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Ve dnech 21. a 22. září 2015 se uskutečnilo první 
Podnikatelské fórum Ústeckého kraje, jež zorganizoval 
Ústecký kraj a Hospodářská a sociální rada Ústeckého 
kraje. Cílem této dvoudenní akce bylo formou prezentací 
a workshopů představit region, nejen jako místo vhodné 
k umístění dalších zahraničních investic, ale také jako 
prostředí příhodné k rozvoji spolupráce s místními firmami, 
k řešení rozvoje vysokého školství, k propojení výzkumných 
organizací a aplikační sféry i ke smysluplnému využití starých 
průmyslových areálů - brownfieldů, segmentu lázeňství a 
v neposlední řadě pak jako místo přívětivé pro kvalitní život.

Podnikatelské fórum Ústeckého kraje proběhlo pod 
záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, ministra 
obchodu a průmyslu ČR Jana Mládka a zmocněnce vlády 
pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiřího Ciencialy.

Prvního podnikatelského fóra Ústeckého kraje se 
zúčastnilo přes 160 osob, expertů ve svém oboru, zástupců 
různých vládních i nevládních institucí, firem, vzdělávacích, 
výzkumných i dalších organizací, jak z České republiky, tak 
i ze zahraničí. Mezi hosty nechyběli zástupci Ministerstva 
průmyslu a obchodu, vládní agentury CzechInvest, Sdružení 
pro zahraniční investice (AFI), ale také delegace čínského 
města Šanghaj a obchodní zastoupení z Číny, Japonska, 
Itálie, Španělska a saských hospodářských komor, ani 
zástupci jednotlivých investorů v Ústeckém kraji.

V rámci přednášek a workshopů byly prezentovány 
informace o finanční podpoře investic a sektorových 
příležitostí kraje se zaměřením na podnikatelský a investiční 
potenciál kraje, jeho specifika a potřeby pro další úspěšný 
rozvoj. Červenou linií celého Podnikatelského fóra bylo 
akcentování skutečnosti, že Ústecký kraj nabízí široký 
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potenciál, který je ale potřeba dále intenzivně rozvíjet, 
a to ve spolupráci všech dotčených partnerů.

Po celou dobu realizace fóra byly prezentovány průmyslové 
zóny, školy a výzkumně-vývojové kapacity Ústeckého 
kraje, byly realizovány B2B setkání a konzultace. Podvečerní 
program patřil prezentaci technologického parku Nupharo. 
Pro dokreslení potenciálu našeho regionu byla účastníkům 
servírována Bílinská kyselka, regionální minerální voda se 
staletou tradicí, která se coby regionální produkt úspěšně 
prosazuje na zahraničních trzích. Významně se prezentuje 
např. v Číně či v arabských zemích. Je oficiální vodou 
české fotbalové reprezentace či úřadujícího hokejového 
mistra, týmu HC Verva Litvínov a České Miss.

V rámci Podnikatelského fóra byla řešena tato témata:

 ⊲ mezinárodní spolupráce
 ⊲ zkušenosti zahraničních investorů 

působících v Ústeckém kraji
 ⊲ podnikání a investice v ČR a v Ústeckém kraji
 ⊲ podpora výzkumu, vývoje a inovací

Hosté a účastníci měli také možnost využít 
realizovaných workshopů, které se vždy 
věnovaly konkrétním, aktuálním tématům:

 ⊲ Workshop Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací
 ⊲ Workshop Kvalifikovanost a pracovní 

sily v Ústeckém kraji
 ⊲ Workshop Rozvoj brownfieldů v Ústeckém kraji
 ⊲ Workshop Zdravotnictví a balneologie
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Možnosti mezinárodní 
spolupráce
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček společně 
s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Karlem 
Novotným, zmocněncem vlády pro Moravskoslezský a 
Ústecký kraj Jiřím Ciencialou a předsedou Hospodářské 
a sociální rady Ústeckého kraje Richardem Falbrem 
přijali zahraniční hosty, kteří přednesli své náměty a 
možnosti spolupráce, a to jak v hlavním programu, tak 
v celé řadě návazných jednání se zástupci kraje.

