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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 

U S N E S E N Í 
ze 104. řádného jednání 

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

 
dne 25. 3. 2021 od 11:00 hodin [ON-LINE] 

 
Hlasování Per Rollam ke 104. jednání Předsednictva HSR-ÚK bylo realizováno z důvodu opatření spojených 
s koronavirovou pandemií ve dnech 6. 4. 2021 – 12. 4. 2021 na základě jednání Předsednictva on-line formou 
dne 25. 3. 2021 prostřednictvím nástroje MS Teams. Nedílnou součástí jsou přílohy P1 – P6. 
 
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. Rozpočet na rok 2021 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

3. Aktuální vývoj v procesu transformace regionu 
- Příprava transformačních programů - předkládá A. Langhammerová, regionální konzultantka pro ÚK,  RE:START, MMR 

- Příprava regionální dimenze spravedlivé transformace – předkládá J. Schiller, hejtman ÚK, L. Mejstříková, 1. 

náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje 

- Systémové řešení kohezní politiky – předkládá Z. Linhart, místopředseda HSRD 

- Postup HSR-ÚK v rámci přípravy strategických dokumentů - předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

4. Činnost platforem při HSR-ÚK 
Vodíková platforma - předkládá K. Tichý, manažer projektů HSR-ÚK  
Platforma průmyslníků - předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

5. Pakt zaměstnanosti ÚK – činnost HSR-ÚK v jeho rámci 
předkládá K. Tichý, manažer projektů HSR-ÚK 
 

6. Návrh harmonogramu akcí HSR-ÚK na rok 2021 
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK   

 
7. Různé 
  

Závěr (předpoklad 12:30) 
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ZAHÁJENÍ 
 

Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolová a přivítala všechny účastníky připojené on-line přes komunikační kanál 
MS Teams (J. Schiller, I. Perna, R. Vonka, M. Andrt, V. Aubrecht, L. Mejstříková, P. Kalitová, H. Veverková, M. Ctiborová, 
J. Slunečka, L. Trojna, J. Rýdl ml., J. Aster, J. Molek, T. Loubal, Š. Vaníčková, P. Křenková, M. Kozáková, T. Kočařová, L. 
Fenclová, I. Košanová, K. Tichý). Poděkovala za účast také hostům, a to senátorům Z. Linhartovi a H. Hanzovi, řediteli 
Odboru zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce J. Kuncovi, vedoucímu Oddělení RE:START Ministerstva pro místní 
rozvoj M. Soukupovi a krajské koordinátorce Strategie RE:START A. Langhammerové, V. Štochlovi z ČD, a.s., starostovi 
města Benešov nad Ploučnicí P. Urxovi a starostovi města Rumburk L. Kusovi 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 
usnášeníschopné. K návrhu programu nebyla vznesena žádná připomínka. Program byl schválen v předloženém znění.  
Hlasování o usnesení proběhne v následných dnech formou per rollam. 
 

K BODU 1: Kontrola plnění usnesení 

Informace ke kontrole plnění usnesení představila E. Kovaříková. Vysvětlila, že kontrola usnesení se týká předchozích 
jednání Předsednictva a Sněmu HSR-ÚK. 
 

Předsednictvo 
Z předchozích jednání Předsednictva nejsou ve sledování žádná nevyřešená usnesení. 
 
Sněm 2021 
 

Usnesení: 1/S/21 Úvodní slovo hejtmana Ústeckého kraje 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí úvodní slovo hejtmana Ústeckého kraje, 
II. pověřuje Předsednictvo HSR-ÚK delegováním zástupců HSR-ÚK do příslušných poradních orgánů Ústeckého 

kraje. 

Hlasování: 22  pro    0 proti     0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno       
 

Nominace do Výborů a Komisí ÚK byly odeslány 3. 3. 2021. V současné chvíli probíhá návazná komunikace s předsedkyněmi a předsedy 
těchto poradních orgánů Ústeckého kraje. Více informací viz níže: 
 

Komise ÚK Člen Náhradník Výsledky jednání 

Komise investiční a majetková P. Škorpil   
Potvrzení o přidělení statutu stálého 
hosta. 

