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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 

U S N E S E N Í 
ze 102. řádného jednání 

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

 
dne 10. 12. 2020 od 10:00 hodin [ON-LINE] 

 
Hlasování Per Rollam k jednání 102. Předsednictva HSR-ÚK bylo realizováno touto formou z důvodu opatření 
spojených s koronavirovou pandemií ve dnech 14. – 18. 12. 2020 na základě podkladů zaslaných dne 14. 12. 2020 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
  

Zahájení a úvodní slovo 
Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 

 
1. Kontrola plnění usnesení Předsednictva       

předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK       
 

2. Informace o jednání s nově zvoleným vedením Ústeckého kraje 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

3. Informace o hospodaření 
 

Vývoj hospodaření za období leden až říjen 2020                                  
Návrh rozpočtu na rok 2021                                                            
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK 

 
4. Aktuální vývoj v procesu transformace regionu 

předkládá M. Soukup, vedoucí Oddělení RE:START MMR 

 
5. Návrh harmonogramu akcí HSR-ÚK na rok 2021 

předkládá G. Nekolová, HSR-ÚK 
 

6. Priority HSR-ÚK – plnění v roce 2020, návrh priorit na rok 2021 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

7. Různé 
  

Závěr (předpoklad 12:00) 
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ZAHÁJENÍ 
 

Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolová a přivítala všechny účastníky připojené on-line přes komunikační kanál 
MS Teams (R. Vonka, M. Andrt, V. Aubrecht, L. Forman, P. Kalitová, H. Veverková, V. Vozka, M. Ctiborová, J. Slunečka, 
L. Trojna, L. Drlý, J. Aster, J. Molek, M. Borovička, T. Loubal, Š. Vaníčková, J. Moulisová, M. Kozáková, T. Kočařová, L. 
Fencová). Poděkovala za účast také hostům, a to poslanci K. Krejzovi, řediteli krajské pobočky Úřadu práce R. Gabrielovi, 
řediteli Odboru zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce J. Kuncovi, vedoucímu Oddělení RE:START Ministerstva pro 
místní rozvoj M. Soukupovi a A. Hájkové, ředitelce regionální kanceláře CzechInvest.  
G. Nekolová uvedla, že účast členů Předsednictva je v dostatečném počtu i v tripartitním zastoupení. Předsednictvo je tedy 
úsnášeníschopné.  Z časových důvodů některých členů Předsednictva, kteří avizovali dřívější odchod, navrhla G. Nekolová 
předřadit bod č. 5. Informace o hospodaření před bod 3. Aktuální vývoj v procesu transformace regionu. Nikdo neměl 
námitky ani jiná doplnění. Program byl takto schválen.  
 

K BODU 1: Kontrola plnění usnesení 

Informace ke kontrole plnění usnesení představila E. Kovaříková.  
 

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. 
Na posledním jednání Předsednictva dne 17. 9. 2020 byla L. Formanem v rámci bodu různé přednesena žádost o opětovný apel na 
ministryni práci a sociálních věcí a krajské zákonodárce, aby se této problematice věnovali a příspěvek byl schválen v dostatečné výši 
se zpětnou platností. Zároveň také, aby byl stanoven takový mechanismus navyšování příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, který bude i nadále reflektovat budoucí úpravy minimální mzdy. Nicméně příspěvek byl dne 25. 9. 2020 schválen ve výši 
800 Kč bez retrospektivního uplatnění. Nyní řešen apel na senátory, aby se pokusili zvrátit toto rozhodnutí. Tento apel ve formě dopisu 
je přiložen k této kontrole plnění usnesení. 
 
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 

G. Nekolová oslovila v souladu s usnesením významné podniky se sídlem nebo podstatnou částí provozu v Ústeckém kraji, které jsou 

klíčovými producenty nebo spotřebiteli energie a v kontextu dekarbonizace jsou ohroženi významným snížením konkurenceschopnosti 

a pracovních míst. Poskytla jim potřebné podklady a iniciovala jednání, které proběhlo začátkem listopadu. Následně byla ustavena 

Platforma průmyslníků ÚK, jejímiž členy jsou tyto společnosti: ČEZ, a. s. (včetně Severočeských dolů, a.s.), Lovochemie, a.s., Mondi 

Štětí a.s., Sev.en Energy, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, UNIPETROL RPA, s.r.o., United Energy, a. s. Byla 

schválena Deklarace, Statut a Jednací řád. Proběhlo jednání zástupců této platformy s panem hejtmanem. Na pátek 18. 12. 2020 je 

připravováno další jednání. 

