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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 

U S N E S E N Í  
z 90. řádného jednání  

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

 

dne 10.4.2018 v Mostě od 10:00 hod.   
 

Přítomni: dle prezenční listiny (originál, včetně plných mocí, uložen na sekretariátu HSR-ÚK) 
  
Zahájení 
Úvodní slovo předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové   
   

1. Kontrola plnění usnesení                                                                                          
 Předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK 
 

2. Aktuální informace k programu RE:START                                                              
Předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 

 

3. Informace o Platformě pro uhelné regiony procházející transformací                   
Předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

4. Informace o návrhu novely Horního zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění; Informace o 
Usnesení vlády č. 143 ke zrušení „Fondu národního majetku“ 
Předkládá H. Veverková, předsedkyně HSRM 
 

5. Informace o přípravách 4. ročníku Podnikatelského fóra Ústeckého kraje          
Předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK     

 

6. Informace o vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost                 
Předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK 

 

7. Informace o pořádání akcí v jednotlivých hospodářských a sociálních radách                                  
Předkládají členové HSR-ÚK 
 

8. Návrh společných témat k jednání s okolními krajskými tripartitami 
Předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

9. Prezentace projektu MPSV 22 % ROVNOSTI s tématem rovnosti odměňování žen a mužů                                               
Předkládají projektový pracovníci MPSV 
 

Předpokládaný závěr jednání v 11:30 hod. 
  

Hlasování:   pro  19    proti   0    zdržel se  0 
Program jednání byl schválen 
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ZAHÁJENÍ 
 
Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová a přivítala přítomné. Konstatovala, že je na jednání přítomno 
19 členů Předsednictva a další 2 delegáti s plnými mocemi, zastoupeny jsou všechny tripartitní složky. Předsednictvo je 
usnášeníschopné.  
 
 
K BODU 1: Kontrola plnění usnesení 
E. Kovaříková referovala, že všechna usnesení HSR-ÚK z předchozích jednání jsou splněna. G. Nekolová přednesla 
přehled dlouhodobých úkolů, která jsou ve sledování a aktuální proces jejich naplňování, např. průběžné sledování 
prohrábek vodních toků, téma odpadového hospodářství, cestovního ruchu a dopravy v Ústeckém kraji.  
 
Usnesení 6/P/18: Kontrola plnění usnesení  
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

I. vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení v plném znění 
 
Hlasování:  pro   19   proti   0    zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 2: Informace k programu RE:START  
G. Nekolová přednesla aktuální stav naplňování programu RE:START v prezentaci, která bude zaslána přílohou 
s usnesením všem členům Předsednictva.  
 
Diskuze: 
M. Andrt – sdělil informaci, která vzešla z podnětu HSRLt – potřeba systémových finančních prostředků na opravy mostů 
ve vlastnictví obcí. 
G. Nekolová – k tomuto sdělila, že tato problematika je v rámci programu RE:START také řešena, bohužel dle vyjádření 
Ministerstva dopravy lze toto téma řešit pouze na základě rozpočtového určení daní. 
S. Pfléger – sdělil informaci, že tento problém jde řešit prostřednictvím dotačního programu Bezpečnost. 
  
Usnesení 7/P/18: Informace k programu RE:START 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí aktuální informaci k programu RE:START 
 
Hlasování:   pro 19     proti   0    zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 

K BODU 3: Informace o Platformě pro uhelné regiony procházející transformací 
G. Nekolová informovala členy Předsednictva, že dne 11.12.2017 vznikla při Evropské komisi „Platforma pro transformaci 
uhelných regionů“ (dále jen Platforma), která by měla podpořit 41 uhelných regionů s vizí podpory dlouhodobé udržitelnosti 
a finanční podpory těchto regionů v budoucnosti. Následně představila v prezentaci základní informace o „Platformě“. Zatím 
se nepředpokládá, že by Platforma do roku 2020 disponovala vlastními finančními prostředky, přesto může sehrát 
významnou roli při rozhodování o využití nedočerpaných finančních prostředcích v jednotlivých operačních programech a 
dále by také mohla podpořit jednání o přípravě nového programového období právě ve prospěch regionů procházejících 
transformací. Význam Platformy také spočívá v možnosti vytvářet konzultační podporu a vzájemné propojení dotčenýchch 
regionů, a to s cílem vytvoření podmínek pro řešení jejich problémů a sdílení vzájemných zkušeností. Role ÚZV by měla 
spočívat v iniciaci jednání v regionech a koordinaci jednotlivých aktérů v rámci strukturálně postižených krajů a v úzké vazbě 
na dotčené resorty. V současné době garantuje součinnost s Platformou MMR, jehož zástupci se účastnili právě jednání 
v Bruselu. Při jednáních došlo ke shodě, že ČR bude v Platformě prezentovat všechny tři české uhelné regiony a jejich 
transformace bude nadále zaštítěna společným programem RE:START. Z jednání v Bruselu, které proběhlo ve dnech 26. 
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– 27. 2. 2018 vyplývá, že ČR je jediným z tzv. nových členských států, který má vládní strategii restrukturalizace tak 
rozsáhlého území, která byla schválena vládou a jejíž naplňování prochází prostřednictvím jednotlivých Akčních plánů.  
 
