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Úvod 

Tato výroční zpráva obsahuje informace týkající s vývoje podnikatelského prostředí a 

podmínek pro jeho rozvoj v Ústeckém kraji za rok 2017. Výroční zpráva obsahuje data dle dostupných 

zdrojů za rok 2017 a informace z výročních zpráv za daný rok z organizací podporujících podnikání v 

regionu. 

Zpracovatelem je Ústecký kraj, prostřednictvím Odboru strategie, přípravy a realizace 

projektů. Jedná se o první zprávu svého druhu, která by v dalších letech měla být zpracovávána každý 

rok, aby mapovala stav i vývoj v dané problematice.  

Zpráva je tvořena třemi hlavními celky. První kapitola se věnuje přehledu statistických dat 

týkajících se Ústeckého kraje, jeho ekonomiky, trhu práce a průmyslu. Data jsou v kapitole stručně 

popsána zobrazena v tabulkách či grafech. V kapitole je uveden počet ekonomických subjektů v kraji 

a jejich rozdělení jakožto fyzických či právnických osob a živnostníků. Dále jsou zde uvedeny počty 

ekonomický subjektů v kraji dle jednotlivých tříd odvětví činností dle kategorizace CZ-NACE. Také je 

zde uvedeno srovnání průměrných mezd a mediánů mezd mezi jednotlivými kraji za rok 2017.  

Druhá kapitola se informuje o čerpáním externích finančních prostředků určených k podpoře 

podnikání v Ústeckém kraji. Jedná se o souhrnnou informaci o Operačních programech (OP) i o 

lokální podpoře se zaměřením na podnikatelské subjekty.Hlavním zdrojem informací pro zpracování 

dat z OP je databáze projektů, kterou každý měsíc zasílá na sekretariát Regionální stálé konference 

Ministerstvo pro místní rozvoj.  

Třetí kapitola se věnuje spolupráci partnerů zapojených do podpory podnikání v Ústeckém 

kraji. Kapitola obsahuje konkrétní údaje o podpoře podnikání ze strany aktérů, působících 

v Ústeckém kraji od konzultací, poradenství po pořádání vzdělávacích akcí či realizace startupů. Jako 

zdroj informací byly použity výroční zprávy jednotlivých subjektů, které aktéři na ÚK předložili do 

01/2018 a to na základě dobré spolupráce a díky začínajícím aktivitám v rámci modelu One Stop 

Shop. V některých bodech bylo nutné další jednání a aktéry s cílem upřesnit v rámci zpracování 

zprávy některá data.  
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1 Statistické údaje o podnikání v Ústeckém kraji 

Tato kapitola se věnuje přehledu statistických údajů o Ústeckém kraji za rok 2017.  

Počet obyvatel k 31. 12. 2017    821 080 zdroj: [1] 

Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2017   41,8   zdroj: [1] 

Regionální HDP k 31. 12. 2016    274 2541 zdroj: [2] 

Počet stavebních povolení vydaných za rok 2017 4 805  zdroj: [3] 

Zahájené byty      1 196  zdroj: [4] 

Dokončené byty za rok 2017    1 012  zdroj: [5] 

Základní stavební výroba za rok 2017   10,5 mld. Kč zdroj: [6] 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních 592 462 zdroj: [7] 

 

V tabulce 1 je uveden přehled jednotlivých okresů a jejich počtu sídel, rozlohy, počtu a 

hustoty obyvatel. Zdroj: [8] 

Okres Počet sídel Rozloha (km2) Počet obyvatel 
Hustota 

(obyv./km2) 

Ústí nad Labem 23 404 119296 295 

Děčín 52 908 130787 144 

Chomutov 44 935 124249 133 

Litoměřice 105 1032 119342 116 

Louny 70 1118 86346 77 

Most 26 476 112881 241 

Teplice 34 469 128476 274 

Ústecký kraj 354 5335 821377 154 

Tabulka 1 Počet sídel, rozloha a obyvatelstvo Ústeckého kraje v roce 2017 

  

                                                           
1
 Údaj k 31. 12. 2017 není prozatím k dispozici 
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1.1 Ekonomická charakteristika Ústeckého kraje 

Ústecký kraj je v této kapitole z hlediska ekonomiky charakterizován dle složení 

ekonomických subjektů v kraji k 31. 12. 2017 a výší průměrných mezd a mediánů za rok 2017. 

1.1.1 Ekonomické subjekty 

Počet ekonomických subjektů k 31. 12. 2017 byl v Ústeckém kraji 174 708. Tento počet 

potvrdil vzrůstající trend registrovaných subjektů v Ústeckém kraji v pěti posledních letech. Téměř 80 

% těchto subjektů tvoří podnikající fyzické osoby. Jejich počet se ale oproti předchozímu roku snížil. 

Zbylá část jsou právnické osoby, kde výrazně převažuje počet společností s ručením omezeným 

(18 356) nad počtem akciových společností (801). Oba typy obchodních společností jsou v kraji více 

zastoupené než v předchozích letech. Všechna zmíněná fakta jsou uvedena v tabulce 2. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet registrovaných subjektů 172 030 173 415 173 878 174 240 174 708 

v tom:      

Fyzické osoby 135 731 139 791 139 324 138 855 138 698 

     z toho:      

Živnostníci 117 892 120 880 122 140 122 868 124 935 

          Zahraniční osoby 3 761 3 653 3 348 3 325 3 126 

Právnické osoby 36 299 22 624 34 554 35 383 36 010 

     z toho:      

          Obchodní společnosti 17 883 18 341 19 047 19 538 19 872 

               z toho:       

                    s.r.o. 16 211 16 719 17 455 17 966 18 356 

                    a.s. 890 858 842 834 801 

Tabulka 2 Ekonomické subjekty v Ústeckém kraji k 31. 12. 

