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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 

 

 U  S N   E   S  E   N   Í 
 ze 107. řádného jednání 

Předsednictva 

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s. 
 

dne 9. 12. 2021 od 10:00 hodin [ON-LINE] 
 

Hlasování Per Rollam ke 107. jednání Předsednictva HSR-ÚK bylo realizováno z důvodu opatření spojených 
s koronavirovou pandemií ve dnech 15. 12. 2021 – 22. 12. 2021 na základě jednání Předsednictva on-line formou dne 9. 
12. 2021 prostřednictvím nástroje MS Teams. Nedílnou součástí jsou přílohy P1 – P12. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
  
Zahájení a úvodní slovo 
Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 
 

1. Kooptace zástupců HSRCH        
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK 
 

2. Kontrola plnění usnesení Předsednictva                
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK 
 

3. Aktuální vývoj v procesu transformace  

- Transformační platforma ČR 

- Operační program Spravedlivá transformace 

- Pracovní skupina 3 Uhelné komise ČR pro sociální a ekonomické dopady 
předkládá M. Soukup, vedoucí odd. RE:START, MMR; J. Nedrdová, vedoucí oddělení transformace regionu, KÚ ÚK; 
G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

4. Rozpočet HSR-ÚK na rok 2022 

- hospodaření HSR-ÚK leden – listopad 2021      
- schválení rozpočtu na rok 2022       
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

5. Zhodnocení činnosti HSR-ÚK za rok 2021 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

6. Priority HSR-ÚK 

- hodnocení naplňování v roce 2021 

- návrh priorit pro rok 2022 
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK 

 

7. Činnost platforem HSR ÚK 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně  
 

8. Informace členských organizací / Informace z výborů, komisí, pracovních skupin a dalších platforem 
předkládají zástupci členských organizací 
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9. Harmonogram akcí HSR-ÚK na rok 2022              
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK            

 
10. 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 (J. Schiller, H. Veverková, J. Aster, M. Borovička, L. Forman, M. Andrt, V. Aubrecht, A. Herzán, F. Jochman, 
L. Mejstříková, J. Slunečka, J. Rýdl, ml., T. Loubal, P. Lenc, V. Vozka, P. Kalitová, Z. Pěnka,  I. Košanová, Š. Vaníčková, 
J. Moulisová, M. Kozáková). Poděkovala za účast také hostům, a to M. Soukupovi, vedoucímu oddělení RE:START; A. 
Langhammerové, konzultantce pro Ústecký kraj, oddělení RE:START, MMR; A. Pilné, koordinační, projektové a 
programové pracovnici, oddělení RE:START, MMR; řediteli krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem 
R. Gabrielovi; a řediteli Odboru zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce J. Kuncovi; P. Hrstkové, ředitelce regionální 
kanceláře CzechInvest Ústí nad Labem; V. Štochlovi a Z. Flíglovi z ČD, a.s.; J. Nedrdové, vedoucí oddělení transformace 
regionu z Krajského úřadu Ústeckého kraje a P. Liškovi, poslanci za Ústecký kraj.  
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. Doplnila, že z důvodu dřívějšího odchodu některých účastníků z jednání byly předsunuty body týkající 
se transformace regionu a finančních záležitostí HSR-ÚK. K tomuto návrhu programu nebyla vznesena žádná připomínka. 
Program byl schválen v takto předloženém znění.  
 

K BODU 1: Kooptace zástupců HSRCH 

G. Nekolová ještě jednou speciálně přivítala A. Herzána, J. Slunečku a I. Košanovou, kteří na tomto jednání reprezentovali 
HSRCH. Pogratulovala všem členům nového Předsednictva HSRCH k jejich zvolení a uvedla, že se těší na spolupráci. A. 
Herzán informoval, že dne 18. 11. 2021 byl zvolen předsedou HSRCH, poděkoval za důvěru a konstatoval, že je spolu se 
svými kolegy připraven podílet se na aktivitách HSRCH i HSR-ÚK. G. Nekolová dále doplnila, že vzhledem k ukončení 
činnosti M. Tlapáka v HSRCH, tedy i v HSR-ÚK, se uzavírá etapa spolupráce s tímto zakládajícím a dlouholetým členem 
hospodářské a sociální rady, tudíž si dovolí za všechny členy panu M. Tlapákovi písemně poděkovat. 
 
