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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 

U S N E S E N Í 
ze 101. řádného jednání 

Předsednictva 
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s. 

 
dne 17. 9. 2020 v Mostě od 10:00 hodin [ON-LINE] 

 
Hlasování Per Rollam k jednání 101. Předsednictva HSR-ÚK bylo realizováno touto formou z důvodu opatření 
spojených s koronavirovou pandemií ve dnech 17. – 24. 9. 2020 na základě podkladů zaslaných dne 17. 9. 2020 
 
  

Zahájení a úvodní slovo 
Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 

 
1. Kontrola plnění usnesení Předsednictva      Příloha č. 1 

předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK       
 

2. Kooptace zástupce za zaměstnanecké organizace - Asociace odborových organizací 
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK 

 
3. Aktuální informace ke strategii RE:START, schvalování 4. Akčního plánu a souvisejících 

dokumentů 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK, A. Langhammerová, regionální konzultantka ÚK oddělení RE:START 
 

4. Transformace uhelných regionů 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 

 
5. Informace k Fóru trhu práce Ústeckého kraje 

předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK 
 

6. Informace o aktivitách HSR-ÚK realizovaných v letních měsících, výhled aktivit do konce 
roku 2020 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 

 
7. Různé 
  

Závěr (předpoklad 12:00) 
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ZAHÁJENÍ 
 

Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová a přivítala přítomné v zasedací místnosti (L. Trojna, M. 
Borovička, Z. Machala) i všechny účastníky připojené on-line přes komunikační kanál MS Teams (R. Vonka, M. Andrt, V. 
Aubrecht, L. Forman, P. Kalitová, H. Veverková, V. Vozka, P. Lenc, M. Ctiborová, Z. Adam, J. Slunečka, M. Kozáková, I. 
Košanová a T. Kočařová. Vyzkoušela kvalitu spojení a poděkovala všem, že byli ochotni zrealizovat jednání Předsednictva 
touto formu. Zároveň upozornila, že v současné době je řešeno technické zázemí pro on-line komunikační kanál. Nicméně 
z důvodu prvního jednání touto formou budou usnesení z tohoto jednání schváleny následně Per Rollam. Do budoucnosti 
však bude snaha realizovat jednání přes takový komunikační kanál, kde bude možné hlasovat on-line. Ze všech těchto 
zjevných důvodů nebyl schvalován program. Případné doplnění bylo řešeno v rámci bodu Různé. 
 

K BODU 1: Kontrola plnění usnesení 

Informace ke kontrole plnění usnesení představila G. Nekolová. Usnesení 9/P/18 navrhuje vyjmout z pravidelné kontroly 
usnesení a nadále jej sledovat v rámci naplňování priorit HSR-ÚK. Usnesení 3/P/20 je splněno. 
 

Předsednictvo 
 

Usnesení 9/P/18: Informace o návrhu novely Horního zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění; Informace o Usnesení 
vlády č. 143 ke zrušení „Fondu národního majetku“; Informace k Energetické koncepci státu 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o návrhu novely Horního zákona a ukládá předsedkyni HSR-ÚK G. Nekolové a 
předsedkyni HSRM H. Veverkové sledovat její projednávání, především v oblasti způsobu výpočtu úhrad a 
jejich rozdělování. HSR-ÚK požaduje, aby lhůta pro změnu výše úhrady z těžby nerostných surovin zůstala 
pětiletá a dále požaduje přerozdělení výnosu z úhrad, a to v poměru 50 % do státního rozpočtu a 50 % do 
rozpočtu dotčených obcí a krajů (30 % do rozpočtu obcí v katastru těžby a 20 % dotčený kraj).  
Návrh novely HZ vláda schválila UV č. 419 dne 17.6.2019. Upravila celkem 5 oblastí: 
- rezervy na sanace, kde uložila povinnost všechny reservy vytvořené od r. 2006 do 30.6.2020 uložit na zvláštní vázaný 

účet v bance 
- zrušila od r. 2022 pětiletou fixaci sazby za úhrady z vydobytých nerostů (pro vyhrazený nerost) 
- vedení báňsko-technické evidence doplnila o údaje ekonomického charakteru 
- evidenci CHLÚ a dobývacích prostorů uložila zpřístupnit v katastru nemovitostí 
- uložila MPO do 30.11.2019 předložit komplexní analýzu báňské legislativy. 

