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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 2. 3. 2017 od 13.00 hodin, KÚÚK
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení a úvodní slovo – Gabriela Nekolová
2. Představení aktuálního stavu přípravy Akčních plánů – Gabriela Nekolová, DiS.
3. Řízená diskuse k návrhu opatření do Akčních plánů v pilířích:
- PILÍŘ A – Podnikání a inovace, J. Vozáb
- PILÍŘ B – Přímé zahraniční investice, 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, K. Tichý
Řízená diskuse k návrhům v Ústeckém kraji
4. Shrnutí, závěr
Průběh jednání:
1. Jednání zahájila G. Nekolová, regionální zástupkyně zmocněnce pro MSK, ÚK a KVK
a předsedkyně HSRK-ÚK. Přivítala všechny přítomné a nastínila program jednání
2. Představení aktuálního stavu přípravy Akčních plánů Strategie hospodářské restrukturalizace,
viz přiložená prezentace;
Doplnění: jakékoliv podněty, připomínky nebo návrhy opatření, která nebudou moci být
zpracována v tomto AP, se budou zapracovávat do dalších Akčních plánů v následujících
letech. Již v červnu 2017 bude probíhat příprava 2. Akčního plánu, který bude vládou ČR
schvalován v roce 2018. Tento proces bude probíhat každý rok ve stejné časové ose.
Vládě bude Akční plán předložen do 31. 5. 2017. Předpokládáme, že předložená opatření
budou vládou schvalována ve dvou vlnách:
- 1. vlna – opatření, která nevyžadují posouzení SEA – předpoklad projednání vládou
v červnu;
- 2. vlna – opatření, která posouzení SEA vyžadují – předpoklad projednání vládou v letních
měsících či začátek podzimu.
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V současné době je možné ještě navrhnout doplnění opatření navrhovaných do prvního
Akčního plánu, bude-li teď třeba. Jinak budou další návrhy moci být zohledněny v dalším
akčním plánu, který začínáme připravovat od 1. 6. 2017 – ihned po předání 1. Akčního plánu
k projednání vládě.
Do předložení materiálu vládě proběhne ještě mnoho schůzek na úrovni rezortů, následně
bude probíhat mezirezortní řízení. Budeme Vás průběžně informovat o stavu přípravy
Akčních plánů.
3. Představení nadregionálních opatření v jednotlivých pilířích – popisy jednotlivých opatření
přikládáme v příloze; prosíme o reflektování, že materiály prochází neustálými změnami a to
na základě připomínek stakeholderů z regionu i po jednání s dotčenými ministerstvy, Úřadem
vlády a dalšími organizacemi.
Pro strukturálně postižené regiony požadujeme buď bonifikaci v rámci projektů či speciálně
vyhlášené výzvy/programy přímo pro naše území. Opatření, která budou předkládána do
akčních plánů, budou mít také charakter např. legislativních úprav či systémových změn,
a další.

Pracovní přehled návrhů nadregionálních opatření a regionálně specifických opatření (Ústecký kraj)
Akčního plánu Strategie restrukturalizace – stav k 2.3.2017
Pilíř A – Podnikání a inovace
Nadregionální opatření:
-

Program na podporu modernizace technologií firem - Technologie
Podnikavý region (PODREG) – program na podporu začínajících podnikatelů či
podnikatelských záměrů
Program na podporu produktových inovací
Program na podporu kolaborativního výzkumu firem – obdoba programu TRIO nebo
specifické regionální alokace na další výzvy programu TRIO
Posílení regionálních kanceláří CzechInvest – rozšíření kapacity a poskytování nových služeb
v oblasti podpory podnikání
Exportní vzdělávání – soubor opatření k posílení kapacit a specifických služeb zaměřených na
podporu exportu
Regionální fond na podporu podnikání - připravit a rozpracovat návrh programu pro další
akční plán
Centra průmyslových kompetencí – připravit a rozpracovat návrh programu pro další akční
plán

Regionálně specifická opatření nejsou uvažována
Pilíř B – Přímé zahraniční investice
Nadregionální opatření:
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- Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a
využitelnosti stávajících průmyslových zón
- Zhodnocení a případná úprava podmínek programu na regeneraci a podnikatelské využití
brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu
- Soubor opatření zaměřený na vzdělávání v oblasti rozvoje místních ekonomik, lákání investic
a podpory podnikání
- Soubor opatření k rozvoji regionální politiky Aftercare
Regionálně specifická opatření nejsou uvažována
Pilíř C – Výzkum a vývoj
Nadregionální opatření:
-