Vanda Spataro, obchodní radová – Velvyslanectví Italské 
republiky v ČR: „Otevřenost a potenciál Ústeckého kraje 
je příležitostí pro italské investory. Věřím v silný dopad 
Podnikatelského fóra v oblasti posílení obchodních vazeb 
mezi Itálií a Českou republikou.“

TÉMATA

Xie Yumin, víceprimátorka – Shanghai Pudong New 
Area: „V Ústeckém kraji shledávám dobrou příležitost 
investovat v otevřeném prostředí, ale také šanci se 
kulturně obohatit. Některé české firmy již v Pudongu 
operují, či se plánují usídlit. Doufáme, že je další firmy 
budou následovat.“

Yongru Cheng, obchodní rada - Velvyslanectví Čínské 
lidové republiky v ČR: „Je dobře, že jsme zaznamenali 
nárůst Česko – čínských investic, které otevírají nové 
podniky, respektive jejich pobočky, buď u nás v Číně, 
nebo v České republice. Důležitá je také podpora turismu, 
ostatně o tom svědčí přímá letecká linka Praha – Peking. 
Předpokládám, že nárůst vzájemných investic by mohl 
být až o deset procent. Jsem spokojen s tím, jak se věci 
vyvíjejí.“
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Zkušenosti 
zahraničních 
investorů působících 
v Ústeckém kraji
Mezi zahraničními firmami, které již působí v ústeckém 
regionu, vystoupila na fóru například společnost Unipetrol 
RPA, která při této příležitosti představila své investiční plány 
v objemu 8 miliard korun českých nebo své výzkumně 
vzdělávací centrum UniCRE. Své aktivity prezentovala také 
firma Materialise Czech Republic, která se zabývá mimo jiné 
vývojem a výrobou sensorů srdeční aktivity pro novorozence. 
On-line vstupu využil Kurt Kaltenegger ze švýcarské 
společnosti ABB, která je generálním investorem nově 
vznikajícího Technologického a inovačního parku Nupharo 
ve Žďárku u Ústí nad Labem. Pan Kaltenegger hodnotí 
investiční příležitosti v České republice velmi pozitivně, 
kvituje zde stabilní prostředí, vládní podporu investic, skvělé 
napojení na evropské trhy a vysokou míru vzdělanosti. 
O první čínské investici v regionu informoval výkonný ředitel 
společnosti Shanghai Maling Czech pan Qidong Heng.
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Podpora podnikání 
a investic v České 
republice a v regionu
Podnikatelské prostředí a možnost investic zhodnotilo 
několik významných odborníků z různých organizací a 
institucí. Martin Krejčí, ředitel Divize a investic, představil 
agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest, 
popsal služby, které mohou investoři využít, a dále se 
věnoval významným investicím v Ústeckém kraji, mezi 
které patří zejména Nexen Tire, Pila Štětí-Labe Wood 
a Mondi Štětí. Podnikatelské a investiční prostředí 
v Ústeckém kraji a podporu ze strany regionálních 
partnerů představil také Ladislav Drlý, radní Ústeckého 
kraje pro oblast investic, majetku a ekonomiky.

Zbyněk Pokorný, ředitel odboru inovačního podnikání 
a investic MPO: „Investiční pobídky jsou základním 
národním nástrojem podpory, který významně pomáhá 
v procesu získávání strategických investičních projektů 
do ČR. Slouží rovněž pro podporu domácích reinvestic, již 
etablovaných společností na českém trhu. Do Ústeckého 
kraje směřuje zvýšená podpora ze strany státu a zvýšené 
investiční pobídky, což je výhodou pro zahraniční 
investory.“

František Jochman, předseda Krajské hospodářské 
komory Ústeckého kraje: „Mezi hlavní pozitiva 
regionu patří jeho průmyslová tradice, systém pobídek, 
připravenost ploch, dostupnost pracovní síly a blízkost 
významných aglomerací Praha a Drážďany. Investoři 
všechny tyto klady při vstupu do regionu oceňují.“
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Podpora výzkumu, 
vývoje a inovací
V tomto bloku bylo řešeno téma Národní podpory výzkumu, 
vývoje a inovací, včetně podpory v rámci Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 
kterému se věnovali odborníci: Martin Štícha, ředitel odboru 
Výzkumu, vývoje a inovací MPO, Jan Dejl, poradce ředitele 
odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů, Robin 
Čumpelík, Strategy Mediator technologického parku Nupharo.

