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ZÁPIS  
ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZAMĚSTNANOST  

PŘI REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCI ÚSTECKÉHO KRAJE, 

 
které se konalo dne 26. 6. 2017 od 10:00 hod – do 11: 30 hod, v zasedací místnosti 

číslo 559 v 5. patře budovy A Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 

3118/48 v Ústí nad Labem. 

 

Přítomní členové: dle Prezenční listiny 

 

Program zasedání: 

 

1) Aktualizace Regionálního akčního plánu 2017 (RAP 2017) 

2) Akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského  

a Karlovarského kraje 

3) Výsledky 3. podnikatelského fóra 

4) Různé – aktualizace Statutu a Jednacího řádu PS, výsledky mapování 

      rozvojových potřeb v sociální oblasti – výsledky za Ústecký kraj 

5) Diskuze, podněty z území, závěr 

 

 

V úvodu zasedání vedoucí PSZ Ing. Prošková přivítala přítomné, seznámila je 

s programem a požádala členy pracovní skupiny o vyjádření souhlasu s použitím 

diktafonu pro potřeby zpracování zápisu.  

Poté zahájila Ing. Prošková jednání pracovní skupiny Zaměstnanost. 

 

1) Aktualizace Regionálního akčního plánu 2017 (RAP 2017) 

Ing. Svoboda představil přehled projektových záměrů získaných v rámci aktualizace 

RAP 2017 do OP Zaměstnanost. Přehled byl zaslán v podkladech pro jednání a zároveň 

předložen členům PS v tištěné podobě. V souvislosti s aktualizací RAP pro budoucí 

období byli vyzváni členové PS k zamyšlení, jak motivovat potenciální předkladatele 

projektů ke vkládání projektových záměrů do aplikace RAP. 

Návrhy: Nabídnout vkladatelům dotační poradenství. 

              Informaci o aktualizaci a vlastním procesu zaslat přímo na starosty obcí nebo 

              na osobu zabývající se komunitním plánováním. 

Ing. Svoboda vyzval členy PS Z, aby dodatečně zaslali projektové záměry (pokud jsou 

k dispozici), které nebyly do aplikace RAP vloženy. Termín max. 10. 7. 2017. 

               

 

Dále Ing. Svoboda představil výstupy Závěrečné zprávy o hodnocení plnění RAP 2016. 

Tato zpráva spolu s Výroční zprávou o činnosti sekretariátu RSK je uložena na: 
http://rskuk.cz/dokumenty 

 

http://rskuk.cz/dokumenty
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V rámci diskuze k výsledkům Závěrečné zprávy byl odsouhlasen návrh podat podnět na 

ŘO OP Z, aby žadatelé uváděli, pokud to charakter projektu dovolí, místo dopadu 

projektu na nižší úroveň, ne pouze na kraj. Přesto, že v systému je tato možnost 

umožněna, jsou žadatelé ze strany kontaktních osob ŘO vedeni k tomu, že stačí 

definovat území kraje. Bližší definice dopadu by přitom umožnila lépe rozlišit, na 

jakém území jsou projekty více či méně podávány a bylo by možné lépe zacílit 

případnou osvětu. 

 

Definice podnětu:  

Pracovní skupina Zaměstnanost při RSK Ústeckého kraje doporučuje Řídícímu orgánu 

OP Zaměstnanost důsledně identifikovat v monitorovacím systému MS 2014+ 

u jednotlivých žadatelů území dopadu předkládaných i implementovaných projektů až 

do úrovně NUTS 4. 

  

Zdůvodnění: 

V důsledku skutečnosti, že řada příjemců i žadatelů o podporu projektů v rámci OPZ 

uvádějí v žádostech v monitorovacím systému MS2014+ jako dopad do území pouze 

Ústecký kraj, navazující analýzy neposkytují dostatečné informace o žádostech či 

implementaci podpory v území zejména na úrovni měst a obcí.  Tato skutečnost 

komplikuje zacílení podpor do území v letech budoucích. 

 

Podnět bude předán k NSK, jejíž zasedání proběhne začátkem září 2017. 

 

 

 

2) Akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského 

                  a Karlovarského kraje 

 

Od posledního setkání PS prošel Akční plán strategie restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje meziresortním připomínkováním a po 

vypořádání připomínek je dnes, tj. 26. 6. 2017, návrh souhrnného akčního plánu 

předkládán vládě ČR k jeho schválení. Lze ale očekávat, že reálně bude návrh schválen 

až na dalším jednání vlády ČR, tedy 10. 7. 2017. 

