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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 

 

 U S N E S E N Í 
 ze 105. řádného jednání 

Předsednictva 

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s. 
 

dne 27. 5. 2021 od 10:00 hodin [ON-LINE] 
 

Zápis ze 105. jednání Předsednictva HSR-ÚK realizovaného on-line formou dne 27. 5. 2021 prostřednictvím nástroje 
MS Teams.   
 
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. Aktuální vývoj v procesu transformace 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

3. Činnost platforem při HSR-ÚK 
Vodíková platforma – předkládá K. Tichý, manažer projektů HSR-ÚK 
Platforma Průmyslníků – předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 

 
4. Pakt zaměstnanosti ÚK  

předkládá D. Karasová, předsedkyně Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje   
 

5. Různé 
  

Závěr (předpoklad 12:00) 
 

 
 

 
 
ZAHÁJENÍ 
 

Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolová a přivítala všechny účastníky připojené on-line přes komunikační kanál 
MS Teams (I. Perna, R. Vonka, M. Andrt, V. Aubrecht, L. Mejstříková, F. Jochman, H. Veverková, M. Ctiborová, J. Slunečka, 
, J. Aster, J. Molek, T. Loubal, M. Tlapák, P. Lenc,T. Kočařová, L. Fenclová, I. Košanová, Š. Vaníčková, P. Křenková, M. 
Kozáková, K. Tichý). Poděkovala za účast také hostům, a to senátorovi Z. Linhartovi, J. Rýdlovi st., TOS VARNSDORF 
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a. s., řediteli Odboru zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce J. Kuncovi, V. Štochlovi z ČD, a.s., a A. Hájkové, ředitelce 
regionální kanceláře CzechInvest.  
G. Nekolová uvedla, že Předsednictvo je usnášeníschopné. Nicméně z důvodu on-line jednání proběhne hlasování o 
usnesení v následujících dnech formou per rollam. Následně požádala o změnu pořadí bodů programu – předsunout bod 
č. 4 – Pakt zaměstnanosti ÚK za bod č. 1 – Kontrola plnění usnesení, neboť paní D. Karasová, předsedkyně Paktu 
zaměstnanosti Ústeckého kraje, z důvodu neodkladných záležitostí musí opustit toto jednání dříve. K tomuto návrhu 
programu nebyla vznesena žádná připomínka. Program byl schválen v upraveném znění.  
 

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. 
 

Předsednictvo 
 
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. 

Kontrola hospodaření bude provedena finanční komisí v měsíci červnu 2021. 
 

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 

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. 

Dopis ministryni pro místní rozvoj a informace na věcně příslušné výbory a podvýbory Senátu a Poslanecké sněmovny ČR byly odeslány 
dne 4. května 2021. Viz příloha P1. 
 

Usnesení: 9/P/21 Zastoupení HSR-ÚK v rozšířeném jednání RSK ÚK a krajské tripartity 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. se ohrazuje proti postupu úpravy počtu členů krajské tripartity na rozšířeném jednání RSK ÚK a HSR-
ÚK. 

II. s respektem k zachování možnosti konstruktivního jednání při schvalování Plánu transformace 
Ústeckého kraje, i přes výhrady viz bod I., nominuje 3 zástupce do rozšířeného jednání RSK ÚK a 
HSR-ÚK, a to G. Nekolovou, předsedkyni HSR-ÚK, R. Vonku, místopředsedu HSR-ÚK a předsedu 
HSRÚ, H. Veverkovou, předsedkyni HSRM.  

III. žádá o zařazení zástupců HSR-ÚK také do pracovních skupin RSK ÚK. 
IV. žádá vedení Ústeckého kraje o dořešení shody na budoucím zastupování členů HSR-ÚK  

v rozšířeném jednání RSK ÚK, ideálně na úrovni Výkonného výboru.  
 
3 nominanti HSR-ÚK se zúčastnili rozšířeného jednání RSK ÚK a HSR-ÚK. RSK ÚK schválilo nominace HSR-ÚK do pracovních skupin 
RSK ÚK.  
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Sněm 2021 
 

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. 
 
HSRCH doplatila ve stanoveném termínu členský příspěvek ve výši 30.000 Kč za minulý rok.  
 

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. Předsednictvo 
HSR-ÚK bude průběžně sledovat tuto problematiku. 
 

