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Seznam zkratek 

 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

CZ-NACE Klasifikace ekonomických činností 

EK Evropská komise 

EU Evropská unie 

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 

FSI Fakulta strojního inženýrství 

FST Fond pro spravedlivou transformaci 

GS Grantové schéma 

HDP Hrubý domácí produkt 

HSRÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 

IROP Integrovaný regionální operační program 

IT Informační technologie 

ITI Integrovaná územní investice (z angl. Integrated Territorial Investments) 

KE Komunitní energetika 

KEMÚK Krajská energetická agentura Ústeckého kraje 

KHK Krajská hospodářská komora 

KKO Kulturní a kreativní odvětví 

MAS Místní akční skupina 

MF Ministerstvo financí 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSP Malý a střední podnik 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŽP Ministerstvo životního prostředí  

NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek (z angl. Nomenclature of Units 
for Territorial Statistics) 

OP Operační program 

OP D Operační program Doprava 

OP JAK Operační program Jan Amos Komenský 

OP TAK Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

OP ST Operační program Spravedlivá transformace 
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OP Z+ Operační program Zaměstnanost plus 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

POH Plán odpadového hospodářství 

PSÚT Plán spravedlivé územní transformace 

PTÚK Plán transformace Ústeckého kraje 

RE:START Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje 

RIS Regionální inovační strategie 

SC Specifický cíl 

SFŽP Státní fond životního prostředí 

SRR21+ Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

SRÚK Strategie rozvoje Ústeckého kraj 

SŠ Střední škola 

TZL Tuhé znečišťující látky 

ÚEK Územní energetická koncepce 

ÚCHA Ústecko-chomutovská aglomerace 

UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

ÚK Ústecký kraj 

VaV Výzkum a vývoj 

VŠ Vysoká škola 

VTP Vědeckotechnický park 
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1. ÚSTECKÝ KRAJ – REGION V TRANSFORMACI 

Území Ústeckého kraje bylo historicky křižovatkou významných obchodních cest. Zdejší rozmanitá 

krajina lákala také výletníky, lázeňské hosty a nabízela útočiště mnoha slavným osobnostem.  Rozvoj 

místa, které si oblíbili Beethoven nebo Goethe, podněcovali jak významní průmysloví inovátoři, tak 

mistři řemesel, kteří výrobou dřevěných hraček, knoflíků, oděvů nebo sklářských produktů dotvářeli 

jedinečnou image kraje mezi Prahou, Drážďany a Berlínem. 

 

K severozápadu Čech už po staletí patří také těžba nerostů a hnědého uhlí. A právě povrchovému 

dobývání hnědého uhlí a navazující výrobě elektřiny bylo v druhé polovině dvacátého století podřízeno 

vše. V době, kdy doba uhelná končí, patří Ústecký kraj mezi strukturálně postižené regiony potýkající 

se s následky devastace kulturní i přírodní krajiny a s řadou sociálních problémů. 

  

Nic ale není ztraceno. Je na čase, aby se Ústecký kraj opět stal hrdým centrem inovací a dobrým 

domovem pro podnikavé lidi, kteří pomáhají měnit k lepšímu místo, kde žijí.  

  

Kraj Krušných hor, Českého středohoří a Českého Švýcarska sousedící se Saskem, může opět lákat 

statisíce návštěvníků. Přitom lze využít unikátních kontrastů přírodních krás a opuštěných 

industriálních komplexů, jejichž přetváření pro nové účely bude inspirativní výzvou pro umělce a tvůrčí 

talenty. 

 

Z kraje zmítaného sociálními problémy a hrozícím nárůstem nezaměstnanosti se stane místo, kde v 

duchu hesla spravedlivé transformace "nikdo nezůstane opomenut" bude moci být každý talent 

rozvíjen ve školách připravených na 21. století. 

  

Kraj s pověstí špinavého severu se postupně stane jedním z lídrů výroby čisté energie a souvisejících 

odvětví, jako je např. autonomní mobilita. Klasická řemesla doplní nové excelentní technologie. Silnou 

pozici zde již má rozvíjející se obor nanotechnologií. 

  

Nacházíme se na startu náročné cesty k lepšímu Ústeckému kraji. Je třeba zapojit všechny, komu na 

rozvoji kraje záleží, aby se od počátku vykročilo na rychlou cestu směrem k ekologicky udržitelnému, 

turisticky atraktivnímu, ekonomicky vyspělému, tvůrčímu a sebevědomému regionu, který se opět 

stane respektovaným centrem mezi Prahou, Drážďany a Berlínem. 
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2. PLÁN TRANSFORMACE ÚSTECKÉHO KRAJE  

Hlavním cílem tzv. Zelené dohody v EU je dosažení klimaticky neutrální ekonomiky. Ne všechny státy 

ale mají startovní pozici stejnou a zejména ty, jejichž ekonomika je postavena na zdrojích jako je uhlí, 

budou potřebovat daleko větší investice než ostatní. Proto vznikl Fond spravedlivé transformace, 

který má zajistit spravedlivý přístup ke všem členským státům a těm znevýhodněným pomoci těchto 

cílů dosáhnout. 

 

Plán transformace Ústeckého kraje (PTÚK) představuje strategické východisko pro využití zdrojů Fondu 

pro spravedlivou transformaci (FST). FST je součástí tzv. Mechanismu spravedlivé transformace, který 

se skládá ze tří pilířů: 

 

I. Fond pro spravedlivou transformaci: podpoří ekonomickou diverzifikaci a přeměnu dotčených 

území. Jedná se o cílenou podporu nejvíce dotčených regionů (zejména uhelných) ke zmírnění 

socioekonomických dopadů transformace (útlum těžby uhlí, transformace ekonomiky atd.). 

 

Podporované aktivity v rámci nařízení k FST: 

 

1. produktivní investice do malých a středních podniků, včetně začínajících podniků, které 

vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně; 

2. investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských 

inkubátorů a poradenských služeb vedoucích k vytváření pracovních míst; 

3. investice do výzkumu a inovací včetně investic do univerzit a veřejných výzkumných 

institucí a podpora přenosu pokročilých technologií; 

4. investice do zavádění technologií i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 

energii včetně technologií skladování energie vedoucí ke snižování emisí skleníkových 

plynů; 

a) investice do obnovitelných zdrojů energie v souladu se Směrnicí EU o podpoře využívání 

energie z obnovitelných zdrojů včetně kritérií udržitelnosti stanovených směrnicí a 

investice do energetické účinnosti za účelem snižování energetické chudoby; 

b) investice do udržitelné místní dopravy s využitím moderních (smart) technologií včetně 

dekarbonizace sektoru místní dopravy a její infrastruktury; 

c) investice do obnovy a zvýšení účinnosti sítě dálkového vytápění se zřetelem na zlepšení 

energetické účinnosti systému dálkového vytápění, investice do výroby tepla za 

předpokladu, že výroba bude zajištěna převážně z obnovitelných zdrojů energie; 

5. investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení; 

6. investice do regenerace a dekontaminace brownfieldů, obnovy půdy a případně zelené 

infrastruktury a projektů obnovy s přihlédnutím k zásadě „znečišťovatel platí“; 

7. investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, 

jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací; 

8. zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků; 

9. pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání; 

10. aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání; 

11. další činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začlenění, včetně, je-li to řádně odůvodněné, 

infrastruktury pro účely školicích středisek, zařízení péče o děti a starší lidi;  
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12. technická pomoc. 

 

II. Zvláštní režim pro spravedlivou transformaci InvestEU: by měl formou záruk, podobným způsobem 

jako FST, podpořit projekty spojené se spravedlivou transformací. Spektrum podporovaných projektů 

však bude širší než u FST. Jsou zvažovány například projekty v oblasti udržitelné energetické 

infrastruktury, dopravy, digitálního propojení, či projekty dálkového vytápění. 

III. Úvěrový nástroj Evropské investiční banky s dotačním prvkem pro veřejný sektor: tyto úvěry by 

subjektům veřejného sektoru poskytly zdroje na opatření, která usnadní přechod ke klimatické 

neutralitě. S využitím této podpory lze investovat do oblastí od energetické a dopravní infrastruktury, 

přes sítě dálkového vytápění, moderní hospodaření s odpady, až po opatření v oblasti energetické 

účinnosti, včetně renovace budov či sociální infrastruktury. 

PTÚK je primárně zaměřen na intervence způsobilé pro financování z FST, i proto nejsou 

v následujícím textu analyzovány oblasti rozvoje kraje, které s FST přímo nesouvisí. Jedná se např. o 

zdravotnictví nebo dopravní infrastrukturu.  

Při zpracování PTÚK se vycházelo: 

• z podporovaných aktivit FST dle čl. 8 Návrhu nařízení o FST, se zohledněním překryvů s jinými 

operačními programy a Modernizačním fondem; 

• ze strategických a koncepčních dokumentů Ústeckého kraje (Strategie rozvoje Ústeckého kraje do 

roku 2027, RIS3 Strategie, Územní energetická koncepce, Technicko-ekonomické posouzení 

vodíkového pohonu v ÚK, Podkladová analýza pro přípravu a implementaci územního plánu 

spravedlivé transformace pro Ústecký kraj, Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016–

2025 aj.);   

• ze strategií a dokumentů z národní příp. EU úrovně (RE:START, Zpráva EU o ČR 2020, Vodíková 

strategie ČR 2021 aj.); 

•  z absorpční kapacity území ÚK na základě sběru projektových záměrů od subjektů z území ÚK, 

z dalších zdrojů k absorpční kapacitě (Analýza čerpání ESIF 2014–2020 včetně identifikace převisu 

poptávky v jednotlivých OP, ITI Ústecko–Chomutovská aglomerace, RAP atd.); 

•  z podkladů a námětů z workshopů s městy, obcemi, podniky, z dotazníkových šetření, z jednání 

s nositeli záměrů, s dalšími regionálními subjekty a uskupeními (KHK, CzechInvest, ITI ÚCHA, MAS, 

HSRÚK, Vodíková platforma aj.). 

 

PTÚK obsahuje základní informace o vybraných problémových oblastech Ústeckého kraje a 

v návaznosti na to o cílech a plánovaných intervencích financovaných z FST, prostřednictvím kterých 

by mělo dojít ke zlepšení situace v těchto oblastech. Zároveň obsahuje základní informace o 

podporovaných aktivitách, možných příjemcích podpory, principech pro výběr projektů atd. 

PTÚK je podkladem pro zpracování tzv. Plánu spravedlivé územní transformace a také Operačního 

programu Spravedlivá transformace 2021-2027. 
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3. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA: HLAVNÍ PROBLÉMY A POTŘEBY SOUVISEJÍCÍ 

S TRANSFORMACÍ REGIONU 

Podnikání, výzkum, inovace 

Hospodářská výkonnost a struktura místní ekonomiky 

Ústecký kraj (dále také ÚK) je silně postižený strukturálními změnami ekonomiky. V průběhu 

hospodářské transformace z plánovaného na tržní hospodářství zde došlo k rapidnímu útlumu 

tradičních odvětví (mj. těžební, textilní, potravinářský, chemický a hutnický průmysl) a změnám ve 

struktuře krajské ekonomiky. I tak si ale některá tradiční odvětví zachovala značný význam pro 

regionální makroekonomické ukazatele a zaměstnanost, ovšem vzhledem k neukončené transformaci 

je možné očekávat další útlum dosud významných odvětví (zejména těžby hnědého uhlí) s 

negativními důsledky na ekonomiku a trh práce v regionu.1 

Podíl HDP kraje na tvorbě HDP České republiky dlouhodobě klesá. Jeho úloha se postupně snižovala a 

v roce 2019 se kraj na tvorbě HDP ČR podílel 5,5 %, tento podíl byl nejnižší od roku 1995.2  Postavení 

kraje z pohledu HDP na 1 obyvatele se v mezikrajovém srovnání od roku 1995, kdy Ústecký kraj 

zaujímal třetí nejvyšší příčku, výrazně zhoršilo. Do roku 2019 klesl až na předposlední místo, přičemž 

hodnota ukazatele dosáhla 71,7 % průměru ČR.3  

Příčinami zhoršeného makroekonomického vývoje byly jednak strukturální změny ekonomiky spojené 

s masivním útlumem tradičních odvětví, jednak méně příznivé podmínky pro rozvoj ekonomiky v kraji 

(nižší sociální kapitál obyvatel, nedostatek kvalifikovaných a motivovaných pracovních sil, odliv mozků, 

nepříznivá image kraje apod.).4 

Z hlediska zaměstnanosti, ekonomického významu i celkových dopadů výrobní činnosti na region je 

stále stěžejním průmyslovým oborem v Ústeckém kraji těžba a zpracování hnědého uhlí, na který je 

zde úzce navázána výroba elektrické energie. 

Tradičním odvětvím, jehož koncentrací území ÚK dlouhodobě vynikalo, je chemický průmysl. 

Lokalizačním faktorem je zde jak řeka Labe poskytující nejen dostatek vody, ale i možnost levné 

dopravy vstupů i produktů chemického průmyslu, tak těžba uhlí v Mostecké pánvi (produkce tekutých 

paliv z hnědého uhlí byla původním výrobním programem kombinátu v Záluží u Litvínova), dále blízká 

odbytiště produktů (hnojiva nalézají uplatnění mj. v přilehlých zemědělských oblastech) a tradice 

oboru včetně s ní souvisejícího dostatku kvalifikované pracovní síly.  

