
1 
 

 
434 37 Most, Budovatelů 2532 

 

 

 U S N E S E N Í 
 ze 106. řádného jednání 

Předsednictva 

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s. 
 

dne 16. 9. 2021 od 9:00 hodin [ON-LINE] 
 

Hlasování Per Rollam ke 106. jednání Předsednictva HSR-ÚK bylo realizováno z důvodu opatření spojených 
s koronavirovou pandemií ve dnech 29. 9. 2021 – 6. 10. 2021 na základě jednání Předsednictva on-line formou 
dne 16. 9. 2021 prostřednictvím nástroje MS Teams. Nedílnou součástí jsou přílohy P1 – P8. 
 
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. Změna v orgánech Podkrušnohorského technického muzea 
předkládá H. Veverková, předsedkyně HSRM a členka správní rady Podkrušnohorského technického muzea 

 

3. Informace o hospodaření HSR-ÚK za období leden – srpen 2021 
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK 

 
4. Problematika nedostatečných příspěvků pro zdravotně postižené zaměstnance 

předkládá L. Forman, zástupce KHK ÚK 
 

5. Aktuální vývoj v procesu transformace  
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK, M. Soukup, vedoucí odd. RE:START, MMR, M. Mrázová, Oddělení uhelné 
regiony, KÚÚK 
 

6. Činnost platforem při HSR ÚK 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně, K. Tichý, manažer projektů HSR-ÚK  
 

7. 6. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně, K. Tichý, manažer projektů HSR-ÚK 

 
8. Různé 
  

Závěr (předpoklad 11:00) 
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ZAHÁJENÍ 
 

Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolová a přivítala všechny účastníky připojené on-line přes komunikační kanál 
MS Teams (J. Schiller, L. Forman, R. Vonka, M. Andrt, V. Aubrecht, L. Mejstříková, M. Ctiborová, J. Slunečka, J. Rýdl, ml., 
T. Loubal, V. Vozka, P. Kalitová, Z. Schwarz Bařtipánová L. Fenclová, I. Košanová, Š. Vaníčková, P. Křenková, M. 
Kozáková) i osobně v zasedací místnosti HSR-ÚK (K. Tichý, E. Kovaříková). Poděkovala za účast také hostům, a to M. 
Soukupovi, vedoucímu oddělení RE:START, a A. Langhammerové, konzultantce pro Ústecký kraj, oddělení RE:START, 
MMR, řediteli Odboru zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce J. Kuncovi, V. Štochlovi z ČD, a.s, Z. Machalovi, 
předsedovi představenstva DP města Děčín, M. Vlachovi a M. Mrázové, z oddělení Uhelných regionů, KÚÚK. 
G. Nekolová uvedla, že Předsednictvo je v tripartitním složení a usnášeníschopné. Nicméně z důvodu on-line jednání 
proběhne hlasování o usnesení v následujících dnech formou per rollam. Následně představila program navržený 
Výkonným výborem. K tomuto návrhu programu nebyla vznesena žádná připomínka. Program byl schválen v předloženém 
znění.  
 

K BODU 1: Kontrola plnění usnesení 

Informace ke kontrole plnění usnesení představila E. Kovaříková. 
 

Předsednictvo 
Přehled usnesení z přechozích jednání Předsednictva HSR-ÚK. 
 

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

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

 

Usnesení: 10/P/21 Pakt zaměstnanosti  
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informaci o činnosti Paktu zaměstnanosti 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. 

 

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

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

Doplněno písemně – předchozí usnesení schválená per rollam 

 

Usnesení  13/P/21:  Navýšení počtu členů HSR-ÚK v rozšířeném jednání RSK ÚK a krajské tripartity 

Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. pověřuje předsedkyni G. Nekolovou návrhem na navýšení počtu zástupců HSR-ÚK v rozšířeném RSK ÚK na 
5 osob, 

II. nad rámec stávajících delegátů schvaluje nominování 2 zástupců, -  M. Andrta, předsedy HSRLtm a J. 
Slunečky, zástupce zaměstnaneckých organizací (ČMKOS), a 1 náhradníka - J. Astera, tajemníka HSRD.  

Navýšení počtu členů v rozšířeném jednání RSK ÚK a krajské tripartity bylo na jednání RSK ÚK schváleno dne 30. 6. 2021. 