Diskuze: 
J. Vozka – sdělil informaci k problematice technického vzdělávání. V současné době vidí velký problém právě v této oblasti 
zejména v našem regionu, poptávka ze strany zaměstnavatelů je velice široká a velká, ale chybí nám kvalifikovaná pracovní 
síla v tomto oboru. Podporoval by tuto aktivitu zahrnout do nějakého programu, kde by bylo možné tuto situaci řešit. Dále 
měl dotaz ohledně ochrany a záchrany technických památek v oblasti hornictví. V našem kraji se vyskytuje řada technických 
památek vyhlášených státem, na jejichž správu a opravu bohužel v rozpočtech krajů a obcí nejsou finanční prostředky. 
Několikrát tuto problematiku projednával se zástupci Ministerstva kultury, kteří se domnívají, že tato problematika by měla 
být řešena prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. V současné době v této problematice nejsou vyjasněné role.  
G. Nekolová – k prvnímu dotazu sdělila, že v rámci programu RE:START je řešena problematika školství prostřednictvím 
výzev z IROPu. K druhému dotazu sdělila informaci, že v současné době jsou vedena jednání na Ministerstvu kultury, kde 
jsou řešena některá opatření programu RE:START. V jednáních je snaha upozornit i na tuto problematiku a najít tak dotační 
tituly pro strukturálně postižené kraje právě na rekonstrukci těchto památek.  
J. Aster – navázal na pana Vozku a též podpořil význam technického vzdělávání v Ústeckém kraji, jako alarmující vnímá 
situaci na Děčínsku (spojování škol s technickým i netechnickým zaměřením) 
G. Nekolová – sdělila k tomuto tématu, že si uvědomuje nutnost řešení problematiky technického vzdělávání v našem kraji 
a samozřejmě i v Děčíně, a proto navrhuje přesunout tuto diskuzi do bodu č. 7 a přijmout k výše uvedenému stanovisko za 
HSR-ÚK. 
 
Usnesení 8/P/18: Informace o Platformě pro uhelné regiony procházející transformací 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o Platformě pro uhelné regiony procházející transformací 
 