 

 
 

 
 

K BODU 1: Kontrola plnění Usnesení  
E. Kovaříková informovala účastníky o plnění jednotlivých usneseních na úrovni Předsednictva a Sněmu. K Usnesení 
5/P/21 je k tomuto zápisu přiložen dopis zaslaný paní ministryni pro místní rozvoj a následně na vědomí adekvátním 
podvýborům Senátu a Poslanecké sněmovny s prosbou o podporu této záležitosti. V čase zpracování zápisu z jednání byla 
do datové schránky doručena odpověď paní ministryně pro místní rozvoj, která je přílohou tohoto zápisu, viz příloha P2.  
G. Nekolová dále okomentovala, že v rámci rozšířeného jednání RSK ÚK a krajské tripartity, se bohužel nepodařilo dojít 
k jinému, pro HSR-ÚK příznivějšímu, řešení. Uvedla, že osobně do jisté míry rozumí potřebě snížit počet účastníků, nicméně 
toto snížení nebylo předmětem dohody, což stanovuje i nově schválený statut RSK ÚK. Poděkovala náměstkyni L. 
Mejstříkové, že si v mezidobí našla čas ke schůzce k tomuto tématu a reflektovala zdůvodnění HSR-ÚK. L. Mejstříková 
odvětila, že s panem hejtmanem tuto záležitost ještě jednou projednávala a požádala o další osobní setkání. Uvedla, že se 
tato situace může ještě změnit. G. Nekolová poděkovala za tuto iniciativu a potvrdila zájem pokračovat v jednání.  
 

Usnesení: 9/P/21 Kontrola plnění usnesení 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

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

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

 
 
K BODU 4: Pakt zaměstnanosti 
G. Nekolová uvedla tento bod informací, že HSR-ÚK je zakládajícím a dlouholetým členem Paktu zaměstnanosti spolu 
s Ústeckým krajem, UJEP, KHK ÚK, ČMKOS a Úřadem práce. Následně předala slovo D. Karasové, předsedkyni Řídicího 
výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. 
D. Karasová pozdravila přítomné a poděkovala za možnost účasti na jednání Předsednictva HSR-ÚK. Oznámila, že 
16. prosince 2020 byla Radou ÚK schválena předsedkyní Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Od 
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počátku její působnosti došlo ke změně organizační struktury – řídící výbor 6 členů, Výkonná rada 11 členů a Realizační 
tým – 3 členi. Doplnila, že v tomto období se Pakt zaměstnanosti zaměřil především na spolupráci při tvorbě a 
připomínkování Plánu transformace Ústeckého kraje a na přípravě projektových fiší. Důležitou komponentou těchto projektů 
je spolupráce subjektů v Ústeckém kraji, včetně členů Paktu zaměstnanosti, středních škol ale i mnoha dalších. Členové 
Paktu zaměstnanosti dohromady předložili do 30. 4. 2021 5 strategických projektů k podpoře z Fondu pro spravedlivou 
transformaci – 2 projekty UJEP, 2 KHK ÚK a 1 Úřad práce. Cílem je pokrýt potřeby v oblasti zaměstnávání a vzdělávání 
v celém Ústeckém regionu v souvislosti s transformací. Další záměr Paktu zaměstnanosti je připravován ve spolupráci 
s Úřadem práce do ITI Ústecko-Chomutovské aglomerace, jehož aktivity směřují na podporu handicapovaných v rámci 
Ústeckého kraje. Projekt je nyní projednáván na MPSV. Aktuálně je připravováno jednání 14. 6. 2021, kde budou hlavními 
body programu cíle a priority Paktu zaměstnanosti, představení aktivit a výstupů projektu KOMPAS a KOMPETENCE 4.0. 
Průběžně jsou připravovány data do výroční zprávy, aby na konci roku mohlo dojít k vyhodnocení, čeho bylo v rámci Paktu 
zaměstnanosti dosaženo a na co je potřeba se zaměřit pro rok 2022. D. Karasová v závěru svého vystoupení zmínila, že 
by se ráda na konci roku 2021 znovu ráda zúčastnila jednání HSR-ÚK, kde by členy HSR-ÚK s výsledky výroční zprávy 
seznámila. D. Nekolová poděkovala za tuto nabídku a uvedla, že je vystoupení D. Karasové vítáno. 
M. Ctiborová poděkovala za vyčerpávající obsah vystoupení a vznesla dotaz na aktualizaci webových stránek Paktu 
zaměstnanosti, kde stále vidí zastaralé informace. D. Karasová odvětila, že webové stránky jsou právě v procesu 
aktualizace. M. Ctiborová poděkovala za vysvětlení a doplnila, že bude-li Pakt zaměstnanosti potřebovat informace týkající 
se energetiků, zaměstnanců uhelných elektráren či dolů, je k dispozici pro jejich poskytnutí.  
 