Komise dopravní J. Aster   
Potvrzení o přidělení statutu stálého 
hosta. 

Komise pro regionální rozvoj, 
cestovní ruch a lázeňství 

M. Andrt   
Potvrzení o přidělení statutu stálého 
hosta. 

Komise pro vědu výzkum a 
inovace 

G. Nekolová T. Loubal 

Informace o navržení nominantů k 
zařazení jakožto stálých hostů, komise 
následně musí schválit. Předpoklad 
jednání toto komise - konec března 
2021.  

Komise pro transformaci a 
obnovu krajiny 

H. Veverková P. Lenc 

Statut stálého hosta nebyl zástupcům 
HSR-ÚK schválen, nicméně budou 
přizváni v případě potřeby 
projednávaných témat.  
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Výbory ÚK Člen  Nárhadník Výsledky jednání 

Výbor pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost 

M. Ctiborová F. Jochman 

V tomto výboru je zastoupena P. 
Kalitová (nominace za KHK). Domluva 
o přenosu informací i na HSR-ÚK, kde 
je členkou Předsednictva. 

Výbor pro sociální věci, 
bezpečnost a sociálně 
vyloučené lokality 

G. Nekolová J. Slunečka 

Předloženo k projednání panem 
náměstkem Kulhánkem. Čekáme na 
zpětnou vazbu. Následně budou 
nominanti schvalováni na jednání 
tohoto výboru (v měsíci dubnu). 

Výbor pro životní prostředí H. Veverková V. Aubrecht 
Potvrzení o přidělení statutu stálého 
hosta. 

    

Pracovní skupiny RSK ÚK Člen Náhradník Výsledky jednání 

PS "Energetika" (V. Skalník) P. Lenc G. Nekolová Informace o schválení. 

PS "Strategické řízení" (J. 
Kuszniruková) H. Veverková G. Nekolová 

Po posouzení nominace předsedou 
budou nominace projednány na 
jednání RSK 

PS "Věda, výzkum a inovace" 
(L. Mejstříková) T. Loubal G. Nekolová 

Po posouzení nominace předsedou 
budou nominace projednány na 
jednání RSK. 

PS "Infrastruktura" (E. Poslová) R. Vonka  J. Aster 

H. Veverková se vzdává svého členství 
ve prospěch J. Astera. Bude 
komunikováno E. Poslové. 

PS "Cestovní ruch" (J. Válka) M. Andrt   

Po posouzení nominace předsedou 
budou nominace projednány na 
jednání RSK. 

PS "Vzdělávání" (R. Kovář) P. Kalitová F. Jochman 
F. Jochman již náhradník za KHK. 
Domluva o přenosu informací.  

 

Usnesení: 3/S/21 Kontrola plnění Usnesení 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předchozích jednání Sněmu HSR-ÚK, 
II. doporučuje vyjmout usnesení 1/S/20 ze sledování Sněmem a předat do sledování na úrovni Předsednictva 

HSR-ÚK. 
Usnesení 1/S/20 týkající se prohrábek vodních toků bylo schváleno k převedení do sledování na úrovni Předsednictva. 
 

Usnesení: 4/S/21 Informace o hospodaření HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření HSR-ÚK k 31. 12. 2020 za běžnou i doprovodnou činnost, 
II. schvaluje hospodaření HSR-ÚK v roce 2020 s přebytkem 22.079 Kč, 
III. schvaluje, že přebytek nebude převeden na spořicí účet, ale bude využit na předfinancování činnosti HSR-

ÚK v roce 2021, 
IV. schvaluje odložení doplatku členského příspěvku HSRCH ve výši 30.000 Kč do data 30. 4. 2021, 
V. pověřuje Předsednictvo kontrolou úhrady doplatku členského příspěvku HSRCH ve stanoveném termínu. 

 

Úkol vyplývající z tohoto usnesení bude Předsednictvem realizován. Předsednictvo provede kontrolu doplatku členského příspěvku 
HSRCH v termínu do 30. 4. 2021. Aktuální informace z HSRCH, že schválili doplacení dlužné částky členského příspěvku z roku 2020. 
 

