84 2500 a více 

Úřad práce České 
republiky 

Ústí 
n. l. 

Veřejná správa a 
obrana 

27 Veřejná správa a 
obrana, povinné 
sociální 
zabezpečení 

84 1500-1999 

Univerzita Jana 
Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad 
Labem 

Ústí 
n. L. 

Vzdělávání 28 Vzdělávání 85 1000 - 1499 

Krajská zdravotní, 
a.s. 

Ústí 
n. L. 

Zdravotní a 
sociální péče 

29 Zdravotní péče 86 2500 a více 
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Zdroj ÚP ČR, vlastní zpracování 

 
 

klastr počet 

 
 

 

          
Výroba elektrických a optických přístrojů  1 

           
Výroba strojů a zařízení 1 

           Dodávka elektřiny plynu, páry a klimat. 
Podmínek 

1 

           
Doprava 1 

           
Informační technologie a činnosti 1 

           
Veřejná správa a obrana 3 

           
Vzdělávání 1 

           
Zdravotní a sociální péče 1 

           
    

               
           

             
obec počet 

           
Ústí nad Labem 4 

 

          
Praha 4 

           
Trmice 2 

           
    

           
    

           
    

           
    

           

             

10%

10%

10%

10%

10%

30%

10%

10%

Odvětvová struktura 
zaměstnanosti u TOP 10 

zaměstnavatelů v okrese Ústí 
nad Labem

Výroba elektrických a
optických přístrojů

Výroba strojů a zařízení

Dodávka elektřiny
plynu, páry a klimat.
Podmínek
Doprava

Informační technologie
a činnosti

Veřejná správa a
obrana

Vzdělávání

Zdravotní a sociální
péče

40%

40%

20%

Koncentrace TOP 10 
zaměstnavatelů

v okresu Ústí nad Labem do 
měst a obcí

Ústí nad
Labem

Praha

Trmice
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V. III. Nejvýznamnější zaměstnavatelé - shrnutí 

   
Tabulka 5.3.1 – Přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů – dle klastrů 
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2017 2018 

Textilní, oděvní a kožedělný 
průmysl 

2 1 5,0% 11,8% 1 5,0% 11,0% 93,7% 

Dřevozpracující, papírenský a 
tiskárenský průmysl 

5 1 5,0% 3,4% 1 5,3% 11,0% N/A 

Výroba chemických látek a 
chemických přípravků 

6 1 5,0% 11,3% 1 5,0% 10,0% 78,2% 

Výroba pryžových, plastových 
a ostatních nekovových 
minerálních výrobků 

7 3 15,0% 20,8% 3 15,0% 18,8% 91,2% 

Výroba kovů a kovodělných 
výrobků 

8 1 5% 2,9% 1 5,2% 2,6% 102,6% 

Výroba elektrických a 
optických přístrojů 

9 2 10,0% 4,9% 2 10,0% 4,4% 106,6% 

Výroba strojů a zařízení 10 1 5% 2,4% 1 5% 2,6% 101,3% 

Výroba dopravních prostředků 11 7 35,0% 18,8% 6 30,0% 17,9% 106,9% 

Ostatní výroba, oprava a 
instalace strojů 

12 1 5,0% 3,4% 0 0,0% 0,0% N/A 
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Veřejná správa a obrana 27 0 0,0% 0,0% 2 10,0% 13,4% N/A 

Vzdělávání 28 1 5% 4,9% 1 5,0% 4,4% 102,4% 

Zdravotní a sociální péče 29 1 5,0% 14,8% 2 10,5% 13,9% 104,4% 

Celkem 
 

20 xx 8,3% 21 xx 9,2% xx 

popis klastrů viz příloha 

N/A – vzhledem k tomu, že klastr se v jednom ze srovnávaných období nenachází, nelze meziroční změnu stanovit. 

Příloha  

        
Název NACE Název odvětví číslo 

Zemědělství 01 Zemědělství, lesnictví a rybolov 1 

Lesnictví a těžba dřeva 02     

Rybolov a akvakultura  03     

Těžba a úprava černého a hnědého uhlí  05 Těžební průmysl 2 

Těžba ropy a zemního plynu 06     

Těžba a úprava rud 07     

Ostatní těžba a dobývání 08     

Podpůrné činnosti při těžbě 09     

Výroba potravinářských výrobků 10 Potravinářský a tabákový průmysl 3 

Výroba nápojů 11     

Výroba tabákových výrobků 12     

Výroba textilií  13 Textilní, oděvní a kožedělný průmysl 4 

Výroba oděvů 14     

Výroba usní a souvisejí-cích výrobků  15     

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných 
a slaměných výrobků, kromě nábytku 

16 
Dřevozpracující, papírenský a tiskárenský 

průmysl 
5 

Výroba papíru a výrobků z papíru 17     

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 18     

Výroba koksu a raf. ropných produktů  
19 

Chemický, farmaceutický a rafinérský 
průmysl 

6 

Výroba chemických látek a chemických přípravků 20     

Výroba základních farmac. výr. a přípravků 21     

Výroba pryž. a plast. výrobků 
22 

Výroba pryžových, plastových a ostatních 
nekovových minerálních výrobků 

7 

Výroba ostatní nekovových minerálních výrobků 23     

Výroby základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství 24 Výroba kovů a kovodělných výrobků 8 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě 
strojů a zařízení 

25     

Výroba počítačů, elektronických a optických příslušenství a 
zařízení 

26 Výroba elektrických a optických přístrojů 9 



  73  

  

 

Výroba elektrických zařízení 27     

Výroba strojů a zařízení j. n. 28 Výroba strojů a zařízení 10 

Výroba motor. vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 29 Výroba dopravních prostředků 11 