 

 

Usnesení  14/P/21:  Průběžná kontrola hospodaření ke dni 31. 5. 2021 

Předsednictvo HSR-ÚK 
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I. bere na vědomí průběžný stav čerpání rozpočtu HSR-ÚK v běžné i doprovodné činnosti ke dni 31. 5. 2021. 

Další aktualizace čerpání rozpočtu bude předložena členům Předsednictva HSR-ÚK na zářijovém jednání.  

 

Usnesení  15/P/21:  Asistenční vouchery 

Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. pověřuje G. Nekolovou, předsedkyni HSR-ÚK, k podpisu smluv o poskytnutí neinvestiční dotace 
k  Asistenčním voucherům - 1. Studie proveditelnosti rozvoje hodnotového řetězce vodíkového hospodářství v 
Ústeckém kraji a 2. Studie proveditelnosti rozvoje inovačního prostředí pro posílení kapacit VaV a souvisejících 
vzdělávacích kapacit v oblasti vodíku v Ústeckém kraji. 

 
Podpis smluv k Asistenčním voucherům proběhl dne 30. 8. 2021. 
 

 

 
 

 
 

K BODU 1: Kontrola plnění Usnesení  
E. Kovaříková informovala účastníky o plnění jednotlivých usneseních na úrovni Předsednictva. Všechna usnesení jsou 
splněna. Průběžným usnesením je sledovat čerpání rozpočtu ve čtvrtletních intervalech. Z tohoto důvodu je tento bod 
zařazen na dnešní jednání Předsednictva. Další úkoly jsou stanoveny v Prioritách HSR-ÚK, kterým bude věnována 
pozornost na příštím jednání HSR-ÚK: 
 

Usnesení: 16/P/21 Kontrola plnění usnesení 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

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

Hlasování:   21 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 2: Změna v orgánech Podkrušnohorského technického muzea 
G. Nekolová uvedla, že tento bod měla přednést H. Veverková, která se bohužel z dnešního jednání musela omluvit. 
Z tohoto důvodu okomentovala tento bod G. Nekolová. Informovala všechny přítomné, že delegátem za HSR-ÚK byl ve 
Správní radě Podkrušnohorského technického muzea (PTM) L. Trojna. Z důvodu jeho rozvázání pracovního poměru 
s Ústeckým krajem, a tudíž také jeho ukončení působnosti v Předsednictvu HSR-ÚK, bylo ukončeno také jeho členství ve 
Správní radě PTM. Výkonný výbor doporučil nového zástupce za HSR-ÚK do správní rady PTM v osobě G. Nekolové. Ta 
si nominace velmi váží a přijímá ji. Následně vznesla dotaz, zdali je v rámci Předsednictva HSR-ÚK jiný protikandidát. Žádný 
návrh ani připomínka nebyla vznesena. G. Nekolová na závěr tohoto bodu dodala, že s PTM bude velmi ráda spolupracovat, 
neboť zachování hornické historie našeho regionu je velmi důležité. 
 
Usnesení: 17/P/21 Změna v orgánech Podkrušnohorského technického muzea 

Předsednictvo HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informaci o ukončení funkce L. Trojny, delegáta, za HSR-ÚK ve Správní radě 
Podkrušnohorského technického muzea, o. p. s. z důvodu ukončení jeho pracovního poměru 
s Ústeckým krajem 

II. bere na vědomí doporučení Výkonného výboru na nového zástupce v osobě G. Nekolové, 
předsedkyně HSR-ÚK 

III. schvaluje novým zástupcem HSR-ÚK G. Nekolovou, předsedkyni HSR-ÚK  
IV. ukládá G. Nekolové průběžně informovat Předsednictvo HSR-ÚK o aktivitách Správní rady 

Podkrušnohorského technického muzea, o. p. s. 
 