Usnesení: 6/S/21 Transformace regionu 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informaci k problematice transformace regionu, 
II. žádá hejtmana o zařazení zástupců HSR-ÚK do Pracovní skupiny „Uhelná platforma Ústeckého kraje“.  

Žádost o zařazení zástupců HSR-ÚK do Pracovní skupiny „Uhelná platforma Ústeckého kraje“ v roli stálých hostů byla odeslána 
15. 2. 2021. Tato žádost byla schválena. Jednání této pracovní skupiny proběhlo 18. 3. 2021 a zástupci HSR-ÚK byli přítomni. 
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Usnesení: 3/P/21 Kontrola plnění usnesení 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

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

II. schvaluje převedení usnesení Sněmu č. 1/S/20 a 4/S/21 do sledování Předsednictvem. 

Hlasování:   20 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 

K BODU 2: Rozpočet na rok 2021  
G. Nekolová informovala členy Předsednictva, že vzhledem ke snížení členského příspěvku ze strany Ústeckého kraje ze 
400.000 Kč na 100.000 Kč byl na Výkonném výboru HSR-ÚK projednán návrh aktualizace rozpočtu HSR-ÚK na rok 2021. 
Smyslem úpravy bylo jak snížit kalkulované náklady, tak vyřešit výpadek plánovaných příjmů. Plánované výdaje po 
úpravách ve smyslu snížení v jednotlivých položkách, které pravděpodobně i z důvodu pandemické situace letos nebudou 
zcela vyčerpány, jsou v návrhu úprav stanoveny na 810.000 Kč (úspora 40.000 Kč). Příjmy po snížení příspěvku kraje jsou 
ve výši 580.000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji, tedy 230.000 Kč, navrhl Výkonný výbor sanovat z finanční rezervy vytvořené 
v minulých letech z příjmů doplňkové/projektové činnosti.  Nicméně HSR-ÚK bude hledat i další zdroje financování pro tento 
rok. Pokud se podaří zajistit jiné zdroje, nebudou finanční prostředky z rezervy vyčerpány. Návrh schválila a projednala 
Finanční komise, která bude stav čerpání průběžně vyhodnocovat. Více viz P1_Rozpočet_HSR-ÚK_2021_upravený. Po 
tomto vysvětlení G. Nekolová vznesla dotaz na pana hejtmana, zdali Ústecký kraj po obdržení kompenzací ze státního 
rozpočtu i nadále počítá s případným přehodnocením výše členského příspěvku pro HSR-ÚK pro tento rok. J. Schiller 
odpověděl, že počítá, neumí však momentálně říci, v jaké výši.  
 