Usnesení: 10/P/21 Pakt zaměstnanosti  

Předsednictvo HSR-ÚK  
I. bere na vědomí informaci o činnosti Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje  

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

 
 
K BODU 2: Aktuální vývoj v procesu transformace 
G. Nekolová seznámila členy Předsednictva s aktuálním vývojem v procesu transformace, viz předem zaslaný podklad 
s názvem „Zpráva o přípravě transformačních nástrojů_final“, viz příloha P3. Doplnila, že vedle transformačních nástrojů 
budou realizovány další operační programy. Nemělo by dojít k tomu, že by kvůli OP Spravedlivá transformace byly 
snižovány nároky uhelných regionům v dalších dotačních nástrojích či nástrojích koheze. Na popud pana senátora Linharta 
byl odeslán dopis na toto téma paní ministryni pro místní rozvoj. Ke zprávě o přípravě transformačních nástrojů byl přiložen 
taktéž přehled připomínek členů a partnerů HSR-ÚK k Plánu transformace Ústeckého kraje (PTÚK), viz příloha P4. 
Poděkovala všem, kteří se do připomínkování zapojili. Tento strategický dokument byl schválen na jednání RSK+ (společné 
jednání RSK ÚK a HSR-ÚK). Následně bude PTÚK doplněn ještě o výčet produktivních investic a strategických projektů, 
kterým se bude vyjadřovat RSK+ dne 30. 6. 2021. Produktivní investice a strategické projekty mohly subjekty předkládat 
do 30. 4. ÚK obdržel 31 žádostí o posouzení produktivních investic, z nichž 16 se hlásí souběžně ke statutu „strategický 
projekt“ a 49 strategických projektů, které usilují o částku až 50 mld. Kč. Fond spravedlivé transformace bude z hlediska 
svého objemu rozdělen na 3 samostatné obálky, každý z uhelných regionů bude mít svou vlastní finanční kapitolu – ÚK ve 
výši 15,8 mld. Kč. Je tedy patrný velký převis projektů. Projekty jsou momentálně ve fázi hodnocení, a to posouzením dvou 
nezávislých hodnotitelů. Pokud se na hodnocení neshodnou, bude tento projekt posuzovat třetí hodnotitel, tzv. arbitr. 
Následně budou projekty, které splní daná kritéria, postoupena do pracovních skupin RSK ÚK. Hodnocením se budou 
zabývat 4 pracovní skupiny RSK ÚK – energetika, infrastruktura, výzkum, vývoj, inovace – potažmo Krajská rada pro 
konkurenceschopnost, a vzdělávání. Skupiny přisoudí projektům míru prioritizace v závislosti na jejich souladu a 
předpokladu k naplnění transformačních cílů ÚK. Dále informovala, že 11. 5. byla realizována Transformační platforma, jíž 
je HSR-ÚK členem. V rámci programu jednání bylo řešeno zpracovávání Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT), 
jež mohli členové HSR-ÚK v uplynulých týdnech taktéž připomínkovat. Nejedná se však o finální verzi. Ta bude doplněná 
o informace z jednotlivých regionů a následně bude členům HSR-ÚK opět rozeslána k připomínkování. Zápis z toho jednání 
je přiložen k tomuto dokumentu. Na závěr konstatovala, že Zastupitelstvo ÚK schválilo kompetenční změnu na úrovni Rady 
ÚK, paní náměstkyně L. Mejstříková převzala gesci životního prostředí a oblast strategie a přípravu a realizace projektů 
bude mít na starosti paní radní I. Dvořáková.  
Z. Linhart pozdravil přítomné a v návaznosti na slova G. Nekolové uvedl, že Ústecký a Karlovarský kraj je v nevýhodě, 
neboť se zde změnila politická reprezentace, je tudíž velmi složité respektovat a dodržet všechny stanovené termíny. 
Apeloval, aby bylo dbáno spíše na kvalitu zpracovávaných strategických dokumentů než na splnění (mnohdy velmi 
krátkých) termínů. G. Nekolová poděkovala za komentář a uvedla, že rozumí této připomínce, nicméně je zde tlak především 
z úrovně Evropské komise, neboť je dle stanovených pravidel nutné vyčerpat cca 60 % finančních prostředků celého Fondu 
pro spravedlivou transformaci, resp. zazávazkovat, do roku 2023. Což znamená schválení dotace na konkrétní projekty + 
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vydání právních aktů/rozhodnutí o přidělení dotace. Souhlasila s panem senátorem Z. Linhartem, že je na přípravu 
potřebných dokumentů velmi málo. Doplnila také, že 16 mld. Kč z Fondu pro spravedlivou transformaci je pouze dílem 