Vláda předložila sněmovně návrh novely 25.6.2019. Rozeslán poslancům byl jako sněmovní tisk 531/0. Zpravodaj tisku je 
poslanec Leo Luzar. 1. čtení proběhlo na 40. schůzi PSP dne 24.1.2020 a uložilo projednání na Výboru pro životní prostředí, 
Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Ústavně právnímu výboru a garančnímu Hospodářském výboru. 2. čtení 
je navrženo na pořad 49. schůze (od 26.5.2020).   

II. vzalo na vědomí Usnesení vlády č. 143 ze dne 8. března 2018 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 
178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci 
majetku ČR a ukládá předsedkyni HSR-ÚK G. Nekolové a předsedkyni HSRM H. Veverkové prověřit dopad 
tohoto usnesení na čerpání finančních prostředků z 18 mld. dle Usnesení vlády 50/2002 a Usnesení vlády č. 
625/2017, tak aby byly zachovány závazky vůči strukturálně postiženým krajům, a to ve výši minimálně 
1 mld. Kč ročně. Splněno. 

III. vzalo na vědomí informaci o Energetické koncepci státu a uložilo předsedkyni HSR-ÚK, aby vyvolala jednání 
s vládou o plnění cílů Energetické koncepce státu v souladu s usnesením vlády. 
Snaha o jednání RHSD ČR v Ústeckém kraji. 

Toto usnesení bude vyřazeno ze sledování a bude sledováno v rámci plnění Priorit HSR-ÚK.  

 
Usnesení: 3/P/20 Informace o nedostatečné výši příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informaci L. Formana, KHK ÚK, Informace o nedostatečné výši příspěvku na zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením 

II. ukládá předsedkyni HSR-ÚK G. Nekolové apelovat na ministryni práce a sociálních věcí a na senátory a 
poslance našeho kraje, aby tuto situace urychleně vyřešili 

Dne 11.6.2020 byl odeslán dopis na ministryni práce a sociálních věcí, senátorky, senátory a poslance a poslankyně. Dne 13.7.2020 
jsme obdrželi odpověď z MPSV, který byl všem členům HSR-ÚK rozeslán emailem. Senátor Mgr. Ladislav Chlupáč nás informoval, že 
se této problematice taktéž bude věnovat.                                                                                                                                                           
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Usnesení: 11/P/20 Kontrola plnění usnesení 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předchozích jednání HSR-ÚK 

II. schvaluje vyřazení usnesení č. 9/P/18 z pravidelné kontroly usnesení a jeho sledování v rámci naplňování 

Priorit HSR-ÚK 

Hlasování:   18 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
K BODU 2: Kooptace zástupce za zaměstnanecké organizace – Asociace odborových organizací  
G. Nekolová uvedla, že Sněm HSR-ÚK v březnu 2020 schválil vstup Asociace samostatných odborů do struktury HSR-ÚK. 
Následně proběhla dohoda rozdělení hlasů mezi ASO a ČMKOS, v poměru 1:2. Svého místa v Předsednictvu a hlasovacího 
práva se za ČMKOS vzdává paní Janská. Za ASO je návrh na kooptaci paní Marty Ctiborové, členky předsednictva 
Asociace samostatných odborů a předsedkyně Českého odborového svazu energetiků. 
 
Usnesení: 12/P/20 Kooptace zástupce za zaměstnanecké organizace – Asociace odborových organizací 
Předsednictvo HSR-ÚK  

