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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 

 

 U S N E S E N Í 
 ze 109. řádného jednání 

Předsednictva 

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s. 
 

dne 24. 3. 2022 od 10:00 hodin [ON-LINE] 
 

Hlasování Per Rollam ke 109. jednání Předsednictva HSR-ÚK je realizováno z ve dnech 7. 4. 2022 – 14. 4. 2022 na základě 
jednání Předsednictva on-line formou dne 24 3. 2022 prostřednictvím nástroje MS Teams. Nedílnou součástí jsou přílohy 
P1 – P8. 
 
Zahájení a úvodní slovo 
Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

1. Kontrola plnění usnesení Předsednictva a Sněmu 
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK 

 

2. Aktuální vývoj v procesu transformace (i v kontextu dopadů války na Ukrajině) 
předkládá M. Soukup, vedoucí odd. RE:START, MMR; I. Dvořáková, radní ÚK;  G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 

 
3. Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje (budoucí fungování) 

předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
 

4. Vyhlášení volby místopředsedy HSR-ÚK 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
 

5. Informace z odborných platforem při HSR-ÚK 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
 

6. Organizace fór a konferencí 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
 

7. Informace členských organizací / Informace z výborů, komisí, pracovních skupin a dalších platforem 
předkládají zástupci členských organizací 
 

8. 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 (M. Andrt,  Z. Pěnka, V. Aubrecht, J. Molek, J. Slunečka, P. Kalitová, H. Veverková, J. Aster, M. Borovička, J. 
Rýdl ml., M. Kozáková, I. Dvořáková). Poděkovala za účast také hostům, a to M. Soukupovi, vedoucímu oddělení 
RE:START; V. Štochlovi a Z. Flíglovi z ČD, a.s.; M. Kuželkové, regionální koordinátorce pro Ústecký a Karlovarský kraj, 
TAČR; P. Teplému, regionálnímu manažerovi pro Prahu, Středočeský a Ústecký kraj, SPČR; H. Hanzovi, senátorovi za 
Ústecký kraj a primátorovi města Teplice. 
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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 návrhu programu nebyla vznesena žádná připomínka. Program byl schválen v takto předloženém 
znění.  
 

K BODU 1: Kontrola plnění usnesení Předsednictva a Sněmu 

E. Kovaříková informovala účastníky o plnění jednotlivých usnesení na úrovni Předsednictva a Sněmu, viz: 
 

 

Sněm 
 
Usnesení: 4/S/22 Informace o hospodaření HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK  

I. pověřuje Finanční komisi čtvrtletní kontrolou hospodaření a předkládání průběžného stavu Předsednictvu 

V roce 2022 bude realizována čtvrtletní kontrola hospodaření Finanční komisí.  
 

Předsednictvo 
 
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 
Ministr práce a sociálních věcí odpověděl na apel HSR-ÚK pro urychlené řešení nedostatečné výše příspěvků pro zdravotně postižení. 
Dopis byl zaslán všem členům Předsednictva spolu s usnesením a přílohami z jednání Sněmu HSR-ÚK 2022. 
 
Usnesení: 31/P/21 Informace členských organizací / Informace z výborů, komisí, pracovních skupin a dalších platforem 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

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 
Tento bod bude pravidelně zařazován na jednání Předsednictva HSR-ÚK. 
 
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 

Dne 23. 2. 2022 byla podána spolu s dalšími 12 partnery (z Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Itálie) projektová žádost s názvem 

„Empowering H2-ready regions in Central Europe“ (zkráceně H2CE) do výzvy programu Interreg Central Europe. Výsledky hodnocení 

budou známy v horizontu cca 6 měsíců. 

 

 
 

G. Nekolová doplnila, že v rámci komunikace s ministrem práce a sociálních věcí k záležitosti nedostatečné výše příspěvku 
na zaměstnávání osob se zdravotním postižením mu byla odeslána žádost o osobní jednání se členy HSR-ÚK k tématům: 
zachování podpory veřejně prospěšných prací ve strukturálně postižených/uhelných regionech, sociální dopady energetické 
transformace v uhelných regionech. Ihned po obdržení odpovědi bude Předsednictvo HSR-ÚK informováno. 
 