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 
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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) 

Dne 24. 9. 2020 byl odeslán dopis se žádostí o informaci ke způsobu ověřování absorpční kapacity a podpory žadatelů v rámci 

přípravy projektů pro nové programové období EU 2021-2027. adresovaný Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí Odboru strategie a 

přípravy a realizace projektů. Odpověď jsme obdrželi v pátek 9. 10. 2020. Oba dopisy jsou přiloženy k této Kontrole usnesení.                                                                                                                                                                                                             

 
 

 
 

Usnesení: 17/P/20 Kontrola plnění usnesení 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

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

Hlasování:   17 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
K BODU 2: Informace o jednání s nově zvoleným vedením Ústeckého kraje  
G. Nekolová informovala všechny účastníky, že termín jednání s novým panem hejtmanem je stanoven na čtvrtek 
17. 12 2020 od 11:00 hodin. Obsah jednání je zaměřen na spolupráci krajské samosprávy s HSR-ÚK, konkrétně se jedná 
o témata účasti zástupců vedení Ústeckého kraje v orgánech HSR-ÚK, placení členského příspěvku, spolupráce 
v odborných platformách ustavených při HSR-ÚK, realizování tradičních akcí ve spolupráci ÚK a HSR-ÚK, jako jsou fóra 
(Podnikatelské, Sociální/Trhu práce) či Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost a také transformační 
procesy. G. Nekolová dále uvedla, že si je vědoma otázky absence zastoupení HSR-ÚK v krajských výborech a komisích, 
které byly obsazeny hned na prvním (ustavující) schůzi Zastupitelstva bez možnosti zastoupení tripartity. Primární je nyní 
zachování spolupráce a základní funkce krajské tripartity. Nicméně tato otázka bude při jednání s panem hejtmanem taktéž 
otevřena. Informace ze sekretariátu pana hejtmana je taková, že schůzky se bude účastnit pouze pan hejtman a 1. 
náměstkyně L. Mejstříková. Z tohoto důvodu je vhodné absolvovat schůzku v obdobném počtu osob z HSR-ÚK (ne tedy 
velká delegace). G. Nekolová navrhuje, aby se tohoto jednání zúčastnil R. Vonka, jakožto místopředseda, a H. Veverková, 
která je úzce zapojena do transformačních procesů. Proti tomuto návrhu nikdo nevznesl žádnou námitku. G. Nekolová na 
závěr tohoto bodu sdělila, že již byla účastna jednání s panem hejtmanem zaměřeného na problematiku „vodíku“. Doplnila, 
že pro pana hejtmana připravila návrh dopisu pro oslovení Evropské platformy vodíkových údolí. Pokud Ústecký kraj tento 
podklad využije a požádá o členství v této platformě, bude to pro Ústecký kraj určitě přínosem.  
 
Usnesení: 18/P/20 Informace o jednání s nově zvoleným vedením Ústeckého kraje 
Předsednictvo HSR-ÚK  

I. bere na vědomí informace o jednání s nově zvoleným vedením Ústeckého kraje 

Hlasování:   17 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 3: Informace o hospodaření 
E. Kovaříková přednesla prostřednictvím sdílené prezentace předpokládaný hospodářský výsledek v běžné i doprovodné 
činnosti HSR-ÚK v roce 2020 a plán rozpočtu HSR-ÚK na rok 2021. Více informací viz Příloha č. 1 tohoto usnesení - HSR-
ÚK-prehled_hospodareni_v_roce_2020 a Příloha č. 2 Návrh_rozpoctu_HSR-UK_na_2021. Tyto dokumenty projednala 
Finanční komise dne 30. 11. 2020 a Výkonný výbor dne 3. 12. 2020. Podklady byly doporučeny ke schválení. 
 
Usnesení: 19/P/20 Informace o hospodaření  
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí informaci o hospodaření HSR-ÚK. Výsledek hospodaření se předpokládá s přebytkem cca 