Hlasování:   21 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 
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K BODU 3: Informace o hospodaření HSR-ÚK za období leden – srpen 2021 
E. Kovaříková představila čerpání rozpočtu v běžné i doprovodné činnosti ke dni 31. 8. 2021. Podklady byly členům 
Předsednictva HSR-ÚK postoupeny před jednáním a jsou přílohou tohoto usnesení, viz 
P1_HSR_čerpání_běžná_činnost_2021_31.8.2021 a P2_HSR_čerpání_doprovodná_činnost_2021_31.8.2021. Dále 
uvedla, že budou-li čerpány prostředky rozpočtu dle stanoveného plánu na měsíce září až prosinec, bude HSR-ÚK 
hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. A to při čerpání schválené rezervy z minulých let, kterou HSR-ÚK čerpá z důvodu 
sníženého členského příspěvku Ústeckého kraje pro letošní rok ze 400.000 Kč na 100.000 Kč. G. Nekolová doplnila, že 
ačkoliv je v současné chvíli doprovodná činnost v záporných číslech, z důvodu nástupu E. Kovaříkové na plný úvazek po 
skončení mateřské dovolené, vzhledem k plánovaným akcím a jejich proplacení by měl být výsledek na konci roku kladný. 
Dále uvedla, že tento rok HSR-ÚK zvládla právě díky naspořené rezervě z minulých let, nicméně příští rok by byl velmi 
problematický. Proto apelovala na vedení Ústeckého kraje, aby byl členský příspěvek pro rok 2022 opět zvýšen na původní 
částku 400.000 Kč a byl tak naplněn schválený finanční řád. Informovala také, že na jednáních Výkonného výboru probíhá 
detailní diskuze o ekonomické situaci jak HSR-ÚK samotné, tak i jednotlivých členských organizací. L. Mejstříková potvrdila 
paní Nekolové, že bere tento podnět na vědomí a projedná jej s panem hejtmanem. G. Nekolová za to poděkovala. 
 
 

Usnesení: 18/P/21 Informace o hospodaření HSR-ÚK za období leden – srpen 2021 
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. bere na vědomí aktuální stav hospodaření za období leden – srpen 2021 a plán čerpání do konce       
roku 2021 v běžné i doprovodné činnosti 

II. žádá prostřednictvím hejtmana Ústeckého kraje Radu ÚK a Zastupitelstvo ÚK o stanovení výše 
členského příspěvku pro rok 2022 ve výši 400 tis. Kč, tj. na úrovni roku 2020 dle platného finančního 
řádu 

 
Hlasování:   21 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

          
K BODU 4: Problematika nedostatečných příspěvků pro zdravotně postižené zaměstnance 
G. Nekolová informovala přítomné, že tento bod není na programu jednání Předsednictva poprvé, ale jedná se o tak 
závažnou problematiku, že do jejího vyřešení je potřeba se k ní vracet. Následně předala slovo L. Formanovi, který stručně 
shrnul fakt, že od roku 2019 se změnilo vyplácení příspěvků pro zdravotně postižené pracovníky, které dříve bylo zvyšováno 
v návaznosti na zvýšení minimální mzdy. Od roku 2019 se tak již neděje. Za rok 2019 nebyl adekvátně zvýšený příspěvek 
vyplacen za 9 měsíců, za rok 2020 za 12 měsíců a za rok 2021 prozatím za 9 měsíců. Jedná se tedy o 30 měsíců 
nezvýšeného příspěvku. Což může být pro některé firmy likvidační. Více viz příloha P3_Zdůvodnění_L.Formana_ZP. 
Doporučil zaslat apel ministryni práce a sociálních věcí, aby zvyšování příspěvku na zdravotně postižené zaměstnance bylo 
navázáno na zvyšování minimální mzdy. G. Nekolová potvrdila, že pro mnoho zaměstnavatelů zdravotně postižených 
zaměstnanců i samotných pracovníků musí být tato situace velmi nejistá a složitá, a to i v čase koronavirové pandemie. J. 
Schiller podpořil tento postup společného tlaku na vyřešení této situace, nicméně zmínil, že osobně se domnívá, že se 
tomuto dopisu paní ministryně nebude věnovat. Podobný apel byl odeslán i z úrovně Ústeckého kraje. L. Forman poděkoval 
panu hejtmanovi nejen za sebe, ale i za všechny zdravotně postižené zaměstnance za podporu. G. Nekolová doplnila, že 
by apel měl být poslán nejen na paní ministryni, ale taktéž na poslance a senátory a zařazen na program jednání Paktu 
zaměstnanosti Ústeckého kraje a Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva ÚK a 
Paktu zaměstnanosti ÚK. 
 

