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Podpora obnovitelných zdrojů ničí 
český průmysl
Podpora obnovitelných zdrojů (OZE) a její dopady 
na konkurenceschopnost českých podniků byla hlavním 
tématem pracovní snídaně českých europoslanců napříč 
politickým spektrem.  Na půdě Evropského parlamentu 
ve Štrasburku jí uspořádal poslanec Evropského parlamentu 
a předseda Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje 
Richard Falbr a pozval na ní i zástupce společnosti Unipetrol. 
Na Hospodářskou a sociální radu se již zkraje roku obrátili její 
členové, zástupci společnosti Unipetrol a Spolchemie, 
s problematikou cen energií. Celou záležitost nejprve 
představitelé Unipetrolu prezentovali na zasedání Hospodářské 
a sociální rady Mostecka, následně se Richard Falbr rozhodl 
přenést toto téma i na půdu Evropského parlamentu 
a zorganizoval pracovní snídani ve Štrasburku. 

Hovořilo se hlavně o tom, jak čeští občané, ale také průmyslové 
podniky, doplácejí na podporu obnovitelných zdrojů. 
Na podporu OZE je z českého „energeticky náročného“ 
průmyslu ročně odčerpáno v průměru 29% zisku před 
zdaněním. V řadě států Evropské Unie přitom průmysl není 
neúměrně zatěžován poplatky za OZE, aby nebyla snižována 
jeho konkurenceschopnost. Zatímco ceny zemního plynu pro 
podniky jsou v rámci EU konkurenceschopné, u cen elektřiny to 
neplatí a firmy v ČR platí za elektřinu nejvíce nejen v Evropě, ale 
i na světě. Srovnatelné firmy v Evropě zaplatí za elektřinu 
několikanásobně méně a jejich náklady jsou tak nižší o desítky 
milionů korun, které následně mohou investovat například 
do nových technologií nebo zvyšování efektivity.

O ROP Severozápad se jednalo na 
půdě Evropské komise 
Problematika Regionálního operačního programu (ROP) 
Severozápad se řeší na půdě Evropské komise. Europoslanci 
Richard Falbr a Pavel Poc se sešli s komisařem pro regionální 
rozvoj Johannesem Hahnem a jednali o tom, jak situaci kolem 
ROP Severozápad řešit. 

„Situaci pozastaveného Regionálního operačního programu 
Severozápad je sice technicky možné řešit několika způsoby, 
všechny však narážejí na fakt, že se blíží konec programovacího 
období a v platnost vstoupí pravidla N+2 a N+3, díky nimž 
nebude možné vyhlásit další výzvy a finanční prostředky 
dočerpat. Pokud chceme ROP SZ zachránit, musí stát dojít ke 
shodě s kraji o tom, z jakých zdrojů se „uhradí“ stanovené 
korekce do ROP Severozápad. Klíč k řešení má ve svých rukou 
Vláda ČR a Ministerstvo financí, a pokud nezmění svůj laxní 
přístup, ROP Severozápad bude jejich vinou definitivně 
zastaven, na což doplatí obyvatelé regionu, který se už nyní 
potýká s velkými ekonomickými a sociálními problémy,“ 
upozornili po jednání s Evropskou komisí europoslanci Richard 
Falbr a Pavel Poc. Následně došlo k sérii jednání jak 
monitorovacího výboru, tak dalších orgánů. Evropská komise 
ve své zprávě jednoznačně stvrdila spoluodpovědnost 
auditorních orgánů ČR. V současnosti se čeká zejména na 
případnou dohodu nové vlády s dotčenými kraji.
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Prezentace HSR-ÚK na 
chomutovských TECHNODAYS 
Veletrh pod názvem TECHNODAYS, jehož cílem bylo představit 
nabídku technických oborů v regionu, pořádala 25. – 27. dubna 
Okresní hospodářská komora v Chomutově. Prostřednictvím 
prezentací tu Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 
žákům základních škol, studentům středních škol, ale i rodičům 
a široké veřejnosti představila informační a motivační kampaň 
na podporu technických profesí, které jsou perspektivní pro trh 
práce. Na kampaň použila HSR-ÚK statistická data Výzkumného 
ústavu práce a sociálních věcí, s nímž dlouhodobě 
spolupracuje. 

Snahou akce bylo odbourat předsudky veřejnosti vůči 
technickým oborům a řemeslům a představit je jako povolání s 
budoucností. V budově chomutovského divadla se během 
TECHNODAYS veřejnosti představilo 11 firem z chomutovského 
a žateckého regionu, které nabízejí zaměstnání v technických 
oborech a čtyři střední školy, které studium těchto oborů 
nabízejí. Kromě prezentací se zde uskutečnilo i několik 
přednášek a diskusí u kulatého stolu. Celkem na akci zavítalo 
více než 5 000 návštěvníků. 
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Využití řeky Labe pro rozvoj města 
Ústí nad Labem
Jak nejlépe využít potenciál řeky Labe pro rozvoj města Ústí 
nad Labem je v letošním roce jednou z priorit Hospodářské a 
sociální rady Ústecka. K jednání na toto téma pozval její 
předseda Radek Vonka tajemníka HSR okresu Děčín, 
místopředsedu HSR-ÚK a člena Dopravní komise při Radě ÚK a 
HSR-ÚK Jiřího Astera. Všichni přítomní se shodli na tom, že řeka 
není dostatečně využita ani pro oblast cestovního ruchu, ani 
jako část dopravní infrastruktury pro export zboží. Faktem 
přitom zůstává, že lodní doprava je nejekologičtějším 
způsobem přepravy zboží i osob. Jiří Aster zmínil příklad 
společnosti Chart Ferox, výrobce zásobníků na zkapalněný 
plyn, které se pro své rozměry nevejdou na nákladní vozy, a 
ideální by byla jejich přeprava po Labi. „Mnoho společností 
zvažuje odchod z regionu právě pro nedostatečnou 
infrastrukturu,“ uvedl Jiří Aster. 

Přítomní zmiňovali množství projektů pro zatraktivnění břehů 
Labe, které však nikdy nebyly zrealizovány, chybí totiž jednotná 
koncepce. Za příklad byla dávána města jako Písek a Strakonice, 
kde jsou území kolem řeky využívány jako kolonády, přístaviště, 
půjčovny lodí, restaurace, parky apod. Řešena byla i technická 
stránka splavnosti Labe. Tato problematika bude projednávána 
i na následujícím zasedání HSRÚ a přizván bude i zástupce 
Města Ústí nad Labem, aby představil, jak město počítá 
s využitím řeky v územním plánu.

Všechny závěry na toto téma ale bude muset Hospodářská a 
sociální rada Ústecka přehodnotit ve světle událostí z počátku 
června, kdy řeka Labe během povodní napáchala v Ústeckém 
kraji významné škody. Bude proto potřeba zohlednit i 
protipovodňová opatření.

Hospodářská a sociální
rada Ústeckého kraje

Tisková zpráva o akci je k nalezení zde

http://www.hsr-uk.cz/hsr-uk/files/Tiskova_zprava_Technodays_06052013.pdf
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Krajská hospodářská rada 
se účastní příprav dotačních 
programů
Kladně zareagovala většina ministerstev, která oslovil předseda 
HSR-ÚK Richard Falbr s nabídkou na spolupráci v souvislosti 
s přípravou nových operačních programů na období let 2014 -
2020. Nabídl jim účast zástupců krajské rady v pracovních 
skupinách k jednotlivým operačním programům. 

Většina oslovených ministerstev návrh akceptovala, takže 
v současné době má Hospodářská a sociální rada Ústeckého 
kraje své zástupce v pracovních skupinách Podpora 
zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (PO1) a Sociální 
začleňování a boj s chudobou (PO2) při Ministerstvu práce a 
sociálních věcí. Krajská tripartita má své zástupce i v pracovní 
skupině PS06 Horizontální Ministerstva průmyslu a obchodu a 
v současné době obsazuje i místa v krajské RIS3 platformě při 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Ústecký kraj povodně zvládl 
Osobní uznání za práci krizového štábu i úsilí a nasazení všech 
dalších zúčastněných, díky kterému se podařilo zmírnit dopady 
povodní na obyvatele Ústeckého kraje, adresoval v dopise 
hejtmanovi a členům Rady Ústeckého kraje europoslanec a 
předseda Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Richard 
Falbr. 

Zároveň slíbil, že udělá vše potřebné, aby Česká republika 
využila Fond solidarity Evropské unie a návrh o pomoc z tohoto 
fondu byl v Europarlamentu co nejrychleji schválen. Současně 
vyjádřil naději, že část prostředků z tohoto fondu bude moci 
být využita i na pomoc Ústeckému kraji.

Hospodářská a sociální
rada Ústeckého kraje

Spolupráce s ministerstvy 
úspěšně pokračuje
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje kromě účasti 
svých zástupců v pracovních skupinách operačních programů 
úspěšně spolupracuje s ministerstvy i na dalších úrovních. 
Například Ministerstvo průmyslu a obchodu jmenovalo svého 
stálého zástupce do HSR – ÚK. Stal se jím vedoucí Sekce 
podnikání MPO Vladimír Bártl. Do jeho kompetence na 
ministerstvu navíc patří i problematika společenské 
odpovědnosti firem (CSR), která je rovněž jednou z priorit 
krajské tripartity. Vladimír Bártl navíc problémy Ústeckého kraje 
dobře zná, už z doby, kdy působil ve funkci primátora města 
Mostu.   

Už v loňském roce delegovalo stálého zástupce pro 
Hospodářskou a sociální radu kraje Ministerstvo pro místní 
rozvoj. Náměstek pro regionální rozvoj a cestovní ruch Michal 
Janeba se pravidelně účastní jednání krajské tripartity a jeho 
prostřednictvím má HSR-ÚK možnost připomínkovat podklady 
určené pro Pracovní skupinu pro integrované přístupy a 
územní dimenzi Ministerstva pro místní rozvoj. 

Pakt zaměstnanosti pokročil 
v přípravách o další kus kupředu
Přípravy Paktu zaměstnanosti, který má v Ústeckém kraji řešit 
nezaměstnanost, postoupily o další krok kupředu. Na setkání 
jeho iniciátorů, mezi něž patří Ústecký kraj, Krajská hospodářská 
komora Ústeckého kraje, Hospodářská a sociální rada 
Ústeckého kraje a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem, se řešila organizační struktura projektu a definovaly 
strategické cíle a klíčové dokumenty. 

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje má vést mimo jiné k 
podpoře technického vzdělávání a zejména oborů, které 
najdou uplatnění na trhu práce, ale také k možnému vzniku 
udržitelných pracovních míst prostřednictvím rozvoje 
průmyslu a podnikání.

Strukturu Paktu zaměstnanosti bude tvořit Řídící výbor, 
Výkonná rada a realizační týmy v jednotlivých pracovních 
skupinách. Struktura počítá s možností budoucího zapojení 
dalších subjektů, jako například Svazu měst a obcí ČR a 
Asociace nestátních neziskových organizací v ČR. 

V červenci se zástupci Paktu zaměstnanosti ÚK setkali na 
jednání v Ostravě s kolegy z Paktu zaměstnanosti 
Moravskoslezského kraje, kde se diskutovalo o společném 
postupu při ukotvení finančních zdrojů v operačních 
programech pro období let 2014-20 pro financování aktivit 
Paktů zaměstnanosti, ale také o uspořádání odborné 
konference na téma Pakty zaměstnanosti na podzim v Ústí nad 
Labem. 

Samotná realizace naplňování Paktu zaměstnanosti ÚK by měla 
být zahájena v září 2013.
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Sněm HSRM v červnu hostily 
Obrnice
Také Hospodářská a sociální rada Mostecka si pro konání svého 
pravidelného sněmu vybrala jiné místo než své sídlo ve 
Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí v Mostě. Na pozvání 
starostky Obrnic Drahomíry Miklošové se tentokrát členové 
sněmu sjeli do kulturního domu v této členské obci HSRM. 

Kromě standardních bodů sněmu, jako byla například kontrola 
hospodaření rady od ledna do května, byla na programu 
například kooptace člena předsednictva, jímž se stal Petr 
Leichner z občanského sdružení Dialog z Horního Jiřetína. Na 
programu jednání pak byl například upravený akční plán v 
oblasti trhu práce a zaměstnanosti, který by měl být na 
doporučení mostecké rady začleněn do připravovaného Paktu 
zaměstnanosti Ústeckého kraje. Členové navíc schválili druhé 
kolo výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů 
HSRM. K dalšímu jednání se Hospodářská a sociální rada 
Mostecka sejde v září. 

Krajská rada tentokrát zasedala 
v Děčíně
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje v letošním roce 
zasedá v sídlech jednotlivých okresních rad. Zatím naposledy 
se proto zástupci HSR-ÚK sešli k jednání v Děčíně. Na programu 
se mimo jiné objevily informace o zástupcích krajské 
hospodářské rady v pracovních skupinách pro přípravu 
programovacího období 2014+, problematice ROP 
Severozápad, spolupráci s ministerstvy, Paktu zaměstnanosti, 
ale také prezentaci HSR-ÚK na podporu technického 
vzdělávání. Příští zasedání předsednictva Hospodářské a 
sociální rady Ústeckého kraje proběhne v září mimořádně na 
půdě Evropského parlamentu při příležitosti pracovní cesty do 
Bruselu. Řádné jednání rady pak bude následovat v říjnu.

www.hsr-uk.cz
více informací na našem webu:
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Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje vznikla v dubnu 2001 

a sdružuje celkem sedm okresních hospodářských a sociálních rad 

z Ústeckého kraje. V současnosti má zhruba 200 členů, jimiž jsou 

fyzické i právnické osoby, instituce státní nebo veřejné správy 

i zástupci odborů. Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 

vznikla jako subjekt pro jednání s vládou, ministerstvy, ústředními 

správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách 

hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. 

Infoservis Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje je určen 

členům a partnerům HSR-ÚK a obsahuje stručný přehled událostí, 

na nichž se zástupci krajské tripartity a její členové podílejí. 

V případě zájmu o jeho zasílání případně další informace prosím 

kontaktujte 

Sekretariát HSR-ÚK
Budovatelů 2532, 434 37 Most
telefon: 476 208 675
telefon: 476 208 695
fax: 476 208 675
e-mail: sekretariat@hsr-uk.cz
www.hsr-uk.cz
www.csrportal.cz

Hospodářská a sociální rada
Ústeckého kraje
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HSR-ÚK vyzvala partnery 
k podpoře společenské 
odpovědnosti organizací
HSR-ÚK vyzvala své partnery k podpisu Memoranda o 
partnerství a spolupráci při podpoře společenské 
odpovědnosti organizací v Ústeckém kraji. Tímto aktem se rada 
snaží deklarovat zaměstnavatelům, neziskovému sektoru, 
veřejné správě i orgánům státní správy shodu významných 
krajských institucí na podpoře konceptu CSR - společenské 
odpovědnosti organizací. Navazuje tím také na své zapojení v 
odborné sekci CSR při Radě kvality ČR, kde se zástupci rady v 
průběhu jara podíleli na tvorbě podkladů pro Národní akční 
plán CSR. Kromě významu regionální spolupráce nejen s 
velkými firmami, ale také s malými a středními podniky v 
Ústeckém kraji, které se k regionu chovají odpovědně, a v 
duchu udržitelného rozvoje, apelovala HSR-ÚK v rámci 
Národního akčního plánu na zachování dobrovolnosti 
konceptu CSR, zachování regulace ze strany státu jen v míře 
nezbytně nutné pro udržení a posílení důvěryhodnosti 
konceptu CSR, deklarování závazku státu podporovat CSR ve 
veřejné správě, propagaci konceptu CSR a posílení jeho 
důvěryhodnosti, a to i na regionální úrovni, zkvalitnění 
vzdělávání této tématiky na školách a jako součást 
celoživotního vzdělávání a další.

Klikněte pro zobrazení webu: www.csrportal.cz

Ústecký kraj

http://www.csrportal.cz/