 

Usnesení: 3/P/22 Kontrola plnění usnesení 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

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

II. bere na vědomí informaci předsedkyně k žádosti o společné jednání adresované ministru práce a sociálních 

věcí. 

Hlasování:   20  pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 
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K BODU 2: Aktuální vývoj v procesu transformace 
G. Nekolová informovala, že tento bod byl diskutován na Výkonném výboru, který k němu připravil návrh usnesení. 
Tematiku navrhla rozdělit do 3 částí – 1. změny v oblasti transformace energetiky vyvolané situací na Ukrajině (zbavení se 
závislosti na ruském plynu a ropě), 2. posun v přípravě Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST), 
3. pokračování Strategie RE:START.  

1. Energetika: 
G. Nekolová zmínila, že v termínu 7. – 9. 3. 2022 se s I. Dvořákovou, radní ÚK, a V. Zemánkem, předsedou KHK ÚK, 
zúčastnila pracovní cesty do Bruselu, kde byla problematika transformace energetiky intenzivně řešena.  
G. Nekolová konstatovala, že v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině Green Deal nezaniká, naopak se v podstatě 
zintezivňuje s důrazem na odchod od ruského plynu. Uvedla, že Brusel chápe, že některé z regionů/zemí přehodnotí svůj 
postoj k uhlí a prodlouží lhůty pro jeho využívání. Což je samozřejmě i téma pro ČR. Odchod od uhlí v roce 2033, jež byl 
avizován v programovém prohlášení vlády, může pod tíhou aktuálních událostí doznat změn. Což nesnižuje podporu 
obnovitelných zdrojů energie (OZE), ba naopak. Velkým tématem samozřejmě zůstává vodík – jako akumulační médium i 
jako palivo. Evropská komise vydala prohlášení o zvyšování cílů v oblasti vodíku. Dá se tedy očekávat, že v nadcházejících 
týdnech a měsících bude probíhat debata také o finančních prostředcích pro podporu obnovitelných zdrojů energie, tedy i 
pro vodík. Důležitá je také oblast legislativy, certifikace zeleného vodíku atd. Nutné bude také aktuální situaci akcentovat i 
v již spuštěných a připravovaných dotačních nástrojích, jako je např. Modernizační fond atd. Naprosto zásadní je vyhodnotit 
dopady hrozící energetické krize a urychleně přijmout opatření. Výkonný výbor tedy doporučuje Předsednictvu, aby 
schválilo schválit apel na předsedu vlády ČR, aby byla obnovena činnost Uhelné komise ČR. A tato mohla urychleně 
projednat další řešení energetického mixu v kontextu situace spojené s válkou na Ukrajině. Dále Výkonný výbor doporučuje 
apelovat na ministra průmyslu a obchodu, aby byla urychleně dokončena aktualizace Státní energetické koncepce ČR, 
která bude vzniklé problémy řešit i z dlouhodobého hlediska. Výkonný výbor navrhl také adresovat žádost adresovanou 
MMR o svolání Pracovní skupiny 3 Uhelné komise pro sociální a ekonomické dopady, aby v jejím rámci mohly být 
projednány důsledky změn vyvolaných válečným konfliktem na Ukrajině. 
Diskuze: 

- J. Aster potvrdil důležitost reagovat na současnou situaci na poli energetiky. Jako příklad uvedl Německo, které 
velmi rychle formuluje opatření. V ČR se plánuje opustit centrální vytápění, a preferuje se stavění vlastních 
plynových kotelen, což v současné době nedává smysl. Konstatoval, že je nutné udělat rychlé kroky pro řešení, 
ale samozřejmě nastavit i dlouhodobé procesy. Připomněl důležitost výstavby přečerpávací elektrárny v Krušných 
horách, která by mohla v budoucnu přispět k řešení nedostatku energie.   

