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Usnesení jednání Sněmu HSR-ÚK březen 2020 

Hlasování Per Rollam k jednání Sněmu HSR-ÚK bylo realizováno formou z důvodu opatření spojených 
s koronavirovou pandemií ve dnech 30. 3. 2020 – 6. 4. 2020 na základě podkladů zaslaných dne 20. 3. 2020. Tyto 
podklady jsou nedílnou součástí usnesení, viz přílohy P1 – P12. Hlasování Per Rollam se zúčastnilo 25 členů 
Sněmu HSR-ÚK. Složení hlasujících bylo tripartitní. Sněm byl tedy usnášeníschopný. 
 
 
K BODU 1: Kontrola plnění Usnesení 
V kontrole plnění Usnesení Sněmu je ve sledování jedno usnesení týkající se prohrábek. Nové informace k této 
problematice zaslal J. Aster. Viz přílohy P1_Prohrábky1, P2_Prohrabky2, P3_Prohrábky3, P4_Prohrábky4 tohoto 
usnesení. 
 
Usnesení: 1/S/20 Kontrola plnění Usnesení 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Sněmu a informace zaslané J. Asterem 

II. ukládá G. Nekolové, předsedkyni HSR-ÚK, aj. Asterovi, gestorovi pro dopravu HSR-ÚK, i nadále 

sledovat situaci týkající se prohrábek k udržení vodních toků 

Hlasování:   25 pro    0 proti       0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno       

 

K BODU 2: Žádost Asociace samostatných odborů o vstup do HSR-ÚK 
HSR-ÚK obdržela žádost od Asociace samostatných odborů (ASO) o vstup do HSR-ÚK. V uplynulých týdnech 
proběhlo jednání ASO s Regionální odborovou organizací ČMKOS, ze kterých vzešly dva návrhy postupu pro 
možné přistoupení ASO do HSR-ÚK: 

1. ASO se stane rovnou členem HSR-ÚK 
2. ASO v pozici stálého hosta po dobu 1 roku od schválení Sněmem HSR-ÚK a následně projednání 

členství 
Paní Ctiborová, zástupkyně ASO (předsedkyni Českého odborového svazu energetiků) zaslala dne 23.3.2020 
všem členům Sněmu HSR-ÚK doplňující informace k žádosti ASO o členství, kde uvádí, že obě výše uvedené 
varianty jsou pro ASO schůdné. Sekretariát neobdržel další připomínky. Předsedkyně HSR-ÚK proto navrhuje 
hlasovat o členství, nebude-li přijato, získá ASO pozici stálého hosta do příštího Sněmu. 
 
 
Usnesení: 2/S/20 Žádost Asociace samostatných odborů o vstup do HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. schvaluje vstup Asociace samostatných odborů do HSR-ÚK   

Hlasování:   19 pro    3 proti       3 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno                                                                                                                                                                                                         

 

 
K BODU 3: Informace z Uhelné komise ČR, ÚK  
G. Nekolová písemně informovala všechny členy Sněmu HSR-ÚK o Uhelné komisi ČR a ÚK. Uhelná komise ČR 
byla ustavena jako poradní orgán vlády ČR usnesením vlády č. 565 ze dne 30.7.2019 s cílem poskytnout vládě 
konsensuální výstupy s ohledem na budoucí využití hnědého uhlí v České republice včetně všech souvisejících 
aspektů. Komise má za úkol zpracovat 3 scénáře a doporučit vládě ČR termín ukončení spalování hnědého uhlí 
pro účely výroby elektřiny, a to ve variantách 2030 až 2035, dále 2035 až 2045 a 2045 až 2050. Vznik a činnost je 
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inspirována německou Komise pro růst, strukturální změny a zaměstnanost. Uhelné komisi ČR společně předsedají 
ministr průmyslu a obchodu a ministr životního prostředí, další složení a činnost upravuje statut schválený vládou. 
Nad rámec tohoto statutu byly ustaveny tři pracovní skupiny, které komisi poskytují odbornou podporu při 
identifikaci dopadů do energetického průmyslu, celkové ekonomiky ČR i regionů a do sociální oblasti. ápis ze 4. 
Jednání naleznete zde https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/ministerstvo/kalendar-akci-
vse/2020/1/zapis_4_UK_20200113_final.pdf. Vzhledem k opatřením proti koronaviru byla jednání samotné komise 
i jejích pracovních skupin v uplynulých dnech zrušena, zatím nebyla dořešena náhradní forma projednávání. Na 
problematiku transformace energetiky reagovala na přelomu roku také Evropská komise, která představila plán 
podpory s názvem Just transition mechanismu. Jeho princip je popsán v příloze P5_Just Transition 
Mechanism_info pro HSR-ÚK. S ohledem na stávající situaci je možné, že dojde ke změně postoje ČR vůči odklonu 
od uhlí i vůči využití fondů EU. Předsedkyně HSR-ÚK je zapojena do příslušných pracovních skupina v případě 
zásadního posunu v jednáních, bude informovat členskou základnu. 
 