Při zohlednění okresů je nejvíce registrovaných ekonomických subjektů v okrese Ústí nad 

Labem, a to 28 773. Naopak nejméně bylo k 31. 12. 2017 registrováno ekonomických subjektů 

v okrese Louny, a to 17 895.Zdroj: [9] 
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V tabulce 3 jsou znázorněny počty ekonomických subjektů v Ústeckém kraji k 31. 12. 2017 a 

jejich zaměření dle nejvíce zastoupených tříd klasifikace CZ-NACE. Nejvíce ekonomických subjektů v 

kraji se věnuje činnosti ve třídě G Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, a 

to 23,54 % všech subjektů. Naopak tři nejméně zastoupené třídy jsou H Doprava a skladování (2,79 

%), K Peněžnictví a pojišťovnictví (2,47 %) a J Informační a komunikační činnost (1,69 %).Zbylých 

necelých 20 % ekonomických subjektů je rozmělněno mezi další neuvedené třídy. Zdroj: [10] 

 

Ústecký kraj k 31. 12. 2017 
Počet ekonomických 

subjektů 
Podíl ekonomických 

subjektů 

Celkem 174 708 100% 

z toho 
A Zemědělství, lesnictví, rybářství 6 813 3,90% 

B-E Průmysl celkem 19 339 11,07% 

F Stavebnictví 23 278 13,32% 

G Velkoobchod a maloobchod; 
opravy a údržba motorových 
vozidel 

41 130 23,54% 

H Doprava a skladování 4 881 2,79% 

I Ubytování, stravování a 
 pohostinství 

11 621 6,65% 

J Informační a komunikační 
činnosti 

2 954 1,69% 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 4 307 2,47% 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 8 945 5,12% 

M Profesní, vědecké a technické 
činnosti 

17 987 10,30% 

Ostatní výše neuvedené činnosti 33 453 19,15% 

Tabulka 3 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE, ÚK k 31. 12. 2017 
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1.1.2 Mzdy 

Celková průměrná mzda pro rok 2017 v Ústeckém kraji byla 28 369 Kč za měsíc, přičemž 

průměrná mzda mužů byla 30 989 Kč za měsíc a žen 25 388 Kč za měsíc. Ve srovnání s dalšími kraji ČR 

se Ústecký kraj umístil na osmém místě ve výši průměrné mzdy. Na stejné příčce se ÚK umístil i 

z hlediska mediánu mezd v porovnání s dalšími kraji. Medián mezd ÚK pro rok 2017 je 25 639 

Kč/měsíc, což je o 2 730 Kč méně než průměrná mzda v kraji. Všechny zmíněné hodnoty jsou 

přehledně zobrazeny v tabulce 4. 

  Průměrná mzda 
v Kč 

Medián mezd 
v Kč 

celkem muži ženy celkem muži ženy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moravskoslezský kraj 27 991 30 628 24 804 25 534 27 744 22 984 

Tabulka 4 Průměrné mzdy a medián mezd za rok 2017 v krajích ČR 

  



 

Struktura průměrné mzdy v

přes 68 % průměrné mzdy tvořila základní složka.

přesčasy tvořily pouze 0,7 % průměrné mzdy, kdežto ostatní příplatky necelých 6 %. Necelých 11 % 

průměrné mzdy tvořily náhrady mzdy a pouze 0,36 % průměrné mzdy v

tvořily odměny za pohotovost. 
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Struktura průměrné mzdy v roce 2017 v Ústeckém kraji je zobrazena v

přes 68 % průměrné mzdy tvořila základní složka. Prémie a odměny tvořily přes 14 %. Příplatky za 

pouze 0,7 % průměrné mzdy, kdežto ostatní příplatky necelých 6 %. Necelých 11 % 

průměrné mzdy tvořily náhrady mzdy a pouze 0,36 % průměrné mzdy v roce 2017 v

Graf 1 Struktura průměrné mzdy v ÚK v roce 2017 
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V grafu 2 jsou zobrazeny průměrné mzdy v

profesí dle CZ_ISCO. Nejvyšší průměrnou mzdu měli vedoucí pracovníci a to 56

nejvyšší průměrnou mzdu měli specialisté, a to 

odborní pracovníci s průměrnou mzdou 31

v roce 2017 pomocní a nekvalifikované pracovníci, a to 18

Graf 2 Průměrná měsíční mzda dle vybraných tříd CZ_ISCO v Ústeckém kraji v roce 2017
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grafu 2 jsou zobrazeny průměrné mzdy v roce 2017 v Ústeckém kraji pro vybrané

profesí dle CZ_ISCO. Nejvyšší průměrnou mzdu měli vedoucí pracovníci a to 56 280 Kč/měsíc. Druhou 

nejvyšší průměrnou mzdu měli specialisté, a to 38 018 Kč/měsíc. Hned za nimi se umístili techničtí a 

průměrnou mzdou 31 485 Kč/měsíc. Naopak nejnižší průměrnou mzdu měli 

roce 2017 pomocní a nekvalifikované pracovníci, a to 18 310 Kč/měsíc.Zdroj: [11

Průměrná měsíční mzda dle vybraných tříd CZ_ISCO v Ústeckém kraji v roce 2017
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Ústeckém kraji pro vybrané třídy 

280 Kč/měsíc. Druhou 

018 Kč/měsíc. Hned za nimi se umístili techničtí a 

485 Kč/měsíc. Naopak nejnižší průměrnou mzdu měli 

[11] 

 

Průměrná měsíční mzda dle vybraných tříd CZ_ISCO v Ústeckém kraji v roce 2017 
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1.2 Trh práce 

Tato kapitola se věnuje statistickým ukazatelům týkajících se trhu práce v Ústeckém kraji 

v roce 2017. Z vybraných ukazatelů jsou zmíněny především ukazatele nezaměstnanosti a 

zaměstnanosti a současně přehled zastoupení profesí v kraji. 

1.2.1 Ekonomická aktivita, zaměstnanost a nezaměstnanost 

V roce 2017 byla míra zaměstnanosti v Ústeckém kraji 55,8 %, jak je uvedeno v tabulce 5. 

S tímto výsledkem se ÚK umístil v zaměstnanosti na posledním místě mezi kraji ČR. Druhá nejnižší 

míra zaměstnanosti byla evidována v Libereckém kraji. Naopak nejvyšší míra zaměstnanosti byla 

v Hlavním městě Praha, a to 63,1 %. Celorepublikový průměr pro rok 2017 byl 58,3 %. 

 

Tabulka 5 Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let v jednotlivých krajích roce 
2017 

Co se týká nezaměstnanosti, která je zde znázorněna ukazatelem obecné míry 

nezaměstnanosti, byla v roce 2017 nejnižší za poslední roky a to 3,5 %, jak je uvedeno v tabulce 5. 