- V. Aubrecht souhlasil s potřebou urychleného řešení, neboť ČR si nemůže dovolit čekat. Doporučil, aby stát 
nejdříve přehodnotil surovinovou politiku. Dále uvedl, že OZE nejsou samospasitelné a nelze na nich stavět 
stabilitu energetiky. Deklaroval, že smysl vidí ve vodíku. Uvedl, že je možné vydat se stejnou cestou jako Francie, 
která svou vyrobenou energii obchoduje na burze jen ze 40 %, zbytek ponechává pro vlastní potřebu.  

- G. Nekolová konstatovala, že toto by mělo být předmětem řešení právě v rámci Uhelné komise ČR (kde jsou 
zastoupeny všechny důležité subjekty a organizace).   

- P. Teplý zdůraznil potenciál bioplynu s poukazem, že může využívat stejnou infrastrukturu jako zemní plyn a jedná 
se o tuzemskou produkci, což je také žádoucí. 

- G. Nekolová poděkovala za všechny podněty a deklarovala, že před jednáním Uhelné komise ČR i její Pracovní 
skupiny 3 pro sociální a ekonomické dopady, budou členové HSR-ÚK vyzváni ke společné přípravě doporučení, 
stanovisek – konsolidovaného podkladu. První krok je ale tyto platformy aktivizovat.  

2. Operační program Spravedlivá transformace (OP ST) 
G. Nekolová informovala, že 16. 3. 2022 dala vláda ČR mandát postoupit OP ST Evropské komisi k jejímu vyjádření. 
Požádala M. Soukupa, z oddělení RE:START MMR, o doplnění. M. Soukup potvrdil a uvedl, že zaslání do formálního 
připomínkového procesu Evropské komisi je posledním krokem před schválením tohoto nástroje podpory uhelným 
regionům. Dále konstatoval, že paralelně běží také proces SEA. Na konci I. pololetí roku 2022 by mělo dojít ke schválení 
OP ST + SEA a následně postupnému vyhlašování prvních výzev. I. Dvořáková uvedla, že Ústecký kraj bude část 
prostředků z OP ST rozdělovat prostřednictvím tzv. zastřešujících projektů a část v rámci tematických výzev. Samostatnou 
kapitolou jsou prostředky na strategické projekty. Zastřešující projekty budou fungovat na principu tzv. kotlíkových dotací“ 
– malé projekty do 5 mil. Kč na stanovená témata. V současné chvíli je komunikováno s MŽP a jsou hledány překryvy 
s dalšími operačními programy. O nastavení tematických výzev bude rozhodovat RSK, jejíž pracovní skupiny zahrnují 
všechny významné stakeholdery z regionu. Zde bude probíhat intenzivní diskuze, co přesně region potřebuje – jaká témata, 
jaké parametry výzvy atd.  
G. Nekolová doplnila, že HSR-ÚK podporuje návrh Ústeckého kraje na následující tematické zaměření zastřešujících 
projektů: Podpora Podnikání, Kreativní vouchery, Podpora přípravy projektových záměrů obcí, NNO v oblastech 
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podporovaných FST (PD pro stavební/územní rozhodnutí, klimatické vouchery, vodíkové vouchery), Digitální vouchery pro 
MSP, obce, města, NNO, Obnova území – průmyslové dědictví, Cirkulární vouchery – obce, města, NNO. Dále přidala 
informaci, že na úterý 29. 3. 2022 je svolána RSK+. Zastoupení HSR-ÚK bude v plném počtu 5 osob. V programu neeviduje 
sporná témata. I. Dvořáková navázala na informaci o zaměření zastřešujících projektů tím, že se ÚK bude inspirovat i 
v MSK a KVK, u témat, která se osvědčí. Požádala tedy, aby výčet témat u zastřešujících projektů nebyl brán jako definitivní.  
G. Nekolová dále sdělila, že probíhá debata mezi odpovědnými rezorty, krajem a nositeli strategických projektů. Jedná se 
o detailní individuální konzultace. I. Dvořáková potvrdila slova G. Nekolové a doplnila, že až budou mít nositelé strategických 
projektů hotové studie proveditelnosti (cca v září), budou tyto projekty znovu předloženy RSK, aby byly známy informace o 
případných změnách v těchto projektech. 
J. Aster navázal na přechozí řečníky srovnáním mezi ČR a Německem v oblasti podpory transformace uhelných regionů. 
A dotázal se, jestli nastane nějaký posun v této věci? I. Dvořáková odpověděla, že ví, že je propastný rozdíl ve finanční 
podpoře uhelným regionům mezi ČR a Německem. Informovala, že bude mít jednání s ministrem financí, tak se ho na tuto 
věc dotáže. G. Nekolová poděkovala za tuto reakci.  
3. Strategie RE:START 
M. Soukup informoval všechny přítomné o aktualitách Strategie RE:START, více viz prezentace 
P1_M.Soukup_MMR_Předsednictvo HSR ÚK_24.3.2022. Další informace k nalezení v dokumentech: 
P2_RESTART_Zpráva o realizaci, P3_Příloha č.1_Přehled naplňování opatření AP1-AP4, P4_Příloha č.2_Přehled 
finalizovaných opatření AP1-AP4, P5_Příloha č.3_Souhrn čerpání_RE_START, P6_Příloha č.4_Indikátory.  
G. Nekolová poděkovala za prezentované informace a deklarovala, že HSR-ÚK je k dispozici ke spolupráci při organizaci 
Tematických pracovních skupin pro OP ST a tematických workshopů k oblastem RE:STARTu. Lze využít i systém 
odborných platforem při HSR-ÚK. 
 
