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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 

 

 U S N E S E N Í 
 ze 111. řádného jednání 

Předsednictva 

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z. s. 
 

dne 16. 6. 2022 od 14:00 
 

Hlasování Per Rollam ke 111. jednání Předsednictva HSR-ÚK bylo realizováno ve dnech 23. 6. 2022 – 30. 6. 2022 na 
základě jednání Předsednictva on-line formou dne 16. 6. 2022 prostřednictvím nástroje MS Teams. Nedílnou součástí jsou 
přílohy P1 – P4. 
 
Zahájení a úvodní slovo 
Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 
 

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

 

2. Kooptace zástupců Ústeckého kraje        
předkládá G. Nekolová, předsedkyně 

 
3. Aktuální vývoj v procesu transformace, příprava tematických výzev    

předkládá A. Langhammerová, regionální konzultantka  pro Ústecký kraj, Oddělení RE:START, MMR;  G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK 

 
4. Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje (budoucí fungování)     

předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
 

5. Problematika bytové politiky         

Předkládá A. Herzán, předseda HSRCH 
 

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

7. Různé 
  

 
Závěr (předpoklad 15:30) 

 

 
ZAHÁJENÍ 
 

Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolová a přivítala všechny účastníky zúčastněné prezenčně v prostorách 
HSR-ÚK i připojené on-line přes komunikační kanál MS Teams, viz prezenční listina uložená v sekretariátu HSR-ÚK. 
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 u programu nebyla vznesena žádná připomínka. Program byl schválen v takto předloženém znění.  
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K BODU 1: Kontrola plnění usnesení Předsednictva a Sněmu 

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

 

Předsednictvo 
 
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. 9. 5. pak byla zaslána urgence, na kterou přišla odpověď dne 8. 6. 2022 ve 
znění, že je hledán termín pro setkání pana ministra se zástupci 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. 

Dne 19. 4. 2022  byly odeslány dopisy vztahující se k tomuto usnesení. Dne 29. 4. byla doručena odpověď z MPO, 5. 5. byla z MŽP a  17. 5. z MMR. 
Dne 9. 6. byla přijata odpověď od předsedy vlády. Všechny obdržené odpovědi z rezortů i od předsedy vlády budou členům HSR-ÚK rozeslány. 
 

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. 
 
 

Úkol bez usnesení: Společný apel krajských tripartit uhelných regionů na centrální orgány ve věci urychleného řešení 
energetiky a surovinové politiky 
Připraveno oslovení všech krajů a tripartit uhelných regionů, se kterými byla s nimi zahájena komunikace. Momentálně čekáme na zpětnou vazbu 
z Karlovarského a Moravskoslezského kraje.  

 
 

 
 

 

Usnesení: 16/P/22 Kontrola plnění usnesení 
Předsednictvo HSR-ÚK  
 

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

Hlasování:  17   pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
K BODU 2: Kooptace zástupců Ústeckého kraje 
G. Nekolová informovala přítomné, že Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. 011/45R/2022 odvolala stávajícího 
zástupce Ústeckého kraje L. Trojnu z orgánů HSR-ÚK. Následně do orgánů HSR-ÚK delegovala A. Kalasovou, v případě 
její nepřítomnosti J. Jelínka. Více viz Příloha č. 1. 
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Usnesení: 17/P/22 Aktuální vývoj v procesu transformace, příprava tematických výzev 
Předsednictvo HSR-ÚK  

I. bere na vědomí informace o odvolání zástupce Ústeckého kraje L. Trojny z orgánů HSR-ÚK 

II. bere na vědomí informace o schválení třetího zástupce za Ústecký kraj do orgánů HSR-ÚK dle Usnesení 

Rady Ústeckého kraje č. 011/45R/2022, 

III. kooptuje do jednotlivých orgánů HSR-ÚK: 

- do Sněmu 

o Mgr. Andreu Kalasovou, vedoucí oddělení vnějších vztahů a protokolu, 

o v případě nepřítomnosti Bc. Jana Jelínka, vedoucího odboru informatiky a organizačních věcí 

- do Předsednictva 

o Mgr. Andreu Kalasovou, vedoucí oddělení vnějších vztahů a protokolu, 

o v případě nepřítomnosti Bc. Jana Jelínka, vedoucího odboru informatiky a organizačních věcí 

- do Výkonného výboru 

o Mgr. Andreu Kalasovou, vedoucí oddělení vnějších vztahů a protokolu, 

o v případě nepřítomnosti Bc. Jana Jelínka, vedoucího odboru informatiky a organizačních věcí 

Hlasování:  17   pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 3: Aktuální vývoj v procesu transformace, příprava tematických výzev 
G. Nekolová navázala na bod Kontrola plnění usnesení a doplnila, že na odeslané dopisy na předsedu vlády a další 
ministerstva, byly obdrženy odpovědi, které byly vyjma reakce MMR poněkud neurčité. MMR na žádost HSR-ÚK svolává 
Pracovní skupinu 3 Uhelné komise ČR v termínu 27. 6. 2022. Zástupci HSR-ÚK se ji samozřejmě zúčastní a přednesou 
potřeby našeho regionu. Z důvodu neurčitosti výše zmíněných odpovědí a v návaznosti na úkol z minulého jednání 
Předsednictva HSR-ÚK zahájila G. Nekolová komunikace s tripartitami Moravskoslezského a Karlovarského kraje a po 
vzájemné dohodě všech tří regionů byl odeslán apel na předsedu vlády k řešení rizik stávající energetické situace 
podepsaný všemi třemi hejtmany a předsedy tripartit uhelných regionů. Znění dopisu viz Příloha č. 2. 
A. Langhammerová, regionální konzultantka odd. RE:START, MMR, seznámila přítomné s informacemi k tématu 
RE:START - tedy Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Jeho 
východiskem je Strategický rámec, který byl v roce 2020 aktualizován a dosud je naplňován 4 Akčními plány. Do strukturálně 
postižených regionů přišlo od roku 2017 až dosud více než 9,6 mld. Kč, z toho do Ústeckého kraje bylo poskytnuto 3,2 mld. 
Kč. Akční plány AP1 – AP4 zahrnují 106 opatření, z nichž se již podařilo splnit na 36 % (tj. 51 opatření). Bohužel některá 
opatření se zatím nedaří splnit. A. Langhammerová se zmínila také o spolupráci s rezorty a organizacemi vyhlašujícími 
veřejné soutěže (např. TAČR), se kterými je nadále vyjednáváno zvýhodnění podpory pro naše kraje. MMR 20. 6. 2022 
vyhlásí výzvu na Demolice v sociálně vyloučených lokalitách (pro naše kraje navýšení max. výše podpory z 5 na 10 mil. 
Kč), 1. 8. 2022 pak výzvu na Brownfieldy pro nepodnikatelské využití s alokací 200 mil. Kč pro ÚK, KVK a MSK. TAČR po 
jednáních s RE:STARTem ve veřejných soutěžích garantuje specifickou alokaci pro uhelné regiony, což významně podpoří 
vědu a výzkum i v ÚK. V letošním roce podle harmonogramu probíhá zpracování aktualizace Akčního plánu 5. V březnu se 
konalo společné jednání RSK s tripartitou. V dubnu probíhaly semináře, workshopy. Průběžný sběr dat probíhá přes 
Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který je otevřen pro všechny subjekty s digitální identitou: 
www.projektovezamery.cz, náměty na aktualizaci akčního plánu lze zasílat i na RSK ÚK či přímo na odd. RE:START. 
Aktualizace Akčního plánu 5 bude předložena vládě ČR nejpozději 31. 10. 2022. A. Langhammerová dále hovořila  o 
připravovaných tematických výzvách a  zastřešujících  projektech v rámci OP ST, které v současné době připravuje Ústecký 
kraj ve spolupráci s MŽP (SFŽP). Zmínila i možnost využít finanční nástroje od Národní a rozvojové banky a EIB, které 
budou poskytovat zvýhodněné podmínky pro žadatele – předkladatele projektů. V závěru informovala, že aktuálně probíhá 
vypořádání připomínek EK k PSÚT a OP ST, kde nejvýznamnější je požadavek EK, aby v OP ST byl definován konkrétní 
termín odchodu ČR od těžby a využívání uhlí. G. Nekolová požádala A. Langhammerovou o průběžné informování o vývoji 
vypořádání připomínek a schvalování OP ST. To bylo přislíbeno. G. Nekolová se dále dotázala k návrhu Tematické výzvy 
a Zastřešujícího projektu na oblast průmyslového dědictví projednávané v rámci PS RSK Cestovní ruch + Infrastruktura, 
která byla realizována v úterý 14. 6. 2022. Vyjádřila znepokojení, že není připravována Tematická výzva pro oblast obnovy 
území (revitalizace, resocializace), neboť to je tzv. bílé místo, které není možné podpořit z jiných operačních programů. 
Tyto připomínky a podnět byly na PS komunikovány a budou zaslány také písemně. M. Andrt, jež se této PS zúčastnil, 
potvrdil, že je třeba zaslat připomínky a uvedl, že je ještě prostor pro diskuzi. G. Nekolová uvedla, že RSK+, kde budou 
tematické výzvy OP ST a další témata transformace regionu diskutována, bude realizována 29. 6. 2022. HSR-ÚK zde má 

http://www.projektovezamery.cz/
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zastoupení v počtu 5 členů. Požádala Výkonný výbor, aby se před jednáním RSK+ sešel a prodiskutoval podklady (po jejich 
obdržení) a domluvil se na společném postupu a argumentaci za HSR-ÚK. Dále dodala, že proběhla také PS RSK 
Energetika, kde byla řešena Tematická výzva pro OP ST v oblasti podpory vodíkové ekonomiky, jež vytvořila HSR-ÚK 
s využitím vstupů z Vodíkové platformy Ústeckého kraje. L. Mejstříková informovala, že problematika energetiky byla řešena 
taktéž na Asociaci krajů a uvedla, že je důležité vyvinout systematický tlak na vládu. Ocenila aktivitu HSR-ÚK v této oblasti. 
 