V porovnání s ostatními kraji ČR se Ústecký kraj umístil na čtvrtém místě za Zlínským (3,6 %), 

Libereckým (3,7 %) a Moravskoslezským krajem (4,7 %). Zdroj: [12] 

  

 

Obyvatelstvo 
ve věku 15 a 

více let 
(tis. osob) 

Pracovní síla 
ekonomicky 

aktivní 
(tis. osob) 

Ekonomicky 
neaktivní 
(tis. osob) 

Míra 
zaměstnanosti 

(%) 

Obecná míra 
nezaměstnanosti 

(%) 

Česká republika 8 929,2 5 377,1 3 552,0 58,5 2,9 

Hlavní město Praha 1 087,4 697,9 389,6 63,1 1,7 

Plzeňský kraj 490,7 297,3 193,4 59,4 1,9 

Středočeský kraj 1 108,0 681,1 426,9 60,2 2,1 

Jihočeský kraj 539,3 321,9 217,4 58,4 2,2 

Královéhradecký kraj 466,2 278,2 188,0 58,4 2,2 

Pardubický kraj 436,5 261,7 174,7 58,3 2,7 

Kraj Vysočina 431,3 255,0 176,4 57,5 2,7 

Olomoucký kraj 536,5 314,5 222,0 56,8 3,1 

Karlovarský kraj 252,2 154,7 97,5 59,3 3,3 

Jihomoravský kraj 996,2 598,0 398,2 58,0 3,3 

Ústecký kraj 690,4 399,1 291,4 55,8 3,5 

Zlínský kraj 496,9 292,1 204,7 56,7 3,6 

Liberecký kraj 370,2 215,4 154,8 56,0 3,7 

Moravskoslezský 
kraj 

1 027,4 610,2 417,2 56,6 4,7 
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Graf 3 znázorňuje vývoj obecné míry nezaměstnanosti v Ústeckém krajiod roku 2000. Od 

roku 2012 má míra nezaměstnanosti pouze klesající tendenci. Její hodnota klesla z 10,8 % (2012) o 

7,3 procentních bodů. Zdroj: [13] 

 

Graf 3 Obecná míra nezaměstnanosti v ÚK v letech 2000 – 2017; Zdroj: [13] 

K 31. 12. 2017 evidovaly Úřady práce v Ústeckém kraji nejvíce nezaměstnaných osob ve věku 

55-59 let (4 205 osob, tj. 13,3 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 

let (3 808 osob, tj. 12,1 %). Osob ve věku 65 let a více bylo mezi nezaměstnanými 224. Co se týká 

vzdělání nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji, se základním vzděláním bylo ke konci roku 2017 

31,7 % všech evidovaných uchazečů o zaměstnání.Téměř 30 % tvořili uchazeči se středním odborným 

vzděláním s výučním listem. Vysokoškolsky vzdělaných bylo mezi nezaměstnanými 2,8 % uchazečů. 

Zdroj: [14] 
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1.2.2 Zaměstnaní dle odvětví činnosti CZ

Graf 4 znázorňuje počty zaměstnaných v

činností klasifikace CZ-NACE k 31. 12. 2017. Z

kraji pracovalo ve zpracovatelském průmyslu, a to 105,7 tisíc lidí. Dalš

třídami činností mezi zaměstnanými jsou G Velkoobchod a maloobchod (46 tisíc zaměstnaných) a F 

Stavebnictví (30,4 tisíc zaměstnaných). Nejméně zaměstnaných působí v

nemovitostí (1,4 tisíce zaměstnaných)

Graf 4 Zaměstnaní podle odvětví
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Graf 4 znázorňuje počty zaměstnaných v Ústeckém kraji a jejich rozvrstvení dle odvětví 

31. 12. 2017. Z grafu vyplývá, že nejvíce zaměstnaných v

kraji pracovalo ve zpracovatelském průmyslu, a to 105,7 tisíc lidí. Dalšími nejvíce zastoupenými 

třídami činností mezi zaměstnanými jsou G Velkoobchod a maloobchod (46 tisíc zaměstnaných) a F 

Stavebnictví (30,4 tisíc zaměstnaných). Nejméně zaměstnaných působí v odvětví 

nemovitostí (1,4 tisíce zaměstnaných). Zdroj: [15] 

Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE v ÚK k 31. 12. 2017
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1.3 Průmysl 

Tato kapitola se stručně věnuje přehledu průmyslu v Ústeckém kraji v roce 2017. Tento 

přehled je zobrazen v tabulce 6. V počtu průmyslových podniků se sídle v kraji se Ústecký kraj umístil 

na 6. místě za krajem Hl. město Praha, Jihomoravským, Moravskoslezským, Středočeským a Zlínským 

s počtem 173 průmyslových podniků. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v těchto podnicích byl 

59 234 lidí. Index ukazující změnu oproti roku 2016 je v tomto případě 105,4, což znamená, že se 

průměrný počet zaměstnanců v daném roce o 5,4 % zvýšil.  

O 7,7 % se zvýšila i průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslových podnicích a to na 32 748 

Kč. Tato průměrná mzda je vyšší než celorepublikový průměr, který v roce 2017 činil 32 126 Kč/měsíc.  

Zajímavým ukazatelem je objem tržeb z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy. 

Celkový objev tržeb v roce 2017 činil 333 435 mil. Kč. Index, který ukazuje zvýšení tržeb oproti 

předchozímu roku, je v Ústeckém kraji nejvyšší, tzn. že tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové 

povahy se nejvíce zvýšily v Ústeckém kraji a to o 18,8 %. Průměrné celorepublikové zvýšení činilo 

pouze 7,2 %, což je oproti Ústeckému kraji výrazný rozdíl. V tomto je ÚK jasným skokanem roku. 

Zdroj: [16] 

  
Průměrný 

počet 
podniků ve 
sledovaném 

období 

Průměrný evidenční 
počet zaměstnanců 

Průměrná hrubá 
měsíční mzda 

Tržby z prodeje výrobků 
a služeb průmyslové 

povahy 

skutečnost 
(fyzické 
osoby) 

index 
2017/2016 

skutečnost  
(Kč) 

index 
2017/2016 

skutečnost  
(mil. Kč) 

index 
2017/2016 

Česká republika  2 337 849 366 102,2 32 126 107,1 3 675 550 107,2 

v tom kraje: 
       

Hl. město Praha  224 79 793 104,1 38 192 106,0 318 897 104,8 

Středočeský 226 105 680 105,7 38 223 107,1 755 783 111,0 

Jihočeský 156 50 538 103,1 29 104 107,1 171 155 107,1 

Plzeňský 164 61 504 100,7 32 460 106,9 217 855 101,8 

Karlovarský 67 18 805 97,4 28 788 108,4 42 327 105,3 

Ústecký 173 59 234 105,4 32 748 107,7 333 435 118,8 

Liberecký 109 45 049 102,3 32 214 105,7 161 797 109,3 

Královéhradecký 128 49 535 104,2 29 509 106,2 174 321 114,3 

Pardubický 135 48 188 100,5 29 540 107,5 248 772 102,0 

Vysočina 134 50 653 101,5 30 192 107,1 156 913 103,2 

Jihomoravský 251 70 601 100,2 30 319 107,5 242 171 107,9 

Olomoucký 157 47 800 102,7 28 534 106,7 136 994 106,4 

Zlínský 180 53 797 101,4 29 394 107,1 180 130 106,7 

Moravskoslezský 234 108 191 98,6 30 503 106,7 535 002 100,6 

Tabulka 6 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů v roce 2017 
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1.4 Shrnutí 

První kapitola se věnovala statistickým datům z oblasti ekonomiky, trhu práce a průmyslu 

v Ústeckém kraji v roce 2017. Okres s nejvyšší hustotou obyvatel je Ústí nad Labem. Naopak okres 

s nejmenší hustotou obyvatel je okres Louny.  