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 30     

Výroba nábytku 31 Ostatní výroba, oprava a instalace strojů 12 

Ostatní zpracovatelský průmysl 32     

Opravy a instalace strojů a zařízení 33     

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klim. vzduchu 
35 

Dodávka elektriny, plynu, pary a 
klim.vzduchu 

13 

Shromažďování, úprava a rozvod vody  
36 

Dodávka vody, čištění a odvod odpadových 
vod, odpady a služby odstraňování odpadů 

14 

Činnosti související s odpadními vodami  37     

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů 
k dalšímu využití 

38     

Sanace a jiné činnosti související s odpady 39     

Výstavba budov 41 Stavebnictví 15 

Inženýrské stavitelství 42     

Specializované stavební činnosti  43     

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel  
45 

Velkoobchod, maloobchod a opravy 
motorových vozidel 

16 

Velkoobchod, kromě motorových vozidel 46     

Maloobchod, kromě motorových vozidel  47     

Pozemní a potrubní doprava 49 Doprava 17 

Vodní doprava 50     

Letecká doprava 51     

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 52 Skladování a pošta 18 

Poštovní a kurýrní činnosti 53     

Ubytování 55 Ubytování, stravování a pohostinství 19 

Stravování a pohostinství 56     

Vydavatelské činnosti 58 Vydavatelské a mediální činnosti 20 

Činnosti v oblasti filmů, tel. programů a videozáznamů, 
pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské 
činnosti 

59     

Tvorba programů a vysílání 60     

Telekomunikační činnosti 61 Informační technologie a činnosti 21 

Činnosti v oblasti informačních technologií 62     

Informační činnosti 63     

Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penz. fin. 64 Peněžnictví a pojišťovnictví 22 

Pojištění, zajištění a penz. fin., kromě povin. soc. 
zabezpečení 

65     

Ostatní finanční činnosti 66     

Činnosti v oblasti nemovitostí 68 Činnosti v oblasti nemovitostí 23 

Právní a účetnické činnosti 69  Odborné činnosti 24 

Činnosti ved. podniků; porad. v oblasti říz. 70     

Reklama a průzkum trhu 73     
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Architekt. a inž. čin.; tech. zk. a analýzy 
71 

Pracovní název:  Vědecké a technické 
činnosti  

25 

Výzkum a vývoj 72     

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 74     

Veterinární činnosti 75     

Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu 77 Administrativní a podpůrné činnosti 26 

Činnosti související se zaměstnáním 78     

Činnost cestovních agentur, kancelářské a jiné rez. a souvis. 
čin. 

79     

Bezpečnostní a pátrací činnosti 80     

Činnosti související se stavb. a úpr. krajiny  81     

Administrativní, kancelářské a jiné podporované činnosti pro 
podnikání 

82     

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 84 Veřejná správa a obrana 27 

Vzdělávání 85 Vzdělávání 28 

Zdravotní péče 86 Zdravotní a sociální péče 29 

Pobytové služby sociální péče 87     

Ambulantní nebo terénní soc. služby 88     

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 90 Umělecké, sportovní a zábavní činnosti 30 

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jin. kult. zař. 91     

Činnost heren, kasin a sázkových kanceláří 92     

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti 93     

Činnost organizací sdružující osoby za účelem. prosazování 
spol. zájmů 

94 
Ostatní činnosti (opravy pro domácnosti, 

osobní služby a ostatní činnosti) 
31 

Opravy počítačů a výr. pro osobní potřebu a převážně 
pro domácnost 

95     

Poskytování ostatních osobních služeb  96     

Činnost dom. jako zaměstnav. dom. pers.  97     

Činnost dom. produk. blíže neurčené výr. a služby pro vlastní 
potřebu; činnosti  

98     

Činnost exteritoriálních organizací a orgánů 99     

VI. Rozvojové záměry v kraji 

 

VI.I. Záměry s přímým dopadem 

 
Tabulka: Rozvojové záměry v kraji (Z2) 

Název investora Kiswire Cord Czech s.r.o. 

Popis záměru 
Výroba ocelových drátů a kordových vláken pro výrobu automobilových 
pneumatik, průmyslová zóna Triangle 

NACE (minimálně 
2místné) 

22 – výroba pneumatik 

Doba realizace 2017 - 2020 

Plánované počty 
zaměstnaných 

rok počet popis 
ISCO (minimálně 

dvoumístné) 

  2018 50 Montážní dělníci, seřizovači 72 
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  2019 50 Montážní dělníci, seřizovači 72 

  2020 30 Montážní dělníci, seřizovači 72 

          

Cílový stav 
zaměstnaných: osob 

        

          

  300       

          

Zdroj Personální oddělení firmy, www.industrialzonetriangle.cz, www.kiswire.cz  

 

Název investora ZF Chassis Systems Žatec s.r.o. 

Popis záměru 
Vybudování pobočky celosvětového koncernu v oblasti v oblasti inovativních 
technologií pohonů a podvozků včetně následné logistiky, průmyslová zóna 
Triangle 

NACE (minimálně 
2místné) 

29 – výroba motorových vozidel 

Doba realizace 2018 - 2021 

Plánované počty 
zaměstnaných 

rok počet popis 
ISCO (minimálně 

dvoumístné) 

  2018 50 
Výrobní dělníci, montážní 

dělníci, logistici 
82, 43 

  2019 50 
Výrobní dělníci, montážní 

dělníci, logistici 
82, 43 

  2020 50 
Výrobní dělníci, montážní 

dělníci, logistici 
82, 43 

  2021 50 
Výrobní dělníci, montážní 

dělníci, logistici 
82, 43 

Cílový stav 
zaměstnaných: osob 

        

          

  250       

          

Zdroj www.zf.com, www.industrialzonetriangle.com, personální oddělení 

 

Název investora Nexen Tire Europe s.r.o. 

