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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PODEPSALA DOHODU O SPOLUPRÁCI 
S BAVORSKOU HOSPODÁŘSKOU KOMOROU 

 

Plzeň, 12. 3. 2014 – Dohodu o spolupráci včera v Plzni stvrdili svými podpisy za ZČU 
prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Josef Basl a za Obchodní a průmyslovou komoru 
Regensburg prezident Gerhard Witzany a hlavní jednatel Jürgen Helmes. Zavázali se tak 
podpořit především přeshraniční transfer technologií a smluvní výzkum. 
 
Zhruba padesát podniků z oblasti Horní Falce a Kelheimu má v západočeském regionu vlastní 

pobočky, ve kterých chtějí i dále investovat a expandovat. Většina německých investorů 

přesouvá své těžiště v regionu z čistě výrobní sféry do oblasti inovace a technologie a stále 

častěji vyvíjí své vlastní produkty, systémy a procesy. Z tohoto důvodu pro ně je a bude 

jedním z klíčových spojení spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, jejími 

výzkumnými centry a katedrami. Také další firmy přímo na bavorské straně mají velký zájem 

navázat kooperaci s univerzitou, zejména v oblasti výzkumu a vývoje, smluvního výzkumu  

a vědeckých služeb. 

 

„Obchodní a průmyslová komora Regensburg chce touto dohodou prohloubit dosavadní 

úpěšnou spolupráci a nadále pořádat přeshraniční kontaktní fóra nebo  exkurze pro firmy  

v laboratořích Západočeské univerzity v Plzni,“ uvedl k podpisu dohody prezident Obchodní  

a průmyslové komory Regensburg Gerhard Witzany. 

 

Západočeská univerzita v Plzni v tomto období dokončuje velká výzkumná centra, která 

sehrávají významnou roli v rozvoji regionu a posílení jeho konkurenceschopnosti  

a inovativnosti. Jejich cílem je podpořit spolupráci s firmami, zaměřit se na aplikovaný 

výzkum, a tím dosáhnout i vlastního rozvoje. „Dalo by se říct, že výzkumná centra jsou 

zprostředkovatelem přenosu výzkumu do praxe,“ vysvětlil prorektor Josef Basl a dodal: 

„Zájem ze strany německých podniků nás pochopitelně těší. Navíc se tak neděje na 

individuální bázi, ale prostřednictvím hospodářské komory, což přispívá k vyšší kvalitě 

jednání. Jsme připraveni spolupracovat a vycházet vstříc jejich potřebám.“ 
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