
Strategie rozvoje města Ústí 
nad Labem 2021 – 2030

Pracovní skupina: Prosperita města
Téma: Podmínky pro podnikání a ekonomickou činnost –
pro-investorská politika města 

Projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030“
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Harmonogram pracovní skupiny

1. Představení zpracování Strategie města 15:00 – 15:05

2. Představení činnosti pracovní skupiny a jejich členů 15:05 – 15:20

3. Základní výsledky 15:20 – 15:30

4. Klíčové problémy a jejich řešení 15:30 – 15:40

5. Podněty k vizi 15:40 – 16:55

6. Závěr 16:55 – 17:00

7. Neformální diskuze 17:00 – 17:30
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Východiska pro zpracování Strategie

• Respektovat interdisciplinární přístup a přemýšlet o rozvoji města nikoliv 

v tradičním sektorovém pojetí, ale integrovaně a v souvislostech. 

• Podporovat realizaci pozitivních strategických cílů a tvorbu Strategie 2030 

zejména na základě jeho silných stránek. 

• Respektovat územní specifika dílčích částí města a zároveň reflektovat širší 

regionální vztahy. 

• Zapojit v maximální míře veřejnost do všech fází přípravy Strategie 2030 

a využívat inovativní nástroje pro komunikaci s občany. 

• Zaměřit se na PR Strategie 2030. 

Koncept Smart City a proinvestorská politika jako součást Strategie 2030

Koncepce cestovního ruchu + PR
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Harmonogram tvorby strategie

Fáze zpracování plánu Do kdy 

A1 Zhodnocení současné strategie (evaluace, výstupy) 31. prosinec 2018

A7 Web Strategie rozvoje města 1.listopad 2018 - 31.prosinec 2018

A2
Analýzy, šetření, sběr dat, podkladů a tvorba analytické části 

Strategie rozvoje města
6. září 2018  - 31. leden 2019

A3 Návrhová a implementační část Strategie rozvoje města 1. únor 2019 - 30. červen 2020

A8 Zajištění SEA 1. prosinec 2019 - 31. březen 2020

A5
Vzdělávací workshopy s volenými zástupci města a 

úředníky v oblasti práce se Strategií rozvoje
1. únor 2020 - 30. duben 2020 

A6 Grafické zpracování a tisk nové Strategie rozvoje města 1. květen - 30. červen 2020

A4 Komunikace a zapojení veřejnosti do přípravy strategie 6. září 2018 - 30. červen 2020 
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Představení činnosti pracovní skupiny
Pracovní skupiny 

• Image města jako metropole regionu 

• Kvalita života a soudržnost jeho obyvatel 

• Prosperita města 

• Udržitelná mobilita 

Termíny jednání a jednotlivá témata 

• 12. 6. 2019 Podmínky pro podnikání a ekonomickou činnost – pro-investorská 

politika města 

• Září Školství a vzdělávání, univerzita

• Listopad Inovace jako cesta k prosperitě města

Formát jednání 

• Moderována diskuze

• Tvorba podnětů pro tvorbu Strategie a dílčích dokumentů 

• Připomínkování dokumentů

• Účast členů na veřejném projednávání 

• Neformální diskuze



Prosperita města 
- Podmínky pro podnikání a 
ekonomickou činnost, 
pro-investorská politika města 
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Východiska analytické části Strategie

Analýza současného stavu – tematické oblasti 

Bydlení Kultura a sport Rozvoj města

Cestovní ruch
Sociální oblast a 

zdravotnictví 
Bezpečnost a kriminalita

Doprava Školství Životní prostředí 

Základní informace

Řízení a správa města

Rozpočet města 

Socioekonomická analýza

SWOT analýza 
a analýza rizik  

Dotazníkové 
šetření 

Řízené
rozhovory

Sekundární 
sběr dat 
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Prosperita města - východiska 
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Město aktivně usiluje o svůj
rozvoj