Usnesení: 19/P/21 Problematika nedostatečných příspěvků pro zdravotně postižené zaměstnance 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí informaci L. Formana o nedostatečnosti příspěvků pro zdravotně postižené 
zaměstnance 

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

III. ukládá předsedkyni HSR-ÚK G. Nekolové téma projednat na Výboru pro sociální věci, bezpečnost 
a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva ÚK a Paktu zaměstnanosti ÚK 

 
Hlasování:   21 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 
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K BODU 5: Aktuální vývoj v procesu transformace regionu 
G. Nekolová na úvod stručně představila Fond spravedlivé transformace, jenž disponuje  finančními prostředky pro Ústecký 
kraj ve výši 15,8 mld. Kč – 7,9 mld. Kč je určeno pro strategické projekty, druhá polovina pak na tematické výzvy a grantová 
schémata. Připomněla, že v podkladech, které byly zaslány e-mailem před jednáním, byly uvedeny přílohy P4_Seznam 
strategických projektů - Ústecký kraj a P5_Návrh_rozdělení alokace Prioritní osy Ústecký kraj OPST na specifické cíle Plánu 
transformace Ústeckého kraje. Tyto podklady byly diskutovány a schváleny na rozšířeném jednání Regionální stálé 
konferenci (RSK+). Na tomto jednání se již zúčastnilo 5 zástupců HSR-ÚK. Za toto navýšení členů HSR-ÚK v rámci RSK+ 
ještě jednou poděkovala panu hejtmanovi a paní 1. náměstkyni. 
M. Soukup, MMR, následně okomentoval svou prezentaci týkající se programu RE:START a Plánu spravedlivé územní 
transformace, více viz P6_M.Soukup_MMR_PSÚT_a_RESTART.  
M. Mrázová, KÚÚK, navázala na M. Soukupa a odprezentovala informace z úrovně Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
k problematice Fondu spravedlivé transformace, více viz P7_UK_FST.  
G. Nekolová poděkovala oběma kolegům za prezentace a detailní informace. Konstatovala, že HSR-ÚK se v přípravných 
procesech transformačních nástrojů dlouhodobě angažuje, a tak můžeme zavnímat, o jak složitý proces se jedná. Osobně 
ji tak mrzí, že se někteří zástupci různých organizací v médiích snaží naznačit, že je tento proces netransparentní či se 
v něm objevuje korupční jednání apod., s čímž absolutně nesouhlasí, neboť žádné porušení metodiky a ni korupci nevnímá.  
Doplnila, že tito zástupci organizací jsou součástí různých platforem a výborů, kde se k celému procesu mohou vyjadřovat 
a ona nezachytila žádné jejich připomínky tohoto charakteru. HSR-ÚK vznesla podněty, např. aby byla větší alokace 
finančních prostředků v oblastech Prioritní osy Ústecký kraj OP ST byla přiřazena pro podporu malých a středních podniků, 
revitalizace a oběhového hospodářství. A tyto připomínky byly vzaty na vědomí.  
M. Ctiborová k tomuto tématu uvedla, že z pohledu odborového svazu vnímá, že do diskuze k těmto nástrojům nebyla 
vedena diskuze se širokou veřejností, převážně pak s osobami, kterých se transformace nejvíce dotýká, a to zaměstnanci 
uhelných elektráren a dolů. U zaměstnanců vzrůstá nejistota a neklid. Zaměstnavatelé se toto snaží řešit, ale mají omezené 
možnosti, je třeba otevřít debatu i na krajské a politické úrovni. G. Nekolová poděkovala za tento podnět a uvedla, že proto 
je z úrovně Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje na začátek října plánována schůzka se zástupci velkých firem 
(personálními řediteli), kterých se transformace velmi dotýká. Jejím cílem je vyjasnit, jaké podpůrné nástroje budou 
realizovány z úrovně úřadu práce a jaké rekvalifikační a vzdělávací aktivity na podporu zaměstnanosti je třeba podpořit na 
úrovni firem. M. Soukup informoval, že taktéž vnímají potřebu veřejné debaty, proto na měsíce říjen a listopad připravují 
semináře pro malé a střední podniky, obce a města, veřejnost. J. Schiller konstatoval, že z úrovně Ústeckého kraje je 
připravován veřejný výstup, kde budou širokou veřejnost informovat o procesu přípravy transformačních nástrojů. Doplnil, 
že souhlasí s G. Nekolovou, že absolutně odmítá jakékoli napadání a snahu o maření realizace tohoto procesu. G. Nekolová 
poděkovala kolegům za informace a potvrdila, že je velmi důležité jednotlivé informační akce sladit a pokrýt celý region. 
Následně deklarovala, že HSR-ÚK nabízí plnou součinnost v této oblasti.  
 