Společně s AP jsou na vládu předložena dvě usnesení – 1) usnesení, jehož obsahem je 

schválení souhrnného akčního plánu a uložení úkolů jednotlivým ministrům včetně 

úkolu pro ministra financí k zajištění financování a 2) usnesení, které ukládá ministru 

financí, aby ve státním rozpočtu v rámci rozpočtové rezervy byla nově vytvořena 

kapitola Strategie hospodářské restrukturalizace a do ní byly každoročně vkládány 

finanční prostředky potřebné pro implementaci AP pro příslušný rok. 

 

Pozn: aktuální situace je taková, že vláda schválení souhrnného AP odložila. 
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Tomuto předcházela Konference restrukturalizace, která proběhla 1. 6. 2017, kde za 

účasti předsedy vlády ČR, ministrů, zástupců parlamentu ČR, vládního zmocněnce 

a dalších, na které byl návrh souhrnného AP podpořen. 

Během zpracování Akčního plánu (AP) bylo nutné řešit některá konkrétní opatření tak, 

aby souhrnný akční plán nezavdal nutnost schvalování EA, SEA, NATURA apod. a byl 

včas připraven pro jednání vlády ČR. Opatření, která se z tohoto důvodu nedostala do 

AP, budou řešena v rámci jeho aktualizace, která bude zahájena po schválení tohoto AP. 

Je počítáno s vytvořením dostatečného prostoru pro případné posuzování vlivů 

vybraných opatření na životní prostředí. 

V okamžiku schválení AP bude zahájena jeho implementace a zároveň bude zahájena 

jeho aktualizace na další období. Informace o dění v rámci hospodářské 

restrukturalizace naleznete na: www.restartregionu.cz 

 

3) Výsledky 3. podnikatelského fóra 

5-6. 6. 2017 proběhlo ve spolupráci Ústeckého kraje spolu s HSR ÚK 3. Podnikatelské 

fórum s podtitulkem – Nové technologie – šance pro rozvoj regionu, kterého se 

zúčastnilo cca 240 hostů a vystupujících. Jedná se o jednu z největších akcí v oblasti 

podnikání v Ústeckém kraji. Zaměření fóra také odpovídala skladba vystupujících, 

které naleznete na: www.forumusteckykraj.cz 

  

Na zasedání PC byla otevřena otázka, kde budou nové firmy, které na území ÚK budují 

nové výrobní haly, získávat pracovníky. V současné době je velká poptávka po 

pracovní síle, avšak na úřadech práce je v registraci velké množství osob, které o práci 

zájem nemají. V současné době je situace taková, kdy si firmy mezi sebou přetahují 

pracovníky s příslibem např. vyššího platu. Ubývá nadaných a kvalifikovaných lidí. 

 

Diskuze: 

Problémem může být, že jako společnost neumíme využívat nástroje typu uznávání 

kvalifikací, rekvalifikace apod. Jednou z příčin může být složitost zkoušek, náročnost 

systému, administrace. 

V příhraničních oblastech je praxe taková, že větší množství pracujících lidí dojíždí do 

práce v Německu, kde mají lepší finanční ohodnocení, a v pohraničí pak není kdo, by 

pracoval v místních firmách. Různé projekty, které se snaží zařadit na trh práce 

dlouhodobě nezaměstnané, ve výsledku efekt příliš nemají a jako problém lze spatřovat 

i to, že lékaři jsou v mnoha případech ochotni vystavit neschopenku i v případech, že to 

není zcela nutné.  

Toto je téma, o kterém se hodně a často mluví, ale je velice náročné na to, nějak danou 

situaci změnit. Kdo pracovat chce, práci si najde. 

Určitě by bylo vhodné pracovat s žáky již na základních školách, motivovat žáky pro 

obory, které na trhu práce chybí. 

Dalším problémem je dluhová past, do které se lidi mnohdy dostávají. I toto bývá 

důvodem, proč lidi nechtějí nastoupit do zaměstnání, neboť o část vydělaných 

finančních prostředků přijdou splátkou dluhu. Pokud takový člověk žije z dávek, které 

mu stát poskytne, tak ho nic netlačí k tomu, aby dluhy platil, aby hledal zaměstnání. Na 

http://www.restartregionu.cz/
http://www.forumusteckykraj.cz/
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MPSV byl vznesen návrh, aby lidé, kteří se budou registrovat na ÚP, aby měli 

povinnost dojít si do sociální poradny a řešit svoji finanční situaci.  

