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434 37 Most, Budovatelů 2532 

 
 

U S N E S E N Í  
ze 78. řádného jednání  

 Předsednictva 
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje 

dne 21. 3. 2016 v Ústí nad Labem od 10:00 hod.   
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny (originál uložen na sekretariátu HSR-ÚK) 
 
Zahájení 
 
Úvodní slovo předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové 
 
 

1. Informace rektora Univerzity J. E. Purkyně  
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 
 

2. Informace ředitele Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s.    
Ing. Tomáš Siviček, PhD. 
 

3. Kontrola plnění usnesení       (příloha č. 1) 
předkládá M. Zelenková, tajemnice   
 

4. Stanovy – informace o průběhu vyjednávání změn   (příloha č. 2) 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně 
 

5. Projednání podnětů okresních hospodářských a sociálních rad – priority 
předkládá G. Nekolová, předsedkyně     (příloha č. 3) 
 

6. Restrukturalizace MSK, ÚK a KVK       
předkládá G. Nekolová, předsedkyně  
 

7. Řešení dopadů útlumu těžby 
předkládá M. Tlapák, 1. místopředseda 
 

8. Různé 
- Jednání s Ministerstvem dopravy 
- Jednání o přesunu Českého báňského úřadu 
- Informace o stavu připravovaných národních dotačních programů 
 

9. Závěr 

 
  
Hlasování:   pro  12     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 tentokrát 
v prostorách UJEP. G. Nekolová zmínila, že je Univerzita členem HSRÚ a je také zapojena ve Výzkumně-
vzdělávací platformě při HSR-ÚK.  
 

 
K BODU 1: Informace rektora Univerzity J. E. Purkyně 
Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. jménem Univerzity uvítal všechny přítomné a zmínil, že vzájemná komunikace je 
důležitá, obzvlášť když se připravují nové projekty a nové programovací období. Rektor stručně představil 
Univerzitu (viz prezentace přílohou), shrnul základní fakta, informace o studiu, výstavbu nových objektů. 
G. Nekolová doplnila pana rektora, že ve středu 23.3.2016 bude na půdě Univerzity jednání o celkové podpoře 
vysokého školství, výzkumu, vývoje a inovací v Ústeckém kraji s ministryní školství.  
 
Usnesení 7/16/P – Informace rektora Univerzity J.E.Purkyně 
 
Předsednictvo HSR-ÚK 

vzalo na vědomí informace rektora Univerzity J.E.Purkyně. 
 
Hlasování: pro  12   proti   0   zdržel se  0 
Usnesení schváleno         

 
 
 
K BODU 2: Informace ředitele Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s. 
Ing. Tomáš Siviček, PhD. představil Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK), vzniklo na podzim 2015, Inovační 
centra pomáhají růstu regionu, pomáhají vytvářet nové příležitosti v nových oborech, které mají vysokou 
dynamiku. Vzor pro ICUK je Jihomoravské inovační centrum. ICUK má tři základní oblasti, kterým by se v regionu 
mělo věnovat 1) síťování nabídky a poptávky na straně výzkumu, vývoje a inovací a firem, 2) podpora vniku 
nových firem, hl. rychle rostoucích, dynamických, které pomohou zrychlit restrukturalizaci regionu (podpora start-
up a spin off firem), 3) podpora inovací. Inovační centrum výzkum provádět nebude, bude vytvářet větší prostor a 
podporovat rozvoj poptávky v regionu. (viz prezentace přílohou) 
 
Usnesení 8/16/P – Informace ředitele Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s. 
 
Předsednictvo HSR-ÚK 

vzalo na vědomí informace ředitele Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s.. 
 
Hlasování: pro  12   proti   0   zdržel se  0 
Usnesení schváleno         

 
 
 
K BODU 3: Kontrola plnění usnesení 
G. Nekolová informovala, že řada dlouhodobých úkolů, které jsou v rámci Kontroly plnění usnesení, navrhujeme 
převést do priorit a akčního plánu pro období 2016 – 2017 a budeme navrhovat je vyřadit z Kontroly 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 
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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.  

