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Plzeň získala licenci World Trade Center Pilsen (WTC Pilsen) 

 
Městu Plzeň se podařilo získat prestižní WTC licenci, kterou uděluje Asociace 
světových obchodních center (WTCA). Je v pořadí 326. držitelem na světě. 
Licence deklaruje, že Plzeň může nabídnout kvalitní zázemí pro zahraniční firmy 
či investory a poskytované služby jsou tu na patřičné úrovni. Zástupci města 
převzali licenci na 40. Valném shromáždění WTCA, které se konalo ve dnech  
19. – 22. října 2009 ve španělské Barceloně. 
 
O postupu města při získání licence informuje technický náměstek primátora, Ing. Petr 
Rund: „Jednalo se o dlouhodobý a poměrně složitý proces, který zahájilo schválením 
záměru Zastupitelstvo města Plzně již v roce 2007. Museli jsme připravit tzv. bidbook, 
který popisoval, proč licenci chceme získat, jaké máme ambice, jaká je naše ekonomická 
situace, ale i jaký bude mít licence přínos apod.“ Členství Plzně ve World Trade Centers 
Association (WTCA) je pro budoucí i současné investory či návštěvníky zárukou, že 
v našem městě jsme schopni nabídnout široké spektrum služeb od pronájmů kanceláří, 
překladatelských služeb, pořádání konferencí a mítinků, poskytování obchodních 
informací, po spojení s hotelem, zasedacími místnostmi a konferenčním centrem. 
„Očekáváme, že podpoří další hospodářský rozvoj Plzně a vzbudí např. zájem 
regionálních i mezinárodních institucí a podniků o umístění jejich sídla právě do Plzně, “ 
doplňuje náměstek Rund. 
 
Možnost získání licence World Trade Center, tedy prestižní značky WTC Plzeň, je 
v souladu s vizí rozvoje města. Z její základní myšlenky vyplývá, že Plzeň nechce být 
„jen“ městem regionálního významu, ale chce se stát úspěšným evropským městem. 
Členství ve World Trade Centers Association (WTCA) by také mohlo podpořit strategii 
hospodářského rozvoje zaměřenou na znalostní ekonomiku a vzbudit zájem regionálních 
i mezinárodních institucí a podniků umístit své sídlo právě v Plzni. 
 
 
World Trade Centers Association (WTCA) 
WTCA je nepolitická, nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je podporovat 
mezinárodní hospodářství a obchod prostřednictvím mezinárodní členské sítě. Koncept 
World Trade Center (WTC) vznikl v 60. letech 20. století v New Yorku s cílem posílit 
ekonomický rozvoj, přilákat podniky a vytvořit pracovní příležitosti. Dnes je členem 
sdružení více než 300 držitelů WTC licence (z více než 100 zemí světa) propojujících asi 
500 000 podniků. 
 
 
Bližší informace: Ing. Petr Rund, náměstek primátora, č.t.: 378 032 030, e-mail: Rund@plzen.eu 
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