Význam strojírenského průmyslu v kraji vzrostl v důsledku strukturálních změn ekonomiky a přílivu 

přímých zahraničních investic, jejichž lokalizace v kraji byla částečně odvislá od existence kvalifikované 

pracovní síly, která byla pozůstatkem tradice strojírenského průmyslu v kraji. Vedle klasických středisek 

strojírenského průmyslu v kraji se strojírenské podniky usídlily prakticky v každé nové průmyslové zóně, 

což se projevilo markantním růstem zaměstnanosti v oboru. 

Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot je tradičním odvětvím krajské ekonomiky s 

vysokým podílem na zaměstnanosti, které zasáhla transformace ekonomiky relativně méně než ostatní 

tradiční odvětví. Ačkoli i zde došlo k propadu zaměstnanosti, podíl odvětví na celkové zaměstnanosti v 

 
1 SRÚK. 
2 ČSÚ: Vybrané ukazatele krajů (NUTS 3) v roce 2019. 
3 tamtéž. 
4 SRÚK. 
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průmyslu vzrostl. Podíl na zachování zaměstnanosti v odvětví měla nejen relativní prosperita tradičních 

podniků v oboru, ale i příchod nových investorů, kteří se usadili v řadě průmyslových zón v kraji.5 

Podnikatelská aktivita 

V celém ÚK je z hlediska počtu ekonomických subjektů na 1000 obyvatel nižší podnikatelská aktivita 

než v ČR jako celku. Nízké zastoupení ekonomických subjektů je především v typických periferních 

regionech (místní ekonomické subjekty se hůře uplatňují na vzdálených perspektivních trzích, zároveň 

je zde nízká poptávka z důvodu malých spádových regionů místních služeb a často i nižší kupní síly) a 

regionech, které byly nejtíživěji zasaženy strukturálními změnami ekonomiky (a kde tudíž není tak 

vysoká kupní síla a tím pádem poptávka po zboží a službách). Na nízkém počtu ekonomických subjektů 

se zde podepisuje také nízký ekonomický a sociální kapitál místní populace, případně přítomnost 

velkých subjektů soustředících rozhodující podíl ekonomické aktivity6. 

Cílem je podnítit a usnadnit přístup na nové trhy firmám v Ústeckém kraji, které působí v tradičních 

oborech i v oborech nově se rozvíjejících. Dále je také cílem usnadnit vznik zejména inovačních firem, 

které budou jedním ze zdrojů restrukturalizace hospodářství, spoluvytvoří dlouhodobý zdroj růstu a 

povedou ke zvyšování produktivity celé ekonomiky Ústeckého kraje.  

Výzkumné a inovační prostředí 

Hlavním nositelem hospodářských inovačních aktivit v rámci celého ÚK jsou velké podniky v tradičních 

oborech. Další skupinou jsou středně velké podniky, vlastněné zahraničními investory 

Vědeckovýzkumné aktivity jsou v ÚK zajišťovány především Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem, detašovanými pracovišti dalších VO/VŠ (například ČVUT v Děčíně), soukromými 

výzkumnými organizacemi a podnikovými výzkumnými pracovišti.7  

V relativním počtu zaměstnanců VaV (přepočteno na celé úvazky) i objemu výdajů na VaV zastává ÚK 

předposlední místo mezi kraji ČR. Celkové výdaje na VaV v Ústeckém kraji dosáhly v roce 2019 částky 

1,3 mld. Kč a byly 2. nejnižší v mezikrajském srovnání. Podíl na objemu výdajů v ČR činil 1,2 %.8  

Co se týká inovačních aktivit podniků, Ústecký kraj zaujímá v mezikrajském srovnání třetí nejhorší 

pozici v podílu inovujících podniků na celkové počtu podniků (38,3 %) a dokonce nejhorší pozici 

v intenzitě inovací, měřené jako podíl nákladů na inovační činnosti na celkových tržbách podniků, které 

ve sledovaném období (konkrétně 2016 až 2018) prováděly inovační činnosti.9 

Cílem je podpořit další rozvoj firem v Ústeckém kraji, které jsou technologicky orientované nebo 

působí v oboru strategických služeb, přicházejí s novými nápady, mají vlastní know-how či je 

kombinují s přejatým know-how a budují si tak konkurenční výhodu, a které mají zároveň potenciál 

a ambice vstoupit na nové trhy nebo růst na stávajících zahraničních trzích s novými inovativními 

výrobky nebo službami. Dalším cílem je dobudovat a posílit regionální kapacity pro výzkum a vývoj. 

V rámci Regionální inovační strategie ÚK je jako jedna z vertikál definována oblast tradičních 

průmyslových odvětví a také nová vertikála Emerging oblasti, nové trendy a výzvy, která popisuje nová 

témata jako nové příležitosti pro krajský inovační ekosystém. Jedná se o témata Mobilita, Digitalizace 

 
5 SRÚK. 
6 tamtéž. 
7 tamtéž. 
8 ČSÚ: Výdaje na VaV podle krajů ČR a zdrojů financování, rok 2019. 
9 ČSÚ: Základní ukazatele inovačních aktivit podniků s 10 a více zaměstnanými osobami v Česku v krajích v období 2016 až 
2018. 
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včetně technologií Smart Cities a Průmyslu 4.0, Kulturní a kreativní průmysl. Inovační ekosystém je 

systém organizací a služeb, který ovlivňuje firmy na cestě za inovacemi. Tvoří ho firmy, veřejné a 

vědeckovýzkumné instituce, vzorce chování jednotlivců, ekonomická struktura regionu a politická vůle, 

ale i politická situace a celková ekonomická situace (přístup k finančním prostředkům). Krajský inovační 

ekosystém by měl zohledňovat přesah krajské ekonomiky na mezinárodní úroveň a zapojení do tzv. 

Evropských hodnotových řetězců. 

Kulturní a kreativní odvětví jako příležitost 

Při přeměně Ústeckého kraje lze vycházet z teorie 3T, 10  o kterou se opírá rozvoj řady světových 

metropolí. Závěry amerického ekonoma a sociologa Richarda Floridy, že k rozvoji lokalit je zapotřebí 

podpora tvůrčích Talentů, nových Technologií a Tolerantní prostředí, byly již mnohokrát prakticky 

ověřeny. Stejně tak příklady dobré praxe z transformovaných průmyslových regionů dokazují, že 

podpora tvůrčích talentů a kulturních a kreativních odvětví (KKO) je efektivním transformačním 

nástrojem s měřitelnými benefity pro místní ekonomiku (HDP11, nadprůměrně vysoká hrubá přidaná 

hodnota - GVA12). Kulturní a kreativní odvětví (od rukodělných prací, přes reklamní agentury až po 

filmový průmysl) navíc generují další přínosy, jako jsou rozvoj komunitního života, budování pozitivní 

image lokality, generování atraktivních rozvojových nápadů a vizí i v dalších odvětvích.  

 

Podpora kreativních talentů a zvyšování jejich podnikatelských schopností vede ke zpomalení odlivu 

mozků a pomáhá k efektivnímu přechodu lokální ekonomiky směrem k sebe-zaměstnanosti a 

k rozvoji malých a středních podniků. 13  V případě Ústeckého kraje je rozvoj KKO pokračováním 

předválečné tradice, kdy například Krušnohoří bylo centrem výroby dřevěných hraček. Ústecký kraj 

vykazuje také vstupní výhodu, a to je existence univerzity, která se tématem odborně zabývá, z fakult 

lze vyjmenovat například Fakultu umění a designu, Filozofickou fakultu, Fakultu sociálně ekonomickou 

a Pedagogickou fakultu, která generuje absolventy v oblasti KKO, kteří mohou region v tomto smyslu 

dále kultivovat. 

 

Příklady ze zahraničí odkazují k tzv. kulturní regeneraci (Cultural regeneration14), kdy je kreativita 

jedním z nástrojů transformace. Úspěšně se ovšem prosazuje koncept, kdy jsou kultura a tvořivost 

hlavním východiskem ekonomické i sociální přeměny oblasti (Culture-led regeneration 15 ).  

V případě Ústeckého kraje lze v uplatnit oba přístupy.  

 

Rozvoj KKO v Ústeckém kraji může při správné implementaci podpořit: 

• smysluplné využití brownfieldů, 

 
10 Richard Florida, The Rise of Creative Class 
11 Podle studie Kreatives Sachsen (2018) generují tvůrčí odvětví v Sasku stejné HDP jako automotive sector.  
12 Hrubá přidaná hodnota na jeden přepočtený celý úvazek činila v roce 2016 ročně 66 tisíc liber. Průměr v 
Británii byl 46 800 liber/rok. Contribution of the arts and culture industry to the UK economy An updated 
assessment of the macroeconomic contributions of the arts and culture industry to the national and regional 
economies of the UK, Report for Arts Council England, 2017 
13 tamtéž 
14 Například tzv. Birminghamská renesance, rozvoj barcelony.THE CONTRIBUTION OF CULTURE TO 
REGENERATION IN THE UK: A REVIEW OF EVIDENCE, A report to the Department for Culture Media and Sport, 
2004 
15 Např. vznik Tate Modern gallery a další přeměny celých čtvrtí v kulturní a tvůrčí centra. Tamtéž. 
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• zlepšení životního prostředí a udržitelného rozvoje obcí (v Ústeckém kraji například spolupráce 

tvůrčího sektoru při rekultivacích důlní krajiny nebo vytváření atraktivní turistické 

infrastruktury16), 

• zpomalení odlivu mozků vytvářením příležitostí pro uplatnění nejen mladých tvůrčích talentů, 

• zvyšování zaměstnanosti, 

• růst ekonomiky postavené na OSVČ, malých a středních podnicích, generující nadprůměrnou 

hrubou přidanou hodnotu, 

• synergickou oboustranně prospěšnou spolupráce s dalšími odvětvími, 

• vytváření atraktivní tváře a široce sdílené značky regionu, rozvoj komunitního života, růst 

patriotismu,17 

• zefektivnění strategického plánování (obohacení plánovacích procesů o kreativní přístup, který 

je předpokladem úspěšné změny).       

    

Potenciál lidí  

Vzdělanostní úroveň 

Ústecký kraj ve srovnání s jinými kraji ČR tradičně zaostává ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva. 

Dlouhodobě se zde vyskytuje jeden z nejvyšších podílů osob s neukončeným či pouze základním 

vzděláním a osob bez vzdělání, naopak jeden z nejnižších podílů osob s vysokoškolským vzděláním. 

Nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva v Ústeckém kraji je důsledkem historického 

soustředění pracovní síly s nižší kvalifikací v ÚK a přetrvávající struktury pracovních příležitostí a 

příčinou i důsledkem nízkého sociálního kapitálu obyvatelstva kraje.18 

Nízká vstupní úroveň velké části žáků, kteří pocházejí ze sociálně méně podnětného prostředí, i celkově 

zhoršené studijní výsledky znamenají zvýšené nároky na kvalitu školství a kompetence pedagogů v 

Ústeckém kraji.19 

Dlouhodobým problémem v oblasti středního školství je nesoulad mezi nabídkou vzdělávacích oborů 

středního školství a poptávkou na trhu práce. Při nástupu populačně slabších ročníků do středních 

škol nedošlo k redukci kapacit nejžádanějších oborů SŠ mezi žáky (gymnázia a humanitní maturitní 

obory), tím pádem se rapidně snížil zájem o technické obory (včetně učňovských), po jejichž 

absolventech je na trhu práce vyšší zájem. Absentuje zde větší provazba oborů SŠ na trendy například 

v oblasti IT, rozšíření oborů směrem k Internetu věcí (IoT), rozšířené a virtuální realitě, 

kyberbezpečnosti. Obdobná problematika nesouladu mezi nabídkou vzdělávacích oborů s trhem práce 

je identifikována v Ústeckém kraji i v případě aktivit projektů celoživotního vzdělávání. 

Navzdory poměrně široké nabídce oborů terciárního vzdělávání je v zájmovém území poměrně 

omezená nabídka technických oborů na úrovni VŠ i VOŠ. I přes znatelné rozšíření nabídky technických 

oborů (mj. v souvislosti s etablováním Fakulty strojního inženýrství UJEP) v zájmovém území chybí 

 
16 Viz příklad The Tarka Trail, cyklistická a pěší stezka mezi anglickými městy Barnstaple a Okehampton, jejíž 
infrastrukturu dotváří umělecká díla místních tvůrců včetně žáků škol. Stezka je významnou turistickou atrakcí a 
zapojení místní komunity do tvorby prvků vedlo ke snížení míry vandalismu. Tamtéž.    
17 "Nejdůležitější však bylo, že obyvatelé začali být hrdí na svůj region, o čemž s hrdostí mluvili." Popis efektu 
toho, když se Essen v průmyslovém Porúří stal Evropským městem kultury. Gert-Jan Hospers and Burkhard 
Wetterau: Small Atlas Metropole Ruhr: The Ruhr Region in Transformation, 2018 
18 SRÚK. 
19 tamtéž. 
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studijní obory zaměřené na nejpokročilejší technologie, které jsou perspektivní pro další rozvoj 

ekonomiky (např. informační technologie, nanotechnologie, biotechnologie).20 

Ke zvýšení konkurenceschopnosti místního vysokého školství a jeho přínosu pro rozvoj aglomerace tak 

může přispět soustředění na výzkumnou činnost jen ve vybraných perspektivních oborech, a naopak 

zvýšený důraz na kvalitní profesní přípravu a relevanci terciárního vzdělávání pro místní ekonomiku 

a trh práce, případně i vyšší uplatnění tzv. třetí role univerzit – tedy příspěvku VŠ k rozvoji regionu.21 

Cílem je lépe připravit obyvatele kraje na budoucí požadavky trhu práce dle trendů (nové obory, nové 

kompetence a celoživotní učení), bude důležité propojit požadavky zaměstnavatelů se vzdělávacím 

systémem s ohledem na trendy v daném odvětví (nejen dle aktuálních potřeb firem), aktivní politikou 

zaměstnanosti a službami pro trh práce a motivovat více obyvatel k práci, včetně motivace mladých 

lidí k podnikání. S tématem úzce souvisí podnikavost jako průřezová kompetence nezbytná pro vznik 

nových inovativních firem. 