Město je pozitivně vnímáno
investory

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne

Výsledky dotazníkového šetření obyvatel města

Příjmy v tis. Kč

Průměr příjmů za r. 2015 až  r. 2018 1 921 924

Úvěry celkem - stav k 31.12.2018 960 704

výše úvěru/průměr příjmů 

(§ 17 - výše dluhu k rozvahovému dni 60% průměru příjmů za poslední 4 roky) 50 %

Zadluženost města 

• Mladé město 

• Tradiční silné firmy s průmyslovou historií 

• Blízkost SRN

• Univerzita 

x
• Nevyužité nemovitosti a  brownfieldy ve 

městě pro rozvoj podnikání 

• Územní plán 

• Zadlužení města

• Struktura obyvatelstva 
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Sociodemografická východiska 
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Praha

Brno

Ostrava

Plzeň

Liberec

Olomouc

České Budějovice

Ústí nad Labem

Hradec Králové

Pardubice

bez vzdělání základní včetně neukončeného střední vč. Vyučení (bez maturity)

úplné střední (s maturitou) nástavbové studium vyšší odborné vzdělání

vysokoškolské

Struktura vzdělání obyvatel ve vybraných městech v České republice 

Zdroj: ČSÚ
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Trh práce 

Zaměstnavatel Počet zaměstnanců Sektor 

1 Krajská zdravotní, a.s. 5000 - 9999 Veřejný sektor  - zdravotnictví  

2 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 4000 - 4999 Veřejný sektor – bezpečnost 

3 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.l. 1000 - 1499 Veřejný sektor – školství 

4 Dopravní podnik města Ústí n.L., a.s. 500 - 999 Veřejný sektor - doprava

5 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 500 - 999 Veřejný sektor – bezpečnost 

6 Krajský soud v Ústí n.l. 500 - 999 Veřejný sektor – justice  

7 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s. 500 - 999
Soukromý sektor  - chemický 

průmysl 

8 Statutární město Ústí n.l. 500 - 999 Veřejný sektor – samospráva 

9 Ústecký kraj 500 - 999 Veřejný sektor – samospráva 

10 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. 500 - 999 Veřejný sektor – zdravotnictví 
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Ústí nad
Labem

Ostrava Brno Liberec Olomouc Hradec
Králové

České
Budějovice

Pardubice Praha Plzeň

2014 2018

Největší zaměstnavatele v Ústí nad Labem 

Porovnání registrované míry nezaměstnanosti ve vybraných městech 

Zdroj: MPSV

Zdroj: MPSV



Moderovaná  
diskuze 



12

Document Classification: KPMG Public

© 2019 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Pro jaké oblasti/odvětví má město 

největší potenciál?

Identifikujte místa (lokality) ve městě, 

které je možné využít k rozvoji 

podnikaní/investicím?
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Strom problémů 

13

klíčový 

problém 

Důsledky

Příčiny

Metodická pravidla 

 Dodržujeme hierarchickou strukturu

 Postupujeme od abstraktního ke 

konkrétnímu

 Snažíme se postihnout všechny aspekty 

problému - rozvětvující se schéma

 Větve představují rozhodovací úrovně 

- hledáme alternativní způsoby řešení

 Položky na dané úrovni jsou nahlíženy 

ze „stejného úhlu pohledu“

 Prioritizujeme – jednotlivé aspekty jsou 

řazeny a kvantitativně hodnoceny
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Jaké problémy budeme dnes řešit?
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Problém č. 1 Proč obyvatelé z města odchází?

Problém č. 2 
Proč není město Ústí nad/Labem vnímáno 

pozitivně investory?
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Vize – jak na to?

15

Co by mělo být obsaženo ve vizi

• žádoucí cílový stav v oblasti pro-investorské politiky v Ústí nad Labem v roce 2030

Jaké pozitivní asociace 
by měla vize vyjadřovat? 

Jaké negativní asociace 
by neměla vize vyjadřovat? 

+ -



Document Classification: KPMG Public

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. 

Although we endeavourur to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it 

is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after 

a thorough examination of the particular situation.

kpmg.cz

© 2019 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms 

affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG Česká republika, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00  Praha 8 
Česká republika 

Josef Řeháček 
Tel: +420 222 123 960
Mobil: +420 602 708 768
E-mail: jrehacek@kpmg.cz

Radek Chaloupka
Tel: +420 222 123 858
Mobil: +420 731 628 383
E-mail: rchaloupka@kpmg.cz