Usnesení: 4/P/21 Rozpočet na rok 2021 
Předsednictvo HSR-ÚK  

I. bere na vědomí aktuální informaci o nutnosti aktualizace rozpočtu na rok 2021 z důvodu snížení příjmů. 

II. schvaluje úpravy rozpočtu, viz příloha  

III. schvaluje čerpání rezervy z předchozích let až do výše 230.000 Kč 

IV. žádá Finanční komisi o čtvrtletní kontrolu hospodaření. 

Hlasování:   20 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
K BODU 3: Aktuální vývoj v procesu transformace regionu 
- Přípravu transformačních programů přednesl M. Soukup, vedoucí Oddělení RE:START Ministerstva pro místní rozvoj, 
na základě prezentace, která je přílohou tohoto zápisu P2_MMR na HSR_PSUT_03_2021. Dále uvedl, že příprava 
transformačních programů je živým procesem, a že je nutné brát v potaz, že paralelně s Programem spravedlivé územní 
transformace (PSÚT) běží příprava dalších programů, např. Modernizační fond, operační programy atd. G. Nekolová 
doplnila, že HSR-ÚK obdržela aktuální podkladové materiály PSÚT k připomínkování. Ty byly rozeslány členům krajské 
tripartity. Zpětně byla zaslána jedna připomínka, a to z města Teplice, jež se týkala minimální hranice projektů. Dále vznesla 
dotaz, kdy bude vyhlášena výzva pro předkládání strategických projektů a jak dlouho bude otevřena. M. Soukup odvětil, že 
v současné chvíli jsou finalizovány metodiky. Předpoklad pro vyhlášení je v týdnu od 29. 3. 2021. Výzva poběží 1 měsíc. 
Dovysvětlil, že se nejedná o předkládání standardních studií proveditelností, ale studií se zjednodušenou strukturou. 
Nepředpokládá tedy, že bude problém s časovým rámcem vyhlášené výzvy. Dále reagoval na obdrženou připomínku 
z města Teplice k minimální výši projektů. V rámci PSÚT se jedná o podporu komplexních projektů, které zasáhnout celé 
území či tematickou oblast. Pokud jde o podporu menších projektů, jež jsou sice pro konkrétní město strategické, ale 
z celokrajského pohledu se o strategické nejedná, je možné využít grantová schémata či tematické výzvy (např. IROP). H. 
Hanza, primátor města Teplice, uvedl, že vyčkají na finální podobu metodických materiálů, která stanoví všechna podstatná 
kritéria pro podávání projektů. G. Nekolová zmínila, že se pokusí domluvit s kolegy z dalších rezortů na účasti na některém 
z příštích jednání Předsednictva, jež by členy HSR-ÚK informovali o dalších možnostech podpory.  
- O  přípravě regionální dimenze spravedlivé transformace informovala přítomné na základě pověření pana hejtmana a 
paní 1. náměstkyně  paní J. Nedrdová, vedoucí Oddělení pro uhelné regiony, a to prostřednictvím prezentace 
P3_UK_25_3_2021 HSR-ÚK. G. Nekolová doplnila, že HSR-ÚK obdržela návrh Plánu transformace Ústeckého kraje 
(PTÚK), jež bude distribuován na členskou základnu a odborné platformy při HSR-ÚK se žádostí o jeho připomínkování. L. 
Mejstříková uvedla, že je připravováno jednání s MMR a MŽP k upřesnění rozdělení alokací mezi jednotlivé uhelné kraje.  
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- K systémovému řešení kohezní politiky se vyjádřil pan senátor Z. Linhart, více viz prezentace 
P4_Z.Linhart_prezentace_pro_HSR-ÚK_25.3.2021. Informoval, že přístup vlády k nejchudším regionům ČR není správný, 
neboť paradoxně zvýhodňuje bohatší a rozvinutější regiony – příklad: míra spolufinancování projektů EU, kde naše regiony 
mají nižší míru spolufinancování. U krajů, kde má být spolufinancování vyšší, tento rozdíl dorovnává stát. Nad rámec 
prezentace informoval, že v Senátu a Poslanecké sněmovně na podzim vznikly Podvýbory pro regiony v transformaci, tzn. 
pro strukturálně postižené/uhelné kraje. Cílem je vyvinout spolu s kraji větší tlak na centrální orgány, aby byla kohezní 
politika opravdu realizována v potřebné míře, případně bylo upraveno rozpočtové určení daní ve prospěch našich regionů. 
Upřesnil také, že všechny programy a do nich následně předložené projekty budou muset být především „zelené“, inovativní 
atd. Nicméně některé oblasti našeho kraje (např. Šluknovsko) potřebují pomoci se základní občanskou vybaveností, 
podporou cestovního ruchu jakožto jednoho z hlavních zdrojů příjmů atd. J. Aster podpořil vystoupení pana senátora a 
připomněl, že je nutné podporovat v rámci koheze i neuhelné oblasti Ústeckého kraje. Doporučil inspirovat se v zahraničí, 
např. v Německu, Rakousku, Lucembursku, jak přistupovat k chudým regionům. G. Nekolová poděkovala za informace a 
zmínila, že tato oblast je tématem, ke které se HSR-ÚK vrací dlouhodobě, je vedena jako jedna z priorit HSR-ÚK a bude 
tedy nadále prosazována, v této souvislosti poděkovala Z. Linhartovi za prezentaci a argumentaci, a doporučila ji podpořit, 
viz návrh usnesení níže. 
- Postup HSR-ÚK v rámci přípravy strategických dokumentů stručně okomentovala G. Nekolová ve smyslu podílení se 
na přípravě strategických dokumentů ve dvou úrovních, a to:  

 národní úroveň, v rámci:  
o členství Přípravného týmu PSÚT, 
o členství Transformační platformy, 
o stálého hostování Platformy pro Modernizační fond, 
o stálého hostování Platformy pro Národní plán obnovy. 