Hlasování:  pro  19  proti   0    zdržel se 0 
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 4: Informace o návrhu novely Horního zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění; Informace o Usnesení vlády 
č. 143 ke zrušení „Fondu národního majetku“  
G. Nekolová zahájila tento bod krátkou informací o novele Horního zákona a předala slovo H. Veverkové, která k této 
tématice uvedla: Předkládaná novela Horního zákona vychází z UV č. 333 z 3. května 2017, které uložilo ministrům MPO 
a MF a předsedovi ČBÚ připravit novelu HZ. Vlastní novela je zaměřena na posílení významu a závaznosti Surovinové 
politiky v právním řádu ČR, zveřejňování informací o dobývacích prostorech, zavádí povinnost vedení báňsko-technické 
evidence, především s požadavkem na zveřejňování řady ekonomických údajů ke stanovení tržní ceny vydobytých nerostů 
a hlavně řeší úpravy tvorby reservy na sanace a rekultivace, na vypořádání důlních škod  a na úhradu z vydobytých nerostů. 
Návrh novely prošel připomínkovým řízením s řadou rozporů, které jsou vypořádávány v současné době na MPO. V diskuzi 
byly vzneseny připomínky především k požadavkům na poskytování údajů o nákladech na těžbu vzhledem ke 
konkurenceschopnosti, zavedení tvorby reservy na technickou likvidaci povrchových objektů, které jsou vesměs i po 
ukončení využívány a proč jen u těžebních organizací a ne např. u ostatních firem, k nereálnosti termínů k realizaci 
požadovaných opatření , ke zrušení pětiletého moratoria na zvyšování sazeb úhrady pro hnědé uhlí, kde ceny dlouhodobě 
stagnují a není předpoklad jejich zásadního růstu. Stále ekology diskutovaná navýšení sazby k hodnotě 10% z tržní ceny 
budou mít likvidační důsledky nejen pro těžební společnosti a i pro společenskou odpovědnost těchto firem vůči regionu. 
Přesto, že novela neřeší rozdělování úhrad, z diskuze vyplynul požadavek na zvýšení podílu výnosu z úhrad ve prospěch 
obcí a kraje. 
Následně G. Nekolová otevřela tématiku „zrušení Fondu národního majetku. H. Veverková doplnila: Vláda novelu zákona 
schválila UV č. 143 z 8. března 2018. Novela vychází z UV č. 610 ze 4.9.2017 ke Koncepci stabilizace finančního stavu 
zvláštních účtů privatizace, ve kterém vláda mimo jiné v bodě I. 2) schválila rámec výdajů ze zvláštních účtů privatizace 
v oblasti ekologických závazků státu na 4,5 mld. Kč ročně od roku 2018 a uložila v bodě III. 3c) ministru financí tyto 
prostředky zajistit. Vlastní novela zákona omezila počet výdajových titulů, na které bylo možné čerpat prostředky ze 
zvláštních účtů privatizace a umožnila čerpání těchto prostředků do státního rozpočtu s možností, v případě nedostatku 
peněz na těchto účtech, jejich doplnění ze státního rozpočtu. Náprava ekologických škod způsobených těžbou nerostů a 
revitalizace těchto území bude i nadále financována ze zvláštních účtů privatizace a rámcově bude vyžadovat ještě cca 15 
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mld. Kč. V jednání je požadavek HSR-ÚK na zajištění a schválení min. 1,0 mld. Kč ročně ze schválených 4,5 mld. Kč pro 
naplňování UV č. 50/2002, UV č.625/2017 (ULK a KVK) a UV č. 592/2002 (MSK) v rámci usnesení vlády ke Zprávě o 
čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností za rok 2017. 
M. Tlapká v souvislosti s těmito problematikami zmínil taktéž Energetickou koncepci státu, doporučil vyvolat jednání 
s vládou, na téma dodržování vládního usnesení, které přijala a které se týká této problematiky. 
 
 
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). 

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. 

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. 

 
Hlasování:    pro  19    proti  0     zdržel se  0 
Usnesení  bylo  schváleno         

 
K BODU 5: Informace o přípravách 4. ročníku Podnikatelského fóra Ústeckého kraje 
E. Kovaříková přednesla informaci týkající se současných příprav 4. ročníku Podnikatelského fóra Ústeckého kraje. Letošní 
fórum se bude konat 4. a 5. června v Ústí nad Labem v hotelu Clarion. Ponese název REGION 4.0 – příležitosti a hrozby 
4. průmyslové revoluce v kontextu Ústeckého kraje. V současné době jsou v běhu jeho přípravy. Všem členům bude 
zaslána pozvánka s podrobnějšími informacemi a registračním formulářem. 
 
Usnesení 10/P/18: Informace o přípravách 4. ročníku Podnikatelského fóra Ústeckého kraje    
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o přípravách 4. ročníku Podnikatelského fóra Ústeckého kraje 

Hlasování:   pro  19   proti   0    zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 6: Informace o vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost  
E. Kovaříková sdělila informaci k vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, která bude vyhlášena na 
konci měsíce dubna. Přihlášky bude možné zasílat do 20. června. Všem členům Předsednictva bude zaslán email 
s podrobnějšími informacemi s prosbou o distribuci mezi jejich členy.   
 
Usnesení 11/P/18: Informace o vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost  
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost 

Hlasování:   pro  19   proti   0    zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno 
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K BODU 7: Informace o pořádání akcí v jednotlivých hospodářských a sociálních radách  
J. Aster – se vrátil k problematice technického vzdělávání a informoval členy o současném stavu této problematiky v našem 
kraji. V současné době je velkým problémem slučování středních škol v rámci úspory nákladů s naprosto rozdílným 
zaměřením – spojení Střední zdravotnické školy a strojní části z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, 
stavební a dopravní. Právě takové slučování středních škol povede ke zhoršení úrovně technického vzdělávání v našem 
kraji. V souvislosti s průmyslovým charakterem našeho kraje je spíše potřeba rozvoje regionu a podpory podnikatelského 
prostředí prostřednictvím sloučení technicky zaměřených institucí.   
 
Usnesení 11/P/18: Informace o pořádání akcí v jednotlivých hospodářských a sociálních radách   
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o pořádání akcí v jednotlivých hospodářských a sociálních radách 

II. apeluje na Ústecký kraj, aby podpořil vytvoření specializované atraktivní kvalitní špičkově vybavené střední 

školy v Děčíně v souladu s potřebami trhu práce, a to v rámci integrace technických zaměřených středních 

škol. 

Hlasování:   pro  15   proti   0    zdržel se  4 
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 8: Návrh společných témat k jednání s okolními krajskými tripartitami  
G. Nekolová přednesla informaci týkající se společných témat s okolními tripartitami. Spolupráce je navázána 
v Karlovarském kraji, který je součástí programu RE:START. Další kraj, který byl osloven je Liberecký, kde předsedou 
tripartity je pan hejtman. Témata, které jsou s naším regionem obdobná jsou zejména situace dopravy (nutnost 
modernizace, zlepšení technického vybavení silnic a jejich rekonstrukce), životní prostředí (snižování ekologických zátěží), 
podpora podnikání (zejména začínajících podnikatelů, vznik nových pracovních míst), zadluženost obyvatelstva. Tripartita 
má zájem se sejít, popř. můžou členové našeho Předsednictva navštívit jejich jednání, které by se mělo konat v měsíci 
červnu. Se Středočeským krajem v současné době komunikujeme a čekáme na vyjádření, kdo zastupuje jejich tripartitu a 
kdy se schází. Poté budeme moci domluvit jednání i v tomto kraji. 
 

Usnesení 12/P/18: Návrh společných témat k jednání s okolními krajskými tripartitami  
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí návrh společných témat k jednání s okolními tripartitami  

II. schválilo složení delegace na jednání tripartity Libereckého kraje v měsíci červnu, a to v tomto složení: 

• Gabriela Nekolová 

• Miroslav Andrt 

• Radek Vonka 

• Jiří Aster 

Hlasování:  pro  19   proti   0    zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno 

K BODU 9: Prezentace projektu 22 % ROVNOSTI  s tématem rovnosti odměňování žen a mužů  
Tento bod jednání odprezentovaly pracovnice Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento projekt řeší problematiku 
rozdílného odměňování žen a mužů se zapojením klíčových aktérů jako jsou zaměstnavatelé, Státní úřad inspekce práce 
nebo Úřad práce ČR. Projekt otevírá diskusi o nutnosti rovného odměňování a cílí na odstranění příčin nerovností v české 
republice prostřednictvím četných nástrojů a opatření jako např.  metodika kontrol, analytický nástroj Logib určený 
zaměstnavatelům, mzdová a platová on-line kalkulačka, manuál platového vyjednávání pro různé cílové skupiny, hloubkové 
analýzy, průzkumy veřejného mínění, vzdělávání státní správy, osvětová kampaň a akční plán pro snižování rozdílu 
v odměňování. Pracovnice MPSV k tomuto tématu měly prezentaci, která bude zaslána všem členům Předsednictva.   
 
Diskuze: 
G. Nekolová – měla dotaz ohledně členění těchto nerovností v rámci jednotlivých krajů. Zda-li MPSV, potažmo tento 
projekt s nimi disponuje.  
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L. Simerská (MPSV) – sdělila, že toto členění je dostupné částečně, není ve všech oblastech do detailu, a je možné 
zaslat ty ukazatele v členění po krajích, které k dispozici jsou.  
G. Nekolová – sdělila, že je v našem kraji realizována již tradiční soutěž Ceny Ústeckého kraje za společenskou 
odpovědnost, kterou realizuje HSR-ÚK a Ústecký kraj, kam se každoročně hlásí cca 30 subjektů. Je možno oslovit 
společensky odpovědné organizace, poslat jim prezentaci a informaci s možností zapojit se do testování nástroje Logib, 
příp. s možností zapojení do projektu prostřednictvím příkladů dobré praxe.  
V. Vozka -  požádal o zveřejnění prezentace k projektu na stránkách HSR-ÚK. 
G. Nekolová – sdělila, že po zaslání prezentace ji uveřejníme na stránkách HSR-ÚK. 
M. Tlapák – se dotazoval, zda proběhl na MPSV audit, ze kterého by vzešlo, že jsou platové rozdíly mezi muži a ženami. 
L. Simerská (MPSV) – sdělila k dotazu, že ano probíhá v současné době, bohužel ještě nejsou známy výsledky.   
 
Usnesení 12/P/18: Prezentace projektu 22% ROVNOSTI s tématem rovnosti odměňování žen a mužů   
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vzalo na vědomí informaci o projektu 22% ROVNOSTI s tématem rovnosti odměňování žen a mužů 

 
 
 
Hlasování:   pro  19   proti   0    zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno 

 
 
Zapsala: Edita Kovaříková, 10.4.2018 v Mostě 
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 10.4.2018 v Mostě 

 
 
 
 
 

 

 