Popis záměru 
Vybudování závodu na výrobu pneumatik pro osobní automobily dle 
nejpřísnějších bezpečnostních a ekologických standardů, průmyslová zóna 
Triangle 

NACE (minimálně 
2místné) 

22 – výroba pneumatik 

Doba realizace 2018 - 2022 

Plánované počty 
zaměstnaných 

rok počet popis 
ISCO (minimálně 

dvoumístné) 

  2018 650 Operátoři výroby, logistika 31, 43 

  2019 200 Operátoři výroby, logistika 31, 43 



  76  

  

 

  2020 150 Operátoři výroby, logistika 31, 43 

  2021 150 Operátoři výroby, logistika 31, 43 

Cílový stav 
zaměstnaných: osob 

2022 250 Operátoři výroby, logistika 31, 43 

          

  1500       

          

Zdroj 
Personální oddělení, www.industrialzonetrangle.com, 
www.nexentireczech.com  

 

Název investora Datové centrum Triangle 

Popis záměru 
Nejmenovaný investor má zájem vybudovat a provozovat datové centrum, kde 
bude pro zákazníky zpracovávat a archivovat uložená data, jedná se o vysoce 
kvalifikovanou práci v oblasti IT, průmyslová zóna Triangle 

NACE (minimálně 
2místné) 

95 – opravy počítačů a komunikačních zařízení 

Doba realizace 2020-2021 

Plánované počty 
zaměstnaných 

rok počet popis 
ISCO (minimálně 

dvoumístné) 

  2021 120 Počítačoví experti 35 

          

          

          

Cílový stav 
zaměstnaných: osob 

        

          

  120       

          

Zdroj Management strategické průmyslové zóny Triangle 

 

Název investora Feintool Systém Parts most s.r.o. 

Popis záměru 
Výstavba nástrojárny a výrobního závodu na technologii přesného lisování. 
Budou se vyrábět přesné lisované díly a aktivní prvky pro nástroje, průmyslová 
zóna Joseph 

NACE (minimálně 
2místné) 

25 – lisování kovů 

Doba realizace 2018 - 2019 

Plánované počty 
zaměstnaných 

rok počet popis 
ISCO (minimálně 

dvoumístné) 

  2018 50 nástrojař 72 

  2019 70 lisař 81 

          

          

Cílový stav 
zaměstnaných: osob 
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  120       

          

Zdroj www.feintool.com/cz/most, personální oddělení 

 

Název investora HI – LEX Czech, s.r.o. 

Popis záměru 
Výstavba haly na výrobu dveřních systémů pro automobily, průmyslová zóna 
Joseph 

NACE (minimálně 
2místné) 

27 – výroba ostatních elektrických zařízení 

Doba realizace 2018 - 2023 

Plánované počty 
zaměstnaných 

rok počet popis 
ISCO (minimálně 

dvoumístné) 

  2019 50 
Administrativa, expedice, 

výroba 
82,31, 43 

  2020 40 
Administrativa, expedice, 

výroba 
82, 31, 43 

  2021 50 
Administrativa, expedice, 

výroba 
82, 31, 43 

  2022 50 
Administrativa, expedice, 

výroba 
82, 31, 43 

Cílový stav 
zaměstnaných: osob 

2023 50 
Administrativa, expedice, 

výroba 
82, 31, 43 

          

  250       

          

Zdroj www.hi-lex.com, management firmy 

 

Název investora BLANCO Czechia, s.r.o. 

Popis záměru 
Výstavba závodu celosvětového výrobce kuchyňských dřezů z umělého kamene 
(Silgranit), průmyslová zóna Joseph 

NACE (minimálně 
2místné) 

23 – výroba nekovových minerálních výrobků 

Doba realizace 2019 - 2021 

Plánované počty 
zaměstnaných 

rok počet popis 
ISCO (minimálně 

dvoumístné) 

          

          

          

          

Cílový stav 
zaměstnaných: osob 

        

          

  195       
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Zdroj https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1035 

 

Název investora BENTELER Automotive Klášterec s.r.o. 

Popis záměru 
Výstavba a provozování výrobního areálu na výrobu částí karoserií pro osobní 
automobily. Jsou používány nejmodernější technologie na lisování za studena, 
za tepla, svařování a 3D řezání laserem. 

NACE (minimálně 
2místné) 

29 – výroba motorových vozidel 

Doba realizace 2018 - 2021 

Plánované počty 
zaměstnaných 

rok počet popis 
ISCO (minimálně 

dvoumístné) 

  2018 300 
Montážní dělníci, lisaři, 

svářeči 
72, 81, 82 

  2019 100 
Montážní dělníci, lisaři, 

svářeči 
72, 81, 82 

  2020 50 
Montážní dělníci, lisaři, 

svářeči 
72, 81, 82 

  2021 50 
Montážní dělníci, lisaři, 

svářeči 
72, 81, 82 

Cílový stav 
zaměstnaných: osob 

        

          

  500       

          

Zdroj Management firmy,  https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK959 

 

Název investora CENTROPOL TRADING, s.r.o. 

Popis záměru 

Vybudování výrobního a skladovacího areálu v prostoru jižních Předlic. Na výše 
uvedené ploše jsou navrženy objekty hal, které umožňují velkou variabilitu 
vnitřního prostoru a způsobu využití. Plánovaným využitím je například lehká 
strojírenská výroba či montážní činnost. Počty zaměstnanců a druh výroby jsou 
závislé od uzavření smluv s nájemci.  

NACE (minimálně 
2místné) 

77 - Závislé od oboru výroby nájemců 

Doba realizace 2018 - 2021 

Plánované počty 
zaměstnaných 

rok počet popis 
ISCO (minimálně 

dvoumístné) 

          

          

          

          

Cílový stav 
zaměstnaných: osob 

        

          

  900       
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Zdroj Management firmy, https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1045 

 

Název investora Yusen Logistics ( Czech ) s.r.o. 