I. bere na vědomí odstoupení M. Janské z Předsednictva HSR-ÚK 

II. kooptuje M. Ctiborovou, zástupkyni za Asociaci odborových organizací, do Předsednictva HSR-ÚK 

Hlasování:   16 pro    2 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 

 
K BODU 3: Aktuální informace ke strategii RE:START, schvalování 4. Akčního plánu a souvisejících dokumentů 
G. Nekolová konstatovala, že z hlediska naplňování strategie RE:START je nyní klíčové schválení aktualizovaných 
strategických dokumentů. Dnes (tj. 17.9.2020) do 12:00 hodin je nutné, by členové Předsednictva HSR-ÚK hlasovali o 
návrhu těchto materiálů předkládaných Regionální stálou konferencí ÚK. Připomínky HSR-ÚK, které zpracoval sekretariát 
HSR-ÚK, ke Strategickému rámci hospodářské restrukturalizace, které zdůrazňovaly roli velkých podniků v procesu 
transformace a  potenciál revitalizace a resocializace území po těžbě, již nebyly Ústeckým krajem z časových důvodů 
akceptovány. Z toho důvodu budou uplatněny v procesu mezirezortního připomínkového řízení prostřednictvím 
partnerských organizací HSR-ÚK. Celý komplex dokumentů ke strategii RE:START bude následně projednán na Konferenci 
restrukturalizace a následně předložen vládě. Pro více informací předala G. Nekolová slovo A. Lanaghammerové, regionální 
konzultantce Oddělení RE:START, MMR. Ta uvedla, že nyní běží dílčí části implementace RE:STARTu, např specifické 
výzvy a alokace pro obce, výzkum atd. Příloha čerpání finančních prostředků z RE:STARTu v Ústeckém kraji – po okresech 
je přiložena jako příloha č. 1 tohoto Usnesení. Většina kapacit výkonného týmu RE:STARTu se však nyní zabývá přípravou 
Fondu spravedlivé transformace (FST), anglicky též Just transition fond (JTF), který je velmi důležitý pro transformaci 
našeho regionu. Vysvětlila, že v současné době je připravován Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT), který bude 
klíčovým dokumentem pro čerpání prostředků z Fondu spravedlivé transformace, kdy krajská samospráva provádí sběr 
projektů a záměrů, aby byly regiony schopny identifikovat své potřeby a vyjednat adekvátní  alokaci FST.  
R. Vonka zmínil, že je v kontaktu s městy a obcemi, kde je problém s vytvářením absorpční kapacity, konkrétně pak zmínil 
město Ústí nad Labem, neboť není vytvořena struktura, která by se tomuto tématu intenzivně věnovala. Doporučuje tedy, 
aby Ústecký kraj inicioval setkání s městy a obcemi, kde bude tato problematika diskutována, a vytvořil místa, která by 
s vytvořením absorpční kapacitou pomáhala. Aby se v důsledku nestalo to, že budeme mít přiděleny finanční prostředky, 
ale nebudeme je umět a moci vyčerpat. G. Nekolová uvedla, že HSR-ÚK vznese dotaz na Ústecký kraj, jak je tato 
problematika řešena, jaké jsou připraveny nástroje. M. Andrt doplnil, že je možné využít kapacity Regionální rozvojové 
agentury.  
H. Veverková doplnila  informaci k problematice opatření č. F.1.5 z Akčního plánu, na jehož základě byla navýšena alokace  
„ 15 miliard“ na zahlazení škod po těžbě. Proběhne aktualizace toho, co již bylo zrealizováno a jaké projekty budou řešeny 
v příštích  a měsících. Připomněla, že tyto finanční prostředky se týkají projektů uhelných společností i projektů kraje a obcí. 
Vyzvala  tedy kolegy z okresních hospodářských a sociální rad, aby se na tuto oblast zaměřili. 
A. Langhammerová uvedla, že je v současné době plánován termín pro jednání Pracovní skupiny pro resocializaci území 
po těžbě. Členům, včetně G. Nekolové a H. Veverkové, bude rozeslána pozvánka. Přenos informací na členy HSR-ÚK 
bude zajištěn. 
 



4 
 

 
Usnesení: 13/P/20 Aktuální informace ke strategii RE:START, schvalování 4. Akčního plánu a souvisejících 
dokumentů 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí aktuální informaci ke strategii RE:START, schvalování 4. Akčního plánu a souvisejících 

dokumentů 

II. bere na vědomí podání připomínek týkajících se zapojení velkých firem a důrazu na potenciál revitalizace a 

resocializace k návrhu Strategického rámce hospodářské restrukturalizace (viz příloha č. 2) 