Z tohoto titulu jsou členům tripartity zasílány podklady, jež HSR-ÚK obdrží z těchto míst, pro zajištění průběžné 
informovanosti z oblasti tvorby těchto dokumentů a pro případné připomínky. Naposledy byla rozeslána Metodika pro 
strategické projekty a návrh Plánu spravedlivé územní transformace. Transformační platforma proběhla 18. 3. 2021, 
kde členové tripartity měli taktéž možnost se k předem zaslaným materiálům vyjádřit, zpracovat připomínky. 

 regionální úroveň 
o členství rozšířeného jednání RSK ÚK, jež projednává otázky restrukturalizace a transformace, 
o stálé hostování Pracovní skupiny „Uhelná platforma Ústeckého kraje“, 
o členství či stálé hostování v dalších výborech, komisích a pracovních skupinách ÚK, kde dochází 

k projednávání strategických dokumentů. 
Zde je nejvýznamnější spolupráce s RSK ÚK. Nicméně RSK ÚK si na svém řádném 28. jednání dne 11. 2. 2021 schválila 
změnu statutu a jednacího řádu, což se dotýká nejen samotného RSK ÚK, ale i rozšířeného jednání RSK ÚK a HSR-
ÚK. Bylo přijato usnesení, že HSR-ÚK bude v tomto rozšířeném módu zastoupena pouze 3 zástupci, oproti předchozímu 
stavu – 25 členů celého Předsednictva HSR-ÚK (jakožto statutárního orgánu). G. Nekolová uvedla, že respektuje záměr 
zeštíhlit a zefektivnit jednání RSK, nicméně akcentovala důležitost participace zástupců z regionu. Na výše zmíněném 
jednání byla účastna H. Veverková, ale vzhledem k tomu, že HSR-ÚK neměla dopředu informaci, že tato změna bude 
řešena a ani v zaslaných podkladech toto nebylo patrné, nebyl prostor v orgánech HSR-ÚK projednat její mandát, jak 
reagovat v tomto bodě. H. Veverková se nepodařilo odeslat nesouhlasnou zprávu v rámci chatu tohoto online jednání, 
o čemž neprodleně informovala sekretariát RSK s tím, že došlo k selhání techniky. G. Nekolová požádala pana hejtmana 
a paní 1. náměstkyni o jednání, kde by bylo zastupování HSR-ÚK na této platformě projednáno. Navrhla, aby zastoupení 
HSR-ÚK bylo realizováno  na úrovni Výkonného výboru (11 osob), aby bylo zajištěno zastoupení zástupců regionu, 
zaměstnavatelských i zaměstnaneckých organizací. L. Mejstříková souhlasila s tímto jednáním. G. Nekolová dále 
informovala, že 29. 3. bude realizován workshop pro členy RSK k transformačním nástrojům – PSÚT a PTÚK a vznesla 
dotaz, zdali se mohou zúčastnit taktéž zástupci HSR-ÚK. L. Mejstříková odpověděla, že by připojení členů HSR-ÚK by 
nemělo být problémem. Požádala však, aby HSR-ÚK vyčkalo pokynů ze sekretariátu RSK ÚK. Update po ukončení 
jednání: přístup členům HSR-ÚK byl na workshop pro členy RSK povolen, tato informace byla členům HSR-ÚK 
rozeslána.  

Usnesení k tomuto bodu bylo formulováno v rámci jednání, ale bylo rozesláno všem členům tripartity k připomínkování před 
samotným hlasováním. 
 
Usnesení: 5/P/21 Aktuální vývoj v procesu transformace regionu 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí aktuální vývoj v procesu transformace regionu 

II. žádá vládu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, aby v rámci programového období 2021+ bylo, 

v souladu s doporučením Evropské komise, aplikováno zvýhodnění méně rozvinutých regionů prostřednictvím 
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zvýšené podpory diferencovaně od ostatních regionů České republiky, a to tak, aby byl zachován základní 

princip koheze, bez něhož nelze reálně dosáhnout restrukturalizace a transformace méně rozvinutých regionů. 