 
 

Usnesení: 24/P/21 Kooptace zástupců HSRCH 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

I. kooptuje zástupce Hospodářské a sociální rady Chomutovska do orgánů HSR-ÚK, a to v následujícím 

složení: 

- Sněm: Antonín Herzán, Ing. Josef Slunečka, Ing. Ivana Košanová  

- Předsednictvo: Antonín Herzán, Ing. Ivana Košanová 

- Výkonný výbor: Ing. Ivana Košanová (náhradník: Antonín Herzán) 

II. gratuluje všem zvoleným členům Předsednictva Hospodářské a sociální rady Chomutovska 

III. vyjadřuje poděkování dosavadním členům Předsednictva, zejména pak děkuje za dlouholetou spolupráci 

Miroslavu Tlapákovi, zakládajícímu členovi HSR-ÚK 

 
Hlasování:   14  pro    0 proti   2 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 
 

K BODU 2: Kontrola plnění usnesení 

E. Kovaříková informovala účastníky o plnění jednotlivých usnesení na úrovni Předsednictva, včetně usnesení, která byla 
v měsíci listopadu schválena per rollam. 
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Předsednictvo 
 
Usnesení: 4/P/21 Rozpočet na rok 2021 
Předsednictvo HSR-ÚK  

I. žádá Finanční komisi o čtvrtletní kontrolu hospodaření 

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

 
 
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 
Dopisy byly ve spolupráci s L. Formanem připraveny. V současné chvíli čekáme na složení nové vlády a jmenování ministrů. Poté budou dopisy 
distribuovány. Dále je v jednání zařazení tohoto bodu na jednání Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva ÚK 
a Paktu zaměstnanosti ÚK. 

 
Per Rollam schválené usnesení: 
 
Usnesení  23/P/21:  Změny ve složení Předsednictva HSR-ÚK 

Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. potvrzuje setrvání Ing. Františka Jochmana ve funkci člena Předsednictva HSR-ÚK, nově jakožto předsedy Hospodářské 
a sociální rady Lounska, 

II. potvrzuje setrvání Mgr. Pavlíny Kalitové ve funkci členky Předsednictva HSR-ÚK, nově jakožto místopředsedkyně 
Hospodářské a sociální rady Lounska, 

III. potvrzuje setrvání Mgr. Ing. Miroslava Andrta ve funkci člena Předsednictva HSR-ÚK, nově jakožto předsedy 
Hospodářské a sociální rady Litoměřicka,  

IV. kooptuje Mgr. Zbyňka Pěnku, místopředsedu Hospodářské a sociální rady Litoměřicka, do funkce člena Předsednictva 
HSR-ÚK. 

V. potvrzuje setrvání Miloslava Borovičky ve funkci člena Předsednictva HSR-ÚK, jakožto zástupce zaměstnaneckých 
organizací (ČMKOS). 

VI. potvrzuje v rámci spolkového rejstříku aktualizaci vysokoškolského titulu Marty Ctiborové, zástupkyně zaměstnaneckých 

organizací (ASO).  

V současné době je v procesu zápis změn do spolkového rejstříku, komunikace s Krajským soudem v Ústí nad Labem. 
 

 

 
 

Usnesení: 25/P/21 Kontrola plnění usnesení 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