Celkový počet registrovaných subjektů v ÚK se oproti předchozím rokům zvýšil. Při pohledu 

na jednotlivé ekonomické subjekty je vidět, že počet podnikajících fyzických osob se oproti roku 2016 

snížil. Kdežto počet živnostníků, společností s ručením omezením a akciových společností se zvýšil. 

Nejvíce ekonomických subjektů v ÚK se věnuje činnosti z kategorie G Velkoobchod, maloobchod; 

opravy a údržba motorových vozidel, a to 23,54 % všech subjektů v Ústeckém kraji. Ve srovnání 

průměrné mzdy a mediánu mezd mezi kraji se ÚK umístil na 8. místě. Největší složkou mzdy byla 

základní složka s necelými 70 %. Téměř 15 % mzdy tvoří složka prémií a odměn. Nejmenší částí 

průměrné mzdy jsou naopak odměny za pohotovost. Nejvyšší průměrnou mzdu měli v roce 2017 

řídící pracovníci a specialisti. Naopak nejnižší mzdu obdrželi pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. 

Z oblasti trhu práce je třeba zmínit, že míra ekonomické aktivity v ÚK byla v roce 2017 nižší 

než byl celorepublikový průměr. Stejně to bylo i s mírou zaměstnanosti. Naopak míra 

nezaměstnanosti byla nad celorepublikovým průměrem. I přesto nezaměstnanost v Ústeckém kraji 

dlouhodobě klesá. Nejvíce nezaměstnaných v roce 2017 bylo ve věku 55 – 59 let. Co se týká činností, 

nejvíce zaměstnaných v Ústeckém kraji v roce 2017 pracovalo ve zpracovatelském průmyslu. 

Nejméně naopak v činnostech zabývajících se nemovitostmi. 

V Ústeckém kraji bylo v roce 2017 průměrně evidováno 173 průmyslových podniků. Počet 

zaměstnanců v nich zaměstnaný byl 59 234 lidí, což je o 5,4 % více než v předchozím roce. Jejich 

průměrné hrubé měsíční mzdy se také meziročně zvýšily a to o 7,7 %. Co se týká oblasti průmyslu, 

Ústecký kraj je zde absolutním skokanem roku mezi ostatními kraji, jelikož meziroční zvýšení tržeb 

z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy byl oproti roku 2016 necelý 19 %. Pro srovnání, 

průměrné zvýšení v celé ČR bylo meziročně 7,2 %. 
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2 Vyhodnocení čerpání externích finančních prostředků pro oblast 

podnikání 

První část informací je věnována Operačním programům, které mají jako cílovou skupinu 

uvedeny podnikatelské subjekty. Jedná se o Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OP PIK) a Operační program Zaměstnanost (OP Z), dále jsou v kapitole 

uvedeny 2 dotační programy Ústeckého kraje, které jsou zaměřeny právě na podporu podnikání a 

inovací v regionu. Jedná se o Dotační titul pro začínající podnikatele a Dotační titul Inovační vouchery. 

Hlavní zdrojová data použitá při zpracování kapitoly jsou z Ministerstva pro místní rozvoj z databáze 

projektů zaslané na sekretariát Regionální stále konference k 31.12.2017. Výsledky z dalších 

dotačních zdrojů EU nebyly v době zpracování zprávy k dispozici. 

2.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

2014 – 2020 

Program podporuje místní podniky v prosazování se na světových trzích a vytváření nových 

pracovních míst.  

2.1.1 Podané projekty v Ústeckém kraji v roce 2017 

V roce 2017 bylo v Ústeckém kraji v OP PIK podáno celkem 352 žádostí o finanční podporu. 

Nejvíce projektů bylo podáno v okrese Most, a to 64. Nejméně žádosti o finanční podporu bylo 

podáno v okrese Litoměřice a Ústí nad Labem. 

Okres 
Počet podaných 

projektů 

Most 64 

Chomutov  63 

Děčín 52 

Louny 52 

Teplice 45 

Litoměřice 38 

Ústí nad Labem 38 

 Celkem 352 

Tabulka 7 Podané projekty v ÚK v roce 2017 

  



 

2.1.2 Úspěšnost projektů 

Z celkového počtu 352 podaných projektů v

považováno za úspěšné. 126 (35,8 %) projektů podaných v

29 projektů bylo na konci roku 2017 stále v

Celkem podáno projektů v

Úspěšné projekty

V procesu hodnocení

Neúspěšné projekty

Tabulka 8 Úspěšnost projektů OP PIK v Ústeckém kraji v roce 2017

2.1.2.1 dle okresu 

Při zkoumání úspěšnosti podaných projektů v

v jakém okrese byly projekty podány, bylo zjištěno, že největší úspěšnost projektů (65,4 %) byla 

v roce 2017 v okrese Děčín, kde uspělo 34 z

v okrese Most (46,9 %), kde bylo vyhověno méně 

Okres 

Děčín 

Teplice 

Louny 

Chomutov

Ústí nad Labem

Litoměřice

Most 

Celkem 
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celkového počtu 352 podaných projektů v roce 2017 je celkem 197 projektů (56 %) 

považováno za úspěšné. 126 (35,8 %) projektů podaných v roce 2017 vyhodnoceno jako neúspěšné. 

29 projektů bylo na konci roku 2017 stále v procesu hodnocení. 

Celkem podáno projektů v ÚK v roce 2017 352 100 %

Úspěšné projekty 197 56 %

V procesu hodnocení 29 8,2 %

Neúspěšné projekty 126 35,8 %

Úspěšnost projektů OP PIK v Ústeckém kraji v roce 2017 

Při zkoumání úspěšnosti podaných projektů v OP PIK v Ústeckém kraji v

jakém okrese byly projekty podány, bylo zjištěno, že největší úspěšnost projektů (65,4 %) byla 

okrese Děčín, kde uspělo 34 z 52 podaných projektů. Nejmenší úspěšnost byla zjištěna 

okrese Most (46,9 %), kde bylo vyhověno méně než polovině podaných žádostí. 

Podané 
projekty 

Úspěšné 
projekty 

Úspěšnost 
projektů 

v % 

52 34 65,4 % 

45 27 60,0 % 

52 30 57,7 % 

Chomutov 63 35 55,6 % 

Ústí nad Labem 38 21 55,3 % 

Litoměřice 38 20 52,6 % 

64 30 46,9 % 

352 197 56,0 % 

Tabulka 9 Úspěšnost projektů dle okresu 

Graf 5 Úspěšnost projektů dle okresu 
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jakém okrese byly projekty podány, bylo zjištěno, že největší úspěšnost projektů (65,4 %) byla 

enší úspěšnost byla zjištěna 

než polovině podaných žádostí.  