Usnesení: 4/P/22 Aktuální vývoj v procesu transformace 
Předsednictvo HSR-ÚK  

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

II. apeluje na předsedu vlády ČR, ministra průmyslu a obchodu a ministryni životního prostředí, aby obnovili činnost 

Uhelné komise ČR, tak aby mohla urychleně projednat další řešení energetického mixu v kontextu situace 

spojené s válečnou situací na Ukrajině 

III. žádá ministra průmyslu a obchodu, aby byla z důvodu energetické bezpečnosti a bezpečnosti dodávek energie 

urychleně dokončena aktualizace Státní energetické koncepce ČR, která bude aktuálně vzniklé problémy řešit i z 

dlouhodobého hlediska 

IV. žádá Ministerstvo pro místní rozvoj o svolání Pracovní skupiny 3 Uhelné komise pro sociální a ekonomické 

dopady,  aby v jejím rámci mohly být projednány důsledky změn vyvolaných válečným konfliktem na Ukrajině. 

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

 
K BODU 3: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje (budoucí fungování) 
G. Nekolová shrnula informace k Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje (PZ ÚK), jehož je HSR-ÚK jedním ze zakladatelů 
spolu s ÚK, UJEP, KHK ÚK, ÚP a ČMKOS. Tato platforma funguje déle než 5 let. Orgány PZ ÚK jsou Řídící výbor složený 
ze zástupců uvedených 6 zakladatelů, Výkonná rada, která je k těmto 6 zástupcům zakladatelů doplněna o dalších 
5 odborníků z regionu z různých oblastí. PZ ÚK disponuje taktéž realizačním týmem o počtu 4  osob (v součtu s úvazkem 
cca 1 úvazek). PZ ÚK nemá vlastní právní subjektivitu. Pokud PZ ÚK realizoval projekty, propůjčoval mu právní subjektivitu 
některý ze zakladatelů, většinou Ústecký kraj. Nyní byl z ÚK vznesen dotaz, zdali má PZ ÚK pokračovat a v jakém formátu.  
3 roviny, ve kterých je PZ ÚK potřeba vnímat i v konsekvenci změn v budoucím fungování: 

- partnerská komunikační platforma – měla by být zachována na stávající bázi; 
- právní subjektivita – dvě cesty: nová organizace či některá z členských organizací Paktu zaštítí PZ ÚK svou právní 

subjektivitou; 
- výkonný aparát, který bude zpracovávat podněty vzešlé z partnerské platformy PZ ÚK. 

Předsedkyně Řídícího výboru PZ ÚK D. Karasová požádala, zdali by PZ ÚK mohla zaštítit HSR-ÚK. Pak by se PZ ÚK mohl 
stát další odbornou platformou při HSR-ÚK. Nicméně toto lze realizovat pouze za podmínky, že budou zajištěny finanční 
prostředky na činnost PZ ÚK z úrovně Ústeckého kraje nebo prostřednictvím dotačních zdrojů. Konkrétní projekty vzešlé 
z úrovně komunikační platformy PZ ÚK budou realizovány jednotlivými členy PZ ÚK dle věcné příslušnosti (např. vzdělávání 
– UJEP, trh práce – ÚP, zaměstnavatelé – KHK ÚK, sociální dialog – HSR-ÚK atd.). G. Nekolová komunikovala D. 
Karasové, že toto nemůže rozhodnout sama, ale musí projednat ve své členské základně. Stejně tak projednají i ostatní 
zakládající členové. Dále uvedla, že je to mnoho informací, tudíž bude sekretariátem zpracován podklad, jak by PZ ÚK pod 
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HSR-ÚK mohl fungovat. Tento materiál by byl projednán na jednání Předsednictva HSR-ÚK. K unesení přiložena Výroční 
zpráva PZ ÚK, více viz P7_PZUK_vyrocni_zprava_2021_final.  
 
 
Usnesení: 5/P/22 Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje 
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. bere na vědomí informaci o dosavadním fungování Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje 

II. pověřuje předsedkyni G. Nekolovou připravit návrh možného fungování Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje 

jako další odborné platformy při HSR-ÚK a předložit jej na jednání Předsednictva 

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

 
 

K BODU 4: Vyhlášení volby místopředsedy HSR-ÚK 
G. Nekolová konstatovala, že všichni členové orgánů HSR-ÚK mají stejně dlouhé funkční období – 5 let, ale byli zvoleni či 
kooptováni k jinému datu. V měsíci dubnu končí funkční období R. Vonkovi na pozici místopředsedy HSR-ÚK. Na 
dubnovém Předsednictvu, které bude realizováno prezenční formou v Ústí nad Labem, proběhne volba místopředsedy. 
Předsednictvo proběhne ve středu 27. 4. od 14:00 hodin v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje. Lhůta pro 
předkládání nominací na místopředsedu je stanovena do čtvrtka 14. 4. 2022. G. Nekolová ocenila spolupráci s R. Vonkou 
a požádala jej, aby přijal její nominaci na pokračování v tomto mandátu. R. Vonka akceptoval. G. Nekolová vyzvala členy 
HSR-ÚK, aby zaslali své nominace. Informace k funkci místopředsedy ze Stanov HSR-ÚK v příloze P8_Informace ze 
Stanov HSR.  
 
Usnesení: 6/P/22 Vyhlášení volby místopředsedy HSR-ÚK 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí informace k vyhlášení volby místopředsedy HSR-ÚK 
II. vyhlašuje nominační lhůtu pro volbu místopředsedy HSR-ÚK do 14. 4. 2022 

 

 
 
K BODU 5: Informace z odborných platforem při HSR-ÚK 
G. Nekolová shrnula činnost Platforem v následujících bodech:  
Vodíková platforma ÚK: 

- velmi aktivní, je zde kladen velký důraz na transformaci energetiky; 
- využití vodíku – akumulace energie, v dopravě; 
- ve spolupráci se členy s Vodíkovou platformou ÚK dokončena Vodíková strategie HSR-ÚK, kterou dne 24. 3. 2022 

projednala a schválila Krajská rada pro konkurenceschopnost. Následně ji doporučila k projednání v dalších 
orgánech Ústeckého kraje; 