Zaměstnanost a nezaměstnanost 

Struktura zaměstnanosti Ústeckého kraje ve srovnání s celou ČR naznačuje přetrvávající průmyslový 

charakter kraje a vliv tradičních odvětví na zaměstnanost v kraji. V kraji je relativně nízká 

zaměstnanost v zemědělství a lesnictví, naopak mírně nadprůměrně vysoká zaměstnanost v průmyslu. 

Relativně vysokou zaměstnanost si zde navzdory razantnímu útlumu těžby hnědého uhlí drží 

palivoenergetický komplex (těžba a dobývání hnědého uhlí, výroba a rozvod elektřiny a tepla), ovšem 

pokračující snižování stavu zaměstnanců snižuje vliv těchto oborů na zaměstnanost v ÚK.22 

Dle zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích podle klasifikace CZ-NACE je, vedle tradičně mimořádného 

významu těžebního a energetického průmyslu, evidentní především zásadní význam strojírenského 

průmyslu pro zaměstnanost v kraji – hlavně pak elektrotechnického průmyslu, dopravního strojírenství 

a výroby strojů a zařízení. Další klíčová odvětví dle zaměstnanosti jsou: chemický průmysl, průmysl 

sklářský, keramický a průmysl stavebních hmot a hutnictví včetně výroby kovových konstrukcí a 

kovodělných výrobků.23 

Pro zvýšení stability krajské ekonomiky a snížení její zranitelnosti vůči vnějším faktorům bude zásadní 

jak podpora rozvoje místních podnikatelů a podniků (zejména v progresivních odvětvích), tak 

vytváření podmínek pro zakořenění investorů s vyšší přidanou hodnotou v ÚK.24 

V celém Ústeckém kraji je dlouhodobě nejvyšší podíl nezaměstnaných mezi kraji ČR. To je dáno výše 

zmíněnými důsledky strukturálních změn ekonomiky, jež doléhají nejvíce na tzv. staré průmyslové 

regiony, tedy regiony, kde v minulosti dominovala průmyslová odvětví, která nejsou v dnešních 

podmínkách konkurenceschopná či která jsou závislá na využívání vyčerpatelných zdrojů. V 

podmínkách ČR se toto týká zejména Ústecka, kde se na těžbu uhlí navázala odvětví těžkého průmyslu 

(zejm. chemického), a kde docházelo v industriální éře k mimořádné koncentraci pracovních sil s nízkou 

kvalifikací, pro něž není v regionu v podmínkách postindustriální éry a tržního hospodářství dostatek 

pracovních příležitostí25. 

 
20 tamtéž. 
21 tamtéž. 
22 tamtéž. 
23 SRÚK. 
24 tamtéž. 
25 tamtéž. 
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Nástrojem pro systémový rozvoj konkurenceschopnosti kraje s vazbou na přípravu kompetentních 

zaměstnanců pro ekonomický rozvoj kraje je Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje. Zaměřen je 

především na strategické aktivity a integrované programy a projekty. V oblasti prevence 

nezaměstnanosti také doplní a rozšíří dosavadní služby zajišťované příslušnými pracovišti Úřadu práce 

ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Pakt zaměstnanosti vytváří základní infrastrukturu pro vývoj 

a šíření sociálních inovací formou místně řízeného strategického rozvoje s provázáním klíčových oblastí 

zaměstnanosti, ekonomického rozvoje a sociální inkluze, umožňuje hledat a zkoušet nová řešení pro 

trh práce v regionu, která se doposud nedaří řešit pomocí tradičních nástrojů sociální politiky a politik 

trhu práce. Dále připravuje a podporuje realizaci integrovaných řešení napříč agendami jednotlivých 

resortů (zejména MPSV, MŠMT, MMR, MPO) i regionálních aktérů tak, jak to reálné potřeby praxe a 

trhu práce v Ústeckém kraji vyžadují.  

Veřejné služby občanům a podnikům 

EK ve své Zprávě26 upozorňuje na fakt, že Česká republika zůstává v Indexu digitální ekonomiky a 

společnosti Evropské komise pod průměrem EU, a zdůrazňuje potřebu zlepšovat digitální dovednosti 

tak, aby bylo možné podporovat širší hospodářskou změnu a využívat výhod, které přináší. Prioritní 

investiční potřeby je potřeba cílit mj. na rozšíření a urychlení elektronické veřejné správy a tím 

vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany. 

Vývoj a používání digitálních technologií jsou však v současné době spojeny s velkými bezpečnostními 

riziky ve formě ztráty dat, zneužití informací, nebo při nefunkčnosti IT systémů dokonce se ztrátami na 

životech (např. nemocniční systémy). V současné době dochází stále častěji k bezpečnostním útokům 

na tyto subjekty za účelem poškodit IT systémy (školy, nemocnice, subjekty veřejné správy atd.). 

Ústecký kraj si je této skutečnosti vědom a z tohoto důvodu se rozhodl řešit se strategickými partnery 

konsolidaci IT technologií a realizovat robustní bezpečnostní řešení. Nepřináší to pouze technologické 

výhody, ale zejména synergie plynoucí z propojování znalostí a rozšiřování zkušeností zaměstnanců 

všech partnerů a díky tomu další zvýšení efektivity při poskytování služeb.  

V rámci aplikace konceptu Smart Region je data potřeba sbírat, vyhodnocovat a využívat je - otevřená 

data a jejich prezentace (dashboard) lze využívat pro rozhodovací procesy a digitální modely (digital 

twins).  

Cílem je vytvořit digitální datovou platformu pro celé území Ústeckého kraje, kterou budou využívat 

jak obce, města a kraj ke své činnosti, tak také třetí strany, které budou mít přístup k otevřeným 

datovým sadám pro jejich další zhodnocení.  

Sociální soudržnost 

Při proměně Ústeckého kraje je potřeba počítat s dlouhodobými socioekonomickými a 

sociodemografickými problémy kraje a souvisejícími problémy vzájemné tolerance, sociální 

soudržnosti a integrace obyvatel. 

 

V Ústeckém kraji jsou zejména nízkopříjmoví obyvatelé dlouhodobě středem zájmu spekulantů v 

oblasti bydlení (např. 1/3 obcí spolupracujících s MMR na sociálním začleňování je z Ústeckého kraje). 

Obyvatelé Ústeckého kraje jsou z celé ČR nejvíce zadluženi (17 % obyvatel kraje bylo v exekuci, 

Chomutov a Most až 21 %). V mnohých městech opakovaně docházelo ke společenským nepokojům a 

konfliktům motivovaným nenávistí a ne-tolerancí (v Litvínovském Janově, ve Šluknovském výběžku, v 

 
26 Zpráva o České republice 2020. Pracovní dokument útvarů Komise, 2020. 
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Dubí aj.). Ztráta zaměstnání z restrukturalizovaných průmyslových odvětví může buď ztížit situaci, nebo 

může být příležitostí pro zlepšení sociální soudržnosti obyvatel regionu. 

 

Z inspirace ze zahraničí (britského a francouzského modelu obnovy deprimovaných čtvrtí) vychází jako 

nezbytná úzká spolupráce architektů a komunitních a sociálních aktivit, kterými se do transformačního 

procesu zapojí obyvatelé samotní. Důraz na komunitní rozvoj v obcích a služby komunitního typu 

(švédská či skotská zkušenost – komunitní rohy, komunitní centra) se zdají být ze zahraničních 

zkušeností klíčové pro pozitivní rozvoj čtvrtí a celého regionu.  

 

Opatření ke zvýšení sociální soudržnosti kraje a komunitního rozvoje by na jedné straně měla vést ke 

zmírnění ekonomické deprivace obyvatel (podporou dluhového poradenství, rozvoje sítě a koordinace 

ambulantních služeb, komunitních služeb a case managementu), vč. prevence ztráty bydlení a lepší 

dostupnosti bydlení. Na straně druhé by měla podporovat komunitní rozvoj oblastí (či sídelních bloků) 

- ve spolupráci s obcemi, obyvateli obcí, urbanisty a architekty. Pro zjištění dovedností a potřeb 

zaměstnanců z restrukturalizovaných průmyslových odvětví je třeba realizovat sociologický výzkum a 

zjistit potřeby těchto zaměstnanců, včetně jejich osobních preferencí rozvoje, rekvalifikací a tomu 

přizpůsobit síť rekvalifikačních a poradenských služeb. Zároveň je nezbytné monitorovat sociální rizika, 

která s restrukturalizací průmyslových odvětví souvisí a vytvářet regionální podpůrnou síť (s odborností 

a dostatečnou kapacitou) odpovídajícím reálným potřebám cílových skupin (sociální a návazné služby, 

poradenství a informace v potřebných oblastech, spolupráce klíčových aktérů apod.), která zabrání 

prohlubování chudoby, zadlužování a dlouhodobé nezaměstnanosti. 

 

Transformace energetiky 

Palivoenergetický komplex a energeticky náročná odvětví 

Ústecký kraj se v kontextu celé ČR vyznačuje zcela mimořádnou koncentrací činností v oblasti těžby a 

zpracování hnědého uhlí, na kterou je zde úzce navázána výroba elektrické i tepelné energie.  

Jak uvádí podkladový analytický materiál27, těžbu hnědého uhlí v Mostecké pánvi zajišťují: 

• Severočeské doly, a.s. ve dvou lomových provozech, kterými jsou doly Nástup Tušimice (na 

lokalitě Tušimice s roční produkcí cca 13,5 milionů tun uhlí, předpokládané ukončení těžby je 

plánováno na rok 2029) a doly Bílina (na lokalitě Bílina, je těženo cca 10 milionů tun hnědého 

uhlí ročně, ukončení těžby je naplánováno kolem roku 2035). 

Dále společnost Sev.en Energy sdružuje v Ústeckém kraji tyto těžební společnosti: 

• Vršanská uhelná, a.s. v lomovém provozu Lom Vršany. Na této lokalitě Vršany je těženo cca 8–

9 milionů tun uhlí ročně. Životnost lomu se předpokládá ještě cca 50 let a na tuto dobu je 

uzavřena smlouva se společností ČEZ, a.s. o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady. 

• Severní energetická, a.s., která spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA). V 

tomto lomu je však hlubinné dobývání uhlí v ukončovací fázi. Dále Severní energetická a.s. 

spravuje Úpravny uhlí Komořany, společnost Důl Kohinoor a.s., která provozuje hlubinnou 

těžbu v bočních svazích již jmenovaného lomu ČSA. Lom ČSA se nachází v centrální části 

Mostecké pánve. Roční těžba dosahovala až 7 milionů tun uhlí, nicméně po neprolomení limitů 

se tento výnos sníží na 2 miliony tun uhlí ročně a lom bude uzavřen v roce 2024. 

 
27 Podkladová analýza pro přípravu a implementaci územního plánu spravedlivé transformace pro Ústecký kraj, 2020. 
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Roční objem těžby hnědého uhlí na území Ústeckého kraje tvoří více než 80 % celkové těžby v ČR. 

V Ústeckém kraj se nachází 6 elektráren a tepláren spalujících téměř výhradně hnědé uhlí, které 

pokrývají přibližně čtvrtinu celkové produkce el. energie v ČR.28  

Další energetické zdroje provozují velké průmyslové podniky spadající vesměs mezi tzv. energeticky 

náročná odvětví. Tyto podniky jsou zároveň největšími odběrateli a spotřebiteli elektrické i teplené 

energie. Patří sem především společnosti z odvětví chemického průmyslu (ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., 

Lovochemie a.s., Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.) a odvětví výroby papíru a výrobků z papíru 

(Mondi Štětí a.s.).  

Výše uvedené segmenty regionální ekonomiky budou nejvíce zasaženy dekarbonizací. Negativním 

důsledkem je potencionálně významná ztráta pracovních míst, ke které může dojít v případě, že 

příslušné firmy nebudou schopné zajistit dostačující alternativní zdroje energie či tepla i provést 

potřebné navazující změny (transformace) svých výrobních procesů a činností.  Ztráta pracovních míst 

je faktor, který zasahuje všechny sféry života v kraji. Nejedná se pouze o ekonomické, ale také sociální, 

společenské a další dopady. 