Usnesení: 20/P/21 Aktuální vývoj v procesu transformace regionu 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí aktuální vývoj v procesu transformace regionu 

Hlasování:   21 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 

K BODU 6: Činnost platforem HSR-ÚK 
Platforma průmyslníků: G. Nekolová uvedla, že Platforma průmyslníků je stále aktivní, v posledních měsících byla 
realizována informační činnost, kdy cca 1x měsíčně dostávají členové informace o postupu přípravy transformačních 
nástrojů. Dnes jim bude odeslána informace o rozdělení finanční alokace na Prioritní osu Ústeckého kraje OP ST, tak jak 
bylo schváleno na RSK ÚK, o dokončení mezirezortního připomínkového řízení k Plánu spravedlivé územní transformace, 
atd. Taktéž zopakovala přípravu jednání Paktu zaměstnanosti s Platformou průmyslníků.  
Výzkumně-vzdělávací platforma: G. Nekolová informovala, že v současné době tato platforma taktéž funguje na informační 
bázi, ať už k přípravě transformačních procesů, Operačnímu programu Jana Amose Komenského atd.  
Vodíková platforma: G. Nekolová uvedla, že všichni členové Předsednictva obdrželi spolu s dalšími podklady také zápis 
z posledního jednání Vodíkové platformy, viz P8_Zápis_9.jednání_Vodíkové_platformy_final. Vodíkové platformě je 
věnována zvýšená pozornost právě z toho důvodu, že vodík představuje v procesu transformace pro Ústecký kraj opravdu 
významnou příležitost. Zásadním úkolem je zpracování Vodíkové strategie Ústeckého kraje, která bude finalizována na 
přelomu tohoto a příštího roku, aby mohla být následně předložena Krajské radě pro konkurenceschopnost a dalším 
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orgánům Ústeckého kraje. Na Vodíkovou platformu je navázáno také členství Ústeckého kraje v evropském partnerství tzv. 
Vodíkových údolí, které našemu regionu přináší potenciál dalších příležitostí. Následně předala slovo K. Tichému, aby ji 
v tématu vodíku doplnil. K. Tichý konstatoval, že je velmi rád nakolik téma rozvoje vodíkové ekonomiky a podpory 
vodíkových aplikací v Ústeckém kraji rezonuje, což je bezesporu výsledkem aktivní podpory z úrovně Ústeckého kraje a 
činnosti samotné Vodíkové platformy. O Ústecký kraj se v oblasti vodíku začíná zajímat mnoho různých subjektů i z národní 
a mezinárodní úrovně. Nejaktuálněji lze zmínit zájem ambasády Spojených států amerických, jejíž zástupci navštívili náš 
region v pondělí 13. 9. 2021 a akcentovali oblast vodíku za velmi důležitou pro proces transformace Ústeckého kraje. 
Návštěvu zástupců ambasády lze vnímat jako zajímavou příležitost pro další prohlubování vzájemných kontaktů a 
spolupráce – mj. i na byznysové úrovni, kde lze předjímat možnost zvýšeného zájmu amerických firem a investorů právě 
z pohledu rozvoje vodíkových aplikací v Ústeckém kraji. K. Tichý dále uvedl, že v měsíci listopadu bude partnerství 
Vodíkových údolí transformováno do nově vzniklého tzv. Regionálního pilíře asociace Hydrogen Europe. To fakticky 
znamená, že náš region bude ještě o něco blíže Bruselu a bude moci aktivně participovat například na budoucích 
vyjednávání spjatých s novými mechanizmy, které budou směřovat k podpoře vodíkové ekonomiky a současně se mu 
otevřou dveře k ještě užší spolupráci s dalšími „vodíkovými“ regiony v Evropě a možnosti rozvoje společných projektů, ze 
kterých ve výsledku budou moci benefitovat transformační procesy v rámci Ústeckého kraje jako takového. K. Tichý také 
kvitoval velmi aktivní spolupráci s p. Mervartem, zmocněncem ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie, který 
zastřešoval zpracování Vodíkové strategie ČR a jenž vystoupí i v 2. dni Podnikatelského fóra Ústeckého kraje. V současné 
chvíli je s ním, zástupci Ministerstva dopravy a společnosti Air Products jednáno o možnostech pro pilotní testování 
vodíkových autobusů na úrovni municipalit. Společnost Air Products tuto aktivitu realizuje i v jiných zemích, v našem kraji 
by tato aktivita mohla významným způsobem pomoci k osvětě a eliminaci obav a současně určitých mýtů spojených 
s vodíkovou mobilitou. Zmínil také, že se v měsíci říjnu zúčastní akce „Elektromobilita 2021“, jedné z největších českých 
konferencí věnovaných čisté mobilitě, tudíž i vodíkové problematice. G. Nekolová na závěr tohoto bodu zmínila, že vodík 
může být skutečně velmi zajímavou příležitostí v kontextu postupného útlumu těžby a energetického využívání uhlí. 
Zaměření se na vodík tudíž může pomoci Ústeckému kraji zachovat energetické know-how, které buduje po desítky let a 
zachovat statut energetického centra ČR, konkurenceschopnost a zaměstnanost. Zaměření a akcentace vodíku je patrné 
také na úrovni strategických projektů Ústeckého kraje spjatých s přípravou čerpání finančních prostředků Operačního 
programu Spravedlivá transformace – 2 z celkem 10 strategických projektů jsou plně zaměřeny na vodík, 3 tuto oblast 
významně podporují.  
 