Popis záměru 

  

Vybudování logistického a skladového centra v Českém Újezdě 

  

NACE (minimálně 
2místné) 

52 - skladování 

Doba realizace 2018 

Plánované počty 
zaměstnaných 

rok počet popis 
ISCO (minimálně 

dvoumístné) 

  2018 30 skladníci 83 

          

          

          

Cílový stav 
zaměstnaných: osob 

        

          

  30       

          

Zdroj Management firmy  

 

Název investora AccuMetal s.r.o. 

Popis záměru 
Výstavba a provozování haly na výrobu nosičů akumulátorových článků, které 
jsou vyrobeny z plechu a následně pokryty vrstvou plastu (schránky na 
velkoobjemové aku baterie), průmyslová zóna Joseph 

NACE (minimálně 
2místné) 

25 – zpracování kovů 

Doba realizace 2018 - 2020 

Plánované počty 
zaměstnaných 

rok počet popis 
ISCO (minimálně 

dvoumístné) 

  2018 10 Kovodělná práce 72 

  2019 10 Kovodělná práce 72 

  2020 30 Kovodělná práce 72 

          

Cílový stav 
zaměstnaných: osob 

        

          

  50       

          

Zdroj www.accumetal.cz, management firmy 
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Název investora Panattoni Czech Republic Development s.r.o. 

Popis záměru 
Pod názvem „Panattoni Park Chomutov City“ se plánuje výstavba výrobních a 
skladových areálů. Předpokládá se výroba drobných elektrických zařízení, 
montážní linky dílů pro automotive apod. 

NACE (minimálně 
2místné) 

25 - strojírenská výroba 

Doba realizace 2018 - 2025 

Plánované počty 
zaměstnaných 

rok počet popis 
ISCO (minimálně 

dvoumístné) 

                          

          

          

                          

Cílový stav 
zaměstnaných: osob 

        

          

  500       

          

Zdroj https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1052 

 

Název investora CTP Invest, spol. s r.o. 

Popis záměru 
„Business park Teplice“ je výstavba areálu sestávajícího ze sedmi samostatně 
stojících výrobně skladovacích objektů a příslušné dopravní a technické 
infrastruktury, situováno v katastrech Velvěty, Rtyně a Modlany 

NACE (minimálně 
2místné) 

Nelze jednoznačně specifikovat pro sedm různých pronájemců hal 

Doba realizace 2018 - 2020 

Plánované počty 
zaměstnaných 

rok počet popis 
ISCO (minimálně 

dvoumístné) 

                   

          

          

                          

Cílový stav 
zaměstnaných: osob 

        

          

  500 - 1000       

          

Zdroj https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1028 

 

 

 

 

 



  81  

  

 

Název investora CENTROPOINT VERNE a.s. 

Popis záměru 
Logistická hala Verne je výstavba skladové haly s administrativně sociálním 
zázemím. Bude fungovat jako logistické operační skladové centrum pro 
distribuci koncovým odběratelům. Stavba bude v průmyslové zóně Verne. 

NACE (minimálně 
2místné) 

52 - skladování 

Doba realizace 2018 - 2019 

Plánované počty 
zaměstnaných 

rok počet popis 
ISCO (minimálně 

dvoumístné) 

  2018 100 Skladníci, administrativa 83, 41 

  2019 40 Skladníci, administrativa 83, 41 

          

          

Cílový stav 
zaměstnaných: osob 

        

          

  140       

          

Zdroj https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK991 

 

Název investora D8 Žďárek s.r.o. 

Popis záměru 
Výrobní areál skládající se z 8 hal, určených k pronájmu pro strojírenskou 
výrobu s různorodými druhy výroby 

NACE (minimálně 
2místné) 

25 – strojírenská výroba 

Doba realizace 2019 - 2020 

Plánované počty 
zaměstnaných 

rok počet popis 
ISCO (minimálně 

dvoumístné) 

                      

            

          

                          

Cílový stav 
zaměstnaných: osob 

        

          

  350       

          

Zdroj https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1044 
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Tabulka:  Souhrn záměrů v kraji (Z 14) 

Odvětvový klastr 
NACE 

Celková změna v počtu zaměstnaných (přírůstek – úbytek) 

Název Číslo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Výroba pryžových a 
plastových výrobků 

1 22 250 180 150 250       

Výroba motorových 
vozidel (kromě 
motocyklů), přívěsů 
a návěsů 

2 29 150 100 100         

Opravy počítačů a 
výrobků pro osobní 
potřebu a převážně 
pro domácnost 

3 95     120         

Výroba kovových 
konstrukcí a 
kovodělných 
výrobků, kromě 
strojů a zařízení 

4 25 280 330 100 50 50 50 50 

Výroba elektrických 
zařízení 

5 27 50 40 50 50 50     

Výroba ostatních 
nekovových 
minerálních výrobků 

6 23 50 50 95         

Činnosti v oblasti 
pronájmu a 
operativního 
leasingu 

7 77 350 550 1000         

Skladování a vedlejší 
činnosti v dopravě 

8 52 70             

CELKEM     1200 1250 1615 350 100 50 50 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Tabulka:  Souhrn záměrů v kraji (Z 15) 

Profesní klastr 
ISCO 

Celková změna v počtu zaměstnaných (přírůstek – úbytek) 

Název Číslo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kovodělníci, 
strojírenští dělníci 
a pracovníci v 
příbuzných 
oborech 

1 72 50 30           

Úředníci pro 
zpracování 
číselných údajů a v 
logistice 
 
Montážní dělníci 
výrobků a zařízení 

2 
43 

 
82 

50 50 50         
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Úředníci pro 
zpracování 
číselných údajů a v 
logistice 
 