Druhou oblastí bylo téma věnované Potenciálu vědy, 
výzkumu a inovací v Ústeckém kraji, kde byla Tomášem 
Sivičkem, vedoucím katedry ekonomie UJEP a Pavlou 
Žížalovou, konzultantkou společnosti PWC, představena 
studie zaměřená na zmapování potenciálu a spolupráce 
v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Ústeckém a 
Karlovarském kraji. Dále byla diskutována role 
vysokých škol v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 

V této sekci vystoupili další odborníci, jako je Jaromír Lederer, 
vědecký ředitel UniCRE, který prezentoval  téma „Výzkumný 
potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji“, 
dále pak Karel Krejza, místostarosta města Litoměřice a 
Antonín Tym, manažer geotermálního projektu Výzkumné 
infrastruktury RINGEN. Blok uzavřela Jana Nedrdová, vedoucí 
oddělení Odboru strategie, přípravy a realizace projektů 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, která zmínila hlavní důvody 
založení a činnosti Inovačního centra Ústeckého kraje.
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Workshop 
Rozvoj výzkumu, 
vývoje a inovací 
v Ústeckém kraji
odborný garant Výzkumný ústav anorganické  
chemie a.s. - UniCRE

Je dostupnost výzkumných kapacit v daných oborech 
dostatečná? Jsou potřebné společné laboratoře? Pomáhají 
školy v oblasti inovací? Pomáhají nebo zhoršují situaci 
v oblasti státní orgány a agentury? Co brání podnikům 
v realizaci inovací? Jak by mohl pomoci kraj? Tyto a 
další otázky zazněly právě na tomto workshopu.

WORKSHOPY

Luděk Knorr, ředitel kancelář TA ČR: „TA ČR může pomoci 
při financování z národních prostředků. 98% projektů 
je realizováno ve spolupráci s konkrétním podnikem a 
výzkumnou organizací. Uvítali bychom centrum na území 
Ústeckého kraje, kde by se sbíhaly veškeré informace 
k danému tématu.“

Libor Sehnal, personální ředitel AGC Flat Glass Czech, 
a.s.:  „Na vývoji výrobků naší společnosti se podílí z 80 % 
výzkumně-vývojové centrum. Naprosto nezbytné jsou 
inovace. Spolupracujeme s vysokými školami a je nutné je do 
výzkumu zapojit, neboť úloha vysokých škol a výzkumných 
center by měla umožnit propojení, které nebude postavené 
na tom, že musíme překonávat komplikace. Hlavní úlohou 
kraje a státu je zjednodušení byrokracie.“

Martin Růžička, ředitel pro výzkum a vývoj společnosti 
Unipetrol RPA: „Unipetrol má systém, kde každý 
zaměstnanec může přispět svou ideou. Snažíme se inovovat 
v menším rozsahu investic, abychom drželi krok s Evropou 
a především Asií. Dalším důležitým krokem k inovacím je 
uzavření rámcové smlouvy s VŠCHT – pro nás je důležité, 
aby studenti od prvního do posledního ročníku měli přístup 
do života společnosti Unipetrol, podíleli se na projektech a 
naučili se to, co společnost potřebuje.“ 
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Workshop 
Kvalifikovanost 
pracovní síly 
v Ústeckém kraji
odborný garant Národní vzdělávací fond

Cílem workshopu bylo najít inspiraci a podněty hlavně 
z mimoakademického prostředí, které by mohly být využitelné 
v rámci vzájemné spolupráce vysokých škol v regionu a 
také v oblasti kooperace vysokých škol a aplikační sféry.

S uplatnitelností studentů vysokých škol v Ústeckém 
kraji seznámila hosty v úvodu Věra Czesaná 
z Národního vzdělávacího fondu. Mimo jiné 
konstatovala, že v Ústeckém kraji poklesl podíl 
absolventů technických oborů od roku 2005 o 6 %.

Mezi panelisty usedl do křesla pro diskutující 
například personální manažer firmy AGC Flat Glass 
Libor Sehnal a manažer společnosti O2 Martin Kos, 
kteří informovali o možných formách spolupráce se 
středními a vysokými školami a jejich studenty.

Panelisté a hosté workshopu se v závěru shodli na 
nutnosti flexibilně přizpůsobovat profily jednotlivých oborů 
a způsob výuky technologickému pokroku, stejně tak 
jako na potřebě nastavení jasné koncepce vzdělávacího 
systému v dlouhodobém horizontu a jejího dodržování.