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

Hlasování:   15  pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
K BODU 3: Aktuální vývoj v procesu transformace 
M. Soukup, MMR, okomentoval svou prezentaci zaměřenou na oblast transformace regionu, konkrétně pak akcentoval 
problematiku Plánu spravedlivé územní transformace, Operační program spravedlivá transformace, Pracovní skupinu 3 
Uhelné komise ČR pro sociální a ekonomické dopady, predikční model Ministerstva práce a sociálních věcí, strategii 
RE:START, viz prezentace – Příloha1_ MMR_Předsednictvo HSR ÚK_09.12.21_final. G. Nekolová poděkovala za shrnutí, 
připomněla, že všichni členové v uplynulých měsících obdrželi k připomínkování Programový dokument Operačního 
programu Spravedlivá transformace, a poděkovala těm, kteří zaslali připomínky. Doplnila, že vláda bude Plán spravedlivé 
územní transformace i Operační program Spravedlivá transformace finálně projednávat v jarních měsících. Předtím bude 
realizováno oficiální mezirezortní připomínkové řízení, bude tedy ještě možnost se naposledy k materiálům vyjádřit. Dále 
konstatovala, že HSR-ÚK zůstává členem Transformační platformy ČR a navíc byla zařazena do tematických pracovních 
skupin pro přípravu Operačního program Spravedlivá transformace (zaměření: energetika, obnova území a trh práce), kde 
se již diskutují detaily k budoucímu nastavení jednotlivých výzev. K predikčnímu modelu MPSV uvedla, že bude zaslán 
spolu se zápisem, viz Příloha2_predikční_model_MPSV, a vzhledem k faktu, že tento materiál stále prochází procesem 
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tvorby, je možné k němu stále vznést připomínky. Ze struktury HSR-ÚK již tento dokument připomínkovala Platforma 
průmyslníků. Dále informovala účastníky jednání o zrealizovaném šetření HSRM mezi zaměstnanci těžebních a 
energetických společností na území Ústeckého kraje, více informací: http://www.hsr-uk.cz/hsr-
m/files/aktuality/Material_dotazniky2.docx. Následně požádala M. Soukupa, aby po zpracování zprávy o naplňování 
Strategie RE:START byl tento dokument HSR-ÚK zaslán, a návazně bude postoupen členům HSR-ÚK na únorovém 
jednání Sněmu. 
J. Nedrdová, KÚ ÚK seznámila účastníky jednání s postupem přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace z 
pohledu Ústeckého kraje a Plánu transformace Ústeckého kraje, více viz prezentace - Příloha3_OPST ÚK 9_12_2021 HSR-
ÚK.  
G. Nekolová poděkovala za shrnutí informací a za skutečnost, že se v rámci přípravy těchto materiálů a nastavování 
nástrojů objevují podněty vzešlé i z HSR-ÚK, např. problematika vodíkové ekonomiky. Požádala, aby u zastřešujících 
projektů v pilíři zaměřeném na projektovou přípravu, byl rozšířen okruh oprávněných žadatelů i na jiné subjekty než 
samosprávy. J. Nedrdová odpověděla, že se jedná o pracovní verzi a oprávnění žadatelé budou moci být doplněni. G. 
Nekolová dále vznesla dotaz, zdali je uvažováno o podpoře projektové přípravy i pro jiné subjekty než obce a MSP. J. 
Nedrdová reagovala, že toto není definitivně rozhodnuto, poděkovala za podnět. Dále G. Nekolová požádala o informaci, 
zdali se v Tematických výzvách objeví také velmi žádané oblasti digitalizace a oběhové hospodářství, na což ji bylo 
odpovězeno kladně. J. Nedrdová dodala, že v současné chvíli jsou diskutovány oblasti podpory a překryvy s dalšími 
operačními programy a že Operační program Spravedlivá transformace bude podporovat komplexnější projekty, kombinace 
investičních a neinvestičních částí. V případě některých projektů zaměřených na cirkulární ekonomiku bude vhodnějších 
žádat v rámci Operačního programu Životní prostředí. Další dotaz směřoval k podpoře kulturního dědictví ve vztahu 
k zachování hornických a průmyslových tradic. J. Nedrdová i zde potvrdila a vyzdvihla, že i přesto, že Evropská komise již 
nechce podporovat turismus, tak v této oblasti je udělena výjimka. G. Nekolová následně zmínila, že schválené strategické  
projekty jsou buď celokrajského charakteru či cílí do určitého okresu. Dva okresy, do kterých specificky není zaměřen žádný 
ze strategických projektů, jsou Teplice a Děčín. V této souvislosti otevřela problematiku Východního nádraží Děčín (ke 
kterému dne 8. 12. 2021 bylo zrealizováno jednání za účasti města Děčín, Českých drah, Správy železnic a silnic, ČVUT, 
OHK Děčín, firem Chart Ferox a Air Products), jež se rozkládá v neuhelné oblasti, ale plánují se zde aktivity zaměřené na 
rozvoj vodíkového hospodářství, jež v důsledku přispějí ke snižování CO2 v našem regionu. Bude možné i toto podpořit 
v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace? M. Soukup odpověděl, že projekty s vazbou na řešení 
transformace s přidanou hodnotou tvorby nových pracovních míst a realizací výzkumu a vývoje jsou ze strany RE:STARTu 
vnímány jako velmi potřebné a budou se tedy snažit, aby byly podpořeny. Dále konstatoval, že velké podniky budou na své 
projekty z oblasti energetiky moci snáze získávát odporu z Modernizačního fondu. G. Nekolová doplnila, že podpora 
z Modernizačního fondu je v oblasti vodíku vázána na nově instalované zdroje obnovitelné energie, není např. podporována 
instalace samotného elektrolyzéru pro výrobu vodíku. Zde vidí prostor právě pro podporu z Operačního programu 
Spravedlivá transformace. Následně poděkovala ještě jednou za všechny vstupy a odpovědi a deklarovala, že v případě 
potřeby jakéhokoliv připomínkování detailů připravovaných dokumentů a nástrojů či ověření absorpční kapacity 
v jednotlivých oblastech, je HSR-ÚK připravena k součinnosti. J. Nedrdová poděkovala za tuto spolupráci. J. Aster navázal 
na G. Nekolovou a potvrdil, že rozvojová zóna Východního nádraží v Děčíně je pro tuto oblast klíčová. Následně popsal 
nespravedlnost nastavení rozpočtového určení daní, a i přes deklaraci cca 15,8 miliard Kč v rámci Fondu spravedlivé 
transformace pro Ústecký kraj se dle jeho názoru nejedná o prostředky navíc, ale nedostatečné dorovnávání toho, o co 
Ústecký kraj byl ochuzen v rámci nesprávně nastaveného rozpočtového určení daní. J. Schiller vysvětlil, že peníze v rámci 
rozpočtového určení daní a evropské peníze jsou zcela jiné oblasti. Nicméně vyjádřil pochopení J. Asterovi a uvedl, že sám 
se dlouhodobě zasazuje o změnu rozpočtového určení daní. Avšak v této oblasti je třeba, aby se na řešení shodly všechny 
kraje, což logicky ty regiony, které tento problém nevnímají, nechtějí řešit. Doplnil, že vyjednané finanční prostředky z EU 
určené přímo pro transformaci Ústeckého kraje jsou úspěchem, neboť jsou nad rámec všech kohezních programů. G. 
Nekolová poděkovala panu hejtmanovi za komentář a deklarovala součinnost HSR-ÚK při argumentaci ve prospěch změny 
rozpočtového určení daní. J. Schiller přivítal tento návrh a vzájemnou spolupráci subjektů v rámci HSR-ÚK. Dále G. 
Nekolová navázala informací, že bude ve spolupráci ÚK, HK ČR a dalších partnerů zpracována komplexní Studie dopadů 
transformace na Ústecký kraj. Doplnila, že struktura této studie byla připomínkována Platformou průmyslníků a Paktem 
zaměstnanosti. Tato studie se stane argumentační podkladem při jednání o systémové podpoře eliminace dopadů 
transformace na Ústecký kraj. 
 