 

neúspěšné

úspěšné
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2.1.2.2 dle typu žadatele 

Z celkového počtu 352 podaných projektů v OP PIK v Ústeckém kraji v roce 2017 bylo nejvíce 

podáno společnosti s ručením omezeným. Společnosti s ručením omezeným podaly 259 žádostí, 

z čehož 159 bylo vyhodnoceno jako úspěšné. Dalších 82 žádostí bylo podáno akciovou společností, 7 

podnikající fyzickou osobou, 2 zájmovým sdružením právnických osob a 2 Evropskou společností.  

Typ žadatele 
Podané 
projekty 

Úspěšné 
projekty 

Úspěšnost 
projektů 

v % 

Zájmové sdružení právnických osob 2 2 100 % 

Společnost s ručením omezeným 259 159 61,4 % 

Akciová společnost 82 35 42,7 % 

Podnikající fyzická osoba tuzemská 7 1 14,3 % 

Evropská společnost 2 0 0 % 

Celkem 352 197 56 % 

Tabulka 10 Úspěšnost projektů dle typu žadatele 

2.1.2.3 dle specifického cíle 

Projekty podané v Ústeckém kraji v OP PIK v roce 2017 se zaměřovaly na pět specifických cílů. 

Nejvíce projektů (164) bylo podáno ve specifickém cíli „Zvýšit inovační výkonnost podniků“, nejméně 

(4) projektů bylo podáno ve specifickém cíli „Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP“. 

Průměrná úspěšnost projektů v OP PIK je 56%. 

Název specifického cíle 
Podané 
projekty 

Úspěšné 
projekty 

Úspěšnost 
projektů 

v % 

Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 121 78 64,5 % 

Zvýšit inovační výkonnost podniků 164 77 47 % 

Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání 46 26 56,5 % 

Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků 17 15 88,2 % 

Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP 4 1 25 % 

celkem 352 197 56 % 

Tabulka 11 Úspěšnost projektů dle specifického cíle  
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2.1.2.4 dle výzev 

Při vyhodnocení úspěšnosti podaných projektů na základě výzev byla zjištěna 100% úspěšnost 

u výzev: APLIKACE I. Výzva - bez účinné spolupráce, APLIKACE I. Výzva - s účinnou spoluprací, 

NEMOVITOSTI - I. Výzva, INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - výzva II. a 

TECHNOLOGIE - III. Výzva. Nejvíce projektů (118) bylo podáno ve výzvě „TECHNOLOGIE - IV. Výzva“. 

V této výzvě dosáhla úspěšnost projektů 63,3 %. Naopak u výzev: APLIKACE IV. Výzva - bez účinné 

spolupráce, APLIKACE IV. Výzva - s účinnou spoluprací a POTENCIÁL - IV. Výzva byla úspěšnost 0 %. 

Název výzvy 
Podané 
projekty 

Úspěšné 
projekty 

Úspěšnost 
projektů v 

% 

APLIKACE I. Výzva - bez účinné spolupráce 9 9 100 % 

APLIKACE I. Výzva - s účinnou spoluprací 8 8 100 % 

NEMOVITOSTI - I. Výzva 6 6 100 % 

INOVACE - Projekt na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví - výzva II. 

5 5 100 % 

TECHNOLOGIE - III. Výzva 3 3 100 % 

MARKETING - individuální účasti - II. Výzva 17 15 88,2 % 

TECHNOLOGIE - IV. Výzva 118 75 63,6 % 

APLIKACE III. Výzva - bez účinné spolupráce 7 4 57,1 % 

INOVACE - Inovační projekt - Výzva III. 51 26 51 % 

NEMOVITOSTI - II. Výzva 40 20 50 % 

POTENCIÁL - III. Výzva 15 7 46,7 % 

APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací 29 13 44,8 % 

INOVACE - Inovační projekt - Výzva I.  5 2 40 % 

INOVACE - Inovační projekt - Výzva IV. 10 3 30 % 

ŠKOLICÍ STŘEDISKA - III. Výzva 4 1 25 % 

APLIKACE IV. Výzva - bez účinné spolupráce 3 0 0 % 

APLIKACE IV. Výzva - s účinnou spoluprací 17 0 0 % 

POTENCIÁL - IV. Výzva 5 0 0 % 

Celkem 352 197 56 % 

Tabulka 12 Úspěšnost projektů dle výzev  



 

2.1.3 Náklady 

Celkové požadované náklady na projekty podané v

9 718 440 641,- Kč. Celkové náklady 

5 405,- Kč v přepočtu na jednoho obyvatele Ústeckého kraje. 

Celkové náklady

Náklady na úspěšné projekty

Počet obyvatel v ÚK

Náklady na 1 obyvatele

Tabulka 13 Náklady na projekty OP PIK v Ústeckém kraji v roce 2017
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Celkové požadované náklady na projekty podané v OP PIK v Ústeckém kraji v

Kč. Celkové náklady na 197 úspěšných projektů jsou 4 439 471

přepočtu na jednoho obyvatele Ústeckého kraje.  

Celkové náklady 9 718 440 641,- Kč 

Náklady na úspěšné projekty 4 439 471 640,- Kč 

Počet obyvatel v ÚK 821 377 

Náklady na 1 obyvatele 5 405,- Kč 

Náklady na projekty OP PIK v Ústeckém kraji v roce 2017 

Graf 6 Úspěšnost projektů dle specifického cíle 
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2.2 Operační program Zaměstnanost 2014-2020 

Hlavním cílem operačního programu Zaměstnanost (OPZ) je zlepšení lidského kapitálu a 

kvalifikovanosti obyvatel a tím pak celkové zlepšení konkurenceschopnosti. 

Do výzev zaměřených na podporu podnikání  bylo v OPZ v roce 2017 v Ústeckém kraji podáno 

114 projektů, ze kterých bylo 110 vyhodnoceno jako úspěšné. V Ústeckém kraji je tak úspěšnost 

projektů v tomto dotačním programu velmi vysoká (96,5 %). Požadované náklady na všechny podané 

projekty byly 231 054 703,- Kč, z čehož 226 960 979,- Kč bylo na úspěšné projekty. Z celkových 

nákladů na úspěšné projekty bylo 83 % financováno z dotací od Evropské unie. 

Počet podaných projektů v ÚK 114 

- z toho úspěšných 110 

- úspěšných v % 96,5 % 

celkové náklady na podané projekty 231 054 703 Kč 

- z toho náklady na úspěšné projekty 226 960 979 Kč 

Tabulka 14 Operační program Zaměstnanost v Ústeckém kraji v roce 2017 
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2.3 Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v ÚK 

Hlavním účelem dotačního programu je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého 

kraje díky podpoře malých začínajících podnikatelů a růst hospodářské prosperity a sociální 

soudržnosti regionu. Zdroj: [18] 

V roce 2017 přijal Ústecký kraj celkem 169 žádostí o dotaci prostřednictvím dotačního 

programu Podpora začínajících podnikatelů v ÚK. Ze 169 žádostí jich 147 splnilo podmínky podání. 

