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Hospodářská  a sociální rada 
Ústeckého kraje, z. s.

- krajská tripartita, založená v roce 2001;
- iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou 

ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého 
kraje.

Cíl HSR-ÚK:
- vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně 

jeho obyvatel.

Oficiální zkratka: HSR-ÚK



Členové HSR-ÚK

- 7 okresních 

hospodářských a 
sociálních rad;

- Ústecký kraj;
- Zaměstnavatelské 

organizace (KHK 

ÚK, SP ČR, SPS);
- Zaměstnanecké 

organizace       
(RROS ČMKOS);

- Celá struktura HSR-
ÚK má v regionu 
více než 200 členů.
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Orgány HSR-ÚK
- Sněm

vrcholný orgán;
schvaluje: programové cíle, stanovy, jednací řád…

- Předsednictvo
výkonný a statutární orgán;
zabezpečuje naplňování programových cílů;
zastupuje HSR-ÚK při jednání s vládou, rezorty, samosprávou
schvaluje finanční řád…

- Výkonný výbor
poradní orgán;
připravuje program Předsednictva a Sněmu
nerozhoduje usnesením, přijímá doporučení.



Význam HSR–ÚK

Jednotná
1.  

regionální  
reprezentace a  
jednotná vize
Sjednocení reprezentantů kraje  

napříč sektory a politickým  

spektrem na bázi tripartity

s cílem posílit společný  

vyjednávací mandát směrem  

k centrálním orgánům.

Komunikace a podpora jednotné  

vize budoucnosti regionu:

Prosperující, silný a hrdý region,  

efektivně využívající energii  

svých přírodních zdrojů, surovin  

i lidského kapitálu. Region

s odhodláním překonat současné  

sociální a ekonomické problémy  

a nastartovat dynamicky růst.

Třístranný
2.  

sociální dialog
Vytvoření prostředí pro dosažení  

shody a společnou realizaci  

opatření pro rozvoj kraje  

zapojením sociálních partnerů  

do procesu rozhodování.

Tradiční pojetí krajské tripartity  

je v případě HSR-ÚK rozšířeno

o okresní úroveň a širšíportfolio  

členské základny, což vytváří  

prostor pro dostatečně pestrou  

diskusi a dává silný mandát.

Efektivní řešení
3.  

specifických  
problémů kraje
Forma krajské tripartity navíc  

posílená o širokou členskou  

základnu v okresech je  

respektována na centrální úrovni.  

Vlastní právní subjektivita pak  

umožňuje zajištění finančních  

zdrojů nejen z členských  

příspěvků či rozpočtu kraje, jak

je to obvyklé v jiných regionech.  

Tyto skutečnosti umožňují  

efektivnější definování priorit a  

jejich kontinuální prosazování  

na regionální i centrální úrovni

realizací širokého spektra nástrojů.

Zlepšení
4.

image regionu
Platforma HSR-ÚK umožňuje  

deklarování jednoty, společného  

odhodlání řešit ekonomické

i sociální problémy regionu,  

prohlubování regionálního  

patriotismu a veřejného povědomí  

o pozitivních stránkách a  

celkovém potenciálu kraje.



Okruhy aktivit HSR–ÚK  
na období 2016 – 2020
[ červeně vyznačeny klíčové priority ]

Snížení vnitroregionálních disparit

⊲ Zohledňování specifik jednotlivých okresů a  

mikroregionů při definování a realizaci rozvojových  

opatření, zohledňování potřeb periferních

oblastí a podněcování rozvoje venkova.

Prohlubování sociálního dialogu

⊲ Komplexní rozvoj sociálního  

dialogu v Ústeckém kraji

Zlepšení imageÚsteckého kraje

⊲ Podpora aktivit rozvíjejících image regionu jako  

zajímavého a příjemného místa pro život apráci.

Posílení společenské  
odpovědnosti organizací

⊲ Rozvoj obecného povědomí o východiscích  a 

principech společenské odpovědnosti.

⊲ Rozvoj a podpora konkrétních aktivit společenské  

odpovědnosti v rámci jednotlivých organizací.

Posílení meziregionální a  
přeshraniční spolupráce zaměřené  
na rozvoj hospodářských,  
obchodních a společenských aktivit

⊲ Realizace a rozvoj partnerských projektů  

zaměřujících se na rozvoj meziregionální a  

přeshraniční spolupráce v oblasti zaměstnanosti,  

vzdělávání, výzkumu, vývoje apod.

Rozvoj průmyslu apodnikání

⊲ Prosazovaní a vytváření podmínek pro rozvoj  

místních firem a příchod nových investic (zejména  

investic s vyšší přidanou hodnotou pro rozvoj kraje).