Usnesení: 26/P/21 Aktuální vývoj v procesu transformace 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informaci o aktuálním vývoji v procesu transformace 
 

Hlasování:   15  pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

http://www.hsr-uk.cz/hsr-m/files/aktuality/Material_dotazniky2.docx
http://www.hsr-uk.cz/hsr-m/files/aktuality/Material_dotazniky2.docx
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K BODU 4: Rozpočet HSR-ÚK na rok 2022 
G. Nekolová informovala účastníky o pravidelné čtvrtletní kontrole stavu hospodaření HSR-ÚK Finanční komisí. 
Hospodaření za celý rok je následně schvalováno na Sněmu HSR-ÚK. Stav hospodaření v běžné i doprovodné činnosti ke 
dni 30. 11. 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 projednala Finanční komise 1. 12. 2021 a doporučila Předsednictvu vzít 
průběh hospodaření na vědomí a schválit rozpočet na rok 2022.  Dále G. Nekolová okomentovala, že predikovaný kladný 
výsledek hospodaření v běžné činnosti značí v podstatě nedočerpání rezervy z minulých let, která byla do rozpočtu 
alokována v důsledku snížení členského příspěvku Ústeckého kraje ze 300.000 Kč na 100.000 Kč pro rok 2021. Dále 
okomentovala jedinou položku, kde došlo k překročení stanoveného limitu. Jedná se o položku „Mzdové náklady“. 
Překročení bylo  způsobeno návratem E. Kovaříkové, tajemnice HSR-ÚK, po rodičovské dovolené na plný úvazek. Nicméně 
část její mzdy je sanována z doprovodné činnosti. Ve většině ostatních položkách došlo k úspoře. Kladný výsledek 
hospodaření bude realizován taktéž v doprovodné činnosti, do které patří projektová činnost, spoluorganizování akcí, 
smlouvy o reklamě atd. Do projektové činnosti byly v letošním roce zahrnuty dva Asistenční vouchery zaměřené na 
vodíkovou problematiku, kdy první z nich bude ukončen na konci roku 2021, v lednu bude odevzdána monitorovací zpráva 
a následně zprocesováno proplacení nákladů. Přebytek finančních prostředků bude využit na financování výdajů na začátku 
roku 2022, před zaplacením členských příspěvků. Apelovala na členské organizace, které budou moci, aby zaplatily své 
členské příspěvky co nejdříve, nejpozději do data splatnosti. V rámci návrhu rozpočtu na rok 2022 je navýšena položka 
„Mzdové náklady“, což souvisí s plným úvazkem E. Kovaříkové po celou dobu roku 2022. K návrhu rozpočtu na rok 2022 
nebyla vznesena žádná připomínka. 
 