objemu prostředků až 1 bilion Kč určených na rozvoj českých regionů v novém programovém období. Je důležité se tedy 
zaměřit i na další nástroje, jako je např. Modernizační fond, Plán obnovy či standardní operační programy. Zmínila, že 
s paní radní I. Dvořákovou hovořily o tom, že by bylo vhodné na podzim zrealizovat akci na představení jednotlivých 
operačních programů a další podpory pro náš region. Z. Linhart uvedl srovnání s jinými zeměmi, kde je již transformace 
v pokročilejší fázi, a např. Německo přidalo k evropským penězům ve výši 2,5 mld. Euro ze svého státního rozpočtu dalších 
40 mld. Euro. Česká republika na transformaci nepřidává nic. Upozornil také na to, že někteří úředníci ministerstev nejsou 
zcela nakloněni další podpoře uhelných regionů z kohezních nástrojů, např. ve formě bonifikací, specifických výzev, neboť 
se odkazují na samostatný OP Spravedlivá transformace, který je určen pouze pro tyto 3 kraje. Nabídl také možnost další 
prezentace k tomuto tématu. G. Nekolová poděkovala za tuto nabídku a potvrdila možnost distribuce. Dále ubezpečila pana 
senátora, že v regionu jsme všichni zajedno a bojujeme za účinnou kohezi. Požádala ho, zdali má indicie, jak k adekvátní 
kohezi strukturálně postižených regionů přistoupí z úrovně Senátu či Poslanecké sněmovny. Z. Linhart uvedl, že úspěšně 
se o této problematice diskutuje se zástupci Evropské komise, bohužel méně úspěšně s ministerstvy. Navíc znovu poukázal 
na fakt, že vyšší míru spolufinancování subjektů z bohatších regionů bude dofinancována ze státního rozpočtu, což bohužel 
stírá kohezi jako takovou. G. Nekolová s tímto souhlasila, neboť má podobnou zkušenost.  
J. Aster kvitoval vstupy pana senátora a doplnil, že s charakterem koheze, který je uplatňován v ČR, se bohužel nůžky mezi 
bohatými a chudými regiony dále rozevírají.  G. Nekolová poděkovala za tento komentář a uvedla, že v regionu jsme 
zajedno, je třeba hledat způsoby, jak tento názor změnit na centrální úrovni. F. Jochman v návaznosti na řečené doplnil, že 
v Mechanismu pro spravedlivou transformaci nejde jen o Fond pro spravedlivou transformaci, ale také o další 2 pilíře, a to 
InvestEU a úvěry EIB. Upřesnil, že u 3. pilíře – EIB úvěrů je možné získat grantovou složku ve výši 25 %. G. Nekolová 
poděkovala za toto doplnění a informovala, že tuto problematiku se zástupci MMR otevřeli taktéž na jednání Transformační 
platformy, neboť teď je v podstatě veškerá pozornost upnutá na Fond spravedlivé transformace, nicméně regiony potřebují 
taktéž metodiku, jak přistoupit k čerpání 2. a 3. pilíře, v podstatě jak přistoupit k využívání celého Mechanizmu spravedlivé 
transformace. MMR vzalo připomínku na vědomí a červnové jednání Transformační platformy bude realizováno i za účasti 
EIB a věnováno mimo jiné i této problematice. Květnové Transformační platformě byla účastna i radní I. Dvořáková, tudíž 
bude tato debata otevřena i na úrovni krajské samosprávy. F. Jochman doplnil, že debata již otevřena byla a Ústecký kraj 
zvažuje projekty z dopravní infrastruktury. G. Nekolová dále informovala, že Modernizační fond není programem koheze, 
ale programem, jenž je financován z prostředků z emisních povolenek – je tedy určen pro celou ČR, nicméně i v tomto 
programu došlo k určitému zvýhodnění uhelných regionů. Uvedla také, že je problém, že v ČR prozatím nelze řešit projekty, 
jež jsou financovány z více zdrojů nebo potřebují kombinované financování. Z. Linhart k tomuto tématu doplnil, že 
v souvislosti s Modernizačním fondem existuje Zákon o obchodování s emisními povolenkami, ve kterém se povedlo 
prosadit větu ve smyslu: „ministr životního prostředí má zvýhodnit projekty, které jsou předkládány a realizovány 
v postižených regionech“. Nicméně si není jist, zdali se to takto bude dít. G. Nekolová poděkovala za komentář a souhlasila, 
že zvýhodnění pro naše tři kraje na úrovni různých nástrojů rozhodně není ideální a je třeba se domluvit na dalším postupu 
z regionu směrem k centrálním orgánům. Požádala L. Mejstříkovou o dohodu společného postupu krajské tripartity a 
Ústeckého kraje.  
 