⊲ Příprava a realizace hospodářské restrukturalizace  s 

cílem posílit konkurenceschopnost stávajících  

regionálně významných oborů (energetika,  

chemie, strojírenství, sklářství a stavebnictví) a  

podpořit rozvoj nových perspektivních odvětví.

⊲ V oblasti energetiky prosazování optimální  

energetického mixu s maximálně efektivním  

využitím tradičních i alternativních zdrojů.

⊲ Podpora průmyslu cestovního ruchu jako  

nástroj prezentace kraje i doplňkového  

odvětví, které je v řadě zejména horských  

a venkovských oblastí zdrojem příjmů.

⊲ Podpora rozvoje kongresového cestovního ruchu.

⊲ Podpora podnikání v oboru lázeňství a balneologie.

Cíle HSR–ÚK
v oblasti rozvoje  
regionu
2016 – 2020:
Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský a  
sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování  
životní úrovně jeho obyvatel v souladu se  
zásadami trvale udržitelného rozvoje.Cílem  
je posílení a zvýšení konkurenceschopnosti
Ústeckého kraje a pozitivní ovlivňování a rozvoj  
základních socioekonomických ukazatelů
tak, aby dosáhly minimálně úrovně průměru  
v rámci meziregionálního srovnání krajů ČR.



Zvýšení zaměstnanosti a  
eliminace sociálních problémů

⊲ Rozvoj lidských zdrojů pro potřeby trhu práce

v úzké vazbě na všechny stupně vzdělávání včetně  

dalšího vzdělávání. Tvorba podmínek pro udržení  

kvalifikované pracovní síly v regionu s důrazem na  

podporu technických a přírodovědných oborů.

⊲ Zlepšování podmínek pro rozvoj zaměstnanosti  

osob, které jsou vlivem svých charakteristik na  

trhu práce různým způsobem znevýhodněné.

⊲ Řešení problémů chudoby a sociálního  

vyloučení včetně jejich negativních dopadů.

⊲ Řešení problematiky stárnutí populace a jeho  

předpokládaných socioekonomických dopadů.

Zkvalitnění dopravní infrastruktury

⊲ Urychlené dobudování strategické  

dopravní infrastruktury kraje s využitím  

silniční, železniční i vodní dopravy.

⊲ Napojení průmyslových zón na hlavní silničnítahy.

⊲ Zkvalitnění napojení periferních částí  

kraje s jeho centrálními částmi.

⊲ Zefektivnění dopravy uvnitř a v nejbližším  

okolí měst a snižování emisní zátěže.

Rozvoj vzdělávání, výzkumu a vývoje

⊲ Vytváření podmínek pro zkvalitnění vzdělávání  

na všech stupních počátečního vzdělávání

s důrazem na obory potřebné pro trhpráce.

⊲ Podpora a propagace konceptu dalšího  

vzdělávání – mj. v kontextu kapacit a  nástrojů 

představovaných Národní soustavou  

kvalifikací a Národní soustavou povolání.

⊲ Vytváření podmínek pro rozvoj vysokého školství.

⊲ Podpora rozvoje výzkumu, vývoje a inovací a  

spolupráce s institucemi rozvíjejícími výzkum,  

vývoj a inovace v rámci Ústeckéhokraje.

Rozvoj zemědělství

⊲ Podpora regionálních produktů.

⊲ Podpora zachování široké diverzity  

regionální produkce.

⊲ Pomoc při řešení dopadů sucha.

Rekultivace a revitalizacekrajiny

⊲ Obnova krajiny zasažené těžbou hnědého  

uhlí a ostatní průmyslovou činností avyužití  

nového potenciálu k rozvoji kraje.

⊲ Hledání řešení vodohospodářské strategie  adekvátně 

zohledňující regionální specifika – rizika  povodní, 

rizika sucha, problematika důlních vod,  léčivých 

pramenů, hydrické rekultivace povrchových  dolů a

retence vody v území Krušných hor.

⊲ Prosazování revitalizace Krušných hor.

Zlepšení životního prostředí

⊲ Podpora vzdělávání v oblasti efektivního a  

šetrného využití krajiny a přírodních zdrojů.

⊲ Prosazování snížení emisní zátěže  

způsobené dopravou.

⊲ Prosazování další rekultivace a revitalizace  

krajiny zasažené průmyslem



Rozvoj členské základny
Rok 2016
- HSR-ÚK upravila své stanovy, proběhlo zavkladování

zapsaného spolku u rejstříkového soudu a stala se 

tripartitou;
- Přistoupili tito členové:

- Ústecký kraj;
- RROS ČMKOS;
- Svaz průmyslu a dopravy.