III. ukládá předsedkyni HSR-ÚK předat tento apel ministryni pro místní rozvoj a současně informovat věcně 

příslušné výbory a podvýbory Senátu a Poslanecké sněmovny ČR. 

Hlasování:   20 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
K BODU 4: Činnost platforem při HSR-ÚK 
G. Nekolová sdělila účastníkům jednání, že Vodíková platforma ÚK se naposledy sešla 15. 3., kde byla diskutováno téma 
centrální i regionální Vodíkové strategie, dotazníkového šetření absorpční kapacity vodíkové mobility a příprava 
Programového období 21+. Konstatovala, že je jí milou povinností taktéž informovat, že ve spolupráci pana hejtmana a 
Vodíkové platformy byla odeslána žádost do Bruselu o zařazení Ústeckého kraje do partnerství Evropských vodíkových 
údolí. Tato žádost byla potvrzena a Ústecký kraj se stal členem tohoto partnerství jako první a prozatím jediný kraj ČR. Více 
viz https://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-je-prvnim-ceskym-regionem-mezi-evropskymi-vodikovymi-udolimi/d-
1753822/p1=204698. 
V uplynulých dnech proběhla sumarizace připomínek vzešlých od členů Vodíkové platformy k vytvářené Vodíkové strategii 
ČR a byl projednán postup přípravy Vodíková strategie Ústeckého kraje coby přílohy Regionální inovační strategie ÚK, a 
to ve spolupráci s ICUK a KHK ÚK. Vodíková platforma zajistí přípravu všech podkladových dokumentů. Tak by se stal 
Ústecký kraj prvním regionem s regionální vodíkovou strategií. Dále zmínila proběhlé dotazníkové šetření zaměřené na 
ověření budoucí absorpční kapacity měst a obcí v oblasti vodíkové mobility ve dvou segmentech: veřejná doprava a 
komunální technika. Následovat bude šetření mezi podnikatelskými subjekty o využití v průmyslových aplikacích.  
Dále informovala o Platformě průmyslníků ÚK, jež je uskupením velkých průmyslových podniků, kterých se nejvíce dotýká 
transformace uhelné energetiky, ať už z pozice producentů energie či z pozice velké závislosti na odběru energie a tím 
enormního ekonomického vstupu do výroby. Jedná se o sedm subjektů, jež byly identifikovány na základě hodnocení 
dopadů dekarbonizace, které nechal již v roce 2020 zpracovat Ústecký kraj. V závěru roku 2020 si tyto podniky schválily 
společnou deklaraci, kterou 17. 2. slavnostně předaly hejtmanovi, jenž stvrdil svým podpisem zájem o spolupráci na 
dosahování cílů této platformy. 18. 3. byl ze strany HSR-ÚK realizován workshop pro Platformu průmyslníků za účasti 
zástupců rezortů k transformačním nástrojům. V průběhu měsíce března jim byly distribuovány materiály k PSÚT, výstupy 
z diskuzí z EK atd. G. Nekolová doplnila, že to neznamená, že by prostředky PSÚT měly být alokovány primárně velkým 
podnikům, nicméně ostatní typy subjektů jsou v rámci diskuse o využití prostředků určitým způsobem konsolidovány, např. 
MSP v KHK ÚK, města obce ve Svazu měst a obcí, z toho důvodu byla v ÚK i MSK vytvořena platforma, jež reprezentuje 
velké podniky, aby byla usnadněna diskuse o potřebách všech aktérů transformace a nikdo nebyl vynechán.  
Výzkumně-vzdělávací platforma a Platforma voda se od posledního jednání HSR-ÚK nesešla, nicméně jejich realizace je 
v plánu v příštích týdnech.  
 

Usnesení: 6/P/21 Činnost platforem při HSR-ÚK 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí informaci k činnosti platforem při HSR-ÚK. 