Techničtí a 
odborní pracovníci 
v oblasti vědy a 
techniky 

3 
43 

 
31 

200 150 150 250       

Technici v oblasti 
informačních a 
komunikačních 
technologií  

4 35     120         

Obsluha 
stacionárních 
strojů a zařízení  

5 81 70             

Techničtí a 
odborní pracovníci 
v oblasti vědy a 
techniky 
 
Úředníci pro 
zpracování 
číselných údajů a v 
logistice 
 
Montážní dělníci 
výrobků a zařízení 

6 

31 
 
 
 

43 
 
 
 

82 

50 40 50 50 50     

Kovodělníci, 
strojírenští dělníci 
a pracovníci v 
příbuzných 
oborech 
 
Obsluha 
stacionárních 
strojů a zařízení  
 
Montážní dělníci 
výrobků a zařízení 

7 

72 
 
 
 

81 
 
 

82 

100 50 50         

Řidiči a obsluha 
pojízdných 
zařízení 

8 83 30             

Kovodělníci, 
strojírenští dělníci 
a pracovníci v 
příbuzných 
oborech 

9 72 10 30           
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Všeobecní 
administrativní 
pracovníci, 
sekretáři a 
pracovníci pro 
zadávání dat a 
zpracování textů 
 
Řidiči a obsluha 
pojízdných 
zařízení 

10 

 
41 

 
 
 

83 

40             

CELKEM     600 350 420 300 50     

Zdroj: vlastní výpočty 

 

 

VI.II. Ostatní rozvojové záměry - rozvojové záměry s nepřímým dopadem 

 

1. krajská podpora příchodu nových zahraničních investic do průmyslových zón 

Dle cílů Strategického rámce České republiky, promítajícího se do záměrů krajský rozvojových 

dokumentů se stává zásadní směrem pro další rozvojové záměry kraje: “Odklon od těžby fosilních 

paliv a restrukturalizace energetiky”. Kraj soustavně podporuje příchod nových investorů především 

do průmyslové zóny Triangl a zároveň podporuje zlepšení dopravní infrastruktury i pro další 

příměstské průmyslové zóny.  

 

2. státní podpora restrukturalizace kraje v oblasti ekologické, sociální a infrastruktury 

V rámci projektu RESTART krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského, krajů s nejvyšším 

počtem regionů se soustředěnou podporou státu, transformovaných restrukturalizací odvětví od 

těžkého těžebního ke zpracovatelskému, poputuje v letech 2018 až 2019 celkem 36 miliard Kč. Tyto 

finanční prostředky mají směřovat především na zahlazování sociálních škod, rekultivace krajiny, 

rozvoj dopravní infrastruktury, vzdělání a srovnání disparit na pracovním trhu. 

 

3. příchod nových investorů do oblasti dálnice D8 v blízkosti německých hranic, vykazující se 

aktivitami s nižší přidanou hodnotou a inovací 

Kromě zmíněné podpory restrukturalizace a ekologických i sociálních témat s podporou veřejných 

prostředků, Ústecký kraj vykazuje v posledních letech jev, který má výrazný vliv na rozvoj 

zaměstnanosti a změnu odvětví hospodářství. Díky dokončené dálnici D8 se do Ústeckého kraje 

stahují, především investoři z Asie (Ústecko, Teplicko, Lovosicko), kteří využívají snadnou dostupnost 

německého trhu. Zároveň dostupnost hranic vytváří podmínky pro přesun německých skladů do 

České republiky, kvůli nižším nákladům.   

 

Infrastruktura 

 

A. Dostavba úseků dálnice D7; časový horizont 2018 - 2026 

Zkapacitnění koridoru Chemnitz - Chomutov - Praha: přímé napojení na průmyslovou zónu Triangl, 

průmyslovou zónu Spořice, průmyslovou zónu Královský vrch, průmyslovou zónu Verne, průmyslovou 

zónu Louny-západ 
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B. Rozšíření integrované dopravy 

Rozšíření systému krajské integrované dopravy včetně zahrnutí systémů městské hromadné dopravy 

většiny měst ORP v Ústeckém kraji. Možnost přestupu mezi krajskými autobusovými linkami a 

regionálnimi vlaky mimo (mimo mezinárodní spoje EC, IC, EN) 

 

C. Rekonstrukce železnice Louny - Lovosice, Lovosice - Česká Lípa 

 

D. Vysokorychlostní trať  Drážďany - Praha 

Plánovaná výstavby vysokorychlostní trati Drážďany - Praha, zapadající do systému transevropské sítě 

TEN-T č. 22, s možnou zastávkou v Ústeckém regionu. Předpokládaná doba realizace rok 2030. 

 

E. Budování nové průmyslové zóny Děčín - Nádraží východ; doba realizace: neznámá 

 

 

Energetika a hutní průmysl 

 

A. Těžba Lithia 

Plánované zahájení povrchové i hlubinné těžby lithia na Cínovci. Plánovaná investice soukromé 

společnosti s přednostním právem těžby EHM: 10 mld. Kč; očekávaný počet pracovních míst: cca 

1000 zaměstnanců.  

 

V České republice se nachází dle dostupných analýz 3% z celkového počtu zásob lithia na světě. 

Plánovaná těžba by mohla mít velký odraz na ekonomice Ústeckého kraje. V současné době je 

vypovězeno memorandum o porozumění ze strany Státu s australskou společností EHM, která stále 

disponuje s přednostním právem těžby. 

 

B. Odklon od těžby uhlí 

Odklon od těžby uhlí schválila vláda v rámci hlavního strategického dokumentu Energetické koncepce 

ČR a strategického rámce ČR. Neprolomení limitů těžby nebude mít zásadní vliv na zaměstnanost v 

Ústeckém kraji v případě, že bude postupně docházet k rekvalifikaci pracovníků do zpracovatelského 

odvětví s vysokým podílem PZI. 