Rok 2017
- Další úprava stanov;

- Přistoupili další členové;
- Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje;
- Svaz podnikatelů ve stavebnictví.



Jednání orgánů HSR-ÚK 
v roce 2017

Sněm

1 jednání, červen

Předsednictvo
6 jednání, z toho 2 výjezdní

v Ústí nad Labem
v Děčíně

Výkonný výbor
7 jednání

Účast předsedkyně na jednání okresních 
hospodářských a sociálních rad.



Nosná témata
- Nad rámec stanovených priorit HSR-ÚK byla stanovena pro rok 

2017 byla stanovena 4 nosná témata pro diskuze, a to:
- problematika exekucí obyvatel Ústeckého kraje;
- vzdělávání pro potřeby trhu práce;
- cestovní ruch (přesunuto na rok 2018);
- Smart Region (přesunuto na rok 2018, řešeno v rámci konání 

Podnikatelského fóra Ústeckého kraje 2017).

- Nosná témata pro rok 2017 byla doplněna o aktuálně 
projednávané body na jednotlivých jednáních. Závěry a usnesení z 
jednání Předsednictva HSR-ÚK k nalezení na http://www.hsr-
uk.cz/rubrika/usneseni/. 

http://www.hsr-uk.cz/rubrika/usneseni/


Spolupráce 
s národní tripartitou

- Aktivní komunikace s národní tripartitou (RHSD ČR);

- Účast na Plenární schůzi národní tripartity – projednání 
Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, 
MSK a KVK;

- Účast na jednání krajských tripartit s národní tripartitou;
- navržena 2 témata pro řešení:

- Odborné vzdělávání, jeho struktura a rozvoj ve vztahu 
k potřebám trhu práce;

- Situace na trhu práce v regionech s důrazem na 
agenturní zaměstnávání cizinců.

- Předsedkyně tato 2 témata na jednání prezentovala.



Meziregionální spolupráce

- Aktivní spolupráce s Hospodářskou a sociální radou 

Sokolovska, pravidelná účast na jednáních HSRS
- Navázán kontakt s krajskými tripartitami v sousedních 

krajích:
- RHSD Libereckého kraje
- RHSD Středočeského kraje

- RHSD Karlovarského kraje
- Budou řešeny společné otázky a problémy, např.:

- Doprava,
- Využívání energetického odpadu,

- a další.



Role HSR-ÚK
v procesu restrukturalizace

- jeden z iniciátorů vzniku Strategie hospodářské restrukturalizace 
pro ÚK, MSK a KVK;

- hlavní partner Úřadu zmocněnce vlády;
- součást Krajské dozorčí rady programu RE:START Ústeckého 

kraje – potvrzování záměrů z regionu;
- Účast na Konferenci restrukturalizace;
- iniciace jednání na centrální úrovni (např. Úřad vlády, MŽP a 

další);
- Máme k dispozici databázi všech podnětů okresních 

hospodářských a sociálních rad;
- Na všech jednáních seznamujeme členy tripartity o všech 

pokrocích programu RE:START.
- Více na www.restartregionu.cz. 

http://www.restartregionu.cz/


Realizování celokrajských fór
- Smyslem celokrajských akcí je zlepšování image kraje,

propojování partnerů a hledání řešení problémů regionu.

Podnikatelské fórum Ústeckého kraje

- 3. ročník - 5. – 6. června 2017;

- více než 240 účastníků ze 100 organizací;

- Téma: nové technologie pro restart regionu;
- Účast ministra průmyslu a obchodu;

- Účast státního tajemníka ze Severního Porýní – Vestfálska;

- Videovstup ze Singapuru;

- Přijaté závěry a výstupy na http://www.forumusteckykraj.cz/podnikatelske/.

Sociální fórum Ústeckého kraje
- 1. ročník25. září 2017;

- 130 odborníků a zástupců ze 75 organizací;

- 3 nosná témata:

- Problematika zaměstnanosti a její specifika v ÚK;

- Exekuce a zadluženost v regionu a jejich vliv na sociální statut obyvatel;
- Bydlení a soužití obyvatel v kontextu sociálního vyloučení;

- Přijaté závěry a výstupy na http://www.forumusteckykraj.cz/socialni/. 