48.000 Kč, finální zpráva bude předložena na společném jednání Předsednictva a Sněmu 2021  

II. schvaluje návrh rozpočtu HSR-ÚK pro rok 2021 

 
Hlasování:   16 pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 
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K BODU 4: Aktuální vývoj v procesu transformace regionu 
G. Nekolová zmínila na úvod tohoto bodu, že pozvání na jednání Předsednictva přijal vedoucí Oddělení RE:START MMR, 
který představí jak informace ke Strategii RE:START, tak k přípravě Plánu spravedlivé územní transformace. Ona na závěr 
pak uvede výstupy z Uhelné komise ČR. 
M. Soukup přednesl vyhodnocení dosavadní realizace Akčních plánů Strategie RE:START, představil 4. Akční plán, poté 
se věnoval Fondu pro spravedlivou transformaci. Více viz Příloha č. 3 tohoto usnesení – RE:START_PSÚT. 
Následně proběhla diskuze: 
M. Andrt vznesl dotaz, zdali lze fázovat přípravu velkých projektů zaměřených na regeneraci brownfieldů – např. 1. fáze 
příprava, 2. fáze výkup, 3. fáze projektová dokumentace, 4. fáze realizace. A s tím spojené postupné financování. Zatím 
tento postup není možný. M. Soukup slíbil, že zjistí možnosti.  
J. Aster položil otázku, zdali by bylo možné brownfield přetvořit na prozatímní „zelenou louku“. M. Soukup odvětil, že toto 
lze částečně řešit v rámci programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci řešení brownfieldů toto není 
možné, zde je přidělována dotace na následné využití. Ale taktéž přislíbil, že se pokusí tento návrh projednat. 
H. Veverková kvitovala zařazení kultury a „uhelného dědictví“ do podporovaných oblastí v rámci PSÚT. Poprosila M. 
Soukupa o další podrobnosti. Ten přislíbil, že jakmile budou známy detaily, bude je komunikovat HSR-ÚK. 
G. Nekolová v tomto bodě účastníky dále informovala, že proběhlo jednání Uhelné komise ČR. Usnesení z jejího jednání 
je přílohou tohoto usnesení Příloha č. 4 – Usnesení ze 7. zasedání UK ČR. Uhelná komise doporučuje odklon od uhlí  v roce 
2038. Jedná se však o údaj, který bude periodicky znovu vyhodnocován, včetně všech dalších aspektů a dopadů s ním 
spojených. Dodala, že z Ústeckého kraje (ale i dalších) je vyvíjen tlak, aby byly vytvořeny kompenzační mechanismy pro 
zaměstnance, jež mohou v důsledku rozhodnutí státu přijít o zaměstnání. Dále uvedla, že pro zástupce „zelených“ je rok 
2038 absolutně nepřijatelný a oznámili, že se na činnosti Uhelné komise již nebudou podílet. Není tedy přesně jasné, 
v jakém složení a jakým způsobem bude Uhelná komise pokračovat ve své činnosti. Nicméně její činnost bude dále 
realizována, neboť byly uděleny další úkoly, které mají jednotlivé pracovní skupiny zpracovat. 
M. Ctiborová apelovala, aby kompenzační prostředky nebyly navázány až na rok 2038, neboť některých společností se 
může toto rozhodnutí dotknout již dříve. Poprosila také, jestli by tato problematika mohla být jedním z témat, které bude 
paní předsedkyně diskutovat s panem hejtmanem. Ta přislíbila, že oblast transformace, je taktéž téma, které bude s panem 
hejtmanem projednávat.  
G. Nekolová na závěr uvedla, že HSR-ÚK je součástí Uhelné komise (PS 3), bude tuto situaci bedlivě sledovat a předávat 
z ní informace všem členům HSR-ÚK. 
 
 

Usnesení: 20/P/20 Aktuální vývoj v procesu transformace regionu 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

III. bere na vědomí informaci k aktuálnímu vývoji v procesu transformace regionu 

Hlasování:   17 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
K BODU 5: Návrh harmonogramu akcí HSR-ÚK na rok 2021 
G. Nekolová sdělila, že oproti předchozím letům není v současné chvíli návrh harmonogramu akcí na rok 2021 vytvořen, 
neboť 17. 12. 2020 na jednání s panem hejtmanem budou diskutovány akce, které HSR-ÚK standardně realizovala. 
Čekáme tedy na názor, časové možnosti a prioritizaci z úrovně pana hejtmana. Poté bude harmonogram zaslán elektronicky 
v závěru roku 2020 či představen na prvních jednání Výkonného výboru a Předsednictva v roce 2021. Nikdo nevznesl 
žádnou námitku proti tomuto postupu.  
 
Usnesení: 21/P/20 Návrh harmonogramu akcí HSR-ÚK na rok 2021 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí informaci, že návrh harmonogramu akcí HSR-ÚK na rok 2021 bude stanoven až po jednání 
s panem hejtmanem, kde s ním budou diskutovány jeho časové možnosti pro účast na aktivitách souvisejících 
s činností HSR-ÚK 

II. bere na vědomí, že schválení harmonogramu akcí HSR-ÚK na rok 2021 bude schválen na jednání 
Předsednictva a Sněmu 2021 

 
Hlasování:   17 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 
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K BODU 6: Priority HSR-ÚK – plnění v roce 2020, návrh priorit na rok 2021 
G. Nekolová z důvodu pokročilého času a vytíženosti účastníků jednání doporučila nediskutovat jednotlivé priority, jejich 
naplňování v roce 2021 a návrh priorit na rok 2021. Připravené materiály budou rozeslány se žádostí o prostudování a 
připomínky. Budou tedy řešeny elektronicky. G. Nekolová i E. Kovaříková jsou připraveny na diskutování dotazů či potřebu 
vysvětlení. Termín pro zaslání připomínek bude stanoven až po jednání s panem hejtmanem, neboť jeho časové možnosti 
budou determinovat termín jednání Sněmu HSR-ÚK, kde budou finální podoby dokumentů „Naplňování priorit HSR-ÚK 
v roce 2020“ a „Návrh priorit v roce 2021“ diskutovány. Nikdo nevznesl žádnou námitku proti tomuto postupu. Podklady 
k prioritám jsou obsaženy v přílohách č. 5 a č. 6 tohoto usnesení. 
 