Bylo zařazeno jako úkol do akčního plánu pro období 2016 – 2017. Z Kontroly plnění usnesení bude 

 vyřazeno. 

 
Téma řešeno dále v rámci bodu 7 programu jednání. S plněním tohoto usnesení 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.  

- 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. 

 

 Z Kontroly plnění usnesení bude vyřazeno a dosud trvající úkoly budou dále sledovány v rámci plnění 

 akčního plánu. 

 

 

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. 
 
Více informací podá G. Nekolová v rámci samostatného bodu programu. 
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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. 

 Splněno. Bylo zařazeno jako úkol do akčního plánu pro období 2016 – 2017. Z Kontroly plnění 
 usnesení bude vyřazeno. 
 
G. Nekolová projednala s Ústeckým krajem koordinaci aktivit k řešení rizik sucha a povodní. G. Nekolová doplnila 
informaci, že HSR-ÚK téma uchopila komplexně a požádala pana hejtmana, aby tuto tématiku zaštítil. Kraj vítá 
tuto iniciativu, vnímá HSR-ÚK jako koordinátora odborné platformy. G. Nekolová oslovila všechny významné 
regionální aktéry, kterých se toto téma týká  a pozvala je ke společnému jednání na 5.4.2016. 
P. Aster doplnil, že tato tématika je řešena na centrální úrovni Komisí voda  - sucho s MŽP, navrhuje je pozvat na 
jednání také. G. Nekolová chápe první jednání jako vymezení očekávání a dále je možné je přizvat.  
P. Zima podotkl, aby se jednání účastnila i KHK. G. Nekolová se tomu v dalších jednáních nebrání.  
 
 
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. 

 Splněno. Bude vyřazeno ze sledování. 
 
 
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  

II. ukládá okresním HSR delegovat své zástupce v termínech do 8.2.2016 

III. žádá kraj delegovat svého zástupce 

 Splněno. Výstup zohledněn v Návrhu usnesení Předsednictva a prioritách pro období 2016 – 2017. 
 
Téma řešeno dále v rámci bodu 7 programu jednání. Se splněním tohoto usnesení seznámí p. Tlapák. 
 
 
 
Sněm 

 

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).  
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 Splněno. Zohledněno v akčním plánu pro období 2016 – 2017. Z Kontroly plnění usnesení bude 
 vyřazeno.  
  

 
 

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.  

 
Splněno. Zohledněno v akčním plánu pro období 2016 – 2017. Z Kontroly plnění usnesení bude 

 vyřazeno. 
 

 
Usnesení 9/16/P - Kontrola plnění usnesení 
 
Předsednictvo HSR-ÚK 

vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z předchozích jednání HSR-ÚK a souhlasí s vyřazením 
Usnesení 26/14/P, 28/14/P, 37/14/P, 6/16/P, 9/14/S a 10/14/S z Kontroly plnění usnesení. 

 
Hlasování: pro  12  proti   0   zdržel se  0 
Usnesení schváleno         

 
 
 
 

K BODU 4: Stanovy – informace o průběhu vyjednávání změn 
 
G. Nekolová zrekapitulovala situaci, v rámci průběhu loňského roku se na úrovni Předsednictva domluvila změna 
Stanov ve struktuře řídících orgánů HSR-ÚK a rozšíření členství HSR-ÚK o zastoupení krajské samosprávy, 
zaměstnavatelských a zaměstnaneckých organizací.  
Návrh stanov byl schválen Výkonným výborem HSR-ÚK (viz příloha č. 2 vyznačeno červeně) dne 9.3.2016, kde 
je zohledněn postoj komory, aby bylo posílenou zastoupení zaměstnaneckých a zaměstnavatelských organizací 
a krajské samosprávy. G. Nekolová apeluje na jednotlivé okresní rady, aby napravily své tripartitní složení. 
Vyjednávací tým HSR-ÚK (G. Nekolová, M. Tlapák, R. Vonka) se v nejbližších dnech bude účastnit jednání 
s krajem, zaměstnaneckými a zaměstnavatelskými organizacemi, finální podobu Stanov bude schvalovat Sněm. 
 

Usnesení 10/16/P: Stanovy – informace o průběhu vyjednávání změn 
Předsednictvo HSR-ÚK 

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

změn Stanov 

II. schvaluje nový návrh Stanov po jednání Výkonného výboru dne 9.3.2016. (viz příloha) 

Hlasování:    pro    11    proti    0   zdržel se  0 
Usnesení    schváleno    

   
 
 

K BODU 5: Projednání podnětů okresních hospodářských a sociálních rad - priority 
 

G. Nekolová informovala, že hlavní tematické okruhy jsou dány Stanovami a každý rok schvalujeme 
priority. Jednotlivé okresní hospodářské rady zaslaly své požadavky, které byly projednány na 
Výkonném výboru, aby nedošlo ke střetu. Příloha č. 3 – jsou připraveny tematické okruhy na období cca 
5 let a akční plán na období 2016 – 2017. Klíčové aktivity jsou v příloze vyznačeny červeně.  
Dále proběhla diskuze k dopravním prioritám a klíčovým aktivitám – podněty budou zapracovány do 
materiálu. 
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F. Jochman připomněl prioritu Šluknovska s elektrickým proudem a prosí o vznesení tohoto tématu na 
Bezpečnostní radě státu.   
Na základě požadavku H. Veverkové byla rozšířena Priorita „Zvýšení zaměstnanosti a eliminace 
sociálních problémů“. V rámci jednání o realizaci dotačního programu jednat o rozšíření příjemců na 
území strukturálně postižených krajů i o obce, které nejsou na seznamu sociálně vyloučených lokalit dle 
Gabalovy studie se zdůvodněním eliminace rizik dalšího rozvoje sociálně vyloučených lokalit v těchto 
nejpostiženějších krajích (vyznačit červeně). 
 
Usnesení 11/16/P: Projednání podnětů okresních hospodářských a sociálních rad - priority 
Předsednictvo HSR-ÚK 

I. vzalo na vědomí informaci předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové o projednání podnětů  
okresních hospodářských a sociálních rad 

I. schvaluje priority pro období 2016 až 2017. 

II. bere na vědomí, že priority včetně akčního plánu budou znovu projednány po úpravě 

Stanov a přijetí nových členů.  

Hlasování:    pro     11   proti   0    zdržel se  0 
Usnesení    schváleno    

   
 

K BODU 6: Restrukturalizace MSK, ÚK a KVK 
 
G. Nekolová informovala, že byla dokončena analytická část restrukturalizační strategie, nyní se čeká 
na setkání velkého meziresortního týmu, kde se budou diskutovat jednotlivé okruhy opatření. Následně 
se sejde odborný tým, který rozpracuje jednotlivé způsoby řešení do návrhů opatření, poté se budou 
s jednotlivými ministerstvy opatření vyjednávat. Tento proces bude probíhat mezi dubnem a srpnem. Od 
srpna do října bude materiál procházet meziresortním řízením a v listopadu by měl být předložen do 
vlády. G. Nekolová opět všechny osloví s žádostí o zapojení do přípravy návrhové části a jednotlivá 
opatření budou konzultována. Tři klíčové problémy definované analytickou částí strategie na území ÚK 
jsou oblast vzdělávání, oblast podpory podnikání a oblast výzkumu, vývoje a inovací. Sociální témata 
jsou vnímána jako příčina nebo jako důsledek problémů. G. Nekolová zařadí tématiku sociálního 
bydlení na jedno z dalších jednání HSR-ÚK.  
Strom problémů jednotlivých krajů – viz příloha. 
 
 
Usnesení 12/16/P -  Restrukturalizace MSK, ÚK a KVK 

Předsednictvo HSR-ÚK 
 

vzalo na vědomí zprávu G. Nekolové v roli zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a 
KVK o průběhu příprav Strategie hospodářské restrukturalizace. 
    

Hlasování:    pro    10    proti   0    zdržel se  0 
Usnesení    schváleno      

  
    
 
K BODU 7: Řešení dopadů útlumu těžby 

 
M. Tlapák informoval, že legislativní proces Horního zákona byl ukončen, prezident novelu podepsal. 
HSR-ÚK vyzývala vládu ke zrušení územním limitům těžby a dál trvá požadavek, aby se do Horního 
zákona vrátila možnost vyvlastnění pozemků ve veřejném zájmu.  
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Pracovní skupina pro energetiku a uhelný průmysl připravila návrh usnesení. Lom ČSA – vláda tento 
problém posunula na rok 2020, kdy by mělo proběhnout vyhodnocení potřeb hnědého uhlí na lomu 
ČSA. Pracovní skupina upozorňuje na možné ohrožení strategických cílů státní energetické koncepce, 
protože koncepce je postavena do budoucna na výrobě elektřiny z jádra. Podmínkou je výstavba 
nových jaderných bloků (jeden v Dukovanech, jeden v Temelíně), vláda však zatím nerozhodla o 
financování těchto bloků. Výstavba jednoho bloku stojí cca 120 – 150 miliard Kč.  
 
 
Usnesení 13/16/P -  Řešení dopadů útlumu těžby 

Předsednictvo HSR-ÚK 
 

I. upozorňuje na reálné ohrožení plnění strategických cílů Státní energetické koncepce 
v případě zpoždění předpokládané, a pro další rozvoj české energetiky klíčové, výstavby 
nových jaderných bloků. 

II. žádá premiéra ČR, aby pro snížení možného rizika, ještě tato vláda provedla analýzu 
potřeb hnědého uhlí z dolu ČSA a to v rámci vyhodnocení naplňování Státní energetické 
koncepce k 31.12.2016 

III. vyjadřuje zásadní nesouhlas s návrhy na odpis zásob hnědého uhlí na dole ČSA 
s odvoláním na zachování energetické bezpečnosti státu 

IV. žádá ministryni práce a sociálních věcí o projednání programu kompenzující ztráty 
pracovních míst v souvislosti s možným ukončením těžby na dole ČSA s Předsednictvem 
HSR-ÚK a to ještě před projednáním v Radě hospodářské a sociální dohody a ve vládě 
ČR. 

 
Hlasování:    pro     9   proti   0    zdržel se  1 
Usnesení    schváleno       

 

 
K BODU 8: Různé 
 
P. Zima požádal pana rektora o vyjádření k možnému zřízení Stavebního ústavu na UJEP. Pan rektor 
dříve poukazoval na personální změny na Fakultě výrobní technologie a managementu, která již 
proběhla a nyní slíbil tuto tematiku opět oživit a bude o postupu informovat. 
P. Aster požádal o názor pana rektora na současné školství. Dle pana rektora úroveň absolventů má 
klesající tendenci. Schválení nového studijního oboru je velice zdlouhavý proces. Se změnou zákona by 
se toto mělo ulehčit a pružnost by měla být větší v reakcích na poptávku na trhu práce. Absolventi po 
studiích odejdou a nezůstávají v kraji. 
G. Nekolová požádala pana rektora, aby se stal stálým hostem na stěžejních jednáních HSR-ÚK.  
G. Nekolová na závěr informovala, že se Český báňský úřad nebude stěhovat mimo Prahu. V médiích 
je možné zaznamenat informaci o stěhování TA ČR do Ostravy, G. Nekolová informovala, že i v této 
věci jedná a považuje za nepravděpodobné, aby se TA ČR stěhovala do ÚK, takže návrh G. Nekolové 
je, aby TA ČR zůstala v Praze a aby v postižených krajích byly vytvořeny pobočky.  
 
 
 
Zapsala: Mgr. Markéta Zelenková, 24.3.2016 v Mostě 
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 18.4.2016 v Mostě, Miroslav Tlapák, 19.4.2016 v Mostě 