Ústecký kraj nakonec podpořil 46 projektů ze 147 (31,2 %), které splnily všechny náležitosti podání 

žádosti. 

 
Rok 2017 Rok 2016 

Počet doručených žádostí 169 221 

Počet žádostí, které splnily formální náležitosti 147 169 

Celková alokovaná částka 8 000 000,- 4 000 000,- 

Počet podpořených 46 27 

Tabulka 15 Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji v roce 2017 

2.3.1 Počet žádostí, které splnily formální náležitosti dle typu žadatele 

Ze 169 doručených žádostí je zde 147 žádostí, které splnily formální náležitosti rozděleno dle 

typu žadatele  

Z toho v tomto operačním programu bylo 87 (58%) Fyz. osob – podnikajících dle 

živnostenského zákona, 51 (34%) Společností s ručením omezeným, 4 (3%) Fyz. osoby – zemědělští 

podnikatelé, 2 (1%) Fyz. osoby – podnikající dle jiných zákonů, 2 Spolky po (1%) a 1 (1%) Akciová 

společnost. Obecně prospěšné společnosti a Církve buďto nesplnily formální náležitosti, nebo vůbec 

nepodaly žádné žádosti o podporu. 

Právní forma Počet v % 

FO – podnikající dle živnostenského zákona 87 58 % 

Společnost s ručením omezeným 51 34 % 

FO – zemědělský podnikatel 4 3 % 

FO – podnikající dle jiných zák. 2 1 % 

Spolek 2 1 % 

Akciová společnost 1 1 % 

Obecně prospěná společnost 0 0 % 

Církev 0 0 % 

Tabulka 16 Počet žádostí, které splnily formální náležitosti dle typu žadatele  
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2.3.2 Počet žádostí, které splnily formální náležitosti dle převažující činnosti 

Z této tabulky lze vyčíst, které činnosti v převažovaly mezi 147 žádostmi, které splnily 

formální náležitosti.   

Nejvíce žádostí, které splnily form. náležitosti bylo z činnosti v oblasti IT a ostatní vědecké a 

technické činnosti (18 – 12%), dále pak žádosti vedené jako „Ostatní“ telekomunikace, účetnictví, 

tisk, finanční činnosti, ostatní zprac. půmysl, atd. (17 – 11%), „Osobní služby“ prádelny, masáže, 

kosmetika, kadeřnictví, úklid v domácnostech, atd. (16 – 11%),Ubytování, stravování a pohostinství 

(14 – 9%), Rostlinná a živočišná výroba a související činnosti (13 – 9%), Výstavba budov a 

specializované stavební činnosti zejm. truhlářství (10 – 7%), Maloobchod (10 – 7%), Architektonické a 

inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy(10 – 7%),Činnosti v dopravě (zejm. přeprava osob) a 

oprava a údržba motorových vozidel (8 – 6%), Výroba kovových konstrukcí, kovodělných výrobků a 

strojů a zařízení (7 – 5%), Výroba potravinářských výrobků (6 – 4%), Sportovní, zábavní a rekreační 

činnosti a činnost cestovních agentur (6 – 4%), Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

(zejm. zpracování kamene), zpracování dřeva (4 – 3%), Vzdělávání (4 – 3%), Zdravotní a sociální péče 

(4 – 3%)  

Převažující činnost Počet v % 

Činnosti v oblasti IT a ostatní vědecké a 
technické činnosti 

18 12% 

Ostatní (telekomunikace, účetnictví, tisk, 
finanční činnosti, ostatní zprac. půmysl...) 

17 11% 

Osobní služby (prádelny, masáže, kosmetika, 
kadeřnictví, úklid v domácnostech …) 

16 11% 

Ubytování, stravování a pohostinství  14 9% 

Rostlinná a živočišná výroba a související 
činnosti 

13 9% 

Výstavba budov a specializované stavební 
činnosti (zejm. truhlářství) 

10 7% 

Maloobchod 10 7% 

Architektonické a inženýrské činnosti; 
technické zkoušky a analýzy  

10 7% 

Činnosti v dopravě (zejm. přeprava osob) a 
oprava a údržba motorových vozidel 

8 6% 

Výroba kovových konstrukcí, kovodělných 
výrobků a strojů a zařízení 

7 5% 

Výroba potravinářských výrobků 6 4% 

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti a 
činnost cestovních agentur 

6 4% 

Výroba ostatních nekovových minerálních 
výrobků (zejm. zpracování kamene), 
zpracování dřeva  

4 3% 

Vzdělávání 4 3% 

Zdravotní a sociální péče 4 3% 

Tabulka 17 Počet žádostí, které splnily formální náležitosti dle převažující činnosti  
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2.4 Inovační vouchery 

Celkem bylo v roce 2017 podáno 19 žádostí, z čehož 14 bylo vyhodnoceno jako úspěšné. 

Celkové náklady na úspěšné projekty činí 2 300 000,- Kč. Dotace pokrývají 1 300 000,- Kč z celkové 

částky. 

Počet podaných projektů v ÚK v roce 2017 19 

- z toho úspěšných projektů 14 

Celkové náklady projektů 2 300 000,- Kč 

- z toho dotace 1 300 000,- Kč 

Tabulka 18 Inovační vouchery v Ústeckém kraji v roce 2017 
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2.5 Shrnutí 

Za rok 2017 uspělo v procesu získávání evropských dotačních prostředků 307 projektů 

s finančním objemem 666 432 619,- Kč. Velmi úspěšné jsou firmy při žádosti do OP Z. Nejmenší zájem 

o externí dotace je v OP PIK u výzev  TECHNOLOGIE - III. a APLIKACE IV.V úspěšnosti projektů se ÚK 

pohybuje v celorepublikovém  průměru. 

Dalších 283 projektů bylo podpořeno z prostředků Ústeckého kraje a to v celkové hodnotě 

9 300 000,- Kč. 

Celkem z uvedených dotačních programů bylo podpořeno 590 podnikatelských projektů za 

675 732 619,- Kč. 
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3 Vyhodnocení spolupráce partnerů zapojených v území do podpory 

podnikání 

3.1 Subjekty zapojené do podpory podnikání 

Do podpory podnikání v Ústeckém kraji byla v daném roce zapojena řada subjektů a 

organizací. Do této zprávy jsou však zahrnuty pouze ty, které jsou z pohledu svých činností pro rozvoj 

podnikání strategické, odevzdaly v požadovaném termínu vyhodnocující zprávy a jsou zapojeny do 

tvorby podpůrného nástroje One Stop Shop (OSS).  