Hlasování:   18 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 4: Transformace uhelných regionů 
Na úvod G. Nekolová vysvětlila podstatu nových transformačních mechanismů, viz příloha č. 3.  Zdůraznila, že HSR-ÚK 
bude členem Transformační platformy, jako širší konzultační skupiny ustavené Ministerstvem pro místní rozvoj. Předala 
slovo A. Langhammerové. Ta znovu zdůraznila, že je nutné se přípravě projektů a zjišťování absorpční kapacity intenzivně 
věnovat již teď, neboť 15. 10. musí být první návrh PSÚT předložen vládě. Pokud nebude prokázána schopnost vyčerpat 
alokované prostředky, budou rozpuštěny i mezi další kraje, ne jen mezi ÚK, KVK a MSK (strukturálně postižené kraje). 
Fungování Mechanismu spravedlivé transformace i popis kroků, které jsou nutné v rámci území realizovat, jsou popsané 
v příloze č. 4. G. Nekolová informovala, že 15. 10. 2020 se jedná o úplně prvotní návrh PSÚT, finální podoba bude 
předkládána na jaře roku 2021. Máme tedy půl roku čas pro identifikování záměrů, požadavků a projektů. Kontinuálně 
probíhá koordinace těchto aktivit mezi Ústeckým krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj. PSÚT je tedy další dokument, 
vedle strategie RE:START, který má pro náš region opravdu velký význam. G. Nekolová ještě jednou zdůraznila, že je 
potřeba akcentovat roli velkých podniků v rámci transformace regionu, především v souvislosti s transformací energetiky. 
V Moravskoslezském kraji vznikla iniciativa „Průmyslníci MSK“, kdy se velké firmy v Moravskoslezském kraji spojily a budou 
intenzivně spolupracovat. Je více než vhodné, aby tato aktivita vznikla i v Ústeckém kraji. G. Nekolová, na základě schválení 
Předsednictva, bude iniciovat jednání velkých podniků Ústeckého kraje, které mají zájem podílet se na transformaci regionu 
a navrhnout vznik „platformy průmyslníků ÚK“ při HSR-ÚK. M. Ctiborová dodala, aby byla k této iniciativě přizvána i 
společnost ČEZ, a.s. 
G. Nekolová na závěr tohoto bodu zmínila, že chápe, že tato problematika je velmi náročná, tudíž v případě jakýchkoliv 
dotazů a nejasností, je možnost se e-mailem obrátit na sekretariát HSR-ÚK, který zajistí výklad a  odpověď. 
 
 
 

Usnesení: 14/P/20 Transformace uhelných regionů 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí informaci k transformaci uhelných regionů podanou Ministerstvem pro místní rozvoj (viz 

příloha 3 a 4) 

II. ukládá G. Nekolové, předsedkyni HSR-ÚK, iniciovat  jednání velkých podniků Ústeckého kraje, které mají 

zájem podílet se na transformaci regionu, a navrhnout vznik „platformy průmyslníků ÚK“ při HSR-ÚK 

Hlasování:   18 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 5: Informace k Fóru trhu práce Ústeckého kraje 
G. Nekolová informovala všechny účastníky Předsednictva, že z rozhodnutí Ústeckého kraje bude zrušeno Fórum trhu 
práce Ústeckého kraje, jež se mělo konat v úterý 29. 9. 2020 v prostorách UJEP v Ústí nad Labem. I přesto, že bylo 
připraveno převedení  tohoto fóra do formátu on-line, bylo z časových důvodů změněných podmínek pro přípravu i obav o 
zdraví přednášejících zrušeno. HSR-ÚK bude s Ústeckým krajem jednat o úhradě nákladů, jež byly s přípravou této akce 
vynaloženy. Je také diskutováno, zdali je fórum zrušeno definitivně, či bude posunuto na jiný termín. Všem bude rozeslána 
e-mailová informace. 
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Usnesení: 15/P/20 Informace k Fóru trhu práce Ústeckého kraje 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o zrušení Fóra trhu práce Ústeckého kraje 

 
Hlasování:   18 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 6: Informace o aktivitách HSR-ÚK realizovaných v letních měsících, výhled aktivit do konce roku 
2020 
G. Nekolová informovala o aktivitách, jež proběhly v rámci prázdninových měsíců: 

- Uhelná komise ČR – žádná z pracovních skupin uhelné komise nebyla v průběhu prázdnin zrealizována, nicméně 
MPO předložilo národní tripartitě dílčí řešení sociálního dopadu útlumu těžby, které upravuje kompenzaci 
propouštěným zaměstnancům z uhelných společností, jež ukončují těžbu uhlí z rozhodnutí státu. Tento dílčí 
způsob upravuje, aby byly vyplaceny kompenzace zaměstnancům Sokolovské uhelné, a.s. a dílčím způsobem 
řeší problematiku OKD, a.s. Nicméně do budoucna je třeba vládní nařízení upravit tak, aby kompenzace byly 
vypláceny všem zaměstnancům, kteří budou ohroženi ztrátou zaměstnání v důsledku rozhodnutí státu o ukončení 
spalování nebo těžby uhlí. Návrh na úpravu bude vypracován ve spolupráci s odbory.  