Usnesení: 11/P/21 Aktuální vývoj v procesu transformace regionu 
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. bere na vědomí aktuální vývoj v procesu transformace regionu. 

Hlasování:   18  pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

              
K BODU 3: Činnost platforem při HSR-ÚK  
 
Vodíková platforma ÚK: K. Tichý pozdravil přítomné a přednesl aktuální informace k problematice rozvoje vodíkové 
ekonomiky v Ústeckém regionu. Uvedl, že Vodíková platforma, jež HSR-ÚK koordinuje, byla založena v listopadu 2019 na 
základě jednání realizovaných v předchozích letech. Konstatoval, že s postupem času získává tématika vodíku stále více 
a více na významu, a to i z úrovně velkých hráčů, kteří mají zájem o velké projekty, jak v oblasti výroby vodíku, tak v oblasti 
výzkumu, vývoje či výroby zařízení na vodíkový pohon. Dále uvedl, že Vodíková platforma ÚK má 23 řádných členů, což 
potvrzuje velký zájem o vodík v našem regionu. Následně zdůraznil, že se Ústecký kraj stal oficiálně členem Evropského 
partnerství vodíkových údolí a je prvním regionem tohoto statutu v ČR a druhým regionem tohoto statutu v rámci tzv. 
bývalého východního bloku.  
Vodíková platforma realizuje svá pravidelná jednání. Poslední z nich proběhlo 20. 5. 2021. Jednání se zúčastnili zástupci 
ministerstev, univerzit, podniků, měst a obcí atd. Hovořil krátce o finalizování Vodíkové strategie ČR a o přípravě Vodíkové 
strategie ÚK. V rámci přípravy regionální vodíkové strategie jsou ve spolupráci HSR-ÚK, KHK ÚK a ICUK realizovány kulaté 
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stoly na jednotlivá témata a jejich výstupy budou použity právě pro zpracování tohoto strategického dokumentu. Dále 
informoval, že v měsících únor až duben proběhlo dotazníkové šetření mezi městy a obcemi s cílem zjistit budoucí 
absorpční kapacitu vodíkové mobility  v oblasti veřejné dopravy a komunální techniky. Prostřednictvím výstupů z tohoto 
šetření je možné sestrojit mapu potenciální poptávky po vodíku. První plnicí vodíkové stanice v ÚK pak budou vybudovány 
v Ústí nad Labem a v Litvínově. Více viz P4_HSR-UK_vodikove_setreni_final. 
G. Nekolová poděkovala K. Tichému za jeho shrnutí a doplnila, že 28. 5. 2021 se uskuteční jednání kulatého stolu „mobilita 
a budovy“. Dále informovala, že za účelem kvalitního zpracování Vodíkové strategie ÚK požádala HSR-ÚK v rámci 
programu Asistenčních voucherů ÚK o příspěvek na zajištění a odbornou asistenci při tvorbě této strategie. Nyní se čeká 
na schválení tohoto příspěvku. G. Nekolová požádala, pokud se tak stane, o schválení podepsání příslušných se správcem 
programu. Zastupitelstvo bude schvalovat rozdělení prostředků na konci června, poté se na členy HSR-ÚK obrátí s touto 
žádostí sekretariát.  
V. Štochl, ČD a.s., vznesl dotaz, zdali je počítáno ve vodíkové mobilitě i se železniční dopravou, jelikož ČD se samozřejmě 
zajímají o tento způsob náhrady emisní dopravy. Konkrétně jej zajímá informace, zdali budou vodíkové plnicí stanice 
vybudovány i v blízkosti vlakových nádraží atd. G. Nekolová poděkovala za dotaz, potvrdila panu Štochlovi, že je zván na 
kulatý stůl „mobilita a budovy“ dne 28. 5. To, kde vznikne potřebná vodíková infrastruktura, je právě otázka nyní 
zpracovávaných podkladů pro Vodíkovou strategii ÚK. Doplnila, že HSR-ÚK je v kontaktu se společností AirProducts, která 
je v komunikaci i s ČD a s Ústeckým krajem. Ujistila V. Štochla, že železniční doprava je jedním z témat, kterému se bude 
regionální vodíková strategie věnovat.  
 