 

 

Podpora podnikání 

 

A. Podpora začínajících podnikatelů pro rok 2018  

3. ročník podpory začínajících podnikatelů, kterou vyhlašuje Ústecký kraj jako podporu malého a 

středního podnikání. V průměru dochází každoročně k podpoře 60 - 70 nových podnikatelů.  

 

B. Inovační vouchery Ústeckého kraje 

Podpora pro inovace ve spolupráci firmy a výzkumného ústavu, kterou vyhlašuje Ústecký kraj na 

inovaci produktů, služeb i pracovních procesů.  
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VII. Shrnutí 

Ústecký kraj se vyznačuje značnou rozdílností jak z hlediska přírodních podmínek, tak i z hlediska 
hospodářské struktury, hustoty osídlení a stavu životního prostředí. Hospodářský význam kraje je 
historicky dán značným nerostným bohatstvím, zejména rozsáhlými ložisky hnědého uhlí, uloženými 
nízko pod povrchem. Hnědouhelná pánev se rozkládá pod svahy Krušných hor, táhne se od Ústí nad 
Labem až po Kadaň. Z dalších důležitých surovin, těžících se v kraji, jsou významná ložiska kvalitních 
sklářských a slévárenských písků a stavebního kamene. V kraji lze vymezit čtyři oblasti, které se od 
sebe významně odlišují. Je to oblast s vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou, která je soustředěna 
především v Podkrušnohoří (okresy Chomutov, Most, Teplice a částečně Ústí nad Labem). Z odvětví 
má významné postavení energetika, těžba uhlí, strojírenství, chemický a sklářský průmysl. Další 
oblastí je Litoměřicko a Lounsko, které jsou významné svou produkcí chmele a zeleniny. Zvláště 
Polabí a Poohří jsou proslulé ovocnářské oblasti, nazývané Zahrada Čech. Skvělou pověst mají i vína 
pěstovaná na Litoměřicku. V posledních letech se i oblast Mostecka stává známou vinařskou oblastí, 
kde se vinná réva pěstuje především na pozemcích zrekultivovaných po těžbě hnědého uhlí. Oblast 
Krušných hor je velmi řídce osídleným horským pásem s omezenými hospodářskými aktivitami a 
nakonec oblast Děčínska není ani územím s koncentrací těžkého průmyslu ani oblastí zemědělskou. 
Jeho severní část Šluknovsko je svou odlehlostí a obtížnou dostupností z centrální části kraje typicky 
periferním územím. 
 
Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů (Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí 
nad Labem), které se dále člení na 354 obcí nejrůznější velikosti, z toho je 59 obcí se statutem města. 
Od 1. 1. 2003 vstoupila do 2. fáze reforma veřejné správy, která stanovila vyhláškou správní obvody 
obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, včetně jejich sídel. Od tohoto 
data vzniklo v Ústeckém kraji 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností: Bílina, Děčín, 
Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, 
Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Žatec a 30 správních obvodů obcí s pověřeným 
obecním úřadem.  
 
Ke konci roku 2017 měl Ústecký kraj 821 080 obyvatel, což jej řadí na páté místo v republice. Hustota 
obyvatel (154 obyvatel/km2) je vyšší než vykazuje celostátní průměr (134 obyvatel/km2) a je po 
Hlavním městě Praze, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji čtvrtou nejzalidněnější oblastí. 
Nejhustěji je osídlena podkrušnohorská hnědouhelná pánev, méně oblast Krušných hor a okresy 
Louny a Litoměřice, kde se vyskytují především menší venkovská sídla. Největší obcí a zároveň sídlem 
kraje je město Ústí nad Labem s 93 040 obyvateli. Charakteristickým rysem kraje je relativně mladé 
obyvatelstvo, průměrný věk je 41,8 let. Ústecký kraj se řadí na třetí nejnižší místo v počtu živě 
narozených na 1 000 obyvatel (10,3), ale je zde třetí nejvyšší úmrtnost v republice (11,2 zemřelých na 
1 000 obyvatel). Ústecký kraj se počtem rozvodů na 1 000 obyvatel (2,7) řadí na druhé místo a 
počtem potratů na 100 narozených (41,0) na první místo v celorepublikovém srovnání. 
 
V roce 2017 se kraj podílel na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice 5,6 %. V 
přepočtu na jednoho obyvatele dosahuje 72,4 % republikového průměru a je mezi kraji na třinácté 
pozici. K nejvýznamnějším zaměstnavatelům Ústeckého kraje patří Mostecká uhelná společnost, 
Severočeské doly, Chemopetrol a Krajská zdravotní, a.s., která od roku 2007 sdružuje Nemocnici 
Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici 
Chomutov.  
 
Průmyslová činnost z minulosti měla a dosud má nepříznivý dopad na kvalitu životního prostředí. 
Silně rozvinutá povrchová těžba značně poškodila přirozenou tvář krajiny, která se postupně 
obnovuje jen velmi nákladnou rekultivací. Dobře známy jsou i problémy s emisní situací v kraji. V 
posledním desetiletí došlo k výraznému zlepšení, což lze dokumentovat snižujícím se množstvím 
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emisí, ale i přesto je kraj vnímán jako oblast s nejpoškozenějším životním prostředím. Neslavné 
prvenství kraj zaujímá v měrných emisích (t/km2) oxidu siřičitého a oxidů dusíku.  
 
Na území kraje se rozkládá národní park České Švýcarsko o rozloze 7 926 ha, který byl zřízen v roce 
2000, chráněné krajinné oblasti České Středohoří, Labské pískovce, část Kokořínska a Lužických hor. V 
kraji můžeme najít 175 maloplošných chráněných území, která zaujímají plochu 9 338 ha.  
 