-

Program zaměřený na podporu bilaterární spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně
podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)
Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna
podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program
GAMA2 – přímá návaznost na program GAMA)
Podpora bilaterární a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)
Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)
Úkol – zajistit vytvoření nového programu podpory naplňování národní RIS3 v regionech
včetně přímé metodické a konzultační podpory v krajích
Program „Inovační partnerství“
Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci
Soubor opatření k zatraktivnění studia PhD. ve strukturálně postižených krajích

Regionálně specifická opatření:
-

-

Soubor opatření zaměřený na rozvoj vzdělávání a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie
(vůdčí roli předpokládáme na úrovni KVK, opatření bude zapojeno na úrovni všech regionů)
 Zázemí pro pobočku 3. LF UK v Karlových Varech
 Veřejná výzkumná instituce Balneologický institut KV, v.v.i.
Program Fergunna - výzkumné a vývojového centrum, science and creativity centrum
Projekt „Centrum kompetence pro chemii (Unicre)“
Projekt „Centrum chytré infrastruktury“

Pilíř D – Lidské zdroje (s přesahy do pilířů C – Výzkum a vývoj a E – Sociální stabilizace)
Nadregionální opatření:
-

-

Soubor opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivity krajů pro život
obyvatel, a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a
kvalifikované odborníky
Soubor opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní poradenství v krajích
Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních,
středních a vysokých škol i zaměstnanců místních firem
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- Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a
práce 4.0 pro průmysl 4.0)
- Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě
nezaměstnaných osob
- Soubor opatření zaměřený na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků
- Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání
- Specifický program / výzva na podporu rozvoje infrastruktury VŠ ve strukturálně postižených
regionech
Soubor opatření navržený z úrovně MPSV:
-

-

-

-

Revize systému investičních pobídek - v případě všech okresů dotčených krajů bez ohledu na
podíl nezaměstnaných osob poskytovat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst
v rozsahu 200 000 Kč/místo (přímá provazba na pilíř B – Přímé zahraniční investice)
Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS
Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES (efektivní
služby zaměstnanosti)
Intenzifikace využití využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství,
rekvalifikace)
V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru
dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory
Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o
zaměstnanosti
Zpracovat analýzu možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o
zaměstnanosti
Zpracovat analýzu možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů
podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí
4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti
Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016
Zajistit využívání nástrojů ITI pro podporu a rozvoj zaměstnanosti
Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti
Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, zejména
osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o
zaměstnání
Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility

Regionálně specifická opatření
-

Program „Rozvoj jazykového vzdělávání – německý jazyk“ - Ústecký a Karlovarský kraj
Program zaměřený na rozvoj komplexního ICT vybavení škol v Ústeckém kraji

Pilíř E – Sociální stabilizace
Nadregionální opatření:
-

Integrovaný projekt zaměřený na řešení problematiky bydlení jako základního faktoru
stabilizace rodin a jednotlivců
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- Soubor opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé
nezaměstnanosti
- Soubor opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích
- Podpora komunitního života - vyhlášení specifických výzev IROP na podporu komunitního
života a sociálních služeb
- Integrovaný projekt zaměřený na posílení zapojení dětí ze sociálně slabých rodin do
vzdělávacího systému
Regionálně specifická opatření
-

Rozvoj zdravotnické infrastruktury

Pilíř F – Životní prostředí
Nadregionální opatření:
-

-

Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení
vlády ČR č. 50/2002 Sb.
Akcelerace programu na řešení sanace ekologických škod – závazky vyplývající
z privatizačních smluv (kompetence MF ČR)
Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP
určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)
Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s cílem
prostřednictvím jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných
ploch (kompetence MMR)
Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených
lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu
Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve rekultivovaných ploch a území
po těžbě

Regionálně specifická opatření
-

Program Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)
Integrovaný projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy
rakouské dráhy v jeho rámci

Pilíř G – Infrastruktura a veřejná správa
Nadregionální opatření:
-

Soubor opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy
Soubor opatření k výstavbě a modernizaci významných dopravních úseků silnic II. a III. třídy
Soubor opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí
Soubor opatření k rozvoji ICT infrastruktury - chytré služby, chytřejší kraje

Regionálně specifická opatření
-

Realizace plavebního stupně Děčín
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- Rozvojové záměry města Ústí nad Labem
Nadpilířová opatření – integrované projekty
-

Záměry v oblasti energetiky
 Ústecký kraj – posílení vedení 110 kV do Šluknovského výběžku
Příprava komplexního výzkumně-vývojového projektu zaměřeného na využití lithia
Program zaměřený na rozvoj vzdělávacích, výzkumných a vývojových aktivit v oblasti
elektromobility a autonomního řízení

Představení námětů vybraných navrhovatelů opatření:
MUDr. J. Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem
Jako velkou podporu vnímáme dostavbu jednoho pavilonu. V současné době jsou podmínky
v nemocnici s kapacitou 1252 lůžek nedostatečné. Nemocnice by mohla poskytnout kraji
a obyvatelům mnohem více komfortu a zdravotnické péče. Po 12 letech v tomto novém areálu jsme
zjistili, že nejsme schopni poskytnout nejšpičkovější péči právě z kapacitních důvodů, proto bychom
uvítali možnost situaci změnit a zvýšit tak nejen kvalitu zdravotní péče, zkrátit čekací doby na
operace, rozšířit počet pracovních míst a poskytnout tak občanům Ústeckého kraje větší komfort ve
zdravotní péče (např. pacienti nebudou muset dojíždět do Prahy, dostanou kvalitní, odbornou péči).
V nově vzniklém pavilonu by měly vyrůst nové operační sály, z toho 2 hybridní s nejmodernější
technologickou vybaveností, dále 80 standardních lůžek a několik intenzivních lůžek, rozšíření centra
pro léčbu mrtvice a nově vzniklé oddělení kardiochirurgie. V případě, že se nám podaří rozvinout
obor kardiochirurgie v kraji, budeme mít možnost přilákat do regionu mladé, schopné a špičkové
mediky, kteří budou schopni poskytovat kvalitní zdravotní péči.
Ing. V. Nechybová, primátorka města Ústí nad Labem
Primátorka prezentovala záměry města Ústí nad Labem (např. plán napojení na dálnici D8, doprava
v městě Ústí nad Labem, jezero Milada, řešení situace v městské části Klíše). Způsob zohlednění
těchto námětů bude předmětem dalšího jednání Akčního plánu v následujících letech. Následně
poděkovala ÚVZ.