Podkladová analýza 29  uvádí následující odhady ztrát pracovních míst souvisejících s těžbou a 

zpracováním hnědého uhlí, a to ve variantách s/bez náhradou uhlí jinými energetickými zdroji: 

A) Přímo u těžebních společností a u energetických společností  

• Varianta s náhradou uhlí jinými energetickými zdroji: 7 199 osob 

• Varianta bez náhrady uhlí jinými energetickými zdroji: 9 315 osob  

B) Výše uvedené společnosti včetně svých dodavatelů zboží, výrobků a služeb z ÚK 

• Varianta s náhradou uhlí jinými energetickými zdroji: 17 998 osob  

• Varianta bez náhrady uhlí jinými energetickými zdroji: 22 230 osob  

C) Výše uvedené společnosti se snížením produkce velkých průmyslových odběratelů hnědého 

uhlí vlivem vysokých nákladů na energie o 20 % 

• Varianta bez náhrady uhlí jinými energetickými zdroji: 23 764 osob 

Hlavní cíle Ústeckého kraje v oblasti transformace energetiky, dopravy, logistiky a veřejné správy: 

1. Zvýšit podíl nízkoemisních a obnovitelných zdrojů v energetickém mixu a také zvýšit 

energetické využití odpadů (bezodpadová ekonomika).  

2. Využívat moderní energetické technologie v koncepci se stávajícím energetickým 

segmentem, energetickou infrastrukturou. 

3. Usnadnit firmám na území Ústeckého kraje, zejména v tradičních, energeticky náročných 

odvětvích, přizpůsobit se požadavkům transformace energetiky, využít možností v souvislosti 

s nutností vzniku nových zdrojů energie, přizpůsobit se novým závazkům i požadavkům v 

souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu a omezit případné negativní dopady transformace 

na regionální ekonomiku. 

4. Snížit energetickou náročnost u hlavních spotřebitelů elektrické energie. 

Prioritní potřebou Ústeckého kraje je energetické využití odpadů, a to jak s ohledem na nahrazení 

hnědého uhlí a plynu, tak také z pohledu brzkého zákazu skladování odpadů. OZE jsou významným 

doplňkovým zdrojem el energie a tepla, ale nemohou nahradit stabilní zdroje energií. Také případné 

 
28 SRÚK. 
29 Podkladová analýza pro přípravu a implementaci územního plánu spravedlivé transformace pro Ústecký kraj, 2020. 
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pěstování energetických plodin není ekologické řešení. V oblasti odpadového hospodářství lze rovněž 

vhodně uplatnit převážné množství pracovníků uvolněných ze sektoru těžby uhlí. 

Vodík jako energie budoucnosti 

Ústecký kraj bývá oprávněně často označován jako energetické srdce České republiky – vedle samotné 

těžby hnědého uhlí je v kraji toto uhlí i zpracováváno a energeticky využíváno v rámci hned několika 

velkých elektráren a tepláren; mimořádný význam pro hospodářství regionu má také chemický průmysl 

(vč. největší ropné rafinerie v ČR), který produkuje mj. i velké množství vodíku, který se dá označit za 

tzv. šedý vodík.  

Tyto skutečnosti s sebou nesou existenci jedinečného, specifického energeticko-chemického know-

how regionu, které je potřeba efektivně využít jako výhodu pro úspěšnou tranzici. Význam 

tranzitního procesu a specifických místních podmínek a predispozic si uvědomují i místní podniky 

(tvořené mixem velkých tradičních podniků, středně velkých společností, ale i dynamicky se rozvíjených 

start-upů) a za jednu ze základních rozvojových příležitostí je vnímán rozvoj ucelené regionální 

vodíkové ekonomiky využívající lokálních zdrojů pro výrobu vodíku (do budoucna i vodíku 

„modrého“ a „zeleného“), jeho distribuci a využití v širokém spektru aplikací.  

V tomto smyslu je jistě zajímavé, že v Ústeckém kraji bude v roce 2021 zprovozněna první komerční 

veřejná plnící vodíková stanice v ČR provozovaná jednou z nejvýznamnějších místních chemických 

společností, která připravila ucelenou strategii pro rozvoj sítě vodíkových plnících stanic v celé ČR. 

Současně jsou již na území kraje schváleny a v procesu přípravy další dvě veřejné plnící stanice. 

Ústecký kraj ve vztahu k rozvoji potenciálu vodíkové ekonomiky na svém území dlouhodobě aktivně 

jedná. V kraji byla již před více než dvěma lety založena tzv. Vodíkové platforma Ústeckého kraje, 

kterou v současné době tvoří 23 stakeholderů (firmy, města, krajská samospráva, univerzity), jež 

společně podepsali tzv. Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku 

jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji. Jeho cílem je příprava a realizace aktivit podporujících 

komplexní využití vodíku.  

V roce 2020 byla pro potřeby krajské samosprávy a regionálních partnerů zpracována studie 

Technicko-ekonomického posouzení implementace vodíkového pohonu v Ústeckém kraji. 

Problematika vodíkové ekonomiky je pak významně akcentována i v rámci Strategie inteligentní 

specializace Ústeckého kraje. Cílem regionu je pak - v přímé provázanosti s Vodíkovou strategií pro 

klimaticky neutrální Evropu představenou v létě roku 2020 - připravit a implementovat zastřešující 

Vodíkovou strategii Ústeckého kraje a současně s ní i podpořit vznik a činnost vodíkového klastru. 

V závěru února 2021 se Ústecký kraj jako první český regionem zapojil do evropského partnerství 

„Hydrogen Valleys“, které podporuje rozvoj komplexních inovačních vodíkových ekosystémů. V rámci 

přistoupení k tomuto partnerství kraj jasně deklaroval svůj zájem podílet se na všech cílech 

deklarovaných partnerstvím, tj.: 

• rozvíjet technologickou připravenost a komerční dostupnost aplikací technologií palivových 

článků a vodíku, 

• řešit nedostatečný přístup k informacím a odborným znalostem v oblasti vodíku, 

• rozvíjet spolupráci a podporovat společné investice v oblasti vodíku mezi evropskými regiony, 

• posílit hodnotový řetězec pro technologie palivových článků a vodíku prostřednictvím 

meziregionální spolupráce, 

• přispívat k dekarbonizaci ekonomiky EU, 
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• rozvíjet ekologickou výrobu vodíku, 

• být aktivním účastníkem tvorby politiky EU v oblasti vodíku. 

• podpořit aplikovaný výzkum vodíkové mobility (silniční, železniční, vodní, letecké), včetně 

autonomní (individuální, hromadné, dopravní) 

• umožnit pilotní ověřování nových řešení na testovací infrastrukturách nebo v reálném provozu. 

Z provedeného sběru projektových záměrů na území Ústeckého kraje vyplývá, že v kraji je významná 

absorpční kapacita firem, výzkumného i veřejného sektoru pro rozvoj vodíkové ekonomiky.   

 

Absorpční kapacita: projekty v oblasti využití vodíku v ÚK  

  
 

Komunitní energetika – řízená decentralizace 

Téma komunitní energetiky (KE) je v současné době jedním z důležitých témat transformačních 

procesů v energetice v souvislosti s útlumem těžby, tlakem na odchod od uhelných energetických 

zdrojů k alternativním (nízkoemisním i bezemisním) zdrojům energie a efektivním využíváním energie.  

Komunitní energetika, tj. vznik občanských energetických společenství a společenství pro obnovitelné 

zdroje, je jedním z důležitých prvků transpozice nových směrnic EU v oblasti podpory využívání energie 

z obnovitelných zdrojů a pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. V České republice nejsou zatím 

legislativně zakotveny, nicméně ve vazbě na tzv. zimní energetický balíček bude pojem energetická 

společenství implementován do české legislativy v rámci připravovaného nového energetického 

zákona. 

S ohledem na cíle a závazky ČR se jeví jako reálný scénář náhrady uhlí kombinací technologií, 

založených na OZE a plynu spolu s technologiemi akumulace pro sladění nerovnoměrnosti dodávky a 

spotřeby, především u OZE. 

Jako jeden z nástrojů pro řešení výše uvedených problémů se nabízí institut komunitní energetiky s 

nositeli ve formě sdružení a spolků či družstev se zapojením veřejného sektoru (obce, kraj a jejich 

příspěvkové organizace), občané i občanské organizace a také podnikatelské subjekty (v minoritním 

podílu). 

Zmíněný koncept bude realizován jako řízená decentralizace, která neohrozí a neomezí kvalitu dodávek 

energií, naopak přinese strategickou podporu a bezpečnost energetiky.  

Důležitým prvkem celého systému je soustředění sil a prostředků ve spojení s potenciálem výzkumu 

a vývoje v prostředí digitalizované a decentralizované energetiky, dopravy logistiky a veřejné správy. 

Projekty H2 v ÚK

26 projektů

23,3 mld. Kč
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Aby nemohlo dojít k ohrožení stávajícího systému energetiky, ale zároveň, aby region byl schopen 

reagovat na nové výzvy Green Deal, bude vybudován technologický park ve formě pilotního projektu 

(Test beds) na strategických nemovitostech Ústeckého kraje. V první fázi půjde o výstavbu 

multifunkčního technického centra a klíčové řídící infrastruktury v Zóně Triangle. Datové centrum a 

celková koncepce sběru a vyhodnocování jednotlivých dat bude řešena v mezioborovém průsečíku 

doprava, logistika, energetika, veřejná správa. Bude se jednat o spolupráci soukromých investorů, 

malých a velkých výrobců a distributorů energie, akademické sféry a Ústeckého kraje. 

Energetický management 

Jedná se o klíčový krok při realizaci transformace kraje. Vzhledem k dlouhodobému konceptu změn v 

oblasti energetiky je nezbytné tento proces řešit řízeně a efektivně. Tato část bude hrát významnou 

roli v zaměstnanosti, zejména při dlouhodobém přechodu a zaškolení jednotlivých pracovníků z 

těžebního průmyslu do oblasti řízené decentralizace. Vznikem nových možností v oblasti energetiky, 

dopravy, logistiky a veřejné správy se Ústecký kraj může stát lídrem a tahounem celorepublikové 

strategie energetiky nové generace. 

Přestože transformaci energetiky zásadním způsobem ovlivňuje národní politika (Uhelná komise) i 

politika EU, mohou kraje svými aktivitami významně ovlivnit uchopení a intenzitu implementace 

transformačních cílů na regionální úrovni. Za tímto účelem je žádoucí mj. zřizovat oddělení/jednotky 

energetických specialistů, kteří budou koordinovat zmíněné aktivity na regionální úrovni. V rámci 

Ústeckého kraje se jedná o vytvoření krajského energetického managementu složeného z Krajské 

energetické agentury ÚK (KEMÚK) a sítě veřejných energetiků na území obcí s rozšířenou působností 

(ORP) pro systémovou podporu implementace transformace energetiky. 

Cirkulární ekonomika 

Odpadové hospodářství zájmového území Ústeckého kraje je do značné míry ovlivněno vysokou 

hustotou zalidnění, velkým množstvím průmyslových zařízení a hospodařením s odpady v rámci 

rekultivací území po těžbě a sanací starých ekologických zátěží. Tyto faktory přispívají k nadprůměrné 

produkci odpadu v přepočtu na obyvatele celého Ústeckého kraje. 

Celková produkce odpadů v Ústeckém kraji vykazuje již od roku 2005 víceméně setrvalý stav s 

nepravidelným kolísáním okolo hodnoty 2 500 kt/rok. Ústecký kraj je v souhrnu trvale dovozcem 

odpadů k využití či odstranění, ať už ze zahraničí, nebo z jiných krajů ČR. Objem odpadů, s nimiž se v 

různých typech zařízení v Ústeckém kraji nakládá, obvykle převyšuje množství odpadů, jejichž vznik je 

na území kraje ohlašován. Tato situace je způsobena významnou koncentrací kapacit zařízení k 

nakládání s odpady i průmyslových závodů, využívajících odpadů jako vstupů ve výrobě (papírny, 

sklárny, slévárny). Toto nahromadění kapacit pro nakládání s odpady vyplývá jak z vyhraněně 

průmyslového charakteru regionu, tak i z jeho přírodních podmínek, mimořádně příhodných zejména 

pro zakládání skládek a vytvářejících trvalou poptávku po využití odpadů při rekultivacích a terénních 

úpravách.30Strategické cíle odpadového hospodářství Ústeckého kraje na období 2016 – 2025 se dle 

schváleného POH zaměřují na: 

1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 

2. Minimalizace nepříznivých účinků odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. 

3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“. 

 
30 Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025. 
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4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové 

hospodářství. 

 

Životní prostředí 

Ústecký kraj se dlouhodobě potýká s image průmyslového regionu se špatným stavem životního 

prostředí, nepříznivou sociální skladbou populace a místa, kde je celkově snížená kvalita života.  

Z mezikrajského hlediska je Ústecký kraj specifický vysokou koncentrací tepelných (uhelných) 

elektráren a obecně zvláště velkých a velkých znečišťovatelů ovzduší, s čímž souvisí nejvyšší absolutní 

produkce emisí oxidů dusíku (NOx) a oxidu siřičitého (SO2) a druhá nejvyšší produkce tuhých 

znečišťujících látek (TZL), v porovnání s ostatními kraji. Zatímco produkce emisí z velkých stacionárních 

zdrojů kolísá podle objemu produkce a v některých kategoriích v souvislosti s ekologickými opatřeními 

producentů citelně klesá, produkce emisí malými stacionárními zdroji znečištění ovzduší (a to 

především lokálními topeništi) klesá jen velmi pozvolna.31 

Na území Ústeckého kraje jsou mimořádně rozsáhlá území devastovaná antropogenní činností, 

především pak povrchovou těžbou hnědého uhlí v oblasti Mostecké pánve (v menším rozsahu pak 

těžbou dalších surovin, především kaolinu, štěrkopísku a stavebního kamene). Povrchovou těžbou 

hnědého uhlí došlo k rozsáhlé přeměně původní krajiny a krajinného rázu, likvidaci původní sídelní 

struktury a řady přírodně a archeologicky cenných lokalit. 

Území po těžbě uhlí a rekultivace 

Důsledkem povrchové těžby hnědého uhlí v Mostecké pánvi je mimořádný rozsah ploch devastovaných 

těžbou. Jedná se jednak o plochy výsypek vzniklých vrstvením materiálu z nadloží uhelných slojí, jednak 

o zbytkové jámy po samotné těžbě. Zatímco je v rámci stávající praxe zabezpečena kompletní 

rekultivace území devastovaných těžbou, nejsou dostatečně zajištěny následné aktivity, které spočívají 

v revitalizaci, a především pak resocializaci rekultivovaných území. Na nově rekultivovaných územích 

zpravidla chybí infrastruktura umožňující jejich efektivní využití.32 

Brownfieldy 

Důsledkem strukturálních změn ekonomiky a masivního útlumu regionálního průmyslu, a souvisejícího 

úpadku některých částí měst i jedním z typických znaků „starého průmyslového regionu“ je extrémně 

vysoká koncentrace brownfieldů v Ústeckém kraji. Navíc lze očekávat, že v souvislosti 

s transformačními procesy v energetice budou vznikat další, rozsáhlé brownfieldy, zejména 

na územích s ukončenou těžbou uhlí a dále v lokalitách odstavovaných uhelných elektráren (Tušimice, 

Prunéřov) a souvisejících provozů.  

Revitalizací brownfieldů může dojít k uvolnění ploch potenciálně sloužících pro výrobu, bydlení, 

občanskou vybavenost a další služby, ke krátkodobé rekreaci apod. Jednou z hlavních překážek pro 

revitalizaci brownfieldů jsou majetkoprávní poměry. Další překážkou revitalizace brownfieldů je 

existence starých ekologických zátěží (především na průmyslových brownfieldech), které musí vlastník 

brownfieldu sanovat. Protože vznikla většina ekologických zátěží v dobách, kdy byly příslušné podniky 

v majetku státu, je sanace zátěží v mnoha případech závazkem státu. K sanacím těchto zátěží však 

 
31 SRÚK. 
32 tamtéž. 



 

 

| 21 

dochází velmi pozvolna a přednost mají přitom zátěže s nejvyšším stupněm priority. Přirozenou 

překážkou revitalizace brownfieldů je vysoká investiční náročnost revitalizace.33  

Existence enormního množství a rozsahu brownfieldů a zanedbaných částí měst je jedním z 

největších rozvojových problémů Ústeckého kraje, který není možné efektivně řešit bez výrazné 

finanční pomoci státu či z fondů EU, bez intenzivnějšího zapojení dotčených měst a obcí do řešení 

problematiky. 

Cílem je zvýšit množství a rozlohu ploch po těžbě a po průmyslové činnosti na území Ústeckého kraje, 

které budou revitalizovány a regenerovány a získají nový účel, funkce, využití, a to jak pro 

podnikatelské, tak pro nepodnikatelské či kombinované účely, a tím oživovat a vracet život do krajiny 

a území, zasažených těžbou a intenzivní průmyslovou činností.  

  

 
33 tamtéž. 
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4. STRATEGIE PRO TRANSFORMACI 

Globální cíl (vize), oblasti zájmu, specifické cíle 

Globální cíl  
Transformací začíná nový příběh regionu založený na znalostech a kreativitě obyvatel a podnikatelů, využívající čisté 

zdroje energie a nové technologie a vytvářející kvalitní a udržitelné podmínky pro život dalších generací. 
 

Oblasti zájmu 
(priority) 

I. Podnikání, výzkum, 
inovace 

II. Kompetentní lidé a Smart 
Region 

III. Nová energetika a efektivně 
využívané zdroje 

IV. Revitalizovaná území 21. 
století 

Specifické cíle SC I.1: Zvýšení inovační 
výkonnosti regionu, posílení 
výzkumné a inovační kapacity 
s důrazem na oblasti 
specializace kraje 
 
SC I.2: Zvýšení 
konkurenceschopnosti MSP 
 
SC I.3: Stabilizace a rozvoj 
klíčových odvětví pro 
transformaci ekonomiky 
 
SC I.4: Rozvoj kulturních a 
kreativních odvětví a jejich 
zapojení do celkového 
rozvoje kraje 
 
 

SC II.1: Zlepšení přístupu ke 
kvalitním službám a 
infrastrukturám formálního a 
dalšího vzdělávání v oblastech 
specializace kraje   
 
SC II.2: Zvýšení zaměstnanosti a 
uplatnitelnosti pracovníků na trhu 
práce 
 
SC II.3: Vyšší využití digitalizace 
pro efektivní a srozumitelné 
veřejné služby občanům  
 
SC II.4: Zvýšení sociální 
soudržnosti a komunitní rozvoj v 
obcích   

SC III.1: Rozvoj znalostí, 
technologií, systémů a 
infrastruktur pro čistou energii 
 
SC III.2: Rozvoj vodíkové 
ekonomiky 
 
SC III.3: Rozvoj komunitní 
energetiky a budování kapacit 
pro transformaci energetiky 
 
SC III.4: Efektivnější využívání 
zdrojů, přechod k oběhovému 
hospodářství 
 
 

SC IV.1: Zlepšení využitelnosti 
území s ukončenou těžbou uhlí 
pro nové aktivity 
 
SC IV.2: Vyšší využití potenciálu 
průmyslového dědictví regionu 
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Odůvodnění výběru oblastí zájmu a specifických cílů 

Oblast zájmu Specifický cíl Odůvodnění (shrnutí) 

I. Podnikání, výzkum, 
inovace 

SC I.1: Zvýšení inovační 
výkonnosti regionu, 
posílení výzkumné a 
inovační kapacity s 
důrazem na oblasti 
specializace kraje 

Zpráva o České republice 2020, Příloha D: 
Klíčová opatření FST: 

• investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských 
inkubátorů a poradenských služeb. 

Související opatření FST: 

• investice do výzkumu a inovací a podporu přenosu pokročilých technologií. 
RIS ÚK 
Klíčová oblast B: Inovativní a konkurenceschopné firmy: 

• Zvýšit počet nových firem s potenciálem růstu (obratu, zaměstnanosti) / škálovatelných 
firem postavených na moderních technologiích a know-how. 

• Zajistit malým a středním firmám služby, které je podpoří v růstu díky novým 
příležitostem, možnostem a inovacím. 

• Zpřístupnit malým a středním firmám moderní technologie s vysokou přidanou 
hodnotou pro testování, implementaci, inovativní výrobu. Zvýšit absorpci externích 
finančních zdrojů. 

• Zvýšit počet inovací ve firmách díky spolupráci (získávání know-how) s výzkumnými 
organizacemi. 

• Zvýšit konkurenceschopnost firem prostřednictvím jejich vzájemné spolupráce. 
Klíčová oblast C: Kvalitní výzkum a jeho aplikace: 

• Zvýšit kvalitu vědeckých týmů, zlepšit jejich vybavení a podmínky pro práci. 

• Zvýšit počet výzkumných projektů, podpořit absorpci z národních a evropských zdrojů. 

• Zvýšit počet komercializovaných výsledků VaV. 
Klíčová oblast E: Podpora inovačního ekosystému,  

• Průběžně získávat a vyhodnocovat a komunikovat data o vývoji inovačního ekosystému 
kraje. 

• Zapojit více aktérů do národních a evropských sítí spolupráce (kraj, města, organizace 
podpůrné infrastruktury). 

• Zlepšit image Ústeckého kraje díky popularizaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací. 
SRÚK:  
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Oblast zájmu Specifický cíl Odůvodnění (shrnutí) 

• Podmínky pro rozvoj znalostní ekonomiky v ÚK jsou poměrně nepříznivé, a to jak z 
hlediska nízkého významu sektoru VaV v kraji, tak z hlediska velmi omezených lidských 
zdrojů pro rozvoj inovační ekonomiky. 

• Ústecký kraj vykazuje druhý nejnižší počet pracovníků VaV i objem výdajů na VaV v 
přepočtu na obyvatele mezi kraji ČR. 

RE:START: 
Výzkum a vývoj: Výzkum a vývoj s většími přínosy pro hospodářství.  
Definované problémové oblasti: 

• Malá inovační výkonnost ekonomiky s omezeným potenciálem pro inovace vyšších 
řádů. 

• Menší míra vzniku nových firem, resp. menší míra vzniku inovativních firem znamená 
menší počet nově vznikajících atraktivních pracovních míst. To posiluje trend odchodu 
mladších, vzdělanějších lidí a lidí hledajících kariérní uplatnění v zaměstnání do jiných, 
vyspělejších krajů v ČR. 

• Dlouhodobé zaostávání kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a nízký technologický a 
inovační potenciál krajské ekonomiky. 

• V kraji je velmi nízká míra transferu znalostí z (veřejných) organizací VaV, působících v 
kraji do firem, zejména nalézajících se v kraji, ale také mimo kraj. 

• Malý rozsah aktivně působící podnikatelské a inovační infrastruktury. 
SRR21+, Strukturálně postižené kraje: 

• A2. V krajích nejsou příliš rozvinuty veřejné kapacity VaV. 

• A 2.1. Souhrnná inovační výkonnost sledovaných krajských ekonomik je podprůměrná, 
což souvisí také s nízkou mírou podnikavosti. 

• A 2.2 Inovace, zejména ty technické vyšších řádů, nejsou příliš častou součástí firemních 
strategií. Z toho vyplývá i menší role VaV v aktivitách podnikového sektoru, neboť ty 
jsou častěji ingrediencí inovačních procesů firem ve znalostně náročných odvětvích a 
jsou součástí především inovací vyšších řádů. 

SC I.2: Zvýšení 
konkurenceschopnosti MSP 

Zpráva o České republice 2020, Příloha D: 
Klíčová opatření FST: 

• produktivní investice do MSP, včetně začínajících podniků, jež povedou k ekonomické 
diverzifikaci a rekonverzi; 

Související opatření FST: 
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Oblast zájmu Specifický cíl Odůvodnění (shrnutí) 

• investice do digitalizace a digitálního propojení. 
RIS ÚK: 
Klíčová oblast B: Inovativní a konkurenceschopné firmy: 

• Zvýšit počet nových firem s potenciálem růstu (obratu, zaměstnanosti) / škálovatelných 
firem postavených na moderních technologiích a know-how. 

• Zajistit malým a středním firmám služby, které je podpoří v růstu díky novým 
příležitostem, možnostem a inovacím. 

• Zpřístupnit malým a středním firmám moderní technologie s vysokou přidanou 
hodnotou pro testování, implementaci, inovativní výrobu. Zvýšit absorpci externích 
finančních zdrojů. 

• Zvýšit konkurenceschopnost firem prostřednictvím jejich vzájemné spolupráce. 
SRÚK: 

• Ústecký kraj vykazuje nejnižší míru podnikatelské aktivity mezi kraji ČR. To je dáno mj. 
nízkým sociálním kapitálem obyvatelstva ÚK či zhoršenými odbytovými podmínkami v 
důsledku nižší dynamiky hospodářského rozvoje kraje. 

RE:START: 
Podnikání a inovace: Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat se změnami na globálních trzích. 
Definované problémové oblasti: 

• Podniky mají obtíže při růstu či při rozvoji nových aktivit a obtížný přechod k 
náročnějším aktivitám, tj. hůře v jejich případě může dojít k upgradingu. 

• V kraji je nízká míra podnikatelské aktivity a podnikavosti, která je dále příčinou vzniku 
nedostatečného počtu nových, resp. moderních, inovativních podniků. 

• Problémem malých a středních domácích firem v ČR je jejich kapitálová nevybavenost. 

• Dominance ekonomických aktivit s nižší přidanou hodnotou vedoucí k dlouhodobému 
ztrácení pozice v ekonomické výkonnosti. 

SRR21+, Strukturálně postižené kraje: 

• A3. Ekonomickou výkonnost ve všech třech krajích negativně ovlivňuje nízká 
podnikavost lidí a malá intenzita zakládání nových firem. 

• A 3.1. To je způsobeno kromě nižší vzdělanostní úrovně také dlouhodobě přerušenou 
tradicí podnikání – prakticky kontinuálně během pěti dekád 20. století. 
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Oblast zájmu Specifický cíl Odůvodnění (shrnutí) 

• A 3.2. Současně jsou všechny tři kraje specifické tím, že v nich dlouhodobě působily 
silné a velké podniky, které ještě více posilovaly zaměstnaneckou kulturu mezi lidmi a 
malou ochotu riskovat, což je patrné dodnes. 

SC I.3: Stabilizace a rozvoj 
klíčových odvětví pro 
transformaci ekonomiky 

Zpráva o České republice 2020, Příloha D: 

• Očekává se, že Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj zaznamenají značné ztráty 
pracovních míst, což by reálně nemuselo být zcela vykompenzováno vytvořením a 
rozvojem malých a středních podniků. Výjimečně a pokud to bude nezbytné pro 
provádění územního plánu spravedlivé transformace, by tudíž mohla být zvážena 
podpora produktivních investic do velkých podniků. 

RIS ÚK: 

• Pro Ústecký kraj jsou definovány oblasti specializace / znalostní domény / aplikační 

oblasti: tradiční oblasti - energetika, zdroje, organická/anorganická chemie, výroba skla 

a porcelánu; nové trendy a výzvy - mobilita, digitalizace včetně technologií Smart Cities 

a Průmysl 4.0, kulturní a kreativní průmysl. 

SRÚK: 

• Výkonnost ekonomiky Ústeckého kraje v kontextu ČR v posledních dvou dekádách 
klesala, a to především v důsledku strukturálních změn ekonomiky a útlumu tradičních 
odvětví. 

RE:START: 

• I přes relativní pokles významu v regionální ekonomice od počátku transformace v 
Ústeckém kraji dominují velké firmy v tradičních odvětvích (zejména vázané na výrobu, 
těžbu a energetiku). 

• Těžební společnosti, výrobci energie a energeticky náročné výroby, často právě velké 
firmy, budou důsledky Zelené dohody pro Evropu zasaženy nejvíce. 

 SC I.4: Rozvoj kulturních a 
kreativních odvětví a jejich 
zapojení do celkového 
rozvoje kraje 
 

Zpráva o České republice 2020, Příloha D: 
Klíčová opatření FST: 

• investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských 
inkubátorů a poradenských služeb. 

Související opatření FST: 

• investice do výzkumu a inovací a podporu přenosu pokročilých technologií. 
Národní Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví: 
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Oblast zájmu Specifický cíl Odůvodnění (shrnutí) 

Kreativita a kultura jsou strategickými surovinami nového tisíciletí a na rozdíl od nerostného 
bohatství se jedná o nevyčerpatelné zdroje. 
Některé státy těží ze svého geografického postavení, jiné z nerostných surovin. Pro Českou 
republiku vždy byly zásadní kreativita jejích obyvatel a kultura. V této oblasti patří mezi 
světovou elitu. Kulturní dědictví navíc stát nezíská přes noc, ale jen díky dlouhodobé podpoře a 
péči. 
Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021 – 2030: 

• (Prostřednictvím kultury) snižovat negativní image Ústeckého kraje, která je s tímto 
územím stále svázaná a v české společnosti zakořeněná 

• Rozvoj rozmanité (tradiční i moderní) živé kultury v regionu. 
RIS ÚK: 
Klíčová oblast B: Inovativní a konkurenceschopné firmy: 

• Zvýšit počet nových firem s potenciálem růstu (obratu, zaměstnanosti) / škálovatelných 
firem postavených na moderních technologiích a know-how. 

• Zajistit malým a středním firmám služby, které je podpoří v růstu díky novým 
příležitostem, možnostem a inovacím. 

• Zpřístupnit malým a středním firmám moderní technologie s vysokou přidanou 
hodnotou pro testování, implementaci, inovativní výrobu. Zvýšit absorpci externích 
finančních zdrojů. 

• Zvýšit konkurenceschopnost firem prostřednictvím jejich vzájemné spolupráce. 
SRÚK: 

• Výkonnost ekonomiky Ústeckého kraje v kontextu ČR v posledních dvou dekádách 
klesala, a to především v důsledku strukturálních změn ekonomiky a útlumu tradičních 
odvětví. 

• Ústecký kraj vykazuje nejnižší míru podnikatelské aktivity mezi kraji ČR. To je dáno mj. 
nízkým sociálním kapitálem obyvatelstva ÚK či zhoršenými odbytovými podmínkami v 
důsledku nižší dynamiky hospodářského rozvoje kraje. 

Inovační strategie ČR: 
Jedním z hlavních cílů Inovační strategie ČR je rovněž podpora kreativity, nových způsobů myšlení 
a podnikání, ale hlavně zavádění nových principů spolupráce napříč státním aparátem 
a průmyslovými obory. Výsledky ze světa hovoří jasně – země, které se rozhodly zasvětit 
budoucnost inovacím, jsou dnes na vrcholu socioekonomického žebříčku. 
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Oblast zájmu Specifický cíl Odůvodnění (shrnutí) 

II. Kompetentní lidé a 
Smart Region 

SC II.1: Zlepšení přístupu ke 
kvalitním službám a 
infrastrukturám formálního 
a dalšího vzdělávání v 
oblastech specializace kraje   

Zpráva o České republice 2020, Příloha D: 
Klíčová opatření FST: 

• zvyšování kvalifikace pracovníků či jejich rekvalifikaci. 
Související opatření FST: 

• pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání; 

• aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání. 
RIS ÚK: 
Klíčová oblast A: Lidé pro inovace, výzkum a vývoj: 

• Zlepšit proces identifikace talentů. Motivovat talentované jedince k dalšímu rozvoji 
dovedností. Zapojit je do systematických programů na rozvoj talentu. 

• Zařadit do vzdělávání na ZŠ, SŠ a VŠ prvky, které směřují talentované žáky a studenty k 
uplatnění ve VVI. 

• Přilákat do kraje inovátory a vědecké pracovníky z jiných regionů a zemí. 
SRÚK:  

• Nepříznivá vzdělanostní struktura a vysoké zastoupení osob obtížně uplatnitelných na 
trhu práce (např. dlouhodobě nezaměstnaní a demotivovaní uchazeči na trhu práce, 
uchazeči, kteří ztratili pracovní návyky) a obecně nízká mobilita pracovních sil. 

• Nižší vstupní úroveň žáků na začátku procesu počátečního vzdělávání, dlouhodobě 
zhoršené studijní výsledky žáků (ve srovnání s ostatními kraji ČR). 

• Dlouhodobým problémem je nesoulad mezi strukturou absolventů škol a poptávkou na 
trhu práce. 

RE-START: 
Lidské zdroje: Kompetentní lidé pro průmysl, služby a veřejnou správu. 
Definované problémové oblasti: 

• Nedostatek kvalifikované pracovní síly s požadovanými kompetencemi (zejména v 
technických oborech). 

• Nedostatek vysokoškolsky vzdělaných, technicky kvalifikovaných lidí. 

• Nedostatečná poptávka studentů (resp. rodičů) po technických oborech. 

• Relativně nižší zájem mladých lidí o vyšší formy vzdělání (nástavby, vysokoškolské 
vzdělávání apod.). 

SC II.2: Zvýšení 
zaměstnanosti a 
uplatnitelnosti pracovníků 
na trhu práce 
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• Omezená nabídka technických oborů vysokoškolského vzdělávání v kraji – oborová 
specializace vysokých škol v Ústeckém kraji neodpovídá zaměření místního průmyslu 

• Zaměstnavatelé v Ústeckém kraji pociťují celkový nedostatek vhodných pracovníků 

• Obyvatelé mají nižší zájem i o celoživotní vzdělávání. 

• Rezervy lze nalézt i v kariérním poradenství. 

• Je třeba stále zlepšovat materiálně technické vybavení škol a přizpůsobovat jej novým 
technologickým požadavkům. 

SRR21+ Strukturálně postižené kraje: 

• A1. Dílčím problémem je nízká kvalita lidských zdrojů. 

• A 1.1 Nízká kvalita lidských zdrojů souvisí s historickými společensko-ekonomickými 
okolnostmi vývoje krajů, ale je také zpětně ovlivňována samotným problémem slabého 
ekonomického růstu. 

• A 1.2 Nízká kvalita lidských zdrojů úzce souvisí s nižší úrovní dosaženého vzdělání, která 
má několik aspektů, zejména nedostatečnou připravenost lidských zdrojů na potřeby 
trhu práce, a to jak z odborného (špatné kvalifikační zaměření), tak i z osobnostního 
pohledu (absence pracovních návyků, motivací). 

SC II.3: Vyšší využití 
digitalizace pro efektivní a 
srozumitelné veřejné 
služby občanům     

Zpráva o České republice 2020, Příloha D: 
Klíčová opatření FST: 

• investice do digitalizace a digitálního propojení. 
RE-START: 
Infrastruktura a veřejná správa: Kvalitnější infrastruktura a lepší kvalita veřejných služeb. 
RIS ÚK: 
Klíčová oblast D: Inovace ve veřejné sféře,  

• Zpopularizovat koncept smart, propojit regionální aktéry s poskytovateli technických 
řešení. Koordinovat aktivit v rámci kraje. Zvýšit počet inovativních (smart) projektů 
měst, obcí a poskytovatelů služeb. 

Digitální Česko - Digitální ekonomika a společnost: 

• Předpokladem využití digitálních nebo digitálně podmíněných služeb Společnosti 4.0 je 
jejich dostatečná dostupnost kdykoli a kdekoli. 

• K tomu, aby digitalizovaná společnost dobře fungovala, a aby v ni organizace i občané 
měli důvěru, je klíčové zajistit bezpečnost v internetovém prostředí. Jedná se, jak o 
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obranu proti kybernetickým útokům a zajištění efektivní a kvalitní kybernetické 
infrastruktury, tak o ochranu soukromí a osobních i obchodních údajů uživatelů. 

• Bezpečná kybernetická infrastruktura tvoří nezbytnou podmínku pro rozvoj digitální 
společnosti. 

 SC II.4: Zvýšení sociální 
soudržnosti a komunitní 
rozvoj v obcích 

Zpráva o České republice 2020, Příloha D: 
Klíčová opatření FST: 

• další činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začlenění, včetně, je-li to řádně 
odůvodněné, infrastruktury pro účely školicích středisek, zařízení péče o děti a starší lidi 

RE-START: 
Sociální stabilizace: Odstranění bariér rozvoje souvisejících se sociální nestabilitou. 
SRÚK: 
Zvýšit sociální status obyvatel a eliminovat sociální nestabilitu (Jádrová oblast) 
Zvýšit sociální kapitál území (Pánevní oblast) 

III. Nová energetika a 
efektivně využívané 
zdroje 

SC III.1: Rozvoj znalostí, 
technologií, systémů a 
infrastruktur pro čistou 
energii 

Zpráva o České republice 2020, Příloha D: 
Klíčové opatření FST: 

• investice do zavádění technologií a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, 
do snižování emisí skleníkových plynů, energetické účinnosti a energie z obnovitelných 
zdrojů. 

SRÚK:  

• Jádrová část Ústeckého kraje patří mezi oblasti s dlouhodobě zhoršenou kvalitou 
ovzduší. To souvisí s vysokou koncentrací znečišťovatelů i charakterem reliéfu. Ke 
zlepšení kvality ovzduší bude zapotřebí další útlum či ekologizace velkých zdrojů 
znečištění (průmyslu a těžby) i ekologizace vytápění domácností. 

ÚEK:  

• Zvýšit bezpečnost spolehlivost dodávek energie pro stávající odběratele i pro rozvoj 
území. 

• Zlepšit hospodárnost užití energie snižováním energetické náročnosti všech 
spotřebitelských sektorů na území kraje a tím snížit spotřebu zdrojů (zejména hnědého 
uhlí) a snížit dovozní závislost na zemním plynu. 

• Podporovat udržitelný rozvoj takovými aktivitami kraje, které zajistí dlouhodobou 
schopnost energetické infrastruktury v kraji poskytovat bezpečné a spolehlivé dodávky 
energie bez negativních dopadů na zdraví obyvatel a životní prostředí. 
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SC III.2: Rozvoj vodíkové 
ekonomiky 

Zpráva o České republice 2020, Příloha D: 
Klíčová opatření FST: 

• investice do zavádění technologií a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, 
do snižování emisí skleníkových plynů, energetické účinnosti a energie z obnovitelných 
zdrojů. 

Vodíková strategie ČR 2021 (v přípravě): 

• Maximální urychlení procesu implementace vodíkových technologií při minimalizaci 
s tím spojených nákladů. Pro efektivní nasazení je nutné v každém kroku citlivě 
vyvažovat požadavky na spotřebu a výrobu vodíku a zajistit tak maximální využití 
investičně náročných systémů jako jsou elektrolyzéry, plnicí stanice, skladovací nádrže 
přepravníky a další zařízení.  

• Strategie je založena na 3 vzájemně provázaných pilířích: 
 VÝROBA – různé způsoby výroby vodíku, jeho skladování a distribuce  

SPOTŘEBA – využití vodíku v nejrůznějších odvětvích jako palivo, chemická surovina a 
medium k ukládání energie 
TECHNOLOGIE – podpora výzkumu, vývoje a výroby technologií pro výrobu a využití 
vodíku. 

Technicko-ekonomické posouzení implementace vodíkového pohonu v Ústeckém kraji: 

• Dopravní sektor je jedním z největších přispěvatelů k emisím, na celkových emisích 
skleníkových plynů v EU se podílí až z 27 %.  

• Vodíkové autobusy jsou v dnešní době již vyzkoušenou bezemisní technologií s výhodou 
rychlého plnění a dlouhého dojezdu.  

• V současnosti je hlavní překážkou pro jejich širší nasazení zejména absence potřebné 
plnicí infrastruktury. 

SC III.3: Rozvoj komunitní 
energetiky a budování 
kapacit pro transformaci 
energetiky 

Zpráva o České republice 2020, Příloha D: 
Klíčová opatření FST: 

• investice do zavádění technologií a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, 
do snižování emisí skleníkových plynů, energetické účinnosti a energie z obnovitelných 
zdrojů. 

ÚEK:  
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• Podporovat udržitelný rozvoj takovými aktivitami kraje, které zajistí dlouhodobou 
schopnost energetické infrastruktury v kraji poskytovat bezpečné a spolehlivé dodávky 
energie bez negativních dopadů na zdraví obyvatel a životní prostředí. 

• Pro kvalifikované uplatňování ÚEK včetně monitorování vývoje energetického 
hospodářství v kraji je výkon energetického managementu na úřadu kraje zcela 
nezbytný. 

SC III.4: Efektivnější 
využívání zdrojů, přechod k 
oběhovému hospodářství 

Zpráva o České republice 2020, Příloha D: 
Doprovodná opatření FST: 

• investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, 
snižováním jeho objemu, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním, 
opravami a recyklací. 

POH ÚK: 

• V Ústeckém kraji není bezvýhradně plněn cíl zvyšování podílu materiálového využití 
nebezpečných odpadů. 

• V Ústeckém kraji chybí kapacita k energetickému využití směsného komunálního 
odpadu. 

• V Ústeckém kraji chybí dostatečná kapacita ke kompostování či anaerobní digesci 
biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven. 

IV. Revitalizovaná 
území 21. století 

SC IV.1: Zlepšení 
využitelnosti území s 
ukončenou těžbou uhlí  pro 
nové aktivity 
 
 

Zpráva o České republice 2020, Příloha D: 
Klíčová opatření FST: 

• investice do obnovy a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a projektů pro nové 
využití. 

RE-START: 
Životní prostředí: Revitalizovaná a regenerovaná území pro lepší podnikání a zdravější život 
obyvatel. 
RIS ÚK: 
Klíčová oblast D: Inovace ve veřejné sféře: 

• Využít rekultivovaná území a další plochy a objekty po těžbě hnědého uhlí a 
brownfieldy pro uplatňování, adaptaci a modifikaci inovačních projektů. 

SRÚK:  

• V území Mostecké pánve je z důvodu devastace krajiny povrchovou těžbou hnědého 
uhlí nezbytná realizace rekultivací a navazujících opatření. 
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• V Ústeckém kraji je mimořádný počet i rozsah brownfieldů a zanedbaných částí měst, 
což představuje jeden z největších rozvojových problémů kraje. 

• V Ústeckém kraji se také nachází velké množství lokalit se starými ekologickými 
zátěžemi. Nejproblematičtější lokality přitom přímo ohrožují vodní zdroje či veřejné 
zdraví.  

• Sanace ekologických zátěží probíhá v poslední dekádě poměrně pomalu. 
SRR21+: Strukturálně postižené kraje: 

• B9. Nedokončené revitalizace brownfieldů – nevyužívané průmyslové plochy a objekty, 
území po těžbě, vše často s ekologickou zátěží a nejasnou majetkovou strukturou. 
Působí negativně na atraktivitu a image kraje, ale jejich nedokončená revitalizace také 
znemožňuje jejich využití pro průmyslovou výrobu, což ztěžuje příliv nových investorů, 
nebo pro rekreační účely, což snižuje jejich kulturní využití a sociální přínos. 

SC IV.2: Vyšší využití 
potenciálu průmyslového 
dědictví regionu 

Zpráva o České republice 2020, Příloha D: 
Klíčová opatření FST: 

• investice do obnovy a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a projektů pro nové 
využití. 

SRÚK: 

• V Ústeckém kraji je velmi pestrá krajina a poměrně velkou rozlohu zde zaujímají 
velkoplošně (ve východní polovině kraje) a maloplošně zvláště chráněná území.  

• Velkou rozvojovou výzvou je rekultivace území devastovaných těžbou hnědého uhlí a 
větší využití turistického potenciálu zdejší krajiny. 

• Kulturně-historické dědictví ÚK je spíše průměrné. 
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5. OBLASTI ZÁJMU 

I. Podnikání, výzkum, inovace 

Specifický cíl I.1: Zvýšení inovační výkonnosti regionu, posílení výzkumné a inovační kapacity 

s důrazem na oblasti specializace kraje 

Oblasti intervencí 

Intervence je zaměřena na podporu inovační výkonnosti podniků a zároveň na vytváření a rozvoj 

inovačního ekosystému v Ústeckém kraji: 

• Realizace výzkumu a vývoje podle priorit RIS ÚK. 

• Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe; zavádění 

organizačních a procesních inovací. 

• Regionální inovační vouchery zaměřené tematicky. 

• Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center. 

• Budování a rozvoj podpůrné infrastruktury pro podnikatelské, inovační a VaV aktivity 

v Ústeckém kraji, zvyšování kvality služeb této infrastruktury; zakládání a rozvoj inovačních 

platforem a klastrů. 

• Rozvoj transferu znalostí, komercializace, podpora při ověřování výsledků VaV a jejich uvádění 

na trh. 

• Budování a rozvoj infrastruktury pro pilotní a experimentální projekty v ÚK včetně využití ploch, areálů 

a infrastruktur pro testování nových řešení v reálných podmínkách (testbeds, living labs). 

 

Hlavní cílové skupiny 

Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace.  

 

Typy příjemců 

Podnikatelské subjekty; organizace pro výzkum a šíření znalostí; kraj; organizace zřizované nebo 

zakládané krajem; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané obcemi. 

 

Schémata podpory 

Tematické výzvy (individuální projekty). 

Grantové schéma: „Podpora podnikání v Ústeckém kraji“, „Podpora řemeslných a podnikatelských 

dílen“ 

Strategické projekty. 

Síťové projekty. 

 

Plánované využití finančních nástrojů 

 

Synergie a komplementarity 

OP TAK (SC 1.1). OP JAK (SC 1.1, SC 1.2). 

V OP ST budou financována opatření na území Ústeckého kraje, která nebudou splňovat nastavené 

podmínky programů podpor a výzev OP TAK a OP JAK (např. z hlediska absolutní výše podpory, 

komplexnosti a rozsahu podporovaných aktivit apod.). 

 

Ukazatele (výstupy a výsledky) 
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Výstupy Výsledky 

  

 

 

Specifický cíl I.2: Zvýšení konkurenceschopnosti MSP 

Oblasti intervencí 

Intervence je zaměřena na podporu zakládání, růstu a konkurenceschopnosti MSP na území Ústeckého 

kraje podporou šíření a zavádění technologií a služeb s vyšší přidanou hodnotou, zvýšení počtu nových 

a rychle rostoucích podnikatelských subjektů a realizace nových podnikatelských záměrů: 

• Pořízení výrobních strojů a zařízení, pořízení či rekonstrukce staveb využívaných k 

podnikatelské činnosti, pořízení technologických postupů, programů a licencí a software.  

• Zavádění digitalizace v podnicích včetně nezbytné analýzy procesů a návazné investiční 

podpory pro nasazování digitálních řešení. 

• Odborná příprava a vzdělávání zaměstnanců spojená se zaváděním nových technologií ve 

firmách za účelem zlepšení technických, průmyslových a organizačních kapacit pro další rozvoj 

výrobků a služeb. 

• Podpůrné nástroje pro podniky ve fázi poklesu. 

• Nástroje pro zakládání mikropodniků a MSP. 

• Podpora proof of concept projektů MSP. 

 

Hlavní cílové skupiny 

Podnikatelské subjekty (MSP); organizace pro výzkum a šíření znalostí; výzkumné a inovační 

infrastruktury.  

 

Typy příjemců 

<Nositel GS (bude upřesněno)>; kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; malé a střední 

podniky (koneční příjemci).  

 

Schémata podpory 

Grantové schéma: „Podpora podnikání v Ústeckém kraji“. 

 

Plánované využití finančních nástrojů 

 

 

Synergie a komplementarity 

OP TAK (SC 1.3, SC 2.1). 

V OP ST budou financována opatření na území Ústeckého kraje, která nebudou splňovat nastavené 

podmínky programů podpor a výzev OP TAK (např. z hlediska absolutní výše podpory, komplexnosti a 

rozsahu podporovaných aktivit apod.). 

MPO/CzechInvest – program Technologická inkubace. 

 

 

 

Ukazatele (výstupy a výsledky) 
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Výstupy Výsledky 

  

 

Specifický cíl I.3: Stabilizace a rozvoj klíčových odvětví pro transformaci ekonomiky  

Oblasti intervencí 

Intervence je zaměřena na modernizaci a rozvoj klíčových odvětví regionu a usnadnění jejich adaptace 

na podmínky a prostředí nízkoemisní ekonomiky. Podporována bude široká škála opatření (včetně 

produktivních investic) vycházejících z konkrétních identifikovaných potřeb podniků a podložených 

analýzou dopadů na zaměstnanost a další socioekonomické benefity.  

Podporovaná opatření mohou zahrnovat (jednotlivě i v kombinaci) zejména: 

• Investice do fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků za účelem výroby zboží nebo 

poskytování služeb. 

• Zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích 

včetně investiční podpory pro nasazování digitálních řešení. 

• Modernizace podnikatelské infrastruktury vč. revitalizace brownfieldů. 

• Opatření v oblasti energetické účinnosti. 

• Opatření v oblasti oběhového hospodářství. 

• Opatření v rámci resocializace území po těžbě - využití území pro aktivity v oblasti zemědělství. 

 

Hlavní cílové skupiny 

Velké podniky; podniky (zejména MSP) navázané v odběratelsko-dodavatelských řetězcích, 

zaměstnanci v podnicích.  

 

Typy příjemců 

Podnikatelské subjekty v tradičních oborech regionální ekonomiky (zejména energeticky náročná 

odvětví). 

  

Schémata podpory 

Tematické výzvy. 

 

Plánované využití finančních nástrojů 

Nepředpokládá se. 

 

Synergie a komplementarity 

OP TAK (SC 1.1, SC 4.1, SC 5.2), Modernizační fond. 

OP ST podpoří komplexní, transformační projekty velkých podniků vč. produktivních investic. 

 

Ukazatele (výstupy a výsledky) 

Výstupy Výsledky 
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Specifický cíl I.4: Rozvoj kulturních a kreativních odvětví a jejich zapojení do celkového rozvoje kraje 

Oblasti intervencí 

Na základě dílčích analýz a s přihlédnutím k příkladům z obdobných zahraničních lokalit lze stanovit 

následující intervence pro rozvoj KKO, přičemž cílem je podpořit rozvoj KKO tak, aby se stala integrální 

součástí transformace kraje a přinášela přitom všechny ekonomické i další benefity uváděné výše. 

 

Plánováno je zapojení především těchto podpůrných nástrojů: 

• vytvoření sítě KKO, spolupráce a vzdělávání v klíčových kompetencích (např. management, 

marketing, ekonomické řízení),34 

• dotace na nezbytné technické vybavení a marketing OSVČ i právnických osob v KKO, 

• zapojení KKO do atraktivního přetváření brownfieldů a do jejich využívání jako míst pro další 

rozvoj kreativní ekonomiky i komunitního života, 

• nejen v souvislosti s přeměnou brownfieldů podpora vzniku decentralizované sítě menších 

kreativních hubů, které na základě místních potřeb poskytnou zázemí pro rozvoj KKO, 

• propojování KKO a dalších průmyslových odvětví (kreativní vouchery), 

• propojení KKO a vzdělávání (vouchery pro školy), 

• zapojení KKO do plánování rozvoje měst, krajiny a turistické infrastruktury (vouchery pro 

samosprávy, Palivový kombinát, příslušná správy povodí a další oborové aktéry), 

• rekonstrukce a rozšíření stávající infrastruktury (včetně historických památek) KKO 

s předpokládaným pozitivním efektem na rozvoj místní ekonomiky, 

• rozvoj atraktivity kraje díky filmovému průmyslu (filmové vouchery). 

Hlavní cílové skupiny 

• Aktéři v KKO (OSVČ i právnické osoby včetně nestátních neziskových organizací). 

Typy příjemců 

• Aktéři v KKO (OSVČ i právnické osoby včetně nestátních neziskových organizací), 

• samosprávy, provozovatelé turistické infrastruktury a další oboroví aktéři (vouchery na 

kreativní rozvoj obcí, krajiny a turismu), 

• OSVČ a právnické osoby z dalších průmyslových odvětví – kreativní, filmové vouchery, 

• majitelé a provozovatelé brownfields a stávající infrastruktury (včetně historických památek), 

• školy, školská zařízení a vzdělávací instituce (vouchery). 

Schémata podpory 

Grantové schéma: Kulturní a kreativní odvětví. 

Tematické výzvy. 

Strategické projekty. 

 

Plánované využití finančních nástrojů 

Nepředpokládá se. 

 

Synergie a komplementarity 

 

 
34 viz Kreatives Sachsen (https://www.kreatives-sachsen.de/), podpůrnou síť KKO financuje saské ministerstvo 
financí  



 

 

| 38 

Ukazatele (výstupy a výsledky) 

Výstupy Výsledky 
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II. Kompetentní lidé a Smart Region 

Specifický cíl II.1: Zlepšení přístupu ke kvalitním službám a infrastrukturám formálního a dalšího 

vzdělávání v oblastech specializace kraje     

Oblasti intervencí 

Dotčený region změní v souvislosti s útlumem hnědouhelného odvětví své ekonomické a sociální 

priority, jejichž cílů bude možné významně dosáhnout změnami ve vzdělávání. Bude nutné vyhovět 

širokému spektru reálných požadavků a schopností budoucích studentů a zároveň současným a 

budoucím potřebám společnosti v regionu. Podmínkou úspěšné transformace bude nabídka kvalitního 

formálního vzdělávání s podporou dalšího vzdělávání s efektivními a atraktivními formami výuky a se 

zapojením zkušených regionálních odborníků z praxe. 

 

Intervence je zaměřena na zkvalitnění a vyšší dostupnost infrastruktury zajišťující rovný přístup ke 

vzdělávání a k získávání klíčových kompetencí a dovedností pro budoucnost. To zvýší reálnou 

uplatnitelnost absolventů na trhu práce nebo zakládání nových firem postavených na technologiích a 

knowhow (startups). 

 

Podporováno bude zejména: 

• Investice do výstavby, stavebních úprav vzdělávacích zařízení (školy, školská zařízení a další 

zařízení podílející se na realizaci a zkvalitňování vzdělávacích aktivit) ve vazbě na nové obory 

s provazbou na měkké aktivity související s transformací vzdělávání. 

• Vybudování a vybavení odborných učeben SŠ a SŠ/VOŠ a center odborné přípravy včetně 

laboratoří a testovací infrastruktury ve vazbě na polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s 

digitálními technologiemi a podnikavost včetně rozvoje lidských kapacit pro polytechnické 

vzdělávání a nastavení spolupráce, provázání, se základními školami. 

• Budování vnitřní konektivity škol a připojení škol k vysokorychlostnímu internetu včetně řešení 

kyberbezpečnosti a s tím související vzdělávání 

• Návrhy a implementace nových studijních programů na SŠ a VŠ a rozvoj spolupráce se ZŠ v 

polytechnických oborech 

• Aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání a celoživotního učení, které bude doplňovat, 

prohlubovat a obnovovat vědomosti, dovednosti a kvalifikaci účastníků na SŠ a VŠ úrovni (kurzy 

pro stávající a budoucí zaměstnance v klíčových odvětvích regionu a nových specializacích 

kraje). 

• Činnosti univerzit třetího věku (zájmové, neprofesní vzdělávání) v souvislosti s útlumem 

různých odvětví a předčasného odchodu do důchodu. 

• Praktické kurzy pro studenty středních škol, příprava a realizace vzdělávacích programů pro 

školy ve spolupráci s pedagogickými pracovníky (nové technologie, kompetence pro 21. století, 

kreativita a podnikavost). 

• Rozvoj podpůrných aktivit a nástrojů pro popularizaci polytechnického vzdělávání a 

podnikavosti s cílem motivovat žáky k dalšímu studiu polytechnických oborů a zakládání firem 

(technologie a podnikání). 

• Provazování a koordinace aktivit se sítí technologických a podnikatelských center (hubů). 

 

Hlavní cílové skupiny 
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Žáci, studenti SŠ a VŠ, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí i nepedagogičtí 

pracovníci SŠ, VOŠ; akademičtí a neakademičtí pracovníci VŠ; pracovníci a dobrovolní pracovníci 

organizací působících v oblasti vzdělávání; dospělí v dalším vzdělávání; podnikatelské subjekty. 

 

Typy příjemců 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (školské právnické osoby); vysoké školy; 

kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované 

nebo zakládané obcemi. 

 

Schémata podpory 

Tematické výzvy. 

Strategické projekty. 

 

Plánované využití finančních nástrojů 

Nepředpokládá se. 

 

Synergie a komplementarity 

IROP (SC 4.1). OP JAK (SC 2.1, SC 2.2, SC 2.3, SC 2.4). 

 

Ukazatele (výstupy a výsledky) 

Výstupy Výsledky 
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Specifický cíl II.2: Zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti pracovníků na trhu práce    

Oblasti intervencí 

Intervence vycházejí z aktivit Paktu zaměstnanosti ÚK, jehož cílem je v rámci platformy partnerských a 

spolupracujících subjektů a expertů realizovat soubor opatření a projektů na podporu zaměstnanosti 

a vzdělanosti obyvatel Ústeckého kraje. 

Intervence se zaměří na podporu: 

• zastřešujících projektů Paktu zaměstnanosti,  

• následných jednotlivých projektů žadatelů z řad firem na principu již existujících programů 

odborného vzdělávání zaměstnanců. 

  

Hlavní cílové skupiny 

Zaměstnavatelé; zaměstnanci; uchazeči o zaměstnání; kraj; odbory; obce; úřad práce; vzdělávací 

instituce.   

 

Typy příjemců 

Kraj; úřad práce; podnikatelské subjekty (koneční příjemci), vysoké školy. 

 

Schémata podpory 

Tematické výzvy. 

Strategické projekty. 

 

Plánované využití finančních nástrojů 

Nepředpokládá se. 

 

Synergie a komplementarity 

OP Z+.   

 

Ukazatele (výstupy a výsledky) 

Výstupy Výsledky 
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Specifický cíl II.3: Vyšší využití digitalizace pro efektivní a srozumitelné veřejné služby občanům     

Oblasti intervencí 

Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením 

informací a dat a vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany na principu SMART 

CITIES/REGIONS. Intervence se zaměří na další posílení výkonnosti orgánů veřejné správy na území 

regionu prostřednictvím rozvoje a využití digitálních technologií. 

 

V rámci tohoto specifického cíle budou podporovány zejména následující aktivity: 

• Budování a modernizace datových center. 

• Vytváření digitálních datových platforem. 

• Ochrana informačních a komunikačních technologií veřejné správy. 

• Vzdělávání a osvěta v oblasti digitalizace včetně kyberbezpečnosti. 

• Zavádění smart řešení včetně pilotního ověřování. 

• Budování a rozvoj infrastruktury pro pilotní a experimentální projekty v ÚK včetně využití ploch, 

areálů a infrastruktur pro testování nových řešení v reálných podmínkách (testbeds, living labs 

apod.). 

 

Hlavní cílové skupiny 

Občané, podnikatelé, instituce veřejné správy, zaměstnanci ve veřejné správě.  

 

Typy příjemců 

Kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi. 

 

Schémata podpory 

Tematické výzvy. 

Strategické projekty. 

 

Plánované využití finančních nástrojů 

Nepředpokládá se. 

 

Synergie a komplementarity 

IROP (SC 1.1). 

 

Ukazatele (výstupy a výsledky) 

Výstupy Výsledky 

  

 

Specifický cíl II.4: Zvýšení sociální soudržnosti a komunitní rozvoj v obcích  

Oblasti intervencí 

Cílem intervencí je zvyšování tolerance obyvatel regionu, snižování deprivace obyvatel jak v oblasti 

zadlužení, bydlení, tak v oblasti péče, zvýšení zaměstnanosti, rekvalifikace a vznik komunitních 

zaměstnaneckých projektů, zvýšení dobrovolnické činnosti v regionu a větší zapojení obyvatel do věcí 

veřejných, zjištění skutečných potřeb zaměstnanců restrukturalizovaných odvětví a jejich osobních 
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preferencí v dalším osobnostním a profesním rozvoji (tedy dobré nastavení rekvalifikačních kurzů a 

poradenství), získání stability v kvalitním bydlení, další vzdělávání obyvatel deprimovaných čtvrtí a 

zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce, efektivní spolupracující síť aktérů, která bude umět 

dostatečně reagovat a řešit problémy spojené s restrukturalizací průmyslu a sociální integrace obyvatel. 

 

V rámci tohoto specifického cíle budou podporovány zejména následující aktivity: 

• služby komunitního charakteru (komunitní centra, odlehčovací služby, dobrovolnické 

programy, podpora programů pro pečující včetně rekvalifikací, vznik sousedských rohů, 

chráněné bydlení atd.), 

• metody case managementu (spolupráce pracovníků z různých odvětví při podchycení 

problémů při jejich zárodku), 

• posílení kapacit sítě bezplatných dluhových poraden a odborného sociálního poradenství, 

• posílení prevence ztráty bydlení (sociální a právní poradenství – kontaktní místa), 

• podpora vytváření nových kapacit pro bydlení, 

• komunitní plánování ve spolupráci s obyvateli, obcí a odborníky (urbanisty, architekty, 

sociology) a zavádění tzv. koordinátorů pro konkrétní čtvrtě/městské části/sídliště 

(neighbourhood coordinator), 

• sociologický výzkum zaměstnanců z restrukturalizovaných průmyslových odvětví na téma 

dovedností, potřeb a osobních preferencí rozvoje (prvotní pilíř pro nastavení typu rekvalifikací 

a poradenství), 

• efektivní a flexibilní spolupráce klíčových aktérů poskytující pomoc, poradenství a informace 

(regionální podpůrná síť). 

 

Hlavní cílové skupiny 

Zaměstnanci, obyvatelé 

 

Typy příjemců 

Kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

neziskové organizace, místní akční skupiny. 

 

Schémata podpory 

Tematické výzvy 

 

Plánované využití finančních nástrojů 

Nepředpokládá se. 

 

Synergie a komplementarity 

  

Ukazatele (výstupy a výsledky) 

Výstupy Výsledky 
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III. Nová energetika a efektivně využívané zdroje 

Specifický cíl III.1: Rozvoj znalostí, technologií, systémů a infrastruktur pro čistou energii      

Oblasti intervencí (bude dořešeno dle překryvů s OPŽP, MF) 

Velmi vysoká energetická náročnost klíčových odvětví a špatná kvalita ovzduší v Ústeckém kraji 

vyžadují intenzivní podporu opatření v oblasti energetické účinnosti z pohledu snížení energetické 

náročnosti energetického hospodářství ve všech sférách, tj. ve veřejném sektoru, podnikatelském 

sektoru, v soustavách zásobování teplem i v domácnostech.  

V rámci tohoto specifického cíle budou podporovány zejména komplexní projekty (i pilotní) 

zahrnující následující aktivity: 

• Snížení energetické náročnosti budov. 

• Využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET a tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní 

potřeby energie budov a energetických hospodářství. 

• Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v 

energetických hospodářstvích. 

• Akumulace všech forem energie. 

• Modernizace soustav osvětlení. 

• Využití odpadní energie. 

• Zavádění „smart prvků“ (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regulace). 

• Získávání znalostí v dané oblasti a zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 

• Příprava projektů: přípravné a inženýrské práce spojené s projektem (projektová 

dokumentace, inženýrské činnosti, studie proveditelnosti, energetický audit, ekologický audit 

aj.). 

 

Hlavní cílové skupiny 

Veřejný sektor, podniky, občané žijící v regionu. 

 

Typy příjemců 

Kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; 

podnikatelské subjekty. 

 

Schémata podpory 

Tematické výzvy. 

Grantová schémata. 

 

Plánované využití finančních nástrojů 

 

Synergie a komplementarity 

OP ŽP (SC 1.1). OP TAK (SC 4.1, SC 4.2). Nová zelená úsporám. Modernizační fond. 

 

Ukazatele (výstupy a výsledky) 

Výstupy Výsledky 
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Specifický cíl III.2: Rozvoj vodíkové ekonomiky       

Oblasti intervencí 

Cílem intervencí je zasadit se o rozvoj Ústeckého kraje jako regionu výrazně podporujícího a aktivně 
rozvíjejícího využití komplexu vodíkových aplikací na úrovni uceleného výzkumně-vývojového, 
produkčního, distribučního a aplikačního řetězce v přímém kontextu transformačních výzev, kterým 
bude region v příštích letech čelit. 

Intervence se zaměří na podporu příležitostí spjatých s rozvojem vodíkové ekonomiky na úrovni 
širokého spektra stakeholderů: kraje, municipalit, škol, malých a středně velkých společností, velkých 
podniků, ale i na úrovni dynamicky se rozvíjených start-upů. 

Lze očekávat, že implementace této strategické intervence a konkrétních projektů v jejím rámci bude 
mít pro Ústecký kraj, jeho inovační ekosystém a celkově hospodářský potenciál řadu pozitivních 
hospodářských, environmentálních i sociálních dopadů.  

Mezi klíčové typy aktivit, na které se intervence zaměří, patří zejména:  

• Rozvoj produktivních investic místních podniků přímo návazných na tvorbu a posilování kapacit 

pro výrobu zeleného vodíku (vč. možností jeho využití jako média pro akumulaci energie). 

• Podpora vzniku a příchodu podniků s inovativními aktivitami navázanými na vodíkové aplikace. 

• Intenzifikace aktivit na úrovni spolupráce aplikační sféry se středními školami, vysokými 

školami a výzkumnými organizacemi zaměřená na posílení regionálního vodíkového know-

how. 

• Investice do udržitelné, bezemisní místní a regionální vodíkové mobility a související 

infrastruktury. 

• Podpora upskillingových, reskillingových a dalších typů relevantních vzdělávacích aktivit 

zaměřených na posilování vědomostí a dovedností pro možné uplatnění zájemců a uchazečů 

o zaměstnání v oborech vodíkové ekonomiky vč. nezbytných investic do související 

infrastruktury. 

 

Hlavní cílové skupiny 

Kraj; obce; podnikatelské subjekty; školy; vzdělávací organizace; výzkumné organizace; zaměstnanci