- Uhelná komise ÚK – řeší postup transformace energetiky na území Ústeckého kraje. V rámci jednání v závěru 
měsíce srpna byla představena prezentace s projekty z ÚK. Až na jeden projekt se jednalo o krajské projekty. Je 
však nutné, pokud Ústecký kraj prezentuje požadavky našeho regionu směrem k centrálním institucím, aby byly 
předloženy projekty z celého území od všech různých typů subjektů. Nicméně toto byly  jen příklady projektů. Bude 
čas jejich výčet nadále rozpracovávat a začlenit i další projekty. Prezentace z jednání Uhelné komise ÚK prozatím 
nebyla jejím sekretariátem zaslána. Až ji HSR-ÚK obdrží, bude rozeslána všem členům Předsednictva HSR-ÚK. 

Dále G. Nekolová zmínila aktivity plánované do konce roku: 
- V návaznosti na aktivity Vodíkové platformy ÚK proběhne 30. 9.2020  pracovní jednání „Ověření kapacity vodíkové 

mobility v území Ústeckého kraje“, na jednání byla pozvána města a obce, dopravní podniky a společnosti 
zabývající se výrobou a distribucí vodíku. 

- Jsou plánována pravidelná jednání Výkonného výboru a Předsednictva. Bude-li situace vyžadovat, budou 
zrealizována i mimořádná jednání, nad rámec schváleného harmonogramu. 

- Dovolí-li to situace a bude-li třeba, budou svolány ještě další platformy ustavené při HSR-ÚK, a to Výzkumně-
vzdělávací platforma a Platforma Voda v ÚK. O případných termínech jednání budou členi Předsednictva HSR-
ÚK informováni s dostatečným předstihem. 

 

Usnesení: 16/P/20 Informace o aktivitách HSR-ÚK realizovaných v letních měsících, výhled aktivit do konce roku 
2020 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí informaci o aktivitách HSR-ÚK realizovaných v letních měsících, výhled aktivit do konce roku 
2020 

 
Hlasování:   18 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 

 
 
K BODU 7: Různé 

 H. Veverková informovala, že podobně jako je zrušeno Fórum trhu práce ÚK, je zrušeno i Energetické fórum ÚK, 
které mělo proběhnout 22. 9. 2020. Obsah prezentací bude vydán v rámci speciálního časopisu TEMA. Stěžejní 
přednášky je plánováno realizovat on-line formou. O vývoji  situace bude H. Veverková členy Předsednictva 
informovat. 

 G. Nekolová jménem ostatních poblahopřála H. Veverkové k udělení medaile hejtmana za celoživotní přínos pro 
rozvoj Ústeckého kraje. Uvedla, že je celé HSR-ÚK ctí pracovat s tak významnou osobností. H. Veverková 
poděkovala za nominaci a tento projev důvěry a zmínila, že její profesní život je úzce spjat s hospodářskou a 
sociální radou, jak Mostecka, tak i Ústeckého kraje, a že je za to ráda.  Ostatní členové HSR-ÚK se připojili ke 
gratulaci. 
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 L. Forman uvedl podrobnosti týkající se příspěvku na zaměstnance se zdravotním postižením. Vláda bude 
schvalovat výši příspěvku - v návrhu je hranice 800 Kč, 1000 Kč nebo 1200 Kč s účinností od 1. 1. 2021. Nicméně 
dle koeficientu růstu výše minimální mzdy je potřeba, aby tento příspěvek byl schválen ve výši 1430 Kč, ale již 
zpětně od 1. 1. 2020. Nyní jsou osoby se zdravotním postižením kráceny na svých mzdách a společnosti, které je 
zaměstnávají, se dostávají do finančních problémů a hrozí další propouštění. G. Nekolová ujistila L. Formana, že 
bude jménem HSR-ÚK apelovat na MPSV ve smyslu již zaslaného dopisu a znovu zdůrazní zpětnou aplikaci 
navýšení příspěvku.   

 
 

Závěr 
R. Vonka v závěru vyjádřil svou podporu on-line formátu jednání, i přes drobné technické šumy. Informoval, že tak proběhne 
i  jednání HSRÚ. 
G. Nekolová na závěr poděkovala všem přítomným (osobně i on-line) za trpělivost i shovívavost a ujistila, že technické 
aspekty těchto jednání budou pro další jednání dořešeny. 
 
Zapsala: Edita Kovaříková, 17. 9. 2020 v Mostě 
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS., 17. 9. 2020 v Mostě 

 

 

 