Usnesení: 22/P/20 Priority HSR-ÚK – plnění v roce 2020, návrh priorit na rok 2021 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí informaci, že připomínkování dokumentů „Naplňování priorit HSR-ÚK v roce 2020“ a „Návrh 
priorit HSR-ÚK v roce 2021“ bude realizováno elektronicky. Termín pro zaslání připomínek bude stanoven po 
jednání s novým vedením Ústeckého kraje.  

II. bere na vědomí informaci, že schválení těchto dokumentů proběhne na jednání Předsednictva a Sněmu 2021 
 
Hlasování:   17 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 

K BODU 7: Různé 
 G. Nekolová informovala účastníky, že došlo ke změně osoby ve funkci předsedy Krajské hospodářské komory 

Ústeckého kraje. Místo pana J. Astera, kterému tímto také poděkovala za spolupráci nejen z pozice zástupce 
HSRD, ale i z úrovně předsedy KHK ÚK, bude tuto pozici zastávat V. Zemánek z Mostu. Dále uvedla, že pana V. 
Zemánka požádá, aby se zúčastnil některého z příštích jednání HSR-ÚK, aby představil svou vizi směřování KHK 
ÚK. 

 J. Aster poděkoval za ocenění jeho práce v roli předsedy KHK ÚK. Seznámil také účastníky, že se stal náměstkem 
primátora města Děčín a je připraven dále spolupracovat v rámci HSR-ÚK. G. Nekolová poblahopřála a panu 
Asterovi k této další funkci a uvedla, že se těšíme na spolupráci. 

 G. Nekolová dále zmínila, že považuje za žádoucí poděkovat předchozímu vedení Ústeckého kraje, které bylo 
zapojeno do orgánů HSR-ÚK, jmenovitě panu Oldřichu Bubeníčkovi a Martinovi Klikovi. Nikdo z účastníků 
neprojevil nesouhlas. 

 H. Veverková informovala, že 3. 12. 2020 proběhla mezirezortní komise k 18 miliardám. Z ÚK a KVK byly 
předloženy jen 2  projekty, oba do sokolovského okresu. Pro oba regiony zůstávají v tomto programu nevyčerpané 
cca 4 miliardy Kč, pro ÚK jsou to necelé tři miliardy Kč. Tudíž peníze pro náš kraj jsou alokované, nyní je pomyslný 
míček na straně kvalitních projektů z území. V současné chvíli probíhá aktualizace projektů. Jedná se o rozšíření 
podporovaných aktivit v rámci směrnice tohoto programu, která bude předložena na další mezirezortní komisi 
v půlce ledna roku 2021. Apelovala na všechny přítomné, aby tuto informaci předali na své členy, neboť teď je 
příležitost získat peníze na revitalizační projekty. 

 J. Aster uvedl, že se k němu dostaly zprávy ze Sdružení pro MSK, že po krajských volbách se zhoršila spolupráce 
mezi nimi a vedením kraje. G. Nekolová sdělila, že také vnímá snahu o snížení míry zapojení tripartity 
v transformačních procesech, což může mít dopad i na náš region. Budeme toto bedlivě sledovat. 

 Nad rámce projednávaného G. Nekolová nabízí, že je připravena se opět účastnit jednání členských organizací 
(jak situace s covid dovolí), příp. se na ně připojovat on-line. Každý rok byla realizována výjezdní zasedání HSR-
ÚK v členských organizacích. Z důvodu covidu toto letos nebylo úplně možné. Dále navrhuje, že by bylo vhodné, 
aby každý předseda okresní HSR či zástupce krajské samosprávy, zaměstnavatelských a zaměstnaneckých 
organizací, dostal prostor na dalších jednáních HSR-ÚK (myšleno postupně) pro představení lokálních problémů 
a úspěchů. Nabídla také možnost využití zakoupené techniky HSR-ÚK pro realizace členských jednání.  

 

Závěr 
G. Nekolová na závěr poděkovala všem za účast na dnešním jednání. Popřála hodně zdraví a krásné svátky. Následně 
ukončila jednání. 
 
Zapsala: Edita Kovaříková, 10. 12. 2020 v Mostě 
Ověřili: Bc. Gabriela Nekolová, 10. 12. 2020 v Mostě 


