
Tisková zpráva 
 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň 
 
Ke zveřejnění dne: 2. května 2007 
 
Místo: Plzeň 
 
Diskuze o lidských zdrojích mezi zástupci veřejného a soukromého sektoru byla 
nastartovaná 
 
Lidské zdroje pro znalostní odvětví služeb v Plzni – to je název workshopu, který se 
uskutečnil 17. dubna 2007 ve sněmovním sále plzeňské radnice. Setkání se zúčastnili 
zástupci Západočeské univerzity v Plzni, Regionální rozvojové agentury Plzeňského 
kraje, BIC Plzeň, Úřadu práce, středních škol, města Plzně, Plzeňského kraje, ale také 
soukromého sektoru. Z přítomných firem podnikajících v oblasti znalostních odvětví 
jmenujme např. NARETEC s.r.o., COMTES FHT, s.r.o., Kerio Technologies, s.r.o., 
ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Value Engineering Services s.r.o., Škoda Power, a.s. a MBtech 
BOHEMIA s.r.o. 
 
Program setkání byl rozdělen do tří základních bloků, přičemž první dva měly charakter 
přednášky. Analýzu lidských zdrojů pro znalostní odvětví služeb v Plzni představil Ing. Pavel 
Beneš z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, na téma Programy přeshraniční 
spolupráce ZČU v Plzni pak promluvila vedoucí odboru zahraničních vztahů Západočeské 
univerzity v Plzni Mgr. Helena Marie Adjal. Následná diskuze se snažila řešit tyto základní 
okruhy: 

• Jaké podmínky jsou důležité pro setrvání firem orientovaných na znalostní odvětví 
v Plzni? 

• Jaké podmínky je potřeba vytvořit pro studenty středních škol, aby se rozhodli 
studovat obory s vysokým podílem inovací a výzkumu? 

• Jaké podmínky je potřeba vytvořit pro výzkumníky, aby dokázali uplatnit výsledky 
své práce? 

 
Účelem setkání byla především diskuze odborníků nad potenciálem lidských zdrojů v Plzni 
a jeho využitím ve vztahu k výzkumu, vývoji a inovacím. „Setkání přineslo v mnoha ohledech 
více otázek než odpovědí. Důležité však je, že byla zahájena diskuze. Závěry setkání se nyní 
pokusíme s partnery ze Západočeské univerzity v Plzni a Regionální rozvojové agentury 
Plzeňského kraje shrnout a předložit navazující kroky k rozhodnutí orgánům města,“ říká 
vedoucí úseku rozvoje města Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Mgr. Petr Pelcl. 
 
Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Kateřinu Juríkovou, mluvčí Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně, telefon: 378 035 006, e-mail: jurikova@plzen.eu. 
 
Poznámka pro redaktory/editory 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzní. 
Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města. 
Z nejdůležitějších lze jmenovat Územní plán města Plzně, Program rozvoje města Plzně, 
regulační plány a urbanistické studie, oborové generely. Útvar koncepce a rozvoje města 
Plzně je zároveň organizátorem architektonických soutěží vyhlašovaných městem. 