Do dluhové pasti se mnohdy lidé dostávají i díky nárůstu dlužné malé částky v rámci 

exekučního řízení na částku, která je pro daného člověka likvidační a nemá motivaci 

hledat zaměstnání.  

V rámci AP je jedno z opatření v lidských zdrojích, které je orientováno na komplexní 

řešení problému zadluženosti, jako překážky v zaměstnanosti. 

Je nutné neřešit jen následek, ale je nutné hledat a pracovat s příčinou. 

 

Ze strany Bc. Tichého bylo také vyzdvihnuto téma těžby lithia. V současné době je 

povolena výtěž z výsypky na Cínovci, která nijak nezatěžuje životní prostředí. 

Hlubinná těžba ještě není rozjetá, probíhají jednání a rozjezd je možné očekávat 

v horizontu několika let. Už nyní se však ozývají názory, že těžba lithia bude 

nahrazovat těžbu hnědého uhlí. Na toto je však reagováno, že těžba se rozjede 

v případě, že budou splněny všechny zákonné podmínky a bude vše v souladu 

s podmínkami ochrany krajiny. Cílem není surovinu v kraji pouze vytěžit, ale také 

v kraji zpracovat, vytvořit zde celý produkční řetězec. 

 

4) Různé – aktualizace Statutu a Jednacího řádu PS, výsledky mapování 

           rozvojových potřeb v sociální oblasti – výsledky za Ústecký kraj 

- Sekretariát spolu s vedením pracovní skupiny navrhuje úpravy Statutu a Jednacího řádu 

PS Z. Jedná se o drobné změny neměnící charakter dokumentů, nejzásadnější se týká 

procesu schvalování dalších možných změn a to, kdy případné změny nebude 

schvalovat Regionální stálá konference Ústeckého kraje, ale pracovní skupina sama. 

Materiály byly členům rozeslány elektronicky, na zasedání členové skupiny odsouhlasili 

uvedené změny v dokumentech a souhlasí s předložením RSK ÚK. 

- Na podzim 2017 proběhlo mapování rozvojových potřeb v sociální oblasti ve spolupráci 

MMR – Agentura pro sociální začleňování (ASZ) – RSK. V květnu tohoto roku byly 

sekretariátům předloženy výsledky, které byly postoupeny členům pracovní skupiny. 

Tyto výsledky byly také konzultovány s odborem sociálních věcí KÚ ÚK, v pondělí    

3. 6. 2017 proběhne schůzka se zástupcem ASZ, na které bude projednána možnost 

budoucí spolupráce mezi agenturou a RSK, případně odborem sociálních věcí. Pokud 

členové pracovní skupiny budou mít nějaké náměty na vhodné aktivity směrem k cílové 

skupiny v návaznosti na výsledky mapování, mohou své podněty posílat na adresu 

sekretariátu RSK ÚK. 

- Dotazníková anketa pro krajské platformy projektu KOMPAS – Ing. Prošková vyzvala 

členy pracovní skupiny ke spolupráci v oblasti výběru priorit sektorů, které by měly být 

projektem v kraji řešeny. Členové obdrželi návrh, který po krátké diskuzi upravili 

a odsouhlasili. Z původního návrhu Ing. Proškové byl odstraněn sektor „Výroba 

dopravních prostředků“ a nově vybrán sektor „Ubytování, stravování a pohostinství“ 

a „Telekomunikační a informační technologie a činnosti“. Tabulka přílohou zápisu. 

- Informace o volném pracovním místě na ÚP v rámci projektu KOMPAS – Expert trhu 

práce.  
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- Projekt INICIATIVA – podpora zaměstnanosti mladých do 29 let – projekt se bude 

prodlužovat o 2 měsíce 

 

4) Diskuze, podněty z území, závěr 

Diskuze probíhala průběžně  

 

Zápis zpracovala: Bc. Lenka Vaňková                                     Dne: 30. 6. 2017 

 

Zápis schválila. Ing. Dagmar Prošková                                    Dne: 4. 7. 2017 

 

Přílohy: 

- Statut a Jednací řád pracovní skupiny Zaměstnanost 

- Tabulka – Výběr priorit sektorů v kraji 