Usnesení: 27/P/21 Rozpočet HSR-ÚK na rok 2022 
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. bere na vědomí zprávu Finanční komise (viz Příloha4_Zápis z finanční komise prosinec_2021) 
II. bere na vědomí aktuální stav hospodaření za období leden až listopad 2021 (viz 

Příloha5_HSR_čerpání_běžná_činnost_2021_30.11.2021 a Příloha6_HSR_čerpání_doprovodná_činnost 
2021_30.11.2021) 

III. schvaluje rozpočet na rok 2022 (viz Příloha7_Návrh_rozpoctu_HSR-UK_na_2022)  
 
Hlasování:   15  pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
K BODU 5: Zhodnocení činnosti HSR-ÚK za rok 2021 
G. Nekolová připomněla, že tento rok uběhlo 20 let od založení HSR-ÚK. V důsledku pandemické situace jsme tento akt 
nijak nepřipomínali ani neslavili. Nicméně došlo ke zpracování zprávy o činnosti, kde jsou shrnuty základní údaje a úspěchy 
HSR-ÚK i konkrétní činnosti za rok 2021. Tento materiál bude všem členům zaslán k prostudování a případným 
připomínkám. Následně bude předložen ke schválení na únorovém jednání Sněmu v roce 2022. Více viz Příloha 8_Zpráva 
o činnosti HSR-ÚK za rok 2021. 
 
Usnesení: 28/P/21 Zhodnocení činnosti HSR-ÚK za rok 2021 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí postup přípravy zprávy o činnosti HSR-ÚK za rok 2021 

 
Hlasování:   15  pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
K BODU 6: Priority HSR-ÚK 
V rámci tohoto bodu jednání G. Nekolová představila dva dokumenty, a to Příloha9 – Zpráva o naplňování priorit HSR-ÚK 
v roce 2021 a Příloha10 – Návrh priorit pro rok 2022, Oba dokumenty budou zaslány se zápisem pro připomínkování a 
návrhy konkrétních priorit pro rok 2022 do termínu 30. 1. 2022. 
 
Usnesení: 29/P/21 Aktuální vývoj v procesu transformace regionu 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí předložené pracovní verze dokumentů – Zpráva o naplňování priorit za rok 2021 a Návrh 

priorit pro rok 2022 

II. ukládá jednotlivým členům projednání v jejich orgánech a zaslání připomínek v termínu do 30. 1. 2022 
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III. bere na vědomí, že připomínkované dokumenty budou podkladem pro jednání Sněmu HSR-ÚK 