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

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

Hlasování:   21 pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 

K BODU 7: 6. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 
G. Nekolová shrnula informace k Podnikatelskému fóru Ústeckého kraje, které se bude konat již po šesté ve dnech 23. a 
24. 9. 2021 v hybridním formátu (cca 50 osob z řad řečníků, organizátorů a partnerů, ostatní prostřednictvím streamování 
on-line). Záštitu převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zdroje jsou zajištěny na úrovni 250.000 Kč z Ústeckého kraje, 
cca 200.000 Kč prostřednictvím HSR-ÚK od partnerů a sponzorů. Díky těmto příspěvkům je účast na této akci zdarma. Po 
realizaci akce bude k dispozici záznam z obou dvou dní, bude všem rozeslán. Všichni členové Předsednictva mají možnost 
se zúčastnit, zároveň byli z úrovně sekretariátu HSR-ÚK obvoláni a v případě zájmu zaregistrováni. První den bude věnován 
představení transformačních a dalších nástrojů podpory uhelných regionů, tedy i Ústeckého kraje, z regionální i národní 
úrovně, ať už se jedná o programy a nástroje Ústeckého kraje – Fond spravedlivé transformace, Plán spravedlivé územní 
transformace, Operační program spravedlivé transformace, Operační program Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost, Operační program Jan Amos Komenský, Národní plán obnovy atd. Následovat bude moderovaná 
diskuze, na kterou přijali pozvání pan hejtman, další členové Rady ÚK, zástupce Poslanecké sněmovny i Senátu, Krajské 
hospodářské komory ÚK, zástupci ministerstev a další. V současné chvíli je zaregistrováno 140 osob. 
K. Tiché doplnil, že druhý den bude věnován Workshopu česko–saské spolupráce v oblasti vodíkové ekonomiky, kde bude 
představena Vodíková strategie ČR a taktéž Saská vodíková strategie. Také dva velmi důležité saské projekty orientované 
na vodíkovou problematiku, stejně jako projekty připravované na českém území. V jednání je účast zástupce Deutsche 
Bahn s informací o vlakové lince využívající plnohodnotně bezemisní vodíkovou lokomotivu. Následovat bude 
matchmaking, který má za cíl provázání českých a saských partnerů a jejich budoucí možnou spolupráci. Sasko je pro ČR 
vzorem ve smyslu, kolik pozornosti a finančních prostředků je do vodíkové ekonomiky věnováno a alokováno. Více viz 
www.forumusteckykraj.cz/podnikatelske.  

http://www.forumusteckykraj.cz/podnikatelske
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Usnesení: 22/P/21 6. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí informace o 6. Podnikatelském fóru Ústeckého kraje 

Hlasování:   21 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, 7. 10. 2021 v Mostě 
Ověřili: Bc. Gabriela Nekolová, 7. 10. 2021 v Mostě 
 