1. Ústecký kraj – prostřednictvím Oddělení podpory průmyslu, podnikání a lidských 

zdrojů) 

2. Krajská hospodářská komora a Okresní hospodářské komory  

3. Inovační centrum ÚK  

4. Agentura Czechinvest 

 

Pro ucelenou informaci uvádíme i přepočtený počet zaměstnanců u těchto subjektů:  

Ústecký kraj - OPPLZ 2,5 pracovníci 

Krajská hospodářská komora a okresní 
hospodářské komory 

15 pracovníků 

Inovační centrum ÚK 13 pracovníků 

Agentura CzechInvest 2 pracovníci 

Tabulka 19 Přepočtený počet zaměstnanců u vybraných subjektů 

3.1.1 Ústecký kraj (ÚK) 

I v roce 2017 funguje oddělení pro podporu podnikání pod Odborem strategie, přípravy a 

realizace projektů. Oddělení má 2 role. První je koordinační, jedná se o zabezpečení podpory 

podnikání v kraji. Organizuje pravidelná setkávání aktérů za účelem zvýšení vzájemné informovanosti 

a rozvoji spolupráce. Mapuje prostředí, zpracovává analýzy, studie aj., zavádí model OSS. Pomáhá 

s propagací akcí zaměřených na firmy a podnikatele. Druhou rolí oddělení je přímá podpora, kterou 

realizuje zejména úplnou administrací Dotačního titulu pro začínající podnikatele a správou a 

aktualizací databáze brownfieldů. 

3.1.2 Krajská hospodářská komora (KHK ÚK) a okresní hospodářské komory (OHK) 

OHK v Ústeckém kraji v čele s KHK ÚK sdružují a hájí zájmy místních podnikatelů. Pořádají 

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

jejich konkurenceschopnosti. V každém okrese byla od 09/2017 zřízena s podporou ÚK asistenční 

místa, díky kterým jsou v regionu pravidelně, každý měsíc realizovány řízené rozhovory s firmami a 

tím je průběžně mapováno podnikatelské prostředí z pohledu firem. Pořádají pravidelné akce 

zaměřené na spolupráci škol a firem a na síťování firem v regionu i mimo něj. Komory sdružují v kraji 

až 780 podnikatelských subjektů. KHK úspěšně realizuje projekt Ukrajina. 
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3.1.3 Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) 

ICUK snaží se vytvářet příležitosti pro spolupráci a podporu výzkumně-vývojových a 

inovačních aktivit. Konkrétně pak provozuje Star-up a sdílené kanceláře, pořádá networkingové a 

propagační akce, zprostředkovává pro kraj dotace na Inovační vouchery a poskytuje poradenství 

v oblasti dotací.  

3.1.4 Agentura pro podporu podnikání CzechInvest (CI) 

Regionální kancelář CzechInvestu se v současné době stará o cca 70 investičních projektů 

podnikatelů, kteří za poslední roky umístili svoji investici v Ústeckém kraji. V rámci tzv. „aftercare 

služby“ spojuje management firem s místní samosprávou a přispívá tak k řešení aktuálních problémů 

bránící v rozvoji společností. Pomáhá vyhledávat vhodné nemovitosti v případě nových expanzí, a to 

ve formě správy obsáhlé databáze podnikatelských nemovitostí.  
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3.2 Činnosti a aktivity poskytované v rámci podpory podnikání 

3.2.1 Podpora stávajících podnikatelů (jednání s firmami) 

Počet schůzek/konzultací:  
ÚK/208 
KHK/1072 
ICUK/0 – je zakalkulováno v bodě 3.2.3 
CI/318 

 
Celkem: 1 598 

 
Nejčastější řešená témata: 

Možnosti rozvoje firmy, spolupráce škol a firem, nejednotnost výkladu zákonů,  nedostatek 

kvalifikované pracovní síly, prudký nárůst mezd, GDPR, administrativní zátěž, zavedení EET, podmínky 

podnikání v SRN, narůstající zaměstnanci s exekucemi, program Ukrajina, externí možnosti 

financováni, atd. 

3.2.2 Podpora začínajících podnikatelů (podpora start up, poradenství, dotace) 

Počet schůzek/konzultací:  

ÚK/197 

KHK/ 119 

ICUK/29 

CI/25 

Celkem: 370 

Nejčastější řešená témata: 

Dotační program pro začínající podnikatele, jak zpracovat podnikatelský plán a záměr, 

možnosti dotací, grantů, stáží, vnější finanční zdroje možné ke spolufinancování podnikatelských 

záměrů, legislativa při zahájení podnikání, orientace v zákonech, atd.  

3.2.3 Podpora výzkumu, vývoje a inovací 

Počet schůzek:  

ÚK/31 

KHK/ 107 

ICUK/56 

CI/36 

Celkem: 230 

Výčet témat:  

Transfer technologií, dotovaná pracovní místa, dotační poradenství, spolupráce s VŠ, 

přeshraniční spolupráce s VŠ, Průmysl 4.0, nové technologie, operační program na podporu výzkumu 

a inovací, inovace v prostředí firmy, patentové řízení, atd. 
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3.2.4 Realizované akce pro firmy, podnikatelské subjekty 

ÚK/  Počet akcí 11/ Počet zúčastněných firem 64/ Počet zúčastněných osob:  189 

KHK/ Počet akcí 107/ Počet zúčastněných firem 340/ Počet zúčastněných osob:  799 

ICUK/ Počet akcí 55/Počet zúčastněných firem 40/ Počet zúčastněných osob:  1933 

CI/Počet akcí 9/Počet zapojených subjektů 282 / Počet zúčastněných osob 351 

 

Celkem: Počet akcí 179/Počet zúčastněných firem 726/ Počet zúčastněných osob: 3 272 

 

Typy realizovaných akcí: Semináře, startup festival, workshopy, přednášky, kreativní víkend 

 

Výčet témat:  

Spolupráce škol a firem, EET, pracovněprávní vztahy, novely zákonů, personalistika, 

zaměstnávání cizinců, problematika daní, GDPR, zahraniční obchod, inovace, příklady dobré praxe, 

externí financování podnikatelských aktivit atd. 

3.2.5 Propagace a elektronické podpůrné nástroje 

Každý subjekt realizuje řadu vlastních aktivit, které jsou zaměřeny na podporu 

podnikání v kraji. Dosud není zpracována jednotná marketingová strategie. 