Hlasování:   15  pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 

K BODU 7: Činnost platforem HSR-ÚK 
Platforma průmyslníků: je stále aktivní. Dne 5. 10. 2021 bylo realizováno společné jednání Platformy průmyslníků a Paktu 
zaměstnanosti Ústeckého kraje se zaměřením na řešení sociálních dopadů v procesu transformace a vhodného nastavení 
podpůrných nástrojů v rámci Fondu spravedlivé transformace. Následně bylo realizováno jednání 11. 11. 2021, kde byla 
řešena problematika PS 3 Uhelné komise ČR pro sociální a ekonomické dopady, potřebné vstupy od velkých podniků a 
jejich aktualizace v průběhu příštího období. 
Výzkumně-vzdělávací platforma: v současné době tato platforma funguje na bázi elektronické komunikace. 
Vodíková platforma: je velmi aktivní v posledních měsících a týdnech, proběhla opakovaná jednání kulatých stolů i samotné 
platformy. Je zpracovávána Vodíková strategie Ústeckého kraje, pro jejíž tvorbu jsou tvořeny podkladové studie (viz výše 
zmiňované Asistenční vouchery). Vodíková strategie Ústeckého kraje bude dokončena v lednu roku 2022 a následně 
projednána v orgánech Ústeckého kraje. Poté se stane přílohou Regionální inovační strategie Ústeckého kraje. Ústecký 
kraj se tak stane prvním regionem v ČR, jež bude disponovat vlastní regionální vodíkovou strategií. Činnost ústecké 
Vodíkové platformy je velmi kladně hodnocena, byla prezentována na Mezinárodním strojírenském veletrhu i na dalších 
akcích národního i mezinárodního charakteru. 
Platforma Voda v ÚK: bude zaktivizována v příštím roce. 
Zprávy o činnosti jednotlivých platforem jsou součástí Zprávy o činnosti HSR-ÚK (viz výše uvedená příloha č. 8). 
 
Usnesení: 30/P/21 Činnost platforem při HSR-ÚK 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

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

Hlasování:   15  pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 

K BODU 8: Informace členských organizací / Informace z výborů, komisí, pracovních skupin a dalších 
platforem 
G. Nekolová uvedla tento bod informací, že někteří členové HSR-ÚK jsou delegování do výborů, komisí, pracovních skupin 
a dalších platforem – přehled viz Příloha11_Výbory_komise_pracovní_skupiny_platfromy. Požádala tyto delegáty o stručné 
informování o dění a výstupech z těchto platforem a konstatovala, že tento bod bude do programu jednání Předsednictva 
HSR-ÚK zařazen jako stálý bod. 
H. Veverková informovala o 52. zasedání Mezirezortní komise k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací 
hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Byly řešeny zakázky, které byly dokončeny a 
vyhlášeny v období od dubna do listopadu. Na příštím jednání (v dubnu 2022) budou schvalovány další projekty. Upozornila, 
že je nutné, aby projekty obsahovaly povinné stavební povolení.  
M. Andrt přednesl zprávu o jednání Komise pro regionální rozvoj, cestovní ruch a lázeňství Ústeckého kraje. Informoval, že 
v současné době prochází aktualizací Plán rozvoje Ústeckého kraje. Taktéž je aktualizována Strategie rozvoje cestovního 
ruchu Ústeckého kraje, nicméně v současné době je zpracována analytická část, zajímavější údaje pak přinese návrhová 
část, byť stále v pracovní verzi. M. Andrt požádal hejtmana o možnost připomínkování Plánu rozvoje Ústeckého kraje členy 
HSR-ÚK. J. Schiller tento postup přislíbil a celkově ocenil aktivitu HSR-ÚK, možnost jejím prostřednictvím získávat zpětnou 
vazbu ke klíčovým tématům rozvoje kraje. 
J. Aster zmínil, že je členem Dopravní komise Ústeckého kraje a oblast dopravy převážně pro oblast Děčínska je pro něj 
prioritou. Momentálně je řešen přivaděč k D8, proběhlo jednání i s Ministerstvem dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. Jsou 
zde problémy s povolovacím řízením, nicméně vypadá to, že zde konečně dojde k posunu. Dále je intenzivně řešeno 
splavnění Labe, tedy jez v Děčíně. 
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Usnesení: 31/P/21 Informace členských organizací / Informace z výborů, komisí, pracovních skupin a dalších 
platforem 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí informace H. Veverkové o 52. zasedání Mezirezortní komise k řešení ekologických škod 

vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 

II. bere na vědomí informace M. Andrta o jednání Komise pro regionální rozvoj, cestovní ruch a lázeňství 

Ústeckého kraje 

III. bere na vědomí informace J. Astera k dopravní situaci na Děčínsku 

IV. bere na vědomí zařazení tohoto bodu jako stálého bodu pro jednání Předsednictva 

V. ukládá delegátům HSR-ÚK ve výborech, komisích a pracovních skupinách průběžně informovat 

Předsednictvo o výstupech z těchto platforem 

Hlasování:   15  pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 

K BODU 9: Harmonogram akcí HSR-ÚK na rok 2022 
G. Nekolová uvedla, že všem členům Předsednictva byl dopředu spolu s programem zaslán návrh harmonogramu akcí 
HSR-ÚK na rok 2022, viz Příloha12_Návrh_harmonogramu_jednání_HSR-ÚK_v_roce_2022. Shrnula, že budou 
realizována pravidelná jednání Výkonného výboru, Předsednictva i Sněmu. Probíhat budou také jednání odborných 
platforem a dalších akcí, např. Podnikatelské fórum, Slavnostní vyhlášení výsledků Ceny hejtmana za společenskou 
odpovědnost. Zmínila také, že na 11. 1. 2021 je plánováno on-line jednání k dopravním prioritám v Ústeckém regionu, a to 
za účasti Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a Ústeckého kraje. Vyzvala členy, aby zasílali požadavky a dotazy, 
aby se na jednání mohlo MD a ŘSD adekvátně připravit. Na závěr tohoto bodu konstatovala, že doba je turbulentní a 
v případě potřeby budou termíny jednání řešeny operativně. 
 
Usnesení: 32/P/21 Harmonogram akcí HSR-ÚK na rok 2022 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. schvaluje harmonogram akcí HSR-ÚK na rok 2022 

Hlasování:   15  pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
K BODU 10: Různé 
M. Andrt navázal na bod 9 a vznesl dotaz, zdali bude možné řešit na jednání k dopravním prioritám i železniční úseky. 
Využil také příležitosti, že se jednání Předsednictva HSR-ÚK účastní pan hejtman a zeptal se, zdali je nějaký posun v oblasti 
VRT ČR (vysokorychlostní tratě). J. Schiller odpověděl, že bude mít po skončení Předsednictva jednání se zástupci Správy 
železnic, kde bude řešena tato problematika a přislíbil, že poté dá členům HSR-ÚK zprávu. Dále zmínil, že v současné době 
je jednáno o kompenzacích pro obce, jež budou stavbou a provozem VRT dotčeny. J. Aster požádal, aby v rámci jednání 
nebyla opomenuta problematika jezu v Děčíně. G. Nekolová požádala, aby členové HSR-ÚK zaslali své podněty a dotazy 
pro MD a ŘSD do 22. 12. 2021. Následně budou těmto subjektům nasdíleny. Pokud by se objevil dotaz, který nebudou chtít 
projednat, nebo bude potřeba detailnější diskuze, bude vyvoláno separátní jednání.  
L. Forman požádal, aby bylo urychleně řešeno nedostatečné navyšování příspěvku na zdravotně postižené zaměstnance. 
G. Nekolová ujistila L. Formana, že ihned, jak bude jmenován nový ministr práce a sociálních věcí, budou dopisy jak na něj, 
tak na poslance a senátory rozeslány. L. Forman apeloval, aby tak bylo učiněno hned – na stávající paní ministryni. 
J. Schiller v návaznosti na tuto žádost konstatoval, že nemá smysl na paní ministryni cokoliv posílat, neboť to již nebude 
nadále v její kompetenci. J. Schiller i poslanec P. Liška, požádali, aby jim byly dopisy zaslány a přislíbili, že se budou touto 
problematikou zabývat. 
G. Nekolová informovala všechny přítomné, že pro příští rok je taktéž plánována projektová činnost. Jedná se o partnerství 
ve dvou mezinárodních projektech, a to v rámci programu Interreg CE – projekt H2CE zaměřený na rozvoj strategického 
přístupu k vodíkovému hospodářství s důrazem na problematiku mobility, dále pak v rámci programu LIFE – projekt 
EDU4NC akcentující mezinárodní „znalostní hub“ pro podporu transformačních procesů. 
 
 
 
 



8 
 

Usnesení: 33/P/21 Aktivity v projektové činnosti 
Předsednictvo HSR-ÚK  

I. bere na vědomí informaci předsedkyně o vstupu HSR-ÚK do projektových partnerství, v rámci 

připravovaných projektů H2CE a EDU4NC 

II. ukládá předsedkyni HSR-ÚK zajistit související administrativní náležitosti 

Hlasování:   15  pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 

Závěr 
G. Nekolová na závěr poděkovala za účast na dnešním jednání a popřála všem krásné Vánoce a pohodový konec roku 
2021 a do roku 2022 hlavně pevné zdraví. Následně ukončila jednání. 
 
Zapsala: Edita Kovaříková, 13. 12. 2021 v Mostě 
Ověřili: Bc. Gabriela Nekolová, 13. 12. 2021 v Mostě 
 


