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HSR-ÚK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

434 37 Most, Budovatelů 2830
 
 
 

U S N E S E N Í
U S N E S E N Í 

z 57. jednání 
 Předsednictva 

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
dne 17. 5. 2012 v Ústí nad Labem od 11,00 hod. 

 

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSR-ÚK)

 

Zahájení

1. Kontrola plnění usnesení                                                                                                  
předkládá Bc. L. Šifaldová, tajemnice HSR-ÚK                                               

2. Procedurální otázky
Reorganizace odborných komisí HSR-ÚK 
předkládají předsedové odborných komisí

3. Priority HSRÚ                     
            předkládá Ing. R. Vonka, předseda HSRÚ

4. Informace z jednání zástupců HSR-ÚK u premiéra Nečase
            předkládá JUDr. R. Falbr, Ing. H. Veverková, V. Aubrecht,  Ing. J. Matějka

5. Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje
předkládá RNDr. J. Postránecký, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR

6. Společenská odpovědnost firem v ÚK        
předkládá G. Nekolová, členka realizačního týmu                                                                      
6.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 
6.2 Informace z II. jednání partnerů u kulatého stolu
6.3 Představení webové stránky CSRportal
6.4 Aktivity CSR pro další období
6.5 Dohoda o spolupráci s Vysokou školou finanční a správní
            
7. Různé
            
Závěr
                 

Hlasování:  10        proti    0    zdržel se  0 
Program jednání byl schválen
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ZAHÁJENÍ
Předseda JUDr. Richard Falbr zahájil 57. řádné jednání Předsednictva HSR-ÚK, které se konalo v Ústí nad Labem.
V úvodu byla odsouhlasena změna programu, a to v posloupnosti jednotlivých bodů programu.

 

K BODU 1.: Kontrola plnění usnesení
Usnesení 23/12/P: Kontrola plnění usnesení 
Předsednictvo HSR-ÚK
provedlo kontrolu plnění usnesení z 56. řádného jednání Předsednictva HSR-ÚK a schválilo jeho plnění

Hlasování:    pro 10       proti  0     zdržel se 0  
Usnesení bylo schváleno        

 

 

K BODU 2.: . Priority HSRÚ

Ing. Vonka, předseda HSRÚ přivítal členy HSR-ÚK v Ústí nad Labem a
seznámil je s tématy, kterým se věnuje HSR okresu Ústí. Připomněl
důvody vzniku rady a její hlavní cíl – setkávání zástupců významných
institucí okresu Ústí n. L. a předávání informací. Jako jednu z hlavních
priorit zmínil především oblast cestovního ruchu. Přítomné informoval
k tématu dostavby dálnice D8 a zmínil situaci kolem výstavby kampusu
UJEP v areálu nemocnice.
V rámci tohoto bodu jednání informovala hejtmanka ÚK přítomné o tom, že obdržela žalobu na D8 a čeká na
vyjádření soudu.

Usnesení 24/12/P: Priority HSRÚ 
Předsednictvo HSR-ÚK

1. bere na vědomí informaci Ing. Vonky o aktivitách HSRÚ
2. děkuje zástupcům HSRÚ za pozvání Předsednictva HSR-ÚK do Ústí nad Labem

                
Hlasování:    pro  10      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

             

 

-
K BODU 3.:  Procedurální otázky: Reorganizace odborných komisí

Předsedové jednotlivých komisí informovali o personálním obsazení a prioritách komisí. 
Ing. Cingr, předseda Komise pro rozvoj lidských zdrojů požádal jednotlivé okresní rady o navržení jejich zástupce
do komise. 
Ing. Aster přislíbil zpracovat písemně výstupy Stálé komise pro dopravu a adresovat je hetmance a MD, a to
v termínu do konce června 2012.
V rámci tohoto bodu jednání informoval Ing. Aster o zasedání Německo-české hospodářské komory, která
projednávala tendenci německých firem působícím v ČR ke stáhnutí jejich výroby do Německa. Důvodem jsou
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zhoršené podmínky pro jejich podnikání – především dopravní obslužnost a pokles kvality vzdělávání v ČR. JUDr.
Falbr požádal Ing. Astera o zpracování zprávy, která bude předána premiérovi Nečasovi. 
Soupis personálního obsazení všech komisí bude dopracován a uveřejněn na www.hsr-uk.cz.

