
Transformační centrum Ústeckého kraje

Vize Cíle Příprava



Přínos k transformaci regionu
Inovativní kraj
Dynamické firmy přispějí k růstu HDP v 
kraji. Pracovní místa pro kvalifikované lidi

Chytrý kraj
Lídr v oblasti otevřených dat veřejné 
správy a jejich vizualizace a využívání

Zelený kraj
Energetické úspory na objektech veřejné 
správy, obnovitelné zdroje energie, 
podpora rozvoje „Nové energetiky“

Kraj pro život
Lepší nakládání s krajinou a se sídly, 
revitalizace potěžební krajiny, zapojení 
veřejnosti

foto: Jiří Preclík



Strategický projekt Transformační 

centrum ÚK

Služby 
TCÚK

4 pilíře 

378 mil. Kč 
(OPST 321 

mil. Kč)

Budova 
TCÚK

572 mil. Kč 
(OPST 486 

mil. Kč) 

Celkem

950 mil. Kč 
(OPST 807 

mil. Kč) 



Předběžný harmonogram

2021

Služby TCÚK Budova TCÚK

2022

2023

2024

2025

Příprava architektonické soutěžePříprava struktury služeb TCÚK

Spuštění služeb TCÚK v náhradních prostorech 

2026

Poskytování služeb v náhradních prostorech 

Poskytování služeb v náhradních prostorech 

Poskytování služeb v prostorech TCÚK 

Architektonická soutěž

PD, stavební povolení a další zákonná 
dokumentace 

Zahájení realizace stavby TCÚK

Realizace stavby TCÚK, Pořízení a instalace 
technologií TCÚK

Dokončení stavby a pořízení technologií, 
Zahájení provozu centra 



Budova TCÚK
Urbanistické řešení
Nejmodernější budova v Ústí nad Labem
Areál bývalé školy Stará 100
Příklad využití urbanistických hodnot
Nový pól rozvoje na ose města
Pozitivní příklad transformace sídliště
Blízkost UJEP – zdroj mladých profesionálů
Výborná dopravní dostupnost
Objekt v majetku kraje

Inteligentní budova
Stavba dle principů udržitelné výstavby
Částečné využití původních objektů
Nízkoenergetická (aktivní) budova 
Nejmodernějších technologie
Komplexní modrozelená infrastruktura
Ukázkový objekt a nový standard pro 
veřejnou a komerční výstavbu



Proč budova TCÚK?

 ICUK - infrastrukturní zázemí pro 
vlastní činnost a dalších agentur 
pro podporu podnikání a VaVaI v 
regionu, testovací dílny, 
coworkingové centrum, FAB LAB, 
zázemí pro zasidlování firem 

 Konferenční sál, Prezentační 
centrum – model pánev. oblasti

 Školící středisko datového centra

 Vybavení pro realizaci služeb 4 
pilířů TCÚK (kancelářské prostory, 
representativní prostory, zasedací 
místnosti, hardware, software 
atd.)









Příprava projektu výstavby TCÚK
Probíhá
Příprava pro zadání architektonické 
soutěže, projektové dokumentace a další 
dokumentace – stavba TCÚK
Investiční záměr (schválení v orgánech ÚK)
Specifikace služeb poskytovaných TCÚK

Další kroky
Žádost o dotaci na přípravu projektu
Studie proveditelnosti
Architektonická soutěž
Žádost o dotaci z OPST na realizaci:
- neinvestiční část  06/2022 (činnost TCÚK)
- investiční část 12/2023  (stavba)



Pilíře a služby TCÚK

Datové 
služby

Energetika

Revitalizace 
území

Podnikání a 
inovace



Pilíř I. Datové služby
Nositel:
Ústecký kraj

Partneři:
UJEP; města: Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice; ICUK; Krajská zdravotní a.s.; 
Správa a údržba silnic; ÚK;  ČVUT; v jednání: DPMUL, DP Chomutov, Bílina

