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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 

 

 U S N E S E N Í 
 ze 110. řádného jednání 

Předsednictva 

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s. 
 

dne 27. 4. 2022 od 14:00  
 

Přítomni: dle prezenční listiny (originál, včetně plných mocí, uložen na sekretariátu HSR-ÚK) 
 
 
PROGRAM:  
 

Zahájení a úvodní slovo 
Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

1. Kontrola plnění usnesení Předsednictva      Příloha č. 1  
předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK 

 

2. Volba místopředsedy HSR-ÚK        Příloha č. 2  
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 

 
3. Vývoj hospodaření HSR-ÚK za 1. čtvrtletí 2022      Příloha č. 3 

předkládá M. Fraško, předseda Finanční komise HSR-ÚK 

 
4. Aktuální vývoj v procesu transformace regionu  

předkládá A. Langhammerová, regionální konzultantka Oddělení Strategie RE:START, MMR; I. Tomešová, vedoucí Odboru 
podpory podnikání, inovací a transformace, KÚ ÚK 
 

5. Informace z jednání s ministrem pro místní rozvoj 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

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

7. Různé 
 

 
ZAHÁJENÍ 
 

Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolová a přivítala všechny účastníky, viz prezenční listina. Poděkovala za 
možnost využití  reprezentativních prostor hlavního zasedacího sálu KÚ ÚK. Konstatovala, že na jednání je přítomno 15 
členů Předsednictva a další 7 delegátů s plnými mocemi, zastoupeny jsou všechny tripartitní složky a Předsednictvo je 
usnášeníschopné. Přivítala také všechny hosty. J. Schiller ocenil možnost osobního setkání a pochválil dlouhodobou 
existenci a činnost HSR-ÚK.    
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Následně přítomní schválili program navržený Výkonným výborem a G. Nekolová zahájila projednávání jednotlivých bodů. 
 
 
 
 
 

K BODU 1: Kontrola plnění usnesení Předsednictva a Sněmu 

E. Kovaříková informovala účastníky o plnění jednotlivých usnesení na úrovni Předsednictva a Sněmu, viz níže. Z důvodu 
zařazení stálého bodu Informace členských organizací / Informace z výborů, komisí, pracovních skupin a dalších platforem 
na jednání Předsednictva, a tedy průběžného plnění usnesení 31/P/21 bylo doporučeno jeho vyjmutí ze sledování v kontrole 
plnění usnesení. Proti tomuto návrhu nebyla vznesena žádná námitka. 
 

 
Předsednictvo 
 
Usnesení: 31/P/21 Informace členských organizací / Informace z výborů, komisí, pracovních skupin a dalších platforem 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí zařazení tohoto bodu jako stálého bodu pro jednání Předsednictva 
II. 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: 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. 

Dne 24. 3. 2022 byl odeslán dopis panu ministrovi práce a sociálních věcí. 
 
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. 

Dne 19. 4. 2022  byly odeslány dopisy vztahující se k tomuto usnesení. 
 
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 

Návrh možného fungování Paktu zaměstnanosti ÚK bude předložen na červnovém jednání Předsednictva HSR-ÚK. 
 
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 

Volba místopředsedy HSR-ÚK proběhne na 110. jednání Předsednictva HSR-ÚK dne 27. 4. 2022.  
 

 

 
 

 
Usnesení: 10/P/22 Kontrola plnění usnesení 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

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

II. schvaluje vyřazení usnesení 3/P/21 ze sledování v kontrole plnění usnesení 

Hlasování:  22   pro    0 proti   0 zdržel se   
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Usnesení bylo schváleno 

 

 
K BODU 2: Volba místopředsedy HSR-ÚK 
G. Nekolová uvedla tento bod informací, že funkci místopředsedy v posledních 5 letech  zastával R. Vonka  a poděkovala 
mu tímto za součinnost a výbornou spolupráci. Dále konstatovala, že sekretariát HSR-ÚK řádně a v termínu obdržel dvě 
nominace na funkci předsedy, a to na R. Vonku, předsedu HSRÚ, a A. Herzána, předsedu HSRCH. Výkonný výbor na 
svém zasedání doporučil realizovat tajnou volbu. Toto bylo následně schváleno 19 hlasy členů Předsednictva. Dále bylo 
schváleno složení volební komise a skrutátor. M. Andrt, předseda volební komise seznámil účastníky s procesem volby. 
Oba kandidáti využili právo na svou prezentaci v prodlouženém čase až 5 minut. Představili se a poděkovali za své 
nominace. Následně byly rozdány volební lístky a provedena volba s výsledkem nadpoloviční většiny hlasů ve prospěch R. 
Vonky, více viz P1_volebni_protokol_volba_místopředsedy_2022. G. Nekolová poblahopřála znovuzvolenému R. Vonkovi, 
ten poděkoval jak za gratulaci, tak A. Herzánovi za účast ve volbách a dodal, že se těší na společnou spolupráci. A. Herzán 
taktéž R. Vonkovi poblahopřál k vítězství a budoucí spolupráci kvitoval.  
 