Podle výběrového šetření pracovních sil je v kraji zaměstnáno téměř 385 tisíc osob, z nichž nejvíce je 
pracujících ve zpracovatelském průmyslu (106 tisíc osob dle klasifikace CZ-NACE). V roce 2017 
průměrná hrubá měsíční mzda v kraji dosáhla 27 173 Kč (na přepočtenou osobu), za 
celorepublikovým průměrem zaostala o 2 323 Kč, ve srovnání krajů je Ústecký kraj na sedmém místě. 
Pokles těžby uhlí, restrukturalizace podniků, útlum výrob i zemědělství mají za následek, že v 
republikovém srovnání je v Ústeckém kraji dlouhodobě nejvyšší podíl nezaměstnaných osob (5,39 %, 
v ČR 3,77 % k 31. 12. 2017).  
 
Ve statistickém registru ekonomických subjektů bylo koncem roku 2017 téměř 175 tisíc firem, 
organizací a podnikatelů. Největší část tvoří podnikatelé – živnostníci nezapsaní v obchodním 
rejstříku (více než 139 tisíc). Z hlediska třídění podle Klasifikace ekonomických činností se nejvíce 
subjektů zabývalo obchodem, opravami motorových vozidel a spotřebního zboží. 
 
Síť školských zařízení tvoří 357 mateřských škol, 278 základních škol, 95 středních odborných škol a 
gymnázií. Vysokoškolské vzdělání v kraji lze získat na 2 vysokých školách - v Ústí nad Labem na 
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a na Vysoké škole aplikované psychologie, s. r. o., Terezín.  
 
Základní zdravotnickou péči zajišťuje v kraji síť ambulantních zařízení a lékáren. Akutní lékařskou péči 
poskytuje 19 nemocnic s 5 322 lůžky. Nejvýznamnějším zdravotnickým zařízením v kraji je Krajská 
zdravotní, a.s., která sdružuje Nemocnice Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov. 
Následnou a rehabilitační péči zajišťuje 7 odborných léčebných ústavů se 772 lůžky.  
 
Kraj má důležitou dopravní polohu danou vazbou na Evropskou Unii. Teplickým a litoměřickým 
okresem prochází významná mezinárodní silniční trasa E 55 spojující sever a jih Evropy, která u 
Lovosic přechází v dálnici D 8. Koncem roku 2006 byl uveden do provozu nový úsek dálnice D 8 přes 
Krušné hory s napojením na německou dálnici A 17. Další významný silniční tah směřuje z 
Karlovarského kraje podél Krušných hor do severní části Libereckého kraje. Významná je také 
spojnice ze Spolkové republiky Německo přes Chomutov a Louny do Prahy. Hlavním železničním 
tahem je mezinárodní trať ze Spolkové republiky Německo přes Ústí nad Labem do Prahy. Řeka Labe 
je nejdůležitější vodní cestou v České republice a umožňuje lodní přepravu do Hamburku, přístavu v 
Severním moři.  
 
Vzhledem k bohaté historii osídlení má Ústecký kraj velké množství historických památek. Z 
nejznámějších lze připomenout např. románskou rotundu na Řípu, gotický kostel v Mostě, barokní 
zámek v Duchcově, kláštery v Oseku a Doksanech a zámky Ploskovice a Libochovice. Litoměřice, 
Úštěk a Terezín byly vyhlášeny městskými památkovými rezervacemi a Roudnice nad Labem má 
památkově chráněné městské jádro. Několik vsí na Litoměřicku bylo vybráno za vesnické památkové 
rezervace. V oblastní galerii v Litoměřicích jsou mimořádně hodnotné sbírky obrazů. V průběhu 
celého roku jsou pořádány na výstavišti v Litoměřicích různé typy akcí. Nejznámější z nich je prodejní 
výstava Zahrada Čech zaměřená na pěstitelství ovoce a zeleniny, veletrh bytového a stavebního zboží 
Můj dům, můj hrad atd. Z přírodních krás jsou nejznámější národní park České Švýcarsko s Pravčickou 
bránou, půvabná labská cesta s Portou Bohemicou, skalní útvary Tiských stěn a Českého Švýcarska a 
mnoho dalších. I sportovně založeným návštěvníkům má Ústecký kraj co nabídnout. Je to moderní 
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dostihové závodiště hipodrom, autodrom, golfové hřiště, vše v městě Most. Krajem prochází také 
několik cyklostezek, z nichž jedna má v budoucnu spojit Prahu s Drážďany. Krušné, ale i Lužické hory 
nabízejí skvělé podmínky pro lyžování. 
 

 

Přílohy: 

 

1) Přehled tabulek – odkazy v regionálním profilu: 
 

Tabulka 1.4: Vybrané demografické údaje podle krajů v roce 2017 

 
Zdroj: vlastní výpočty; https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky  

 

Tabulka 1.6: Vybrané demografické údaje podle krajů v roce 2017 

 
Zdroj: vlastní výpočty; https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky  

 

Tabulka 2a.15: Vyšší odborné  školy - počty nově přijatých do denní formy studia podle 

skupin oborů ISCED-F 2013 

  Programy  ISCED-F 2013 
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    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

2012/2013 634 - - 40 - 243 - 24 27 - 286 14 

2013/2014 652 - - 33 - 266 - 16 34 - 288 15 

2014/2015 533 - - 26 - 181 - - 30 - 259 37 

Hl. m.