Hlasování:   20 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
K BODU 5: Pakt zaměstnanosti ÚK – činnost HSR-ÚK v jeho rámci 
E. Kovaříková stručně shrnula aktuální informace k Paktu zaměstnanosti ÚK: proběhla měna ve vedení Paktu 
zaměstnanosti v osobě D. Karasové, která se stala předsedkyní Řídícího výboru. Došlo ke změně organizační struktury - 
byly zrušeny pracovní skupiny, byl vytvořen realizačního tým. Řídící výbor byl rozšířen o přistupitele k memorandu, jedná 
se o ÚP ÚK a ČMKOS. Řídící výbor má tedy tyto členy: ÚK, UJEP, KHK ÚK, HSR-ÚK, ÚP a ČMKOS. U Výkonné rady je 
zachován stejný počet členů jako v minulosti, nicméně se změnilo personální zastoupení. Aktuální seznam členů Výkonné 
rady Paktu zaměstnanosti je následující: D. Karasová (ÚK), G. Nekolová (HSR-ÚK), F. Jochman (KHK ÚK), M. Balej 
(UJEP), R. Gabriel (ÚP ČR), H. Veverková (Sev.en group), P. Mareš (United Energy), M. Hauptvogl (Bilfinger), J. Eichler 
(Asociace nestátních neziskových organizací), M. Borovička (ČMKOS), L. Podrápská (ICUK). 
Realizační tým disponuje třemi členy, a to ve složení: J. Tošovská (výkonná manažerka), K. Tichý (projektový manažer), E. 
Kovaříková (tajemnice). V uplynulých 14 dnech proběhla dvě rozšířená jednání všech orgánů PZ ÚK – 8. 3. a 18. 3., jejichž 
cílem byla aktualizace cílů a priorit PZ ÚK, příprava projektových fiší do FST v návaznosti na oblast zaměstnanosti. Dne 
24. 3. bylo realizováno pracovní jednání potencionálních předkladatelů fiší do FST s cílem konsolidace těchto fiší. 

https://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-je-prvnim-ceskym-regionem-mezi-evropskymi-vodikovymi-udolimi/d-1753822/p1=204698
https://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-je-prvnim-ceskym-regionem-mezi-evropskymi-vodikovymi-udolimi/d-1753822/p1=204698
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Přílohou tohoto zápisu je nová organizační struktura Paktu zaměstnanosti ÚK, více viz P5_PZUK - Nová organizační 
struktura Paktu zaměstnanosti ÚK.  
 
Usnesení: 7/P/21 Pakt zaměstnanosti ÚK – činnost HSR-ÚK v jeho rámci 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí informaci k Paktu zaměstnanosti ÚK a činnosti HSR-ÚK v jeho rámci. 
 
Hlasování:   20 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
K BODU 5: Návrh harmonogramu akcí HSR-ÚK na rok 2021 
G. Nekolová sdělila, že Výkonný výbor projednal Návrh harmonogramu na rok 2021 s respektem k současné době 
turbulentních změn. Stanovení pevných termínů všech akcí HSR-ÚK na rok 2021 je velmi složité. U jednání Výkonných 
výborů a Předsednictev jsou proto určena přesná data jednání, ale u jednání odborných platforem a dalších akcí jsou 
uvedeny orientační období konání, neboť je třeba je sladit s aktéry mimo krajskou tripartitu. Jedná se např. o zástupce 
rezortů. Návrh harmonogram akcí HSR-ÚK na rok 2021 je taktéž přílohou tohoto zápisu, více viz 
P6_Návrh_harmonogramu_jednání_HSR-ÚK_2021.  
 
Usnesení: 8/P/21 Návrh harmonogramu akcí HSR-ÚK na rok 2021 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. schvaluje harmonogram akcí HSR-ÚK na rok 2021. 
 
Hlasování:   20 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
Závěr 
G. Nekolová na závěr poděkovala všem za účast na dnešním jednání a popřála hlavně pevné zdraví. Následně ukončila 
jednání. 
 
 
Zapsala: Edita Kovaříková, 29. 3. 2021 v Mostě 
Ověřili: Bc. Gabriela Nekolová, 29. 3. 2021 v Mostě 