Usnesení 25/12/P: Reorganizace odborných komisí 
Předsednictvo HSR-ÚK

1. bere na vědomí personální obsazení a priority Stálé komise pro dopravu
2. bere na vědomí personální obsazení Komise pro průmysl a podnikání, zástupce za HSRCh a priority komise

budou doplněny v červnu 2012
3. bere na vědomí, že u Finanční komise nedojde k personálním změnám, ani ke změnám v náplni její činnosti
4. bere na vědomí, že Komise pro energetiku a uhelný průmysl se schází ad hoc, nemá pevnou členskou

základnu, ale ke svému jednání zve odborníky na aktuálně projednávanou problematiku  
5. bere na vědomí zrušení  Komise legislativní a právní, která je nahrazena funkcí místopředsedy pro legislativu
6. bere na vědomí zrušení Stálé komise pro životní prostředí, v případě potřeby bude stanoven pracovní tým

sestavený z odborníků na danou problematiku
7. bere na vědomí základní personální obsazení a priority  Komise pro rozvoj lidských zdrojů a její plánované

doplnění o zástupce jednotlivých HSR
8. bere na vědomí, personální obsazení Komise pro zemědělství a venkov, tato komise se bude scházet ad hoc
9. pověřilo Ing. Astera zpracováním výstupu Stálé komise pro dopravu a jeho předáním hejtmance ÚK a

Ministerstvu dopravy ČR
10. pověřilo Ing. Astera vypracováním zprávy na téma tendence německých firem stáhnout jejich výboru z ČR do

Německa

Hlasování:    pro  10      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno   neschváleno       

 

 

K BODU 4.: Informace z jednání zástupců HSR-ÚK u premiéra Nečase 
JUDr. R. Falbr, Ing. H. Veverková, V. Aubrecht a  Ing. J. Matějka informovali o průběhu a závěrech jejich osobní
schůzky u premiéra Nečase, která se uskutečnila 26. 3. 2012 v Praze. Seznámili jej s prioritami HSR-ÚK a požádali
o podporu, která byla přislíbena. 
Hlavní projednávaná témata:

1. Posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice eliminací nadbytečných požadavků
enviromentální legislativy“, tzv. ekoaudit legislativy

- surovinová politika státu a schválení navazující energetické koncepce státu vycházející z reálného mixu, urychlené
dořešení problematiky limitů těžby hnědého uhlí

- pokračování v revitalizaci a resocializaci území dotčených těžbou nerostů (před privatizací                státních
podniků)
- řešení sociální situace v regionu a rozvoj lidských zdrojů (kvalita vzdělávání, financování školství, sladění potřeb
trhu práce s nabídkou studijních oborů) 
- řešit narůstající zneužívání nemocnosti, kterým dochází k tunelování zdravotního a sociálního pojištění se
současným negativním dopadem na podnikatelské subjekty
- dostavba strategických komunikací D8, R7, R6, I/13, I/27
- ve spolupráci s MPO vyřešit kompenzace regionu za vliv energetiky, těžby uhlí i ostatního průmyslu na životní
podmínky obyvatel Ústeckého a Karlovarského kraje a podporovat hledání finančních zdrojů (podíl z povolenek,
ekologické daně, z finančních prostředků z ekologických škod, příp. ze specifického operačního programu pro
region SZ Čech a Moravskoslezského kraje)

Usnesení 26/12/P: Informace z jednání zástupců HSR-ÚK u premiéra Nečase 
Předsednictvo HSR-ÚK
               bere na vědomí informace o průběhu a závěrech jednání zástupců HSR-ÚK u premiéra Nečase
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Hlasování:    pro  10      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno   neschváleno       

 

 

 

K BODU 5.: Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje 
Na jednání Předsednictva HSR-ÚK přijal pozvání zástupce MMR RNDr. J. Postránecký, ředitel odboru rozvoje a
strategie regionální politiky. Přítomným prezentoval Strategii regionálního rozvoje 2014+, jejím cílem je formulace
témat významných pro podporu regionálního rozvoje. Tento dokument bude předložen do připomínkového řízení,
jeho schválení je předpokládáno na podzim roku 2012. V diskuzi byl předložen dotaz, proč takto zásadní materiál
neřeší i prorůstová opatření ekonomiky. Upozorněno bylo na to, že škrtů je mnoho a měla by se zapracovat i
podpora. RNDr. Postránecký sdělil, že tento materiál nemůže suplovat absenci některých témat v příslušných
resortech, např. problematika školství spadá pod vzdělávací politiku.
Podrobná prezentace je k dispozici na www.hsr-uk.cz.