Usnesení: 11/P/22 Volba místopředsedy HSR-ÚK 

Předsednictvo HSR-ÚK  
I. bylo seznámeno s kandidátní listinou a volebním řádem – viz přílohy 

II. rozhodlo o provedení voleb tajným hlasováním (Hlasování:   pro  19,    proti   0    zdržel se  3, Usnesení bylo 

schváleno) 

III. zvolilo volební komisi ve složení: 

M. Andrt – předseda volební komise 
H. Veverková – člen volební komise 
E. Kovaříková – člen volební komise 

IV. zvolilo skrutátora: E. Kovaříkovou 

V. provedlo volbu místopředsedy HSR-ÚK. Tajnou volbou byl místopředsedou HSR-ÚK zvolen R. 

Vonka. Funkční období místopředsedy je pětileté a začíná dnem 28. 4. 2022. 

 
Hlasování:      22   pro    0   proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
K BODU 3: Vývoj hospodaření HSR-ÚK za 1. čtvrtletí 2022 
E. Kovaříková stručně okomentovala stav hospodaření v běžné i doprovodné činnosti k datu 31. 3. 2022. Doplnila, že 
v rámci doprovodné činnosti je aktuálně realizován projekt zaměřený na rozvoj VaV v oblasti vodíkového hospodaření 
dotovaný z programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje. Do konce měsíce května bude odevzdána závěrečná zpráva a 
následně bude zúčtována dotace. Dále HSR-ÚK jako servisní organizace bude na základě zakázky ÚK spolu s dalšími 
regionálními stakeholdery zajišťovat mezinárodní konferenci „H2 fórum 2022 – příležitost pro transformaci“ pořádanou 
Ústeckým krajem. G. Nekolová připomněla, že jsou také podány dva mezinárodní projekty, kde HSR-ÚK figuruje v roli 
partnera. V současné chvíli probíhá proces hodnocení. Také poděkovala za včasné uhrazování členských příspěvků.  
 
 
Usnesení: 12/P/22 Vývoj hospodaření HSR-ÚK za 1. čtvrtletí 2022 
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření HSR-ÚK v běžné i doprovodné činnosti ke dni 

31. 3. 2022, viz přílohy P2_HSR_čerpání_běžná_činnost_2022_03_31 a P3_HSR_čerpání 