Účastníme se dalších akcí a besed realizovaných našimi členy či partnery.

http://www.forumusteckykraj.cz/podnikatelske/
http://www.forumusteckykraj.cz/socialni/


Společenská odpovědnost
- Jedna z možností prezentovat pozitivní image kraje

- Účast v Odborné sekci Rady kvality ČR „Společenská odpovědnost a 
udržitelný rozvoj“

- Provozování portálu www.csrportal.cz
- Spolurealizace soutěže „Cena Ústeckého kraje za společenskou 

odpovědnost“ – v roce 2017 již 3. ročník této soutěže
- Přihlášených 32 organizací, z toho 19 podnikatelských subjektů
- vzrůstající tendence
- Slavnostní vyhlášení výsledků v rámci Sociální fóra Ústeckého kraje

- Vítězové = diplomy + koš regionálních potravin
- Účastníci = čestné uznání
- Oceňování proběhlo za účasti pana hejtmana

http://www.csrportal.cz/


Projekty
Doplňkové aktivity – cíl: podpořit či realizovat řešení 
problémů , která jsou pro region zásadní, jako je zaměstnanost, 
věda a výzkum a další.
TRANSFER
- Cíl: zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých lidí do 29 let 

věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí 

vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji (vyjma okresu Děčín);
- Úloha HSR-ÚK: PR podpora, lektorování motivačního programu „Nová 

Perspektiva“.
Cesta

- Cíl: zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých lidí do 29 let 
věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí 
vzdělávacího proudu v okrese Děčín;

- Úloha HSR-ÚK: PR podpora.
Trans3Net
- Přeshraniční projekt;
- Cíl: přispění ke vzniku funkčního nadnárodního inovačního systému na 

území Německa, Polska a České republiky.



Platformy
Výzkumně vzdělávací platforma Ústeckého kraje
- Cíl: rozvoj spolupráce v oblasti vědy, výzkumu, inovací a vzdělávání 

Ústeckého kraje;
- Propojení výzkumných organizací, vysokých škol a dalších aktér v této 

oblasti v Ústeckém kraji;
- Počet setkání: 4 v roce 2017;
- Úzká kooperace s programem RE:START.
Platforma „Voda v Ústeckém kraji“

- Cíl: řešení problematiky Voda, vzájemná informovanost a vzájemná 
koordinace aktivit, koordinovaná diskuze s centrální úrovní při přípravě 
a realizaci opatření;

- Příprava Koncepce budoucího využívání a správy území po ukončení 
těžební činnosti (a její schválení vládou v roce 2017).

HSR-ÚK je členem pracovních a mezirezortních skupin pro vznikající 
programy a koncepce (např. Koncepce budoucího využívání a správy 
území po ukončení těžební činnosti, „15 + 3 Ekomiliard“, a další.).



Organizačně technické zajištění

- Všichni členi HSR-ÚK  pracují bez nároku na honorář.

- Předsedkyně zastupuje HSR-ÚK navenek;
- Organizačně-administrativní záležitosti má na starosti tajemník HSR-ÚK, 

kterého jmenuje a odvolává předsedkyně.

V roce 2017 pracovali v kanceláři HSR-ÚK zaměstnanci v tomto počtu:
- 1 úvazek z vlastních zdrojů HSR-ÚK,
- 1 úvazek z dotace Úřadu práce,
- 1 úvazek z projektových financí rozdělený mezi 5 pracovníků.



Hospodaření v roce 2017
Běžná činnost – zajištění činnosti HSR-ÚK, sekretariátu atd.

Doplňková činnost – akce, fóra, projekty

Celkový výsledek hospodaření za rok 2017: + 241 881,88 Kč.
Stav finančních prostředků HSR-ÚK ke dni 31. 12. 2017: + 122 574,58 Kč.

Rozdíl mezi výsledkem hospodaření a stavem finančních prostředků HSR-
ÚK je způsoben předfinancováním aktuálně realizovaných projektů.

Výnosy
členské příspěvky

Náklady
zajištění činnosti HSR-ÚK, sekretariátu

895 022,02 Kč 770 830,88 Kč

Výsledek hospodaření: + 124 191,14 Kč

Výnosy
dotace z ÚP, dotace z projektů, 

smlouvy o reklamě

Náklady
realizace  fór, akcí, mzdové náklady 

spojené s realizací projektů

1 664 931,45 Kč 1 547 240,71 Kč 

Výsledek hospodaření: +  117 690,74 Kč 



Budovatelů 2532, 434 37 Most

telefon: 476 206 859

e-mail: sekretariat@hsr-uk.cz

www.hsr-uk.cz 
www.csrportal.cz

Děkuji za pozornost

Gabriela Nekolová, DiS.
předsedkyně HSR-ÚK

mailto:sekretariat@hsr-uk.cz
http://www.hsr-uk.cz/
http://www.csrportal.cz/