Usnesení: 18/P/22 Aktuální vývoj v procesu transformace, příprava tematických výzev 
Předsednictvo HSR-ÚK  

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

 
Hlasování:  17   pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 4: Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje (budoucí fungování) 
G. Nekolová okomentovala návrh budoucího fungování Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje z pohledu HSR-ÚK, viz 
Příloha č. 3. Ten vznikl z popudu Ústeckého kraje, který prostřednictví D. Karasové vznesl požadavek, aby ostatní členové 
Paktu projednali ve svých orgánech další činnost Paktu v případě, že se Ústecký kraj vzdá záštity nad Paktem. G. Nekolová 
uvedla, že záleží na rozhodnutí členů Předsednictva. V. Vozka komunikoval názor HSRM, že nerozumí, proč Ústecký kraj 
nechce nadále zaštiťovat PZ ÚK, neboť je to ten subjekt, který má kompetence a možnosti ovlivňovat zaměstnanost v kraji. 
Doporučil, aby PZ ÚK zůstal i nadále v gesci ÚK. G. Nekolová uvedla, že není nutné na tomto jednání vybrat jednu z variant 
dalšího působení paktu, varianty uvedené v příloze mohou být podkladem pro další jednání s vedením Ústeckého kraje a 
je možné nadále o nich diskutovat. Doplnila, že na jednání PZ ÚK (22. 6. 2022) bude dále jednat, o důvodech a možných 
způsobech realizace PZ ÚK. Ještě uvedla, že je nutné se taktéž připravit na variantu, že pokud se nenajde subjekt, jenž by 
PZ ÚK převzal, je možné, že PZ ÚK v Ústeckém kraji zanikne. L. Mejstříková informovala, že tuto situaci ještě probere 
s panem hejtmanem. 
 
 
Usnesení: 19/P/22 Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje 
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. bere na vědomí informaci o Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje a možných variantách budoucího 

fungování 

II. ukládá G. Nekolové, aby prodiskutovala s předsedkyní Paktu zaměstnanosti ÚK a s vedením krajské 

samosprávy důvody přesunu Paktu na jiný subjekt a další možnosti jeho fungování. 

Hlasování:  17   pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 
K BODU 5: Problematika bytové politiky 
I. Košanová okomentovala na základě Přílohy č. 4 podnět HSRCH k problematice bytové politiky. R. Vonka uvedl, že tomuto 
tématu by se měl věnovat spíše Svaz měst a obcí, nicméně souhlasil, že je možné vyvinout společný tlak na MMR a další 
centrální orgány. G. Nekolová požádala A. Langhammerovou, aby zjistila informace z MMR. Ta doplnila, že že téma bylo 
řešeno již na jednání Svazku obcí Chomutovska a tudíž A. Langhammerová již o vyjádření z příslušného odboru MMR 
požádala a bude jej HSR-ÚK komunikovat. G. Nekolová poděkovala a informovala, že na základě charakteru informací 
z MMR se následně spojí se Svazem měst a obcí a domluví na spolupráci v této věci. 
 
Usnesení: 20/P/22 Problematika bytové politiky 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. bere na vědomí podnět HSRCH k tématu bytové politiky  

 
Hlasování:  17   pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 
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K BODU 6: Informace členských organizací / Informace z výborů, komisí, pracovních skupin a dalších 
platforem 
P. Teplý, SP ČR, informoval o připravované konferenci zaměřenou na tématiku virtuálních hrozeb, jež bude realizována 
26. 7.  2022. Po obdržení pozvánky ji sekretariát HSR-ÚK rozešle členům Předsednictva. 
Doplnění písemně, neboť z důvodu technických problémů nebyl J. Aster slyšet: informoval, že se 15. 6. 2022 zúčastnil 
Státního fondu dopravní infrastruktury v Praze jako člen hodnotící komise schválení financování cyklostezek v ČR ve výši 
1,6 mld. Kč. Z 99 projektů byl pouze jeden z Ústeckého kraje (na Chomutovsku) a 1 z Karlovarského kraje. Což je škoda. 
 
Usnesení: 21/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:  17   pro    0 proti   1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno 

 
 
 
K BODU 8: Různé 
L. Mejstříková ústně komunikovala M. Andrtovi vypořádání připomínek HSRLT k Programu rozvoje Ústeckého kraje. 
Přislíbila zaslání písemně. Sekretariát HSR-ÚK informaci předal, nicméně vypořádání není kompletní. Probíhá další 
komunikace s Odborem regionálního rozvoje ÚK. 
L. Forman uvedl, že po 4 letech apelování na MPSV a členy vlády obdržel informaci, že se vláda bude zabývat spravedlivými 
příplatky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Poděkoval za spolupráci a pomoc HSR-ÚK v této věci. 
 

Závěr 
G. Nekolová všem poděkovala za účast, popřála krásné léto a ukončila jednání.  
 
Zapsala: Edita Kovaříková, 16. 6. 2022 v Mostě 
Ověřili: Bc. Gabriela Nekolová, 16. 6. 2022 v Mostě 
 
 
 