Možnou inspirací je německý model tzv. „Rad“, který 
popsal Bob Kartous ze společnosti EDUin. Tento 
model sdružuje zástupce průmyslu, politické sféry a 
univerzit, jejichž zástupci společně jednají o směru 
vzdělávání, jeho praktické i teoretické části.
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Workshop  
Rozvoj brownfieldů 
v Ústeckém kraji
odborný garant Hospodářská a sociální 
rada Ústeckého kraje

V rámci tohoto workshopu byla řešena problematika 
možného využití bývalých průmyslových či jiných 
prostor a ploch k dalšímu podnikání.

Vladimíra Formanová, ředitelka Odboru řízení 
podnikatelských činností CzechInvest: „V národní 
databázi brownfieldů evidujeme v Ústeckém kraji 
362 lokalit. Hledáme nejen další velké plochy, ale i malé 
lokální zóny. Potřebovali bychom sjednotit nabídku 
investorům s krajem a městy. Úspěchem je revitalizace 
a využití průmyslové zóny Triangle.

Zbyněk Pokorný, ředitel odboru inovačního podnikání 
a investic MPO: „Potýkáme se s nejednotností vymezení 
brownfieldů. Ve skutečnosti je mnoho různých brownfieldů 
s odlišnými podmínkami, které vyžadují individuální 
přístup. Je nutné vytvořit podrobnější databázi.“

Aleš Tallowitz, vedoucí oddělení podpory průmyslu 
a podnikání Krajského úřadu ÚK: „V současné době je 
rozpracovaný krajský portál evidence brownfieldů, který 
bude dokončen do 31. 12. 2015. Monitorujme 264 lokalit. 
Chceme spolupracovat s databází CzechInvestu a 
chystáme podepsání společného memoranda o spojení 
obou databází.
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Workshop 
Zdravotnictví 
a balneologie 
v Ústeckém kraji
odborný garant Hospodářská a sociální 
rada Ústeckého kraje

Zdravotnictví a balneologie jsou obory s dalším potenciálem, 
které mají navíc v našem regionu tradici a svou historii. 
Základními otázkami tohoto tématu byly možné formy 
spolupráce, aktuální bariéry, společné cíle a úkoly v regionu.

Další účastníci tohoto workshopu např. Yveta Slišková, 
obchodní ředitelka Lázní Teplice, a Vojtěch Krump 
z Krajské zdravotní, a.s. potvrdili slova pana Vaibara, že 
nejdůležitější je komunikace a spolupráce s vyzdvihnutím 
osobních setkání a výměnou zkušeností. 

Roman Vaibar, výrobní manažer firmy Materialise: 
„Důležitost spatřujeme ve vzájemné informovanosti, 
spolupráci a komunikaci. Informovanost o našich 
činnostech je potřeba zlepšit. V určitou dobu jsme hledali 
partnera pro řešení konkrétního problému a po delším 
hledání v celé ČR jsme zjistili, že se vhodný partner 
nachází asi 3 kilometry od nás, přímo v Ústeckém kraji.
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Děčín Litoměřice
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zmocněnec vlády ČR pro Moravskoslezský,  

Ústecký kraj a Karlovarský kraj
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Oldřich Bubeníček, 
hejtman Ústeckého kraje:

„Základem prosperity našeho regionu bylo vždy 
dobré a rozvinuté podnikatelské prostředí. Proto 
jsem potěšen, že se uskutečnila tato konference, 
kde v rámci seminářů a panelových diskuzí a 
předávání zkušeností zahraničních investorů 
mohly vzniknout další podněty, jak podnikatelské 
prostředí zlepšit, obohatit a rozvinout.“ 

Gabriela Nekolová,  
místopředsedkyně Hospodářské  
a sociální rady Ústeckého kraje, vedoucí 
přípravného týmu Podnikatelského 
fóra Ústeckého kraje: 

„Velmi si vážím tak hojné účasti českých 
i zahraničních hostů a potěšila mě účast čínské 
delegace, která tak využila nově otevřenou přímou 
leteckou linku Praha – Peking. Věřím, že na 
Podnikatelském fóru vznikla řada nových nápadů 
a impulsů k dalšímu rozvoji podnikání v kraji. 
Již nyní chystáme navazující akce a jednání, které 
doufám zhodnotíme na druhém ročníku fóra.“
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www.forumusteckykraj.cz

Kompletní program Podnikatelského fóra Ústeckého kraje 2015  
a prezentace v plném rozsahu na:


