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Zápis  

Konference pro Strategii restrukturalizace 

Datum: 1. 6. 2016 

Místo konání: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Průběh jednání: 

- Konferenci zahájil premiér ČR Mgr. Bohuslav Sobotka. Shrnul význam přípravy Strategie 

hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, 

zpracovaného 1. Akčního plánu pro jejich další rozvoj a také možnosti financování 

navrhovaných opatření. Klíčové pro další rozvoj regionů je jeho průběžná aktualizace a 

vyhodnocování naplňování jednotlivých opatření a vzájemná spolupráce mezi vládou ČR, 

ministerstvy a zástupci krajů a dalších dotčených organizací. Důležité je zejména nalézt finanční 

zdroje a také v rámci 2. Akčního plánu zajistit větší projednávání s regionálními i národními 

partnery. APEL na dohodu mezi resorty jak postupovat při zajišťování finančních prostředků a 

sjednotit komunikaci ve směru k ministerstvu financí. 

- Následně vystoupila ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová, poděkovala za 

zpracování Akčního plánu všem zúčastněným, kdy zpracování vychází ze schválené Strategie 

restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, vyzdvihla konkrétnost 

navržených opatření.  

- Za Ministerstvo průmyslu a obchodu vystoupil ministr  Ing. Jiří Havlíček, vyzdvihl komplexní 

přístup při zpracování Akčního plánu od ministerstev, kraje, firem a dalších organizací. 

Následně zdůraznil kvalitu zpracovaného dokumentu a opatření, které obsahuje.  

- Následovalo vystoupení doc. Ing. Jiřího Cieńciałi, CSc., vládního zmocněnce pro Ústecký, 

Moravskoslezský a Karlovarský kraj, seznámil přítomné s procesem přípravy Akčního plánu, 

časového harmonogramu jeho zpracování a také systému zapojení regionálních partnerů do 

jeho přípravy. Zdůraznil průběžný proces realizace a aktualizace Akčních plánů a také systému 

jejich monitorování a vyhodnocení.  

- Dále se slova ujala Gabriela Nekolová, DiS. – zástupkyně vládního zmocněnce, která se 

věnovala struktuře jednotlivých opatření v rámci definovaných klíčových oblastí směřujících 

k rozvoji dotčených krajů.  

- Dále se k danému tématu vyjádřili představitelé Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje. 

o Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje - zdůraznila pojetí 

problematiky těžby v komplexním měřítku i ve vztahu k uvažované těžby lithia 

v Horním Slavkově. Jako priority pro Karlovarský kraj označila témata:  

 Výzkum a vývoj balneologie,  

 Propojení s ostatními regiony 
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 Letiště Karlovy Vary 

 Důležitost vyhodnocení aktualizace pro další rozvoj a úspěch Strategie 

restrukturalizace 

o prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje - jako klíčové 

zdůraznil potřebu kvalifikovaných pracovníků. Úspěch Akčního plánu spatřuje ve 

využití silných stránek Moravskoslezského kraje a dále jako cestu zmínil využívání 

zahraničních zkušeností např. v rámci rekultivací, dále analyzování potenciálu 

přečerpávacích elektráren a také nezbytné odstraňování starých ekologických zátěží. 

o Mgr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje – za klíčovou 

označil sociální stabilizaci regionu, zvyšování vzdělanosti, podporu výzkumu a vývoje 

v regionu a také rozvoj dopravní infrastruktury. 

- Zástupci krajů se shodli na postupné prioritizaci jednotlivých opatření v závislosti na 

dostupnosti finančních prostředků na jejich realizaci v čase. 

 

Diskuze: 

- Následovala diskuze, ve které vystoupili zástupci poslaneckých klubů z regionů i zástupci 

ministerstev. 

- Ing. Zbyněk Stanjura, poslanec ODS za Moravskoslezský kraj – klíčové pro úspěch 

restrukturalizace je změna vnímání dotčených krajů ostatními regiony ČR. Souhrnný akční plán 

oceňuje, ale jeho finanční rámec vidí jako nedostačující. Důležité, mimo nezbytné dobudování 

dopravní infrastruktury, vidí i navazující investice, opravy nádražních objektů a jejich zázemí 

jako nezbytného kroku k dalšímu rozvoji. Zdůraznil nutnost ověření stavu již připravených 

projektů a také vyzdvihl řadu již úspěšně dokončených projektů, které přispěly k rozvoji 

regionu a zlepšení životního prostředí v něm. 

- PhDr. Zdeněk Soukup, poslanec ANO 2011 za Karlovarský kraj – je nutné identifikovat kořeny 

zaostávání, tradiční odvětví utlumena – porcelánky, textilky, hudební nástroje. Jako klíčové vidí 

přilákání nových investorů – nutné vytvořit pracovní příležitosti, aby obyvatelé neodcházeli do 

Německa. Je třeba dobudovat napojení na dálniční a železniční koridory. 

- JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D, náměstek ministra průmyslu a obchodu - v reakci na potřeby 

krajů připravují 4 programy. Do budoucna se nelze pouze spoléhat na ESIF. OPPIK je vyčerpán. 

Akční plán MPO vnímá jako trend, aby byly připravovány národní programy.  

- Mgr. Zdeňka Hamousová, senátorka ANO 2011 z Ústeckého kraje (obvod Louny) – chápe 

časové omezení pro zpracování 1. Akčního plánu; v rámci přípravy 2. Akčního plánu by uvítala, 

aby byl dán větší prostor regionálním opatření, intenzivnější komunikace s regionálními 

stakeholdery. 

- Ing. Miroslav Svozil, delegovaný zástupce senátorského klubu ODS za Moravskoslezský kraj 

– potvrdil nezbytnost kvalitního napojení regionu na dopravní infrastruktury, ale také 

nezbytnou modernizaci zázemí, zejména nádražních budov atp., kdy se často stává, že moderní 

dopravní koridory končí u nádražních budov v dezolátním stavu, což nepřispívá ke zlepšování 
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image regionu. Obecné vyzdvihnutí nutnosti dokončení vědeckotechnického parku a 

rekonstrukce budovy Univerzity v Ostravě. 

- Ing. Markéta Wernerová, poslankyně ČSSD za Karlovarský kraj – poděkování za zpracování 

Akčního plánu, dle jejího názoru jsou v rámci tohoto 1. Akčního plánu zapracování opatření, 

která jsou pro kraj prioritní. Dále apeluje na všechny dotčené regionální partnery na včasné 

zasílání námětů opatření do dalšího připravovaného akčního plánu. 

Závěr: 

- premiér ČR Mgr. Bohuslav Sobotka poděkoval všem přítomným za účast a přínosnou diskuzi. 

Následně ukončil jednání. 

Poznámka: 

- návrhy opatření lze komunikovat prostřednictvím webového formuláře: 

http://restartregionu.cz/5e31daffc47a5d6c-regionalni-iniciativy/  

 

Zapsala: Edita Kovaříková, DiS., odborný poradce Úřadu zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 

Ověřil: Bc. Karel Tichý, DiS., koordinátor zpracování Akčních plánu Strategie hospodářské 

restrukturalizace 
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