Usnesení 27/12/P: Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje 
Předsednictvo HSR-ÚK
bere na vědomí informaci RNDr. J. Postráneckého, ředitele odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR ke
Strategii regionálního rozvoje 2014+

Hlasování:    pro  10      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno   neschváleno       

 

 

K BODU 6.: Společenská odpovědnost firem v ÚK 
G. Nekolová, členka realizačního týmu Společenské odpovědnosti firem (CSR) seznámila přítomné s dosavadními
aktivitami, kterými HSR-ÚK ve spolupráci s kanceláří poslance Falbra podporuje společensky odpovědné podnikání
firem v Ústeckém kraji.
Znovu připomněla, jak platforma CSR vnímá společensky odpovědné podnikání. Jedná se především o zviditelnění
odpovědných firem, poskytování podpory při navázání komunikace mezi firmami a veřejnou správou a dále o
předávání informací především z oblasti stipendijních programů, informování o možnostech odborných praxí a stáží,
informace o dotacích na společensky odpovědné aktivity apod.
Dále předložila zprávu o výsledcích dotazníkového šetření, ke kterému byly vyzváni společnosti z ÚK nad 50
zaměstnanců. Do průzkumu se zapojilo 118 firem, které reprezentují 25 tisíc zaměstnanců. Průzkum mapoval
aktivity jednotlivých firem v rámci CSR a jejich zájem o další spolupráci s HSR-ÚK. Výsledky jednoznačně
vypovídají, že firmy uvítají zviditelnění jejich společensky odpovědných aktivit a podporu této oblasti. Podrobnou
prezentaci průzkumu naleznete na nově vzniklých webových stránkách www.csrportal.cz.
Tyto webové stránky byly na jednání rovněž představeny. Jedná se o samostatné webové stránky, které slouží
k poskytování informací o společenské odpovědnosti. Obsahují základní charakteristiky CSR, pojetí této
problematiky optikou České republiky i EU. Unikátní jsou především tím, že se jedná pravděpodobně o první web,
na kterém je možné najít seznam všech stipendijních programů v Ústeckém kraji a další informace k podpoře
vzdělávání. Na tomto webu budou pravidelně zveřejňovány novinky ze světa CSR, pozvánky na různé semináře,
upozornění na soutěže apod… Web bude spuštěn 1. 6. 2012.
G. Nekolová krátce informovala o další aktivitě realizačního týmu CSR, a to zahájení přípravy brožury, která má za
cíl sladění potřeb trhu práce s nabízenými studijními obory. Cílem je nasměrovat žáky posledních ročníků
základních a středních škol, kteří si vybírají zaměření jejich dalšího studia, na obory, které jsou na trhu práce
potřebné, např. dělnické a technické profese.
G. Nekolová dále informovala o druhém jednání institucionálních partnerů (platformy CSR) u kulatého stolu. Na
tomto jednání nabídli zástupci Vysoké školy finanční a správní, aby se HSR-ÚK zapojila do projektu „MULTI“ –
Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách.
HSR-ÚK tomuto projektu vyslovila podporu. 

http://www.hsr-uk.cz/
http://www.csrportal.cz/
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Dále informovala o projektu „Společenská odpovědnost firem v ÚK“. V tomto projektu je HSR-ÚK partnerem OHK
v Chomutově, která je předkladatelem. Na projekt bylo odsouhlaseno uvolnění dotace ve výši 4 mil. Kč z OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Počátek realizace je v červnu 2012, aktivity jsou plánované na 18 měsíců.
Jedná se o projekt zaměřený na „work-life balance“ a pro-rodinnou politiku.

 

Usnesení 28/12/P: Společenská odpovědnost firem v ÚK 
Předsednictvo HSR-ÚK

1. bere na vědomí výsledky průzkumu u zaměstnavatelů Ústeckého kraje nad 50 zaměstnanců na téma
společensky odpovědné podnikání

2. bere na vědomí informace z II. jednání institucionálních partnerů platformy CSR
3. bere na vědomí nově vzniklé webové stránky CSRportal věnované problematice společenské odpovědnosti
4. bere na vědomí aktivity plánované pro další období
5. bere na vědomí informaci o uzavření Dohody o spolupráci s Vysokou školou finanční a

             správní – spolupráce na realizaci individuálního grantového projektu „Multiplikační 
efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních 
podmínkách“

Hlasování:    pro  10     proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

 

K BODU 7.: Různé

V rámci bodu Různé informoval JUDr. Falbr o své účasti na zasedání EURACOAL (Evropské asociace zástupců černého a hnědého uhlí), 
které se konalo dne 14. 5. 2012 v Praze. Přítomní byli nejvyšší zástupci EURACOALu, představitelé evropských těžebních společností  a 
zástupci zaměstnaneckých svazů. Setkání se konalo pod heslem "Bez uhlí to nepůjde". Poskytnuty byly informace o těžbě a zásobách uhlí v 
jednotlivých pánevních oblastech. Zástupci Severočeských dolů skupiny Czech Coal hovořili o problematice limitů. JUDr. Falbr ve svém 
vystoupení zdůraznil, že jeden z argumentů pro pokračovaní těžby je riziko spojené s propouštěním horníků, a to z důvodu ztráty  jejích 
kupní síly a tím skokový nárůst nezaměstnanosti i v jiných sektorech.

 

JUDr. Falbr dále informoval o programu ROMED, který je spravován Radou Evropy. Jeho cílem je posílit dovednosti pracovníků 
zprostředkovávajících kontakt mezi romskými komunitami a veřejnými institucemi a zlepšit komunikaci mezi subjekty zapojenými do procesu 
sociálního začleňování Romů.

 

Dále do bodu Různé přispěl V. Aubrecht. Informoval o usnesení HSRT. Zástupci HSRT žádají HSR-ÚK, aby tvrdě vyžadovala výstupy 
Pracovní skupiny, která vytvořila Návrh opatření k řešení sociální situace v ČR, jedná se především o tyto body materiálu – nájemné v místně 
obvyklé a motivační dělení sociálních dávek.

 

Ing. Veverková prezentovala návrh HSRM, která požaduje, aby HSR-ÚK pozvala ministra MPSV Ing. Drábka na otevřené jednání za účasti 
poslanců ÚK. Cílem jednání má být seznámení ministra s problematikou úřadů práce. Podklady pro toto jednání připravuje OK pro RLZ při 
HSRM.

 

Dále Ing. Veverková požádala jménem HSRM o podporu záměru zadání a zpracování studie týkající se zdravotního stavu obyvatel – posouzení 
délky dožití obyvatel ÚK.

 

Usnesení 29/12/P: Různé 
Předsednictvo HSR-ÚK

1. bere na vědomí informaci o průběhu a závěrech zasedání EURACOL
2. bere na vědomí informaci k programu ROMED
3. ukládá pracovnímu týmu pro sociální problematiku, aby dále prosazoval naplňování Návrhu opatření k řešení
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sociální situace v ČR, a to především v oblasti stanovení nájmu v místě obvyklém a motivační rozdělení
sociálních dávek

4. bere na vědomí žádost HSRM o pozvání ministra MPSV Ing. Drábka
5. vyslovuje podporu záměru HSRM na zpracování studie týkající se zdravotního stavu obyvatel

Hlasování:    pro  10      proti  0     zdržel se  0 
Usnesení    schváleno 

 

 

ZÁVĚR:
Jednání ukončil JUDr. Richard Falbr, přítomným poděkoval za účast.

 

V Mostě dne 18. 5. 2012             
Zapsala: Bc. Lenka Šifaldová                                      
Ověřil: JUDr. Richard Falbr a V. Aubrecht
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