Usnesení: 3/S/20 Informace z Uhelné komise ČR, ÚK  
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informace z Uhelné komise ČR, ÚK 

Hlasování:   25 pro    0 proti       0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno    

                                                                                                                                                                                                      

 
K BODU 4: Informace o hospodaření HSR-ÚK 
Čerpání v běžné i doprovodné činnosti za rok 2019 schválila Finanční komise. HSR-ÚK hospodaří s přebytkem ve 
výši 331.605,68 Kč (v běžné činnosti 130 092,47 Kč, v doprovodné 201 513,21 Kč). Tento přebytek bude využit na 
předfinancování běžné činnosti HSR-ÚK i doprovodných činností, před zaplacením členských příspěvků. Více viz 
přílohy P6_HSR čerpání běžná činnost ke dni 31. 12 .2019 a P7_HSR čerpání doprovodná činnost ke dni 
31.12.2019. 
 
Usnesení: 4/S/20 Informace o hospodaření HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření HSR-ÚK k 31.12.2019 za běžnou i doprovodnou 
činnost 

II. schvaluje hospodaření HSR-ÚK v roce 2019 s přebytkem 331.605,68 Kč 
III. schvaluje, že přebytek nebude převeden na spořicí účet, ale bude využit na předfinancování běžné 

činnosti HSR-ÚK i doprovodných činností, v 1. pol. roku 2020. 
 
Hlasování:   24 pro    0 proti    1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno                                                                                                                                                                                                    

 

 
K BODU 5: Priority HSR-ÚK 
Naplňování priorit bylo projednáno a schváleno na 98. jednání Předsednictva dne 12. 12. 2019. Více viz příloha 
P8_Naplňování priorit HSR-ÚK_2019. Připomínky k prioritám na rok 2020 byly projednány na Výkonném výboru 
dne 28. 2. 2020 i v organizacích jednotlivých členů HSR-ÚK. Přehled připomínek včetně jejich vypořádání (všechny 
připomínky byly vypořádány) jsou obsaženy v příloze P9_Vypořádání připomínek_Priority2020. Priority HSR-ÚK 
na rok 2020 v konečném znění naleznete v příloze P10_Priority 2020. 
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Usnesení: 5/S/20 Priority HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí plnění priorit HSR-ÚK za rok 2019 
II. bere na vědomí vypořádání připomínek členů k návrhu priorit HSR-ÚK pro rok 2020 
III. schvaluje  priority HSR-ÚK na rok 2020 ve znění viz příloha P10 Priority 2020 

 

Hlasování:   25 pro    0 proti    0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno                                                                                                                                                                                                    

 
K BODU 6: Informace o činnosti platforem při HSR-ÚK 
Vodíková platforma – informace o této platformě viz příloha P11_Informace k Vodíkové platformě, zápis z jednání 
Vodíkové platformy ze dne 20. 2. 2020 viz P12_Zápis vodíková platforma 20.2.2020 
Výzkumně-vzdělávací platforma – jednání mělo proběhnout 16. 3., nicméně kvůli současné situace bylo toto 
jednání zrušeno. 
Platforma „Voda v ÚK“ je v harmonogramu jednání HSR-ÚK plánováno na měsíc duben, nicméně v současné době 
není stanoven konkrétní termín, který bude určen dle situace příštích dní. 
 
 
Usnesení: 6/S/20 Informace o činnosti platforem při HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK  
 

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

Hlasování:   25 pro    0 proti     0 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno                                                                                                                                                                                                    

 
K BODU 7: Vyhlášení voleb předsedy/předsedkyně HSR-ÚK 
V letošním roce mají proběhnout volby předsedy/předsedkyně HSR-ÚK. Na základě doporučení Výkonného výboru 
předkládá předsedkyně HSR-ÚK Sněmu návrh na vyhlášení volby předsedy/předsedkyně na příštích 5 let. Lhůtu 
pro nominaci navrhuje Výkonný výbor do  31. 5. 2020. Může proběhnout elektronicky. Kandidáta mohou nominovat 
pouze členské organizace HSR-ÚK (tzn. okresní hospodářské a sociální rady, krajská samospráva, 
zaměstnavatelské a zaměstnanecké organizace). Prosíme o projednání možných kandidátů v jednotlivých 
organizacích a zaslání písemných nominací. Samotná volba bude provedena prezenční formou (jak doufáme) na 
červnovém nebo zářijovém jednání Předsednictva, podle vývoje stávající situace. Nebude-li možné volbu z důvodu 
vládních opatření včas provést, budeme jednat o náhradním řešení. 
 
Usnesení: 7/S/20 Vyhlášení voleb předsedy/předsedkyně HSR-ÚK 
Sněm HSR-ÚK  
 

I. bere na vědomí informace k vyhlášení voleb předsedy/předsedkyně HSR-ÚK 
II. vyhlašuje nominační lhůtu pro volby předsedy/předsedkyně HSR-ÚK do 31. 5. 2020 

 
Hlasování:   24 pro    0 proti     1 zdržel se   
Usnesení bylo schváleno                                                                                                                                                                                                    
 
 
Zapsala: Edita Kovaříková, 6. 4.2020 v Mostě 
Ověřila: Gabriela Nekolová, DiS, 6. 4. 2020 v Mostě 
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