Cílové skupiny:
Ústecký kraj, subjekty veřejné správy v ÚK, municipality a jimi zřizované 
organizace, komerční sektor 

Aktivity: 
- IT, infrastrukturní a SW služby zejména pro partnery projektu  
- Školící centrum informatiky - oblast kybernetické bezpečnosti, 

systematického vzdělávání zaměstnanců veřejné správy v oblasti IS
- Digitální datová platforma PORTABO – domény: doprava, energetika, e-

government, ŽP (následně: zdravotnictví, školství, sociální služby)

Zajištění: rozběh pilíře cca 10 FTE (06/2022), kompletní poskytované služby 
20 FTE (pozice správců SW, HW, tvůrci aplikací, správa a analytika dat) 



Pilíř II. Podnikání a inovace
Nositel:
Ústecký kraj /Inovační centrum Ústeckého kraj

Partneři:
univerzity, výzkumné organizace, CzechInvest, NNO atd.

Cílové skupiny:
Podnikatelské subjekty – MSP
- začínající podnikatelé z řad studentů, začínající podnikatelé z regionu MSP
- existující START-UP, existující a zavedené inovační firmy
školy, veřejnost, veřejný sektor

Aktivity: 
- Programy na podporu podnikání: Program pro začínající podnikatele, Start-

up vouchery apod.
- Organizace workshopů, seminářů a konferencí
- Podpůrné aktivity podpory veřejného a soukromého sektoru (přenos VaV

do praxe)
- Podpora zvyšování konkurenceschopnosti MSP, zakládání nových subjektů 

– rozvoj podnikatelského prostředí v regionu

Zajištění: navýšení úvazků ICUK o 8,5 FTE



Pilíř III. Energetika
Nositel:
Ústecký kraj / (Krajská energetická agentura) 

Partneři:
KS MAS Ústeckého kraje

Cílové skupiny:
Veřejné instituce
- Ústecký kraj (budovy ve vlastnictví ÚK)
- města a obce
Podnikatelské subjekty v ÚK

Aktivity: 
- Energetické centrum Ústeckého kraje
- Krajský energetický managment
- Síť veřejných energetiků v okresních městech Ústeckého kraje
- Založení platformy pro Komunitní energetiku
- Pilotní projekty v oblasti energetiky
- Energetické poradenství v oblasti nové energetiky

Zajištění: od 6/2022 2-3 FTE rozjezd pilíře, 2023+ 10-15 FTE, kompletní služby 
vč. veřejných energetiků



Pilíř IV. Revitalizace území
Nositel:
Ústecký kraj / (Agentura plánování a rozvoje kraje)

Partneři:
Spolupráce s UJEP, PKÚ, veřejná správa, další stakeholdeři v území

Cílové skupiny:
Ústecký kraj, subjekty veřejné správy v ÚK, municipality a jimi zřizované 
organizace (zejména území zasažené těžbou – pánevní oblast)

Aktivity:
- Zpracování územních podkladů pokrývajících celé území kraje s důrazem na 

vlastní pánevní oblast.
- Příprava zadání konkrétních studií. Podíl na zadávání investičních akcí kraje 

a municipalit, včetně doporučování vhodných postupů přípravy (soutěže).
- Odborná, koncepční pomoc zejména menším samosprávám při územním 

plánování, zřizováním a koordinaci obecních a městských architektů.
- Komplexní řešení urbanismu veřejných prostranství, sídelní struktury, využití 

brownfields, koncepční řešení území po těžbě 
- Aktivní prezentace činnosti, včetně přednášek a výstav.

Zajištění: rozjezd pilíře od 6/2022 do 2023 5 FTE, kompletní služby 10 – 20 FTE, 



Ing. Jana Nedrdová 
oddělení transformace regionu 
Odbor podpory podnikání, inovací a transformace
Krajský úřad Ústeckého kraje

Kontakt: nedrdova.j@kr-ustecky.cz
mobil:  734 393 900 

mailto:nedrdova.j@kr-ustecky.cz