Praha

Středo-

český

Jiho-

český
Plzeňský   

Karlo-

varský
Ústecký

Libe-

recký

Králové-

hradecký 

Pardu-

bický
Vysočina

Jiho-

moravský

Olo-

moucký
Zlínský      

Moravsko-

slezský

Přistěhovalí 45957 37976 27805 6020 6881 3081 7691 4960 5125 5544 3947 12031 4700 3736 5550

Vystěhovalí 17684 27096 16067 4734 4518 3491 7258 4342 4759 4277 4135 8870 5093 4073 8061

Přírůstek/úbytek stěhováním 28273 10880 11738 1286 2363 -410 433 618 366 1267 -188 3161 -393 -337 -2511

Na 1 000 obyvatel 

středního stavu - - - - - - - - - - - - - - -

přirozený přírůstek/úbytek - - - - - - 0,9 - - - - - - - -

přistěhovalí - - - - - - 9,4 - - - - - - - -

vystěhovalí - - - - - - 8,8 - - - - - - - -

přírůstek/úbytek stěhováním - - - - - - 0,5 - - - - - - - -

celkový přírůstek/úbytek - - - - - - -0,4 - - - - - - - -

Česká 

republika

v tom kraje Region

Hl. m.

Praha

Středo-

český

Jiho-

český
Plzeňský   

Karlo-

varský
Ústecký

Libe-

recký

Králové-

hradecký 

Pardu-

bický
Vysočina

Jiho-

moravský

Olo-

moucký
Zlínský      

Moravsko-

slezský

v tom ve věku:

0–14 1 670 677,0 201 232,0 236 704,0 100 169,0 88 938,0 44 352,0 131 548,0 71 109,0 84 982,0 81 098,0 77 987,0 185 660,0 97 707,0 87 104,0 182 087,0

15–64 6 899 195,0 850 044,0 873 540,0 414 856,0 377 756,0 193 867,0 534 972,0 284 306,0 351 888,0 335 911,0 330 572,0 768 319,0 410 336,0 380 106,0 792 722,0

65 a více 2 040 183,0 243 237,0 242 551,0 125 171,0 114 122,0 57 467,0 154 560,0 85 885,0 114 219,0 101 328,0 100 357,0 229 228,0 125 135,0 115 846,0 231 077,0

Česká 

republika

v tom kraje

https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky
https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky
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2015/2016 437 - - 14 - 149 - 24 17 - 217 16 

2016/2017 347 - - 27 - 145 - - 18 - 128 29 

2017/2018 322 - - 16 - 142 - - 11 - 144 9 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/rocenky  

Tabulka 2a.16: Vyšší odborné  školy - počty studentů denní formy studia podle skupin 

oborů ISCED-F 2013 

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/rocenky 

Tabulka 2a.17: Vyšší odborné  školy - počty absolventů denní formy studia podle skupin 

oborů ISCED-F 2013 

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/rocenky  
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00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

2012/2013 1 417 - - 109 - 587 - 42 69 - 589 21

2013/2014 1 437 - - 95 - 585 - 35 62 - 628 32

2014/2015 1 323 - - 84 - 505 - 19 65 - 593 57

2015/2016 1 136 - - 56 - 408 - 32 52 - 540 48

2016/2017 888 - - 56 - 331 - 8 43 - 395 55

2017/2018 712 - - 48 - 288 - 6 29 - 318 23

Programy  ISCED-F 2013
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00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

2012/2013 330 - - 34 - 146 - 6 11 - 133 -

2013/2014 292 - - 30 - 126 - 8 9 - 114 5

2014/2015 316 - - 29 - 119 - 7 12 - 141 8

2015/2016 287 - - 22 - 116 - 5 12 - 123 9

2016/2017 246 - - 14 - 69 - 1 15 - 129 18

Programy  ISCED-F 2013

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/rocenky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/rocenky
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/rocenky
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Seznam použitých zdrojů: 

Statistická ročenka Ústeckého kraje – 2018 (https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky) 

 

Český statistický úřad – počet cizinců (https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu) 

 

Český statistický úřad – Projekce obyvatelstva v krajích ČR – do roku 2050  

(https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2050-ua08v25hx9) 

 

 Český statistický úřad – Projekce obyvatelstva ČR – 2018 – 2100 

(https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-2018-2100) 

 

MŠMT – Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie  

(http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx) 

 

MŠMT – statistické ročenky školství- výkonové ukazatele (http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp) 

 

MŠMT – statistické výstupy a analýzy  

(http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/rocenky)  

 

Český statistický úřad – databáze regionálních účtů 

(http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg) 

 

Statistická ročenka Ústeckého kraje 2018, 2015, 2013  

(https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky) 

 

Česká národní banka – přímé zahraniční investice 

(https://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/pzi/) 

 

Úřad práce ČR (https://portal.mpsv.cz/sz/download) 

 

Český statistický úřad – veřejná databáze (https://vdb.czso.cz) 

 

Personální oddělení firmy Kiswire (www.industrialzonetriangle.cz , www.kiswire.cz) 

  

Personální oddělení firmy (www.zf.com , www.industrialzonetriangle.com) 

Personální oddělení firmy Nexen (www.industrialzonetrangle.com , www.nexentireczech.com)  

Personální oddělení firmy FEINTOOL (www.feintool.com/cz/most) 

Management firmy HI-LEX (www.hi-lex.com) 

Informační systém EIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1035) 

https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky
https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu
https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2050-ua08v25hx9
https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-2018-2100
http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/rocenky
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg
https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky
https://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/pzi/
https://portal.mpsv.cz/sz/download
https://vdb.czso.cz/
http://www.industrialzonetriangle.cz/
http://www.kiswire.cz/
http://www.zf.com/
http://www.industrialzonetriangle.com/
http://www.industrialzonetrangle.com/
http://www.nexentireczech.com/
http://www.feintool.com/cz/most
http://www.hi-lex.com/
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1035


  91  

  

 

 Management firmy KUNSTMANN (www.accumetal.cz) 

 

http://www.accumetal.cz/