- po schválení budou realizovány další kroky k vytvoření uceleného hodnotového řetězce vodíkového hospodářství, 
a to zpracování generelů krajských vodíkových pólů, Realizační vodíkový plán atd.; 

- důležité je dokončení legislativy týkající se vodíku ze strany Evropské komise; 
- s Ústeckým krajem diskuze o finanční podpoře realizace Vodíkové platformy ÚK ze zastřešujícího projektu OP ST; 
- Ústecký kraj je první český region, který je členem evropského partnerství Vodíkových údolí a Regionálního pilíře 

Hydrogen Europe, a který má svou vodíkovou strategii, což bylo dne 26. 3. prezentováno na mezinárodní 
konferenci Hydrogen Days; 

- kontaktují nás ambasády, zahraniční i české firmy a organizace, zastoupení Evropské komise se žádostí o výměnu 
zkušeností či spolupráci; 

- obdobně intenzivně s problematikou vodíku pracuje také Moravskoslezský a Jihočeský kraj, se kterými jsme taktéž 
v kontaktu.  

Platforma průmyslníků ÚK: 
- stále funkční platforma (písemné doplnění: jednání Platformy průmyslníků proběhne 11. 4. 2022 k dokumentu 

„Transformační plán firmy“, požadovaná příloha k žádostem do OP ST); 
- členové jsou informováni o projednávání strategických materiálů k Fondu spravedlivé transformace, 

z Transformační platformy, a jsou účastni připomínkových procesů. 
Výzkumně vzdělávací platforma ÚK: 

- taktéž funkční platforma; 
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- členové jsou také účastni připomínkových a informační procesů v rámci vytváření a schvalování nástrojů podpory 
v oblasti vědy a výzkumu. 

Platforma Voda v ÚK: 
- v letošním roce dojde k reaktivaci této platformy; 
- témata pro jednání: hydrické rekultivace, rizika záplav, rizika sucha atd. 

 
 
Návrh usnesení: 7/P/22 Informace z odborných platforem při HSR-ÚK 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

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

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

 
 

K BODU 6: Organizace fór a konferencí 
G. Nekolová informovala, že pro rok 2022 nebude realizováno Podnikatelské fórum Ústeckého kraje. Ústecký kraj požádal, 
aby HSR-ÚK pro letošní rok přerušila tradici Podnikatelského fóra. A letos se podílela na organizaci akce zaměřené na 
transformaci energetiky s akcentem problematiky vodíku, kterou kraj uspořádá v rámci předsednictví Evropské unie. Jedná 
se o akci H2 fórum 2022 – Příležitost k transformaci. Termín: 26. – 27. 9. 2022. Místo konání: UJEP. Formát: hybridní (cca 
200 osob prezenčně + další účastníci on-line). HSR-ÚK je pověřena vedením všech organizačních procesů. V současné 
chvíli probíhá příprava akce – řešení převzetí záštit, přislíbení příjezdu ministra průmyslu a obchodu a dalších zástupců 
ministerstev, ale také třeba Evropské komise, dalších uhelných regionů a partnerů z české i zahraniční úrovně.  
 
 
Usnesení: 8/P/22 Organizace fór a konferencí 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí informaci o připravované konferenci v rámci předsednictví ČR v Radě Evropské unie s názvem 
„H2 fórum 2022 – Příležitost k transformaci“ 

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

 
 

K BODU 7: Informace členských organizací / Informace z výborů, komisí, pracovních skupin a dalších 
platforem 
M. Andrt vznesl dotaz k připomínkování ze strany HSRLT aktualizace Strategie Ústeckého kraje ze strany HSRLT. G. 
Nekolová ujistila M. Andrta, že všechny připomínky byly předány sekretariátu pana hejtmana. Bude zjištěn stav míry 
zohlednění těchto připomínek a předána zpětná informace HSRLT. 
H. Veverková informovala, že byla účastna jednání Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje, kde byly 
diskutovány: 

- Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 
až 2025 – více viz: https://www.kr-ustecky.cz/program-pro-rozvoj-ekologicke-vychovy-vzdelavani-a-osvety-evvo-
na-uzemi-usteckeho-kraje-na-obdobi-let-2022-az-2025/d-1763359; 

- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 – více viz: https://www.kr-
ustecky.cz/program-pro-rozvoj-eko-agro-oblasti-v-usteckem-kraji-na-obdobi-let-2022-az-2025/d-
1763353/p1=275719. 

P. Teplý, SPČR, přislíbil, že bude informovat prostřednictvím sekretariátu HSR-ÚK, o akcích realizovaných z úrovně SPČR. 
G. Nekolová poděkovala za tuto součinnost.  
G. Nekolová dále uvedla, že bylo zahájeno 2. kolo jednání Tematických pracovních skupin OP ST. HSR-ÚK je začleněna 
do tří z nich: G. Nekolová v TPS – Obnova území, K. Tichý pak v TPS Energetika; a Trh práce. V té poslední zmíněné je 
připravován návrh materiálů „Transformační plán firmy“, což bude příloha, která bude vyžadována pravidly OP ST při 
podávání žádostí o dotaci na rekvalifikace, up-skilling, re-skilling pro zaměstnance firem. V případě zájmu členů o tuto 
problematiku budou dané informace zaslány.  
G. Nekolová informovala, že společně s MMR a MŽP je řešena definice pro podporu území dotčeného těžbou a navazujícím 
průmyslem. Definice jako taková byla již schválena, nyní je třeba daná území zanést do map. Upozornila J. Molka, že SD 

https://www.kr-ustecky.cz/program-pro-rozvoj-ekologicke-vychovy-vzdelavani-a-osvety-evvo-na-uzemi-usteckeho-kraje-na-obdobi-let-2022-az-2025/d-1763359
https://www.kr-ustecky.cz/program-pro-rozvoj-ekologicke-vychovy-vzdelavani-a-osvety-evvo-na-uzemi-usteckeho-kraje-na-obdobi-let-2022-az-2025/d-1763359
https://www.kr-ustecky.cz/program-pro-rozvoj-eko-agro-oblasti-v-usteckem-kraji-na-obdobi-let-2022-az-2025/d-1763353/p1=275719
https://www.kr-ustecky.cz/program-pro-rozvoj-eko-agro-oblasti-v-usteckem-kraji-na-obdobi-let-2022-az-2025/d-1763353/p1=275719
https://www.kr-ustecky.cz/program-pro-rozvoj-eko-agro-oblasti-v-usteckem-kraji-na-obdobi-let-2022-az-2025/d-1763353/p1=275719
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a.s. budou kontaktováni se žádostí o souhlas s poskytnutím dat. Bude-li zájem ze strany SD a.s. je HSR-ÚK připravena 
k podpoře a konzultaci.  
 
Usnesení: 9/P/22 Informace členských organizací / Informace z výborů, komisí, pracovních skupin a dalších 
platforem 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí informace členských organizací / Informace z výborů, komisí, pracovních skupin a dalších 

platforem 

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

 
 
K BODU 8: Různé 
G. Nekolová uvedla, že komunikuje s kanceláří ministra pro místní rozvoj, který projevil zájem, aby mu byly zasílány všechny 
pozvánky a výstupy na akce realizované z úrovně HSR-ÚK. V návaznosti na tento požadavek byla domluvena společná 
schůzka, kde bude panu ministrovi přiblížena činnost tripartity, odborných platforem, tematicky příslušných priorit atd. 
Následně budou členové Předsednictva informováni o výstupu tohoto jednání. 
 

Závěr 
G. Nekolová na závěr poděkovala za účast na dnešním jednání a následně ukončila jednání. 
 
Zapsala: Edita Kovaříková, 28. 3. 2022 v Mostě 
Ověřili: Bc. Gabriela Nekolová, 28. 3. 2022 v Mostě 
 


