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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 
 

U S N E S E N Í  
ze 77. řádného jednání  

 Předsednictva 
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje 

dne 2. 2. 2016 v Mostě od 11:00 hod.   
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny (originál uložen na sekretariátu HSR-ÚK) 
 

Zahájení 
 
Úvodní slovo předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové 
 

1. Kontrola plnění usnesení       (příloha č. 1) 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně    
 

2. Restrukturalizace MSK, ÚK a KVK      (příloha č. 2) 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně      
 

3. Program řešení ekologických škod – 15 ekomiliard   (příloha č. 3) 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně, H. Veverková, předsedkyně HSRM 
 

4. Zpráva o činnosti kanceláře zmocněnce vlády – příprava národních dotačních programů  
předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
 

5. Harmonogram činnosti HSR-ÚK pro rok 2016    (příloha č. 4) 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně 

 
6. Informace gestora pro energetiku 

předkládá M. Tlapák, 1. místopředseda 
 

7. Různé 
 

8. Závěr 
 

 
 
 

  
Hlasování:   pro  9     proti   0    zdržel se  0 
Program jednání byl schválen 
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ZAHÁJENÍ 
 
 
Jednání zahájila předsedkyně HSR–ÚK Gabriela Nekolová, DiS. a přivítala stálé členy a hosty. Dále představila 
nové zaměstnance sekretariátu HSR-ÚK a současně kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK, Markétu 
Zelenkovou, asistentku kanceláře zmocněnce vlády a na částečný úvazek tajemnici HSR-ÚK a Karla Tichého, 
analytika kanceláře zmocněnce vlády a na částečný úvazek manažera projektů HSR-ÚK. 
 

 
K BODU 1: Kontrola plnění usnesení 
 
 
Přehled usnesení, která byla ve sledování a jejich aktuální status: 
 
Předsednictvo 
 
Usnesení 26/14/P: Stanovisko HSR-ÚK k novele tzv. Horního zákona 

Předsednictvo HSR-ÚK 

I. zásadně nesouhlasí s přemrštěným navýšením úhrady za vydobytý nerost v případě těžby 

hnědého uhlí na 10ti násobek z těchto důvodů: 

• Podstatné snížení konkurenceschopnosti uhelných společností a navazujících odvětví  

a z toho plynoucí útlum těžby a propouštění zaměstnanců. 

• Zásadní negativní dopady do ekonomické a sociální oblasti celého regionu. 

II. požaduje, aby v případě navýšení úhrad bylo upraveno přerozdělení výnosu z úhrad nejen  

ve prospěch obcí, ale i krajů, a to v poměru minimálně 50% do rozpočtu obcí a krajů a 50%  

do státního rozpočtu.  

Ve sledování. 

 
Téma řešeno dále v rámci bodu 6 programu jednání. S plněním tohoto usnesení a dalším návrhem 
postupu seznámí p. Tlapák. 
 

 

Usnesení 28/14/P: Konkretizace priorit HSR–ÚK zaslaných jednotlivými radami 
 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

projednalo konkretizaci priorit HSR–ÚK zaslanou jednotlivými radami a  
I. schvaluje priority pro roky 2014 a 2015 dle přílohy č. 2.  

II. ukládá  

- k prioritě č. 1 Průmysl a podnikání sekretariátu HSR–ÚK zajistit návrh zákona  

o veřejných zakázkách a postoupit Odborné komisi pro hospodářství a rozvoj lidských 

zdrojů k připomínkování.  Splněno. 

- k prioritě č. 2 Zaměstnanost a sociální věci sekretariátu HSR–ÚK zajistit návrh 

legislativních změn v oblasti hazardu a postoupit Odborné komisi pro hospodářství  

a rozvoj lidských zdrojů k připomínkování. Trvá.  

- sekretariátu HSR-ÚK v součinnosti s odbornou komisí připravit regionální konferenci 

k tématice vyloučených lokalit, s termínem konání na jaře 2015. Trvá.  
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- k prioritě č. 5 sekretariátu HSR–ÚK zajistit průběžné písemné informování 

Předsednictva 4x ročně a 1x ročně zajistit souhrnnou zprávu prezentovanou zástupci 

Krajské zdravotní a.s. na jednání Předsednictva HSR–ÚK. Vyřazeno po dohodě s VV. 

- k prioritě č. 6 předsedovi HSR–ÚK JUDr. Falbrovi projednat s Ministerstvem kultury 

záchranu městské kulturní památky „Nádraží Duchcov“. Vyřazeno po dohodě s HSRT. 

 

 

Usnesení 31/15/P – Informace o změně Stanov HSR-ÚK 
 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

bylo informováno o průběhu jednání o změně Stanov a ukládá nově zvolenému předsedovi HSR-ÚK 
znovu jednat o úpravě Stanov s Ústeckým krajem. 

 
 Trvá. 
 
Na základě pověření HSR-ÚK předsedkyně G. Nekolová obnovila jednání s Krajským úřadem, Hospodářskou 
komorou, SPD, Agrární komorou a dalšími zaměstnaneckými a zaměstnavatelskými organizacemi o jejich vstupu 
do HSR-ÚK a jejich zapojení v řídících orgánech HSR-ÚK. Aktuálně návrh stanov, který byl na Předsednictvu 
schválen, počítá se začleněním těchto organizaci. Nyní je opětovně projednáván legislativním odborem 
Ústeckého kraje. Následně by zastupitelstvo ÚK mělo projednat svůj vstup do HSR-ÚK. G. Nekolová bude 
průběžně o vývoji informovat. Pokud by ze strany přistupujících subjektů došlo k návrhu na úpravu stanov, změnu 
projedná Předsednictvo. Konečnou podobu stanov schválí Sněm.  
 
 

Usnesení 37/14/P - Problematika čerpání důlních vod 
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. vzalo na vědomí informaci předsedy HSRT V. Aubrechta týkající se problematiky čerpání 

důlních vod  

II. zařadilo problematiku důlních vod mezi priority HSR-ÚK na rok 2016 pod název „Řešení 

důlních vod“ 

III. pověřilo G. Nekolovou projednat s Ústeckým krajem koordinaci aktivit k řešení rizik sucha a 

povodní. 

 Trvá. 
 
G. Nekolová doplnila informaci, že v této věci oslovila hejtmana Ústeckého kraje a bude informovat o jeho 
vyjádření. 
Dopis v příloze zápisu. 
 
 

Usnesení 38/14/P - Priority HSR-ÚK pro rok 2016 (2017) 
Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. vyzvalo předsedy okresních HSR k předložení svých priorit pro rok 2016 (2017) a k zaslání 

těchto priorit v elektronické podobě na sekretariát HSR-ÚK do 29.2.2016.  

II. uložilo sekretariátu HSR-ÚK v součinnosti s Výkonným výborem zpracování nového 

materiálu pod názvem „Priority HSR-ÚK pro rok 2016 (2017)“ na základě materiálů 

zaslaných jednotlivými okresními HSR. 

 Trvá. 
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Sněm 

 

Usnesení 8/14/S: - Evropsky významné lokalita – Povodí Labe 
 
 Sněm HSR-ÚK  

I. zásadně odmítá pokusy o rozšíření Evropsky významných lokalit v Povodí řeky Labe 
od hranice s SRN po Litoměřice, tak jak to navrhuje Ministerstvo životního prostředí.  

II. vyzývá vedení Ústeckého kraje, aby zaujalo k této záležitosti rozhodné negativní 
stanovisko. Rozšíření oblasti NATURA 2000 v industrializovaném a dopravně 
strategickém labském koridoru by znamenalo ekonomické ochromení značné části 
Ústeckého kraje a ztížilo by život tisícům jeho obyvatel.  

Splněno. 
 
G. Nekolová oslovila všechny členy vlády dopisem, který je v příloze č. 1 Kontroly plnění usnesení. 
Vláda ČR se tématem měla zabývat 25.1.2016, projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. Pan 
poslanec Pfléger doplnil, že ministr životního prostředí byl jediný pro rozšíření Evropsky významných 
lokalit v Povodí řeky Labe, konkrétně ministr dopravy a ministr průmyslu byli proti rozšíření. Pan 
poslanec Foldyna doplnil, že již předem vyjednával s panem premiérem (rozšíření by zastavilo výstavbu 
splavnění Labe, ale i rychlostní komunikaci Berlín – Praha). Nyní se řeší sankce, kterými hrozí EU. 
Pozn. Po jednání HSR-ÚK vláda dne 3.2.2016 rozhodla o nerozšíření EVL v Labském údolí.  

 
 

 

Usnesení 9/14/S – Zrušení vládního usnesení k územním limitům těžby 
 
Sněm HSR-ÚK 
 vyzývá vládu ke zrušení vládního usnesení k územním limitům těžby a to v rámci projednávání 
aktualizované státní energetické koncepce (ASEK).  
 
 Trvá. 
  
Téma řešeno dále v rámci bodu 6 programu jednání. S plněním tohoto usnesení a dalším návrhem 
postupu seznámí p. Tlapák. 
 
 
 

Usnesení 10/14/S – Novela horního zákona 
 
Sněm HSR-ÚK 

v souvislosti s projednáváním novely horního zákona požaduje vrátit do této novely možnost 
vyvlastnění ve veřejném zájmu a to v rozsahu, který byl v horním zákoně před jeho malou novelou.  

 
Trvá. 
 

Téma řešeno dále v rámci bodu 6 programu jednání. S plněním tohoto usnesení a dalším návrhem 
postupu seznámí p. Tlapák. 
 
 

 

 
Usnesení 1/16/P - Kontrola plnění usnesení 
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Předsednictvo HSR-ÚK 

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

Hlasování: pro  9   proti   0   zdržel se  0 
Usnesení schváleno         
 
 
 
 

K BODU 2: Příprava Strategie hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK 
 
G. Nekolová záměrně zařadila tento bod mimo informaci k činnosti zmocněnce vlády, protože iniciativa věnovat 
se problematice restrukturalizace vzešla od HSR-ÚK. V příloze č. 2 jsou souhrnné informace, jak probíhá postup. 
Aktuálně MPO, které bylo pověřeno ustavením velkého meziresortního týmu za účasti několika ministerstev, již 
rozeslalo tuto informaci jednotlivým ministerstvům, delegují svoje zástupce a tento tým by se měl poprvé sejít na 
přelomu února/března. Materiály pro 1. jednání poskytne MMR, kterému bylo Usnesením vlády uloženo 
zpracovat vstupní analýzu, následně ji projednat ve velkém meziresortním týmu, kde budou doplněny podněty 
z jednotlivých ministerstev, a následně bude zpracována návrhová část Strategie hospodářské restrukturalizace. 
MMR zpracováním pověřilo konsorcium firem a ustavilo pracovní skupinu na výkonné úrovni, v níž je zastoupena 
jak kancelář zmocněnce vlády ze všech tří krajů, tak jednotlivé dotčené kraje a zástupci jednotlivých 
zpracovatelů. Zatím byla připravena 1. verze makroekonomické analýzy, nyní je připravována problémová 
analýza. HSR-ÚK bude mít také možnost se v průběhu přípravy několikrát k materiálu vyjadřovat. G. Nekolová 
bude průběžně dávat k dispozici informace a podkladové materiály, VV HSR-ÚK zrealizuje formou řízeného 
rozhovoru připomínkování se zpracovateli analýzy. Byly stanoveny termíny na únor. 
Na dotaz p. Astera zda se jednání bude účastnit i Ministerstvo dopravy (problémy s převaděčem Děčín, odvaděč 
Děčín, Bílina), G. Nekolová odpověděla, že pokud ministerstvo nebude součástí meziresortního týmu, bude se i 
tak mít možnost ke strategii vyjadřovat. 
Na dotaz p. Zimy, zda jednotlivé HSR budou mít možnost vyjádřit své připomínky, G. Nekolová informovala, že 
v rámci připomínkového řízení analýzu dostali všichni předsedové okresních HSR, členové jednotlivých okresních 
rad mají možnost svému zástupci ve VV sdělit své podněty do 12.2.2016. Analýza bude zaslána i na tajemnice, 
jedná se však o interní materiály. Výkonný výbor se bude na celém procesu tvorby aktivně podílet formou 
připomínkování v několika fázích.  
 

Usnesení 2/16/P – Příprava Strategie hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK 
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. vzalo na vědomí informaci předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové o průběhu příprav Strategie 

hospodářské restrukturalizace  

II. bere na vědomí, že Výkonný výbor HSR-ÚK bude vyzván k účasti na jednání se 

zpracovateli za účelem připomínkování analytických materiálů k definování návrhů 

opatření. 

Hlasování:    pro   9     proti  0     zdržel se  0 
Usnesení  schváleno     
 

 
 

K BODU 3: Program řešení ekologických škod 
 

G. Nekolová informovala, že v příloze č. 3 je materiál, který byl předkládán jménem HSR-ÚK na jednání 
s předsedou vlády k tématice dalšího čerpání tzv. 15 miliard, které proběhlo na začátku ledna. Jednání 
se účastnila i primátorka města Ústí nad Labem a primátor města Mostu. Základní požadavky HSR-ÚK 
jsou zvýrazněny červeně na konci přílohy. Pan premiér slíbil pověřit MPO, aby při své každoroční 
zprávě o čerpání 15 miliard, předložili nejen stav čerpání, ale i návrh dalšího postupu, který by 
zohledňoval tyto požadavky.  
H. Veverková doplnila, že se 11.2.2016 sejde na Krajském úřadě meziresortní komise při MPO, kde by 
se mělo doporučit MPO a MF, jakým způsobem se bude dále postupovat. Tzv. 15 miliard se týká ÚK i 
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KVK, byla provedena prověrka všech projektů, bylo vyhodnoceno, kolik peněz bylo čerpáno a kolik 
peněz je k dispozici. V současné době je vyčerpáno 12,4 miliard. Byl připraven návrh revokace 
Usnesení č. 743, znovu se zaktualizovaly projekty, které by se předkládaly v roce 2016, 2017, 2018. MF 
informovalo, že je předpoklad, že by připadalo 10 projektů na rok, které by se realizovaly (5 MSK, 5 ÚK 
a KVK). Dále je požadován časový harmonogram jednotlivých projektů.  
Pan Zima označil tyto kroky jako úspěch, zmínil však, že chybí valorizace nákladů na provedení, za tu 
dobu je to cca 10 – 15%. H. Veverková odpověděla, že snahou je, aby došlo k navýšení minimálně 
částky, která byla v podobě DPH odvedena zpět do státního rozpočtu.  
 
Usnesení 3/16/P: Program řešení ekologických škod – tzv. 15 miliard 
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. vzalo na vědomí informaci předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové o jednání s předsedou 

vlády k tomuto tématu  

II. vzalo na vědomí informaci předsedkyně HSRM  H. Veverkové o aktualizaci souboru 

projektů připravených k čerpání 15 miliard. 

Hlasování:    pro   9     proti    0   zdržel se  0 
Usnesení    schváleno        

 
 

K BODU 4: Zpráva o činnosti kanceláře zmocněnce vlády 
 
G. Nekolová informovala o připravovaných dotačních programech pro strukturálně postižené kraje, 
společně s ÚK se kancelář zmocněnce vlády podílela na přípravě programu na demolice vysídlených 
budov v sociálně vyloučených lokalitách. Výzva by měla být vyhlášena v únoru. Kancelář zmocněnce 
vlády žádala o zahrnutí do hodnotící komise a možnost vyjadřovat se k problematice dotčených krajů. 
V rámci pracovní skupiny se podařilo vyjednat, že města a obce, které využijí dotace na demolici, 
mohou pozemek prodat už po 10 letech a další kroky usnadňující čerpání. Nepodařilo se vyjednat 
prostředky na výkup. Obec již budovy k demolici vlastní nebo je na své náklady musí vykoupit a v době 
podání žádosti doložit alespoň smlouvu o smlouvě budoucí o vykoupení. V programu se podařilo 
zohlednit nejvíce postižené lokality i malé obce. Uznatelnou realizací bude i např. parková úprava, 
výstavba komunitního centra, mateřské školy, parkoviště atd. V programu vyčleněno 300 milionů korun, 
vyčleněny na 3 roky (každý rok vypisováno 100 milionů korun), poté se program vyhodnotí a případně 
prodlouží. 
G. Nekolová dále zmínila připravovaný Program na regeneraci brownfieldů,v říjnu 2015 byl program 
odložen k dopracování. Nyní program prochází meziresortním řízením a vláda by se jím měla zabývat 
do konce února. Mělo by být vyčleněno 2,7 miliard Kč na dobu 7 let. Peníze budou uvolňovány 
postupně. Kancelář zmocněnce vlády spolu s krajem realizovala šetření potřebnosti programu, na jehož 
základě byly stanoveny hlavní parametry programu (většina BF, které by mohly sloužit k průmyslovému 
a podnikatelskému využití, jsou do 10 ha, cca 85% BF jsou do 5 ha), které bylo zapracováno do znění 
programu.    
G. Nekolová dále informovala o programu Revitalizace Krušných hor, vláda projednala záměr připravit 
tento program, do 30.11.2016 má být Ministerstvem životního prostředí a  
Ministerstvem zemědělství předložen, hl. gestorem je MZe, které zpracovalo studii k vyhodnocení 
aktuální míry poškození porostu Krušných hor. Nyní prochází připomínkovým řízením regionálních 
subjektů, kraje, majitelů lesů, odborníků. Z kanceláře zmocněnce byla rozeslána studie k připomínkám, 
prezenční vypořádání připomínek bude 5.2.2016. Studie bude podklad pro další jednání s MMR a 
německými partnery. G. Nekolová vyjádřila obavu, zda nebude potřeba zpracovat SEA, což by proces 
přípravy zkomplikovalo. To bude vyřešeno do konce února.     
    
Usnesení 4/16/P -  Zpráva o činnosti kanceláře zmocněnce vlády 
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Předsednictvo HSR-ÚK 
 

vzalo na vědomí zprávu zástupkyně zmocněnce vlády G. Nekolové o činnosti kanceláře 
zmocněnce vlády a přípravě dotačních programů pro strukturálně postižené kraje. 
   

Hlasování:    pro     9   proti   0    zdržel se  0 
Usnesení    schváleno    

 
K BODU 5: Harmonogram činnosti HSR-ÚK pro rok 2016 

 
G. Nekolová představila harmonogram na 1. pololetí 2016, sdělila, že mimořádný sněm bude řešit 
přistoupení kraje, zaměstnaneckých a zaměstnavatelských organizací a zároveň se bude jednat o 
výroční sněm k 15letému výročí založení HSR-ÚK. 
G. Nekolová dále informovala o 2. ročníku Podnikatelského fóra ÚK, příští týden proběhne první 
schůzka k přípravě. 
 
 
Usnesení 5/16/P – Harmonogram činnosti HSR-ÚK pro rok 2016 

Předsednictvo HSR-ÚK 
 

schvaluje program činnosti HSR-ÚK pro 1. pololetí 2016. 
 
Hlasování:    pro    9    proti    0   zdržel se  0 
Usnesení    schváleno   

 

 
K BODU 6: Informace gestora pro energetiku 
 
Pan Tlapák, gestor pro energetiku a uhelný průmysl informoval o důvodu svolání poradní skupiny 
v rámci této gesce, která mý být sestavena za zástupců jednotlivých rad. Uvedl, že vláda přijala 
usnesení č. 827/2015, ve kterém stanovila nové hranice těžby pro lom Bílina a zachovala stávající limity 
pro lom ČSA a uložila ministru Mládkovi, aby do konce roku 2020 předložil vládě analýzu potřeb 
hnědého uhlí. Pan Tlapák sdělil, že rok 2020 nebude v kompetenci současné vlády a je tedy žádoucí 
jednat o dřívějším termínu. Předsednictvo HSR-ÚK by mělo zaujmout stanovisko k termínu a posunout 
na rok 2017 a dále podpořit vznik sociálního programu, který bude připraven. Dále je potřeba zaujmout 
stanovisko k hornímu zákonu, nepodařilo se realizovat usnesení tripartity. 
Pan Zima dále uvedl, že postrádá strategii k energetice, není dlouhodobá koncepce, dle jeho slov je 
jediná šance energetický mix. K tomu p. Tlapák uvedl, že energetická koncepce byla schválena, ale 
neřeší problém potřeb. G. Nekolová podotkla, že byla při MPSV ustavena pracovní skupina k řešení 
sociálních dopadů postupného útlumu těžby v souvislosti s neprolomením limitů na dole ČSA a 
doporučila propojit činnost poradní skupiny při gesci energetika vedené panem Tlapákem se zástupci 
regionu, kteří se účastní pracovní skupiny při MSPV (odbory, těžební společnost, KHK, Pakt 
zaměstnanosti a Ústecký kraj.  
 
 
 
Usnesení 6/16/P: Informace gestora pro energetiku 
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. vzalo na vědomí informaci gestora pro energetiku a uhelný průmysl M. Tlapáka o důvodu 

svolání Odborné gesce pro energetiku a uhelný průmysl za účelem přípravy podkladů pro 

stanovisko Předsednictva k Usnesení vlády č. 827 a změně horního zákona  
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II. ukládá okresním HSR delegovat své zástupce v termínech do 8.2.2016 

III. žádá kraj delegovat svého zástupce 

Hlasování:    pro    9    proti    0   zdržel se  0 
Usnesení    schváleno   

 

 

 
K BODU 7: Různé 
 
G. Nekolová všechny informovala o úmrtí Ing. Roberta Pelíška, člena finanční komise HSR-ÚK. HSR-
ÚK vyjádří upřímnou soustrast pozůstalým. Sekretariát HSR-ÚK osloví HSRT, aby delegovala nového 
člena finanční komise. 
H. Veverková dále informovala, že HSRM pozvala k jednání paní Šabatovou, s jejímiž názory 
nesouhlasí, (předběžný termín je 23.2. nebo na začátku března), zájmem HSRM je prezentovat paní 
Šabatové situaci v Obrnicích, Chanově atd. a následoval by kulatý stůl. 
J. Zima informoval o svolání autorizovaných vodohospodářů na 26.2, bude se jednat o pracovní setkání 
bez politického zastoupení.   
 
 
Zapsala: Mgr. Markéta Zelenková, 3.2.2016 v Mostě 
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 2.3.2016 v Mostě, Miroslav Tlapák, 2.3.2016 v Mostě 