4. Dotazy a diskuze k jednotlivým pilířům:
Ing. M. Novák, Ph.D., prorektor pro rozvoj a informační technologie
Univerzita je největší vzdělávací instituce v kraji a je připravena hrát důležitou roli ve vývoji vědy a
výzkumu, v oblasti socioekonomických záležitostí, v životním prostředí atd. V současné době
vnímáme nedostatek středního zdravotnického personálu. Naším záměrem je řešit nedostatek
tohoto personálu a reagovat na poptávku i po specifických oborech jako jsou např. ergoterapie,
porodní asistentka, všeobecná sestra. Jako jedno z hlavních opatření vnímáme na této úrovni stavbu
nové Fakulty zdravotnických studií, která by mohla vzniknout v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí
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nad Labem. Chceme pomoci řešit problematické sociální záležitosti a budeme připraveni jak odborně,
tak kapacitně zajistit adekvátní odborníky a zdravotníky pro zdravotní péči o obyvatele tohoto kraje.
G. Nekolová, zástupce zmocněnce pro ÚK, KVK A MSK
Úzce spolupracujeme s Karlovarským krajem. Dále bych Vás chtěla informovat, že velmi intenzivně
komunikujeme s rezorty. V návaznosti na diskutovanou oblast vzdělávání a kvalifikované pracovní síly
bych ráda pozvala zástupce UJEP a zástupce KÚ ÚK, jež má na starosti KAP, k diskuzi s MŠMT, která
proběhne dne 20. 3. od 13:00 hodin v Praze.
Mgr. R Kovář, odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK
Nemám pocit, že by v kraji chyběly kapacity zdravotního personálu. Krajem provozované VOŠZ –
kapacity nejsou naplněné. Krajský úřad se chová zodpovědně, realizuje stipendijní program pro tento
obor středního zdravotního vzdělání. Navíc se připravuje další obor VOŠ, a to ve Varnsdorfu.
Ing. M. Novák, Ph.D., prorektor pro rozvoj a informační technologie
UJEP vnímá potřeby z regionu a na ty se snaží reagovat. Dostatek kapacit SŠ a VOŠ vnímáme, je
otázkou jestli absolventi potom nastoupí do zdravotnického zařízení u nás v kraji nebo raději využijí
možnosti jinde, popř. se oborem dále nezabývají z důvodu nedostatečného finančního ohodnocení.
MUDr. J. Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykova nemocnice
Myšlenku postavit budovu Fakulty zdravotnických studií UJEP přímo v areálu Masarykovi nemocnice
vnímám jako velmi pozitivní záměr. Studenti budou přímo v dění nemocnice. Univerzita může nalákat
do tohoto kraje studentky a studenty, kteří zde po studiu zůstanou. Nemocnici navíc chybí výukové
středisko (aula) pro realizaci různých vzdělávacích akcí, kongresů apod. Vybudování fakulty nám
nabízí široké spektrum možností, jako jsou např. přilákání mimoregionálních studentů, posílení
kapacit zdravotního personálu, úzké propojení UJEP a nemocnice. Zároveň bude moci být posílena
také praxe studentů 6. ročníku Univerzity Karlovy.
G. Nekolová, zástupce zmocněnce pro ÚK, KVK A MSK
Vnímáme velmi pozitivně všechny aktivity v rámci kraje, neboť jsou synergickým efektem pro zlepšení
zdravotnictví v kraji, zvýšení odbornosti zdravotnického personálu a v důsledku kvalifikované
pracovní síly.
Dr. Jan Eichler, předseda Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje
Opravdu je záměr UJEP postavit Fakultu zdravotnických studí v rámci Masarykovy univerzity?
Odpověď p. Nováka UJEP: Ano, bylo více variant, nicméně vedení univerzity se přiklonilo k tomu
záměru.
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Ing. Bc. Jitka Nová, starostka města obce Měrunice
Nás zajímají brownfieldy a možnost jejich výkupů, abychom s nimi mohli dále něco dělat.
Odpověď: G. Nekolová: podařilo se nám zajistit finanční prostředky na Program podpory regenerace
a podnikatelského využití brownfieldů, 1. výzva na konci března tohoto roku, výkup je uznatelným
výdajem. Výkupy se budeme snažit zakomponovat i do programu „Demolice“. Navíc připravujeme
program na nepodnikatelské využití brownfieldů především v intravilánech měst a obcí. Bude
realizován průzkum absorpční kapacity.
Dr. Jan Eichler, předseda Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje
Mne by zajímala také obnova Krušných hor. Jestli v rámci této aktivity počítáte také s obnovou
turistické infrastruktury?
Odpověď G. Nekolová: Jednáme s MZE, aby byly řešeny cesty v rámci obnovy Krušných hor, které
jsou ve vlastnictví Lesů ČR. Ale určitě ne značení či oprava nebo vybudování laviček. To bohužel nejde
ani v Akčním plánu. O podpoře turistického ruchu v rámci Akčního plánu restrukturalizace hovoříme
v intencích hydrických rekultivací, podnikatelských záměrů apod. – vždy s provazbou na hospodářský
rozvoj kraje.
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana: Realizace strategie restrukturalizace, včetně přípravy
akčních plánů, je pokračováním výjezdního zasedání z podzimu 2015, a to jsme ještě o Krušných
horách vůbec nehovořili. Je pro nás velkým úspěchem, že jsme vyjednali tuto podporu, jež sice není
úplným řešením, ale pro nás velmi přínosným i v této podobě.
G. Nekolová, DiS., zástupkyně zmocněnce vlády – PROCESNÍ VĚCI:
-

-

-

Kontakt
na
regionálního
koordinátora:
Bc.
Karel
Tichý,
DiS.,
email:
karel.tichy@czechinvest.org, tel: 725 588 903
Webové rozhraní se speciálním webovým formulářem - http://restartregionu.cz/vasenapady/ – je možné poslat opatření, ne jen pro teď ale i pro příští akční plány, my je zařadíme
je do zásobníku
V příštích dnech budeme svolávat pracovní skupiny, kde budou dokončovány fiše. 15. 3.
budou předány MMR, následovat budou schůzky s ministerstvy, na základě jejichž
připomínek budou fiše opatření finalizovány.
Na konci března budou zaslány fiše v detailu na členy odborných týmů dle konkrétního
zaměření, dále na představitele kraje a RSK
Stejně tak budete mít možnost přípravu Akčních plánů konzultovat s ministryní pro místní
rozvoj, která přijede do regionu.

5. Závěr
Jednání uzavřel pan RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana, poděkoval všem za zájem
a vyzval k přípravě opatření pro tento či další akční plány.
Zpracovala: Edita Mynaříková, Eva Kasalová
Ověřil: Karel Tichý
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