Platforma průmyslníků ÚK: G. Nekolová se v tomto podbodě věnovala Platformě průmyslníků ÚK, jež byla založena 
v závěru loňského roku na popud velkých firem, kterých se dotýká transformace energetiky a dopady s ní spojené, v závěru 
loňského roku. Ve spolupráci s ÚK, ICUK a příslušnými rezorty byly v uplynulých měsících pro členy Platformy zrealizovány 
dva tematické workshopy. Tato Platforma, Vodíková platforma i Výzkumně-vzdělávací platforma měly prostřednictvím HSR-
ÚK možnost připomínkovat vytvářené strategické dokumenty. Zhodnotila činnost odborných platforem při HSR-ÚK jak 
úspěšnou a prospěšnou, HSR-ÚK v ní bude dále pokračovat. Snížením rozpočtu není prozatím činnost platforem utlumena, 
a to především díky on-line jednáním, jež významně šetří čas i finanční prostředky. S paní radní I. Dvořákovou je v současné 
chvíli jednáno o tom, že by HSR-ÚK, ÚK a ICUK v září zrealizovaly workshop nejenom k problematice operačních 
programů, ale dílčím způsobem i k transformaci jako takové, na němž by participovaly i odborné platformy HSR-ÚK.   
 

Usnesení: 12/P/21 Činnost platforem při HSR-ÚK 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

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

Hlasování:   18  pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 

K BODU 5: Různé 
H. Veverková stručně informovala účastníky jednání o tom, že na konci měsíce dubna proběhlo 51. jednání mezirezortní 
komise 15/18 mld. Kč, kde byla schvalována 4. aktualizace koncepce a současně se novelizovala směrnice k tomuto 
Programu.  V této 4. koncepci je aktuálně 212 projektů k dořešení, 48 projektů zůstalo z 3. koncepce, a 164 nových projektů, 
příp. zásadním způsobem přepracovaných projektů. 27 projektů předkládají uhelné společnosti a Palivový kombinát Ústí, 
80 projektů předkládají obce a 105 projektů předkládá Ústecký kraj. Většina projektů by měla být zrealizována do roku 2030, 
menšina pak do roku 2040. Objem finančních prostředků je pro uhelné společnosti 1,151 mld. Kč, a pro obce a kraj 
1,786 mld. Kč. Ústecký region má tedy pro své projekty cca 3 mld. Kč.  Více informací zde: www.15miliard.cz. Doplnila, že 
novelizovaná směrnice rozšířila bodové využití, tudíž obcím je dán trochu větší prostor v rámci realizace projektů. Důležitá 
je také informace, že bude ukončena možnost žádat v rámci toho programu o náhradu nákladu spojených se zpracováním 
projektových dokumentací pro obce. G. Nekolová poděkovala za tento vstup H. Veverkové, i za její velmi smysluplnou 
činnost v této mezirezortní komisi. 
 

Závěr 
G. Nekolová na závěr poděkovala všem za účast na dnešním jednání a popřála hlavně pevné zdraví. Následně ukončila 
jednání. 
 
Zapsala: Edita Kovaříková, 27. 5. 2021 v Mostě 
Ověřili: Bc. Gabriela Nekolová, 27. 5. 2021 v Mostě 

http://www.15miliard.cz/

