
www.forumusteckykraj.cz

5. - 6. 6. 2017 / Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

3. PODNIKATELSKÉ FÓRUM 
ÚSTECKÉHO KRAJE

O R G A N I Z Á T O Ř I

NOVÉ TECHNOLOGIE 
PRO RESTART REGIONU
Třetí ročník Podnikatelského fóra Ústeckého kraje, který 
hostil 240 odborníků z více než 100 organizací, proběhl ve 
dnech 5. – 6. června 2017. Akci s mezinárodním přesahem 
tradičně pořádal Ústecký kraj a Hospodářská a sociální rada 
Ústeckého kraje na půdě krajské metropole. Podnikatelské 
fórum se neslo ve znamení nových technologií – nové šance 
pro restart regionu. Záštitu nad akcí převzali předseda vlády 
České republiky Bohuslav Sobotka, Ministerstvo průmyslu 
a obchodu a Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, 
Ústecký a Karlovarský kraj. Všechny služby pro fórum zajišťují 
regionální dodavatelé, stejně jako v předchozích ročnících.

V úvodním slovu hejtman Oldřich Bube-
níček ocenil reprezentativní složení 
přednášejících i  kvalitu  připrave-
ného dvoudenního programu a  vyso-
kou návštěvnost. „Jsem velmi rád, že 
se podnikatelské fórum stává tradicí, 
o čemž vypovídá nejen naplněná kapa-
cita na oba dva dny, ale také reprezen-
tativní složení účastníků. Ústecký kraj 
podporuje podnikání mnoha způsoby, 
zejména zapojením do platforem jako 
je Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje, 
Regionální stálá konference, i aktivitami 
útvarů krajského úřadu zaměřenými 
na podporu lidských zdrojů, průmyslu 
a podnikání, podporu začínajících podni-
katelů či inovační vouchery prostřed-
nictvím Inovačního centra Ústeckého 
kraje,“ uvedl hejtman Oldřich Bubení-
ček, který fórum zahájil. Zdůraznil také 
nezbytné řešení sociální situace v Ústec-
kém kraji. 

HSR-ÚK je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání 
s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje 
v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK 
je vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní 
úrovně jeho obyvatel. 

Kontakt: Gabriela Nekolová, DiS.  /  předsedkyně HSR-ÚK 
zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 
mobil: +420 602 482 065 / e-mail: nekolova@hsr-uk.cz 
Hospodářská a sociální rada ÚK / Budovatelů 2532, 434 01 Most
www.hsr-uk.cz

Ústecký kraj má silnou průmyslovou tradici, je energetickým centrem České 
republiky a na jeho území je velké množství podnikatelských subjektů. Svou blíz-
kou polohou k Německu je také atraktivní pro zahraniční partnery a mezinárodní 
obchod je pro Ústecký kraj významnou oblastí. Současně je to region s rozmani-
tou nabídkou přírodních a kulturních zajímavostí a volnočasových aktivit. Ústecký 
kraj je rozdělen do sedmi okresů (Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, 
Teplice a Ústí nad Labem) a svou rozlohou je 7. největším krajem České republiky.

Kontakt: RNDr. Zdeněk Rytíř / vedoucí Oddělení mediální komunikace 
mobil: +420 602 409 704 / e-mail: rytir.z@kr-ustecky.cz 
Krajský úřad Ústeckého kraje / Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
www.kr-ustecky.cz

Tisková konference – G. Nekolová, J. Havlíček, O. Bubeníček, J. Cienciala, K. Kučera

Účastníci Podnikatelského fóra

Úvodní slovo hejtmana ÚK O. Bubeníčka

Přivítání účastníků G. Nekolovou, 
předsedkyní HSR-ÚK



Strategie hospodářské 
restrukturalizace 
ÚK, MSK a KVK
„Akční plán představuje zcela konkrétní, ve spolupráci s  podnikateli, vzdělávací 
sférou, nestátními neziskovými organizacemi a v neposlední řadě i s veřejnou sprá-
vou na regionální i centrální úrovni připravený soubor rozvojových opatření, jejichž 
realizace napomůže nastartovat žádoucí změny, se kterými je proces hospodářské 
restrukturalizace nedílně spjatý. První Akční plán pro roky 2017 – 2018 předpokládá 
realizaci více než 60 rozvojových opatření v 7 definovaných strategických oblastech, 
tzv. pilířích (Podnikání a inovace, Přímé investice, Výzkum a vývoj, Lidské zdroje, Soci-
ální stabilizace, Životní prostředí, Infrastruktura a veřejná správa). Připravená opatření 
přispívající k rozvoji všech tří definovaných strukturálně postižených regionů předsta-
vují finanční objem v rozsahu více než 6 mld. Kč pro letošní rok a více než 11 mld. Kč 
pro rok 2018. V  dalších letech (s  výhledem do roku 2030) by pak mohla celková 
podpora nabýt objemu až dalších 25 mld. Kč. V Praze 1. června 2017 potvrdil význam 
Akčního plánu i předseda vlády ČR, Bohuslav Sobotka,“ nastínila Gabriela Nekolová 
v rámci tohoto bloku.
Podporu hospodářské restrukturalizace vyjádřil také Günther Horzetzky, státní tajem-
ník Ministerstva hospodářství, energetiky a průmyslu země Severní Porýní-Vestfálsko, 
které již úspěšnou restrukturalizací prošlo. V ranních hodinách se uskutečnila pracovní 
snídaně s panem tajemníkem, kde byly projednány podmínky a plán vzájemné spolu-
práce, ve smyslu sdílení zkušeností, realizování kulatých stolů, výměnné pobyty 
studentů a další. Prostřednictvím videovstupu oslovil přítomné Hans Rüdiger Lange, 
ředitel organizace Innovationsregion Lausitz, GmbH. Představil svou organizaci a akti-
vity, které tato organizace rozvíjí v regionu Lužicka, který se v současné době potýká 
s obdobnými výzvami jako Ústecký kraj – především pak problematikou postupného 
útlumu těžby hnědého uhlí a provázaně potřebou proměnit ekonomickou strukturu 
regionu tak, aby mohl být konkurenceschopný v  podmínkách globální společnosti 
21.  století. 
Blok k  hospodářské restrukturalizaci doplnila Renata Eisenvortová, členka Poradní 
komise pro průmyslové změny Evropského hospodářského a sociálního výboru. Infor-
movala přítomné o zájmu a aktivitách, které jsou problematice restrukturalizace uhel-
ných regionů napříč celou Evropou věnovány z úrovně Evropské komise. 

Panelová diskuze 
V  následné panelové diskuzi byly diskutovány podmínky pro podporu podnikání 
a nových technologií, např. vliv stárnutí populace na potřeby trhu práce, image regi-
onu, který je třeba zkvalitnit, lépe predikovat potřeby trhu práce a ve spolupráci všech 
aktérů v našem regionu připravovat takové podmínky, aby se zde firmám dobře podni-
kalo a  investovalo a pracovníkům kvalitně žilo, tedy i pracovalo.  O tomto a dalších 
tématech hovořil Jaroslav Foldyna, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, Karel 
Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest, Milena Jabůrková, viceprezidentka 
Svazu průmyslu a  dopravy České republiky, František Jochman, předseda Krajské 
hospodářské komory Ústeckého kraje, Jan Paparega, primátor statutárního města 
Most a Ondřej Smíšek, vedoucí pracoviště Děčín Fakulty dopravní Českého vysokého 
učení technického.

Zkušenosti a záměry firem
V  úvodu odpoledního programu mohli účastníci vyslechnout zkušenosti a  záměry 
firem, jež v našem kraji působí či mají v plánu zde realizovat svou činnost. Jako první 
vystoupil Mike Ryan, ředitel závodu společnosti Yankee Candle ze Strategické průmy-
slové zóny Joseph, jež je předním výrobcem prémiových svíček a dalších vonných 
produktů pro domácnosti. Yankee Candle dosud neměla žádný výrobní závod mimo 
svou zemi původu, tedy USA. Mezi důvody umístění výrobního závodu v  zahraničí, 
a konkrétně v Průmyslové zóně Joseph u Mostu, uvedl pan Ryan především geogra-
fickou polohu v  centru Evropy, silnou tradici průmyslu v  našem regionu, příhodnou 
infrastrukturu a vynikající podporu české vlády i regionální samosprávy města Mostu. 
Společnost Yankee Candle zaměstnává více než 300 zaměstnanců, kteří pracují 
s moderními technologiemi a v převážně  automatizovaném provozu. 
Následovalo vystoupení společnosti Nanovia z  Litvínova, jež prezentovala jedna-
telka společnosti Marcela Munzarová. Deklarovala zájem trhu o  nové technologie, 
konkrétně nanotechnologie a  potřeby technologického pokroku. Hovořila o  historii 
společnosti a  investičních fázích, neopomněla zmínit také důvody pro vybrání místa 
firmy v Ústeckém kraji, kterými jsou bezesporu zvýšená podpora investičních činností, 
kvalifikovaná pracovní síla, dobrý systém středoškolského a vysokoškolského vzdělá-
vání, vstřícnost vedení města Litvínov, blízkost hranic s Německem a dostupnost letišť 
Praha i Drážďany. 
V současné době často diskutovaným  tématem je těžba lithia na území Ústeckého 
kraje. Tento záměr představil generální ředitel společnosti Geomet, s.r.o., Richard 
Pavlík. Účastníci podnikatelského fóra byli seznámeni s celkovým významem této suro-
viny v kontextu rostoucí celosvětové poptávky po tomto prvku. Byl zmíněn význam 
lithia pro průmyslovou výrobu a také zvýšená poptávka, vyvolaná zejména automobi-
lovým průmyslem. Roste tak význam nejen samotné těžby, ale i následného zpracován 
a zajištění výroby karbonátu lithia bateriové kvality. Jedná se tedy o významný poten-
ciál celého regionu, pokud bude proces těžby a následného zpracování této suroviny 
pojat jako komplexního projekt řešící celý výrobní řetězec v propojení i výzkumných 
aktivit, co nejblíže místu samotné těžby a s maximálními efekty pro náš region.

Zhodnocení podnikatelského 
prostředí v Ústeckém kraji
V bloku Zhodnocení podnikatelského prostředí v ÚK zaznělo, že je region oblíbeným 
cílem investorů. Snažíme se realizovat investice s vyšší přidanou hodnotou, podpo-
rujeme rozvoj nových technologií, inovací, přípravu kvalifikované pracovní síly nejen 
pro nové firmy, ale i pro ty podnikatele a investory, kteří zde již dlouhodobě působí či 
působit chtějí. Zmíněna byla také role krajské samosprávy v podpoře podnikání, zlep-
šující se infrastruktura, úspěchy vysokých škol působících v regionu a další.

Podpora investic 
v Ústeckém kraji
Problematice podpory investic v  Ústec-
kém kraji se ve svém vystoupení 
podrobně věnoval Karel Kučera, gene-
rální ředitel agentury CzechInvest. Ve 
svém vystoupení představil širokou škálu 
poradenských služeb a podpůrných akti-
vit, které agentura poskytuje. Zhodnotil 
zároveň dosavadní vývoj v oblasti přílivu 
investic do Ústeckého kraje v  posled-
ních letech – za zmínku stojí jistě fakt, 
že v  letech 2015 - 2016 představoval 
objem nových investic v  kraji částku 
31 miliard Kč, díky nimž vznikne více než 
3 500 nových pracovních míst.

K. Kučera, generální ředitel agentury 
CzechInvest

A. Hájková, J. Kuszniruková zhodnotily podnikatelské prostředí v ÚK

M. Jabůrková a J. Foldyna při panelové 
diskuzi

Statutární město Most jako investičně 
atraktivní region na Podnikatelském fóru 
prezentoval osobně primátor J. Paparega

Demonstrace technologie chytré lavičky ve 
foyer Podnikatelského fóra

M. Ryan, Yankee Candle

M. Munzarová, Nanovia R. Pavlík, Geomet

G. Nekolová a K. Tichý informovali o Strategii hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK

Státní tajemník Ministerstva hospodářství, 
energetiky a průmyslu země Severní Porýní-
Vestfálsko G. Horzetzky

R. Eisenvortová, členka Poradní komise 
pro průmyslové změny Evropského 
hospodářského a sociálního výboru
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Most je statutární město ležící v severozápad-
ních Čechách na řece Bílině mezi Krušnými 
horami a  Českým středohořím. Průmyslový 
Most, spadající do Ústeckého kraje, je druhou 
největší aglomerací podkrušnohorské oblasti 
a podle počtu obyvatel 14. největším městem 
České republiky. Jeho charakter určuje jak 
průmysl, tak rozsáhlé a  úspěšné rekultivace 
krajiny. 

www.mesto-most.cz

Cílem Inovačního centra Ústeckého kraje je 
přispět k  pozitivní proměně regionu a  vyšší 
konkurenceschopnosti podporou inovací 
a  podnikavosti, včetně sociálních inovací. 
Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. (ICUK) 
funguje od podzimu roku 2015. 

www.icuk.cz

Agentura pro podporu podnikání a  investic 
CzechInvest je státní příspěvková organizace 
podřízená Ministerstvu průmyslu a  obchodu 
ČR, která posiluje konkurenceschopnost 
české ekonomiky prostřednictvím podpory 
malých a  středních podnikatelů, podnika-
telské infrastruktury, inovací a  získáváním 
zahraničních investic z oblasti výroby, strate-
gických služeb a technologických center.

www.czechinvest.org

Děčín je statutární město v  okrese Děčín 
v  Ústeckém kraji na soutoku řek Labe 
a Ploučnice. Je významným říčním přístavem, 
důležitou železniční křižovatkou a  leží na 
křižovatce několika významných silničních 
tahů. Nejvýznamnějšími průmyslovými obory 
v  Děčíně jsou strojírenství, elektrotechnika, 
a hutnictví barevných kovů.

www.mmdecin.cz

Unipetrol je vedoucí skupinou v oblasti zpra-
cování ropy a  petrochemie v  České repub-
lice a  je jedním z  hlavních hráčů ve střední 
a  východní Evropě. V  roce 2005 se stal 
součástí největší rafinérské a petrochemické 
skupiny ve střední Evropě - PKN Orlen.

www.unipetrol.cz

Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. je 
součástí nadnárodní skupiny Bilfinger SE, 
předního světového poskytovatele průmys-
lových služeb ve výstavbě a údržbě průmys-
lových a  energetických zařízení. Společnost 
má certifikovaný integrovaný systém řízení, 
zaměstnává více než 1 000 pracovníků, obrat 
převyšuje 1,5 miliardy Kč. 

www.bisczech.cz

Společnost Vršanská uhelná a.s. zajišťuje 
těžbu hnědého uhlí v  lokalitě Vršany v  cen-
trální části Severočeské hnědouhelné pánve. 
Disponuje uhelnými zásobami s nejdelší život-
ností v  České republice v  rámci stávajících 
územních limitů.

www.vrsanskauhelna.cz

Podnikatelské fórum Ústeckého kraje se stalo 
tradicí a  organizátoři již nyní plánují navazující 
jednání a  realizaci navržených opatření, jejichž 
úspěšnost zhodnotí další ročník.

Všem partnerům i hostům děkujeme za 
účast a podporu.

Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje

Gabriela Nekolová, DiS. 
předsedkyně HSR-ÚK 
a zástupkyně zmocněnce 
vlády pro MSK, ÚK a KVK

Děčín

Nové technologie pro 
koncept SMART regionu
Posledním uceleným tématem 1. dne Podnikatelského fóra bylo věnováno novým 
technologiím pro koncept SMART region (chytrý region), ve kterém vystoupilo mnoho 
zajímavých odborníků z univerzit, firem i měst. Jako první hovořila paní prorektorka pro 
vědu Jiřina Jílková Univerzity J. E. Purkyně, která velmi trefně vysvětlila,  co je a není 
SMART. O  otevřených datech a  digitalizaci  se zmínil Jiří Stich, ředitel pro inovace 
společnosti Atos IT Solutions and Services. Doplnil jej Tomáš Kejzlar, vedoucí oddělení 
informačních technologií Magistrátu města Děčín, který informoval o  zkušenostech 
s otevřenými daty jako základ pro SMART city (chytré město). Hodně diskutovatelnou 
oblastí konceptu SMART jsou autonomní vozidla (vozidla bez řidiče řízená počítačem), 
o kterých hovořil Miroslav Štěpán ze společnosti IDIADA CZ. Zmínil jejich možnosti, 
výhody, nevyhnul se také ale etickým otázkám této problematiky. Skype vstupem se 
s účastníky spojil odborník společnosti IBM a to přímo ze Singapuru, kde řeší zavádění 
prvků SMART právě v tomto městě. SMART úzce souvisí s imagem našeho regionu, 
k čemuž měl zajímavé vystoupení Vladan Hruška z Univerzity J. E. Purkyně. Závěrem 
tohoto bloku byla panelová diskuze odborníků, kteří  diskutovali na základě dotazů 
moderátora či přímo z publika. Všichni panelisté se shodli na faktu, že  základem pro 
koncept SMART jsou především kvalitní lidé ve veřejném sektoru a , kteří se budou 
této problematice věnovat, posouvat kupředu, využívat nové technologie k zlepšení 
služeb pro občany.

Vystoupení ministra průmyslu 
a obchodu na téma „Význam 
nových technologií“
Svou návštěvou a  vystoupením poctil Podnikatelské fórum nový ministr průmyslu 
a  obchodu Jiří Havlíček, který krátce shrnul podporu nových technologií, průmyslu 
a podnikání ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu. Na závěr podpořil připravo-
vaný Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace, jež obsahuje opatření posi-
lující podporu do strukturálně postižených krajů, tedy i do Ústeckého kraje.
„Důležitým aspektem je rostoucí význam využití průlomových technologií jako jsou 
velká a otevřená data, cloudová řešení či internet věcí. Tyto technologie jsou klíčové 
pro rozvoj průmyslu i růst malých a středních podniků, start-upů a inovativních digitál-
ních služeb,“ uvedl Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu.

Ministr průmyslu a obchodu J. Havlíček vyjádřil podporu podnikatelského prostředí v ÚK Panelisté pro téma „Příprava, rizika a příležitosti aplikace konceptu SMART region“

J. Jílková, prorektorka pro vědu Univerzity 
J. E. Purkyně

Použití nových technologií v praxi – 
videovstup M. Iwachowa, IBM ze Singapuru 
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WORKSHOPY
Workshopům byl věnován celý druhý den 3. ročníku Podnikatelského fóra. Jeden blok, 
rozdělený na dvě části po dobu celého dopoledne, navazoval na program předcho-
zího dne a týkal se Koncepčně řízených veřejných SMART služeb. Paralelně proběhly 
workshopy k tématům „Spolupráce škol a firem v letech 2018 a 2019“ a „Legislativní 
novinky pro malé a střední podniky – ochrana osobních údajů zaměstnanců a zákaz-
níků“. Tato témata byla zvolena na základě aktuálních potřeb zástupců firem, samo-
správy, škol a dalších organizací. 

Workshop 
Koncepčně 
řízené veřejné 
SMART služby
Realizace tohoto workshopu 
proběhla pod odbornou patronací 
Inovačního centra Ústeckého kraje, 
jež je jedním z  generálních part-
nerů podnikatelského fóra. V  rámci 
tohoto workshopu vystoupili odbor-
níci z Rady a Akademie pro SMART 
city, zástupce Ministerstva pro místní 
rozvoj i  Ministerstva vnitra. Podté-
maty tohoto workshopu byla cesta ke 
společnosti 4.0, cesta strategie digi-
tální transformace, posun v  rozvoj 
eGovermentu, tedy ve správě věcí 
veřejných za využití moderních elek-
tronických nástrojů, díky kterým 
bude veřejná správa k  občanům 
přátelštější, dostupnější, efektiv-
nější, rychlejší a  levnější.  Účastníci 
byli také seznámeni s historií obecní 
komunikace, od ponocných, veřej-
ných amplionů až po webové stránky 
měst a  obcí, newslettery a  SMART 
komunikaci, jež má znaky okamži-
tého informování, oboustranné 
komunikace, měřitelnosti a  cílení 
zpráv na konkrétní občany. Opome-
nuta nebyla  taktéž ochrana osob-
ních údajů, jíž byl věnován celý jeden 
workshop podnikatelského fóra.

Workshop 
Legislativní novinky 
pro malé a střední 
podniky - ochrana 
osobních údajů
Workshop byl zaměřen na předsta-
vení dopadů nové směrnice Evrop-
ské komise o  ochraně osobních 
údajů na malé a střední podnikatele. 
Zástupci Úřadu pro ochranu osob-
ních údajů představili základní změny 
oproti platným úpravám. Pro větší 
podniky a  organizace bylo doporu-
čeno provedení důkladné analýzy 
interních systémů, pro důkladné 
zmapování stávajícího stavu a stano-
vení důležitosti a  způsobu jakým 
nakládají s  daty a  také definování 
nastavení potřebného stupně zabez-
pečení dat v  rámci struktury infor-
mačních systémů. Tato analýza by 
měla vést k přípravě, strategie jakým 
způsobem se budou data v  dané 
organizaci používat a  odpovídat na 
otázky: Kdo je zodpovědný za jejich 
zabezpečení? Jak postupovat při 
nákupu dat, jejich úniku atp.?
S nástupem nové legislativy doporu-
čil Svaz průmyslu a obchodu využití 
možností, které nabízí účast v  rámci 
GDPR (Vzdělávací program pro firmy 
zaměřený na implementaci nových 
evropských pravidel na ochranu 
osobních dat) zavádějící přístup ke 
zpracování a ochraně osobních údajů 
založený na snižování rizik. Imple-
mentace nové legislativy s  sebou 
nese i riziko regionálních rozdílů apli-
kace této směrnice Evropské unie 
v  jednotlivých zemích EU. Firmy na 
to budou muset být připraveny při 
vstupu na zahraniční trhy.

Workshop Možnosti 
spolupráce škola 
firem v letech 
2018 a 2019
V  úvodu byla Alexandrou Zdeň-
kovou, vedoucí oddělení lidských 
zdrojů, podpory průmyslu a  podni-
kání Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, sdělena informace o  spuštění 
projektu implementace Krajského 
akčního plánu vzdělávání Ústeckého 
kraje, kde jsou alokovány finanční 
prostředky např. na odborné vzdě-
lávání učitelů. Dalším záměrem je 
zřízení poradenského místa pro 
firmy i  školy, kde v  případě potřeby 
mohou vyhledat pomoc při navázání 
spolupráce a  lepšího zacílení vzdě-
lávání pro konkrétní, trhem poža-
dované,  obory. V  rámci workshopu 
vystoupily školy a  firmy, jež prezen-
tovaly příklady dobré spolupráce, 
např. získávání žáků pro potřebné 
obory - spolupráce nejen se žáky, 
ale také rodiči, realizace společných 
akcí, exkurze a návštěvy v provozech 
jednotlivých firem, odborné vzdělá-
vání učitelů přímo v  prostředí firem 
s  novými technologiemi a  stroji ve 
výrobě, vytváření takového prostředí 
pro žáky již v  době odborné praxe 
ve firmách, aby následně sami chtěli 
v  dané firmě po ukončení studia 
pracovat. Pro vhodné zacílení žáků 
pro konkrétní obor je důležité kari-
érové poradenství již od základních 
škol.

Zahájení workshopu

Probíhající workshop – ochrana osobních 
údajů

A. Zdeňková, vedoucí Oddělení lidských 
zdrojů, podpory průmyslu a podnikání 
přednáší účastníků workshopu

SMART komunikace v kontextu  
SMART city

Přednášející: J. Žůrek, M. Jabůrková, 
T. KnížekV. Štefl, ředitel SPŠ stavební a SOŠ 

stavební a technické ÚL

T. Siviček, ředitel Inovačního centra ÚKPodnikatelské fórum podpořila také 
společnost Bilfinger, G. Nekolová 
s V. Zahradníčkem, obchodním ředitelem 
společnosti

V rámci fóra probíhaly mnohé diskuze

R. Šplíchalová, regionální manažerka pro 
ÚK Svazu průmyslu a dopravy České 
republiky

Konkrétní dotaz z publika vznáší 
A. Langhammerová, UniCRE

design & fotostudio

Pro občerstvení byla účastníkům k dispozici 
místní Bílinská kyselka

Účastníci workshopu