 

ÚK 

 Veřejně dostupná, bezplatná databáze nabídky volných prostor a pozemků pro podnikání 

v kraji. Obsahuje 197 nabídek, 5 jazykových mutací (www.invest.uk.cz) – měsíční 

návštěvnost/850  

 Zpracovány motivační spoty na podporu začínajících podnikatelů: 

- https://www.youtube.com/watch?v=EzhFCG0UdU0&t=1s 

- https://www.youtube.com/watch?v=gaLVO7faG5s 

 Výzkumný atlas/ 3 jazykové mutace  

 Účast na veletrzích  FORARCH Praha a Strojní veletrh Brno – zapojeny 4 firmy z kraje 

 Vydáno propagační DVD průmyslové plochy v kraji/5 jazykových mutací 

 Internetové stránky http://rskuk.cz/podnikani-a-inovace/měsíční návštěvnost2500 

 Podpora trhu a mezinárodních obchodů prostřednictvím sítě EEN/ spolupráce 

s Technologickým centrem Akademie věd ČR https://www.enterprise-europe-network.cz/ 

 

KHK 

 Vydáván časopis TEMA, Elektronický zpravodaj, Dotační věstník a Informační bulletin touto 

formou je osloveno min. 950 subjektů 

 Účast na  veletrzíchChina Brand Show 2017, Poland ve Varšavě,  

 Internetové stránky http://www.khk-usti.cz/měsíční návštěvnost 420 

 

ICUK 

 Vydáván newsletter NEURON/cca 650 oslovených 

 Účast na veletrzích Věda výzkum inovace BrnoaFuture Port Prague – zapojeny 2 firmy 

 Internetová stránka www.icuk.cz / měsíční návštěvnost 2 000  

 FB stránka ICUK / 808 fanoušků 

http://www.invest.uk.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=EzhFCG0UdU0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=gaLVO7faG5s
http://rskuk.cz/podnikani-a-inovace/m%c4%9bs%c3%ad%c4%8dn%c3%ad
http://www.khk-usti.cz/
http://www.icuk.cz/
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 Nově vzniklé virtuální prohlídka po firmách a výzkumných organizacích v Ústeckém kraji 

o https://icuk.cz/virtualni-prohlidka-inovacnich-firem-a-vyzkumnych-organizaci-uk 

 

CI 

 Internetová stránka: 

o https://www.czechinvest.org/cz/Kontakte/Regional-Offices/Usti-nad-Labem-

Regional-Office   

 Soutěž Město pro byznys 

 Databáze bownfiels na úrovni celé ČR 

 Region raport –časopis Region Report vydána dvě čísla /náklad 5 000 za jedno číslo 
(distribuce na všechna ORP) 
 

  

https://icuk.cz/virtualni-prohlidka-inovacnich-firem-a-vyzkumnych-organizaci-uk
https://icuk.cz/virtualni-prohlidka-inovacnich-firem-a-vyzkumnych-organizaci-uk
https://www.czechinvest.org/cz/Kontakte/Regional-Offices/Usti-nad-Labem-Regional-Office
https://www.czechinvest.org/cz/Kontakte/Regional-Offices/Usti-nad-Labem-Regional-Office
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3.3 Shrnutí 

V roce 2017 proběhlo v kraji s podnikatelskými subjekty 2 198konzultací, schůzek, řízených 

rozhovorů, akcí atd. Z celkového počtu schůzek a konzultací není přesně možné určit konečný počet 

firem, kterým byla tato forma podpory poskytnuta. Může se stát, že je v indikátorech vykazovaná 

firma, které poskytlo podporu více subjektů. Jelikož stále není zaveden elektronický systém model 

OSS, není možné tyto duplicity odstranit. Předpokládáme tedy v celkovém hodnocení, že se jedná o 

70% z celkového počtu konzultací a schůzek, tedy že podpora byla poskytnuta cca 1 

532podnikatelským subjektům. Což je cca 1 % z celkového počtu ekonomických subjektů 

registrovaných v roce 2017. 

Největšími problémy roku 2017 byly v oblasti podnikání: 

1. Nedostatek kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly 

2. Zavádění EET 

3. Vysoké zadlužení zaměstnanců (exekuce) 

 

Další problémy, které se již dlouhodobě opakují, jsou: 

 Nepřehledná legislativa 

 Vysoká administrativní zátěž zejména u menších firem 

 

Název aktivity Indikátor Počet celkem 

Podpora stávajících 
podnikatelů 

schůzka/konzultace/řízený 
rozhovor 

1 598 

Podpora začínajících 
podnikatelů 

schůzka/konzultace/řízený 
rozhovor 

370 

Podpora výzkumu, vývoje a 
inovací 

schůzka/konzultace/řízený 
rozhovor 

230 

Realizované akce pro firmy, 
podnikatelské subjekty 

akce 179 

Propagace a elektronické 
podpůrné nástroje 

Počet nástrojů/akcí 20 

Tabulka 20 Kvantifikace aktiv, Zdroj:Zprávy 2017 ÚK, KHK, ICUK, CI 

V roce 2017 byl pro podporu podnikání Radou Ústeckého kraje schválen model OSS. Jedná se 

o osvědčený nástroj, který funguje v zejména v Anglii. Pro potřebu Ústeckého kraje musí být 

modifikován, ale jeho základní struktura a idea se nemění. 
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V roce 2017 podpořil Ústecký kraj podnikání částkou 22 350 000,-Kč. Jedná se dva dotační 

programy ÚK, o akce podporující spolupráci škol a firem i aktivity zaměřené na vzdělávání, vědu a 

výzkum a příspěvek na činnost ICUK. Tyto aktivity jsou financovány v rámci rozpočtu ÚK i v rámci 

dotací. 

 Výdaje Rozpočet ÚK Dotace EU Realizátor 

DT začínající 
podnikatele 

8 000 000 8 000 000 0 ÚK 

Inovační vouchery 1 300 000 1 300 000 0 ICUK 

Akce spolupráce 
škol a firem 

350 000 350 000 0 OHK, KHK 

Asistenční místa - 
průzkumy 

1 700 000 255 000 1 445 000 OHK 

Činnost ICUK 4 000 000 4 000 000 0 ICUK 

Veletrhy 2 000 000 2 000 000 0 ÚK 

Propagační, 
motivační a 
networkingové akce 

5 000 000 750 000 4 250 000 ICUK 

Celkem 22 350 000 16 655 000 5 695 000  

Tabulka 21 Náklady ÚK na aktivity podporující podnikání v roce 2017  
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Seznam použitých zkratek 

a.s. akciová společnost 

CI           Agentura Czechinvest 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

FO fyzické osoby 

ICUK Inovační centrum Ústeckého kraje 

OHK      Okresní hospodářská komora 

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP Z      Operační program Zaměstnanost 

KHK       Krajská hospodářská komora 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

ÚK Ústecký kraj 

ŽZ živnostenský zákon 
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Přílohy 

Příloha č. 1 Přehled projektů OP PIK a OPZ v roce 2017 v Ústeckém 

kraji 

Přiloženo jako samostatný dokument 


