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Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj 
 

Zápis ze společného jednání 
Regionální stálé konference Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje 

ze dne 10. 4. 2017 od 10.30 hodin, KÚÚK 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Program jednání: 

1) Zahájení a úvodní slovo – Stanislav Rybák  

2) Představení aktuálního stavu přípravy Akčních plánů – Gabriela Nekolová 

3) Představení návrhu opatření v jednotlivých pilířích včetně zásadních změn  

- PILÍŘ A – Podnikání a inovace – D. Kulka/J. Vozáb 

- PILÍŘ B – Přímé zahraniční investice – D. Kulka/J. Vozáb 

- PILÍŘ C – Výzkum a vývoj – T. Siviček 

- PILÍŘ D – Lidské zdroje – K. Tichý 

- PILÍŘ E – Sociální stabilizace – G. Nekolová 

- PILÍŘ F – Životní prostředí – H. Veverková 

- PILÍŘ G – Infrastruktura a veřejná správa – K. Tichý 

4) Řízená diskuse k návrhům opatření v Ústeckém kraji  

5) Shrnutí, závěr 

Průběh jednání: 

1. Jednání zahájil S. Rybák, radní Ústeckého kraje. Přivítal všechny přítomné a zmínil důležitost 

dokumentu – Návrhu Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace. Krátce 

pohovořil o plánovaném setkání s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou, které 

proběhne dne 20. dubna na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jedná se o příležitost, 

kdy s paní ministryní hovořit mimo jiné i o připravované restrukturalizaci našeho regionu. 

 

2. G. Nekolová, regionální zástupkyně zmocněnce pro MSK, ÚK a KVK a předsedkyně HSRK-ÚK 

poděkovala za účast a nastínila program jednání. Představení aktuálního stavu přípravy 

Akčních plánů Strategie hospodářské restrukturalizace. Do návrhu Akčního plánu byly 

zapracovány připomínky vzešlé z různých jednání v regionu, zástupci samospráv, dotčenými 

rezorty a takto zpracována verze byla odeslána do vnitřního připomínkového řízení 

Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu průmyslu a obchodu. 

Společné setkání krajských regionálních stálých konferencí a krajských tripartit proběhlo 

v Moravskoslezském kraji 6. 4. V Karlovarském kraji bude realizováno dnes odpoledne, tj. 

10. 4. od 15:00 hodin. 

Po vnitřním připomínkovém řízení MMR a MPO, bude následovat vnější připomínkové řízení, 

budou vedena další jednání s ministerstvy. 29. 5. bude dokument projednání na národní 
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tripartitě a 31. 5. bude materiál postoupen vládě. Jednáme ještě o termínu Konference 

restrukturalizace, které zúčastní předseda vlády. Prozatím čekáme na termíny od Úřadu 

vlády. 

Dalším úkolem, jež nás ještě čeká, je posouzení, zdali a která opatření potřebují posouzení 

SEA. 

Opatření, která nebudou zařazena do 1. akčního plánu, budou projednávána do 2. akčního 

plánu.  

Důležité je respektovat logiku Akčního plánu, je třeba naplnit všech sedm pilířů, nelze jeden 

vyzdvihnout či opomenout. 

Kompletní popis průběhu přípravy Akčního plánu viz příloha „Předkládací zpráva.docx“ 

3. Přehled opatření viz příloha „Přehled fiší pro společné jednaní RSK a tripartity 

2017_04_10.xlsx“ 

PILÍŘ A – Podnikání a inovace – D. Kulka – bez zásadních změn 

PILÍŘ B – Přímé zahraniční investice – D. Kulka – bez zásadních změn 

PILÍŘ C – Výzkum a vývoj – T. Siviček - zdůraznění větší komplexnosti opatření, propojení 

stávajících aktérů a kompetencí. 

PILÍŘ D – Lidské zdroje – K. Tichý – nové opatření D.2.12 - Analýza současného stavu v oblasti 

slaďování rodinného a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším 

podílem zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím spojeným směnným provozem. 

J. Aster, HSRD – nutno podporovat technické obory, např. soukromé vysoké školy nevyučují 

technické vzdělávání. Techniky pro kraj potřebujeme. 

- MŠMT argumentuje tím, že to, že člověk v daném kraji vystuduje, neznamená, že tu zůstane. 

Brání se zvýhodnění pro naše specifické kraje. Máme zde, oproti jiným rezortům, poněkud 

ztíženou pozici. Nicméně specifickou podporu chceme a proto takto formulovaná opatření 

v pilíři D. 

PILÍŘ E – Sociální stabilizace – G. Nekolová – přidáno opatření E.1.4 - Analýza potenciálu 

stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje (Stříbrná 

ekonomika jako rozvoj sektorů služeb a zboží, které jsou určeny pro rozrůstající se segment lidí 

vyššího věku, představuje vhledem k demografickým prognózám stárnutí populace výzvu 

nejen pro oblasti veřejné politiky, ale rovněž pro další rozvoj průmyslových odvětví). 

PILÍŘ F – Životní prostředí – H. Veverková – přidáno nové opatření F.1.8 - Analýza potenciálu 

a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených 

krajů. 

Doplnění G. Nekolové: zaměřujeme se také na využití intravillánů měst a obcí. Problémem 

obecně je vlastnictví objektů, které je třeba revitalizovat či zdemolovat, řešíme s MMR 

možnost výkupu a další podmínky. 

J. Aster, HSRD – upozornil na vylidňování měst a využívání již postavených domů a bytů a 

zabírání další půdy, stavění nových domů apod. 

- odpověď G. Nekolové: k oživení měst a obcí přispívají i ostatní vybraná opatření Akčního 

plánu, chceme nejen snížit odliv obyvatel, ale i přilákat nové lidi a studentu. Jako hlavní 
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příčina odchodu z měst a našeho kraje obecně jsou uváděny „špatné ekonomické a sociální 

podmínky“. Ke změně chceme přispět právě restrukturalizací. Našim obyvatelům se zde musí 

dobře žít. 

PILÍŘ G – Infrastruktura a veřejná správa – K. Tichý – k opatřením týkajících se silnic a dálnic 

I. třídy a silnic II. a III. třídy jsou samostatné přílohy, jež vyjmenovávají dané dálnice a silnice.  

J. Aster, HSRD – opatření G.1.3 - Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních 

tratí – je třeba doplnit gesci, vyjma Ministerstva dopravy, i Ministerstva pro životní prostředí. 

M. Andrt, HSRLT – je třeba explicitně uvést problematiku dopravy v Děčíně. 

- odpověď K. Tichého: je zohledněno v již zmiňované příloze k silnicím a dálnicím, jež je 

součástí Návrhu Akčního plánu, který byl všem odeslán.  

4. Diskuze byla realizována u jednotlivých pilířů. 

 

5. S. Rybák a G. Nekolová poděkovali všem za účast a diskuzi. Na závěr podepsali Protokol o 

projednání Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK 

s vyjádřením souhlasu s předloženým návrhem Akčního plánu Strategie hospodářské 

restrukturalizace Ústeckého kraje.  

 

Zpracovala: Edita Mynaříková 

Ověřil: Karel Tichý 
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