doprovodná_činnost_2022_03_31 

 
Hlasování: 22    pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 

K BODU 4: Aktuální vývoj v procesu transformace regionu 
J. Schiller zahájil tento bod informací, že v uplynulých dvou dnech byla v Karlovarském a Ústeckém kraji realizována 
návštěva zástupců Evropské komise, jejímž účelem bylo ukázat připravenost těchto území na čerpání z Fondu spravedlivé 
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transformace a dalších nástrojů a zdůvodnit specifické potřeby kraje a způsob jejich řešení. Evropské komisi byly 
představeny vybrané strategické projekty. Dále pozitivně zhodnotil aktivity směřující k rozvoji vodíkového hospodářství 
v Ústeckém kraji. Zmínil potřebu řešení problematiky lithia coby strategické suroviny a informoval o podpisu memoranda 
mezi Ústeckým krajem a společnostmi ČEZ a Geomet, více informací zde. Doplnil, že v kontextu těžby a využití lithia byla 
zahájena také aktualizace zásad územního rozvoje. Stručně okomentoval také situaci spojenou s problematickou skládkou 
provozovanou společností Celio na Mostecku. Ubezpečil, že situace je aktuálně stabilizovaná, bezprostřední riziko nehrozí, 
probíhá vyšetřování a jednání na úrovni příslušných úřadů na zajištění likvidace nebezpečného odpadu. 
A. Langhammerová informovala, že u Plánu spravedlivé územní transformace a OP Spravedlivá transformace probíhá 
formální dialog s EK, do cca 14 dnů by měla být zaslána zpětná vazba. Přítomné seznámila o zahájení sběru dat pro 
aktualizaci Akčního plánu strategie RE:START (AP5). Cílem je zaměřit se na aktuální problematiku v regionech nikoliv na 
plošný sběr velkého množství nových opatření. Požádala o revizi stávajících opatření a zaslání podnětů pro ověření 
absorpční kapacity a tvorbu opatření prioritně přes sekretariát HSR-ÚK. Další možnosti zaslání podnětů jsou přes 
Integrovaný systém projektových záměrů (ISPZ), či napřímo na pracovníky RE:START či RSK ÚK. Dále sdělila, že dne 
12. 5. bude realizován diskusní workshop k aktualizaci AP (online). Následně zmínila také IROP Tour, která proběhne 
v těchto termínech: 2. 5. Děčín, 5. 5. Most, 10. 5. Chomutov, 13. 5. Ústí nad Labem. Na závěr doplnila, že  26. 5. bude 
pořádán seminář pořádaný RSK ÚK k ISPZ. Další informace viz P4_Strategie_RESTART.  
G. Nekolová potvrdila, že členové HSR-ÚK mohou předkládat připomínky a návrhy ke Strategii RE:START přes sekretariát 
HSR-ÚK a doplnila, že v rámci posledního RSK+ bylo přijato usnesení s apelem na MMR, aby zajistilo, aby na všech řídících 
orgánech zástupci všech dotčených ministerstev a operačních programů informovali, jak naplňují úkoly dané unesením 
vlády ke Strategii RE:START. 
I. Tomešová informovala, že příprava Ústeckého kraje na čerpání z OP Spravedlivá transformace probíhá velmi intenzivně. 
Okomentovala situaci spojenou s přípravou strategických projektů, kde vyzdvihla, že podání žádosti o dotaci u většiny 
strategických projektů bude ve 4. čtvrtletí tohoto roku. Dopravní podnik města Ústí nad Labem plánuje zahájit realizaci 
projektu dokonce již v měsíci září. Ústecký kraj se dále věnuje přípravě tematických výzev, ověřování absorpční kapacity 
pro jednotlivé oblasti, a to i ve spolupráci s odbornými platformami, např. Paktem zaměstnanosti, HSR-ÚK, Platformou 
průmyslníků atd. Připravovány jsou také zastřešující projekty, které jsou obdobou grantových schémat, kde Ústecký kraj 
bude příjemcem finančních prostředků a prostřednictvím svých dotačních programů je bude dále rozdělovat žadatelům na 
malé projekty od 50 tisíc Kč do 5 milionů Kč. Aktuálně je rozpracován návrh 5 oblastí zastřešujících projektů (podpora 
podnikání pro MSP, podpora přípravy projektů, podpora audiovizuální tvorby, kreativní vouchery, obnova území). Hovořila 
také o podpoře projektových žádostí pro malé obce do 5 tisíc obyvatel. Tato podpora je prozatím realizována z finančních 
prostředků Ústeckého kraje. Bude-li zájem, bude tento nástroj převeden pod OP Spravedlivá transformace. Dále zmínila 
připravované finanční nástroje Národní rozvojovou bankou. Informovala o sérii seminářů, které budou realizovány v každém 
okrese ve spolupráci s KHK ÚK, OHK a CI a které budou zaměřeny na mapování potřeb MSP. Na závěr svého vstupu 
uvedla, že všechny informace budou předloženy RSK+ v závěru měsíce června. Více informací na www.rskuk.cz.  
G. Nekolová doplnila, že HSR-ÚK se podílí na sběru podnětů z území a ověřování absorpční kapacity. Ve spolupráci 
s Platformou průmyslníků byl připomínkován návrh dokumentu „Plán transformace firmy“, který bude povinnou součástí 
projektové žádosti do OP ST s komponentou oblasti zaměstnanosti. Dále se HSR-ÚK jako člen Paktu zaměstnanosti ÚK 
podílí na přípravě podkladů pro Tematickou výzvu pro oblast zaměstnanosti.  
 
 
Usnesení: 13/P/22 Aktuální vývoj v procesu transformace regionu 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí informaci o aktuálním vývoji v procesu transformace 
 
Hlasování: 22    pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 5: Informace z jednání s ministrem pro místní rozvoj 
G. Nekolová informovala, že dne 1. 4. bylo realizováno jednání s ministrem pro místní rozvoj. Byla s ním diskutována tato 
témata s následujícím výstupem: 

- představení Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje – pan ministr projevil zájem o aktivity HSR-ÚK, požádal o 
zasílání všech pozvánek a výstupů. Potvrdil také svou možnou účast na jednání Sněmu HSR-ÚK, nebo tematicky 
zaměřené jednání Předsednictva;  

- Strategie RE:START - diskuze s panem ministrem, jak zlepšit situaci s faktickým naplňováním Strategie RE:START, 
kdy některé rezorty a jimi řízené operační programy nebo národní dotační tituly úkoly plynoucí z usnesení vlády 
nenaplňují. HSR-ÚK žádá o podporu nejen na základě toho, že MMR má v gesci Oddělení Strategie RE:START ve, 

https://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-cez-a-geomet-podepsaly-memorandum-tykajici-se-podpory-vyroby-lithia-a-vystavby-tovarny-na-bateriove-clanky-pro-elektromobily/d-1766426
http://www.rskuk.cz/
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ale také je Národním orgánem pro koordinaci a je tedy centrálním metodickým a koordinačním subjektem pro 
implementaci programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie. 

- Spravedlivá transformace – pan ministr potvrdil význam procesu transformace uhelných regionů. Spolu s přítomným 
poradcem L. Steinerem se pozastavili nad významem strategických projektů. G. Nekolová zdůraznila jejich význam 
jako jediného nástroje schopného financovat komplexní velké projekty vyžadující vícezdrojové financování. Pan 
ministr potvrdil nutnost zajištění mechanismu vícezdrojového financování a informoval o své snaze  zajistit takový 
mechanismus i pro další typy projektů.  

- Energetika – G. Nekolová seznámila pana ministra s usnesením HSR-ÚK č. 4/P/22 a vysvětlila, proč tripartita 
apeluje  na obnovení činnost Uhelné komise ČR a svolání také Pracovní skupiny 3 Uhelné komise ČR pro sociální 
a ekonomické dopady, aby v jejím rámci mohly být projednány důsledky změn vyvolaných současnou situací 
spojenou s ruskou agresí na Ukrajině. 

- Post-těžební lokality – obnova území po těžbě - diskuze s panem ministrem o tom, že Ústecký kraj vnímá projekty 
na využití post-těžební lokalit jako tzv. bílá místa, která není možné financovat z běžných dotačních programů a je 
potřeba pro ně najít adekvátní řešení a podporu. 2 strategické projekty pro OP ST z ÚK jsou zaměřeny na tato území, 
Na příkladu budoucího využití hydrických rekultivací byl tento problém prezentován. Ministr pro místní rozvoj přijal 
argument potřebnosti komplexního integrovaného řešení a vícezdrojového financování. 

- Specifické brownfieldy – jako příklad bylo uvedeno Východní nádraží v Děčíně a Terezín – pan ministr potvrdil 
potřebnost nástroje, který umožní vícezdrojové financování pro projekty, které nelze realizovat ze standardních 
podpůrných nástrojů. Pan ministr přislíbil, že se bude této problematice věnovat. 

- Rozvoj horských a venkovských oblastí – G. Nekolová k záměru vyhlášení celých Krušných hor jako CHKO požádala 
pana ministra,  aby byla vedena diskuze s dotčenými subjekty, mezi něž patří také horské obce, jež se obávají 
omezení svého rozvoje. 

G. Nekolová dále uvedla, že pan ministr předběžně potvrdil svou účast na konferenci „H2 fórum 2022 – příležitost pro 
transformaci“.  
 
 
Návrh usnesení: 14/P/22 Informace z jednání s ministrem pro místní rozvoj 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí informaci z jednání s ministrem pro místní rozvoj 

Hlasování:  22     pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 

K BODU 6: Informace členských organizací / Informace z výborů, komisí, pracovních skupin a dalších 
platforem 
M. Andrt se dotázal vedení kraje, zdali byly zohledněny připomínky HSRLT v rámci aktualizace Strategie rozvoje Ústeckého 
kraje. J. Schiller přislíbil, že situaci pověří a zašle zpětnou vazbu. M. Andrt dále informoval o schváleném usnesení HSRLT, 
které navazuje i na usnesení HSR-ÚK č. 4/P/22. A požádal, aby i další členové HSR-ÚK se případně k tomu apelu na 

Usnesení z rozšířeného jednání Předsednictva HSR-LT 
 

Litoměřice, 12. dubna 2022 
 
Hospodářská a sociální rada Litoměřicka upozorňuje na prohlubující se problémy v ekonomice České republiky 
a apeluje na Vládu ČR i na Ústecký kraj, aby přijali vůči tomu neprodleně zásadní opatření – zvláště pak: 

a) aktualizovat surovinovou politiku s cílem přípravy a otevření nových ložisek tuzemských surovin, zejm. 
pro účely stavebnictví; 

b) podpořit produkční funkci zemědělství za účelem posílení národní soběstačnosti v produkci základních 
potravin; 

c) předefinovat Státní energetickou koncepci ČR tak, aby se v maximální možné míře využívaly tuzemské 
zdroje a zároveň se tak omezila závislost na energetických zdrojích ze zahraničí; 

d) zamezit devalvaci mezd a významnému snížení životní úrovně pracujících tak, aby nebyl narušen 
sociální smír. 

 

Hospodářská a sociální rada Litoměřicka zároveň konstatuje, že stávající systém emisních povolenek je 
naprosto nefunkční a rozhodně neplní svou původně zamýšlenou roli, tudíž by měl být významně modifikován 

nebo zcela zrušen. 
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centrální orgány připojili a byl vyvíjen společný tlak k řešení nastalé situace. J. Schiller potvrdil, že Ústecký kraj intenzivně 
vysílá signály vládě ČR se žádostí o urychlené řešení nastalých problémů.  
P. Teplý, SP ČR, informoval o připravovaném semináři na téma „Emisní obchodování (EU ETS)“, který bude realizován 
3. 5. 2022 (pozn. pozvánka byla všem členům rozeslána sekretariátem HSR-ÚK dne 28. 4. 2022). 
H. Veverková vznesla dotaz, zdali HSR-ÚK již obdržela odpověď od ministra práce a sociálních věcí, jemuž byla adresována 
žádost o setkání s HSR-ÚK především k problematice veřejně prospěšných prací. G. Nekolová odvětila, že z MPSV 
prozatím nebyla zaslána zpětná vazba.  
 

 
Usnesení: 15/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:   22  pro    0 proti   0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 8: Různé 
D. Kadečka, RHSD ČR, informoval o plenárních jednáních RHSD ČR, na kterých jsou intenzivně diskutována témata týkající 
se Green Dealu, Státní energetické koncepce, surovinové politiky, uprchlické situace atd. Dále uvedl, že setkání 
s regionálními tripartitami je plánováno na začátek roku 2023. Doplnil, že byla velmi aktivizována krajská tripartita 
Královéhradeckého kraje.  
V. Štochl, ČD, sdělil, že České dráhy velmi podporují rozvoj vodíkové ekonomiky v Ústeckém kraji a informoval, že  25. 5. 
bude v Ústeckém kraji prezentován vodíkový vlak – v dopoledních hodinách pro pozvané a odpoledne pro veřejnost.  
P. Lenc navázal na předchozí bod a apeloval, aby byl vyvíjen tlak na vládu a ministerstva, aby urychleně reagovali na 
nastalou situaci v energetice, neboť dopady nedostatku energie budou naprosto zásadní. J. Schiller s ním souhlasil a 
podpořil toto stanovisko. Z Linhart doplnil, že dopady postihnou celou ČR, ale uhelné regiony o to markantněji. Potřebu 
intenzivního tlaku zdůraznila i starostka města Bíliny Z. Schwarz Bařtipánová. G. Nekolová uvedla, že  vnímá tento podnět 
na společný apel na centrální orgány.  Dodala, že se po dohodě s panem hejtmanem spojí s tripartitami MSK a KVK, aby 
se uhelné kraje sjednotili v postupu a pokud ani tento společný tlak nepomůže, bude tripartita jednat o dalších možnostech.   
 

Závěr 
G. Nekolová na závěr poděkovala za osobní setkání členů a hostů. Doplnila, že pro další jednání bude (bude-li to jen trochu 
možné) zachována hybridní forma účasti (osobně i on-line) a budou realizována opět výjezdní zasedání v jednotlivých 
okresech. Následně ukončila jednání.   
 
 
Zapsala: Edita Kovaříková, 27. 4. 2022 v Ústí nad Labem 
Ověřili: Bc. Gabriela Nekolová, 27. 4. 2022 v Ústí nad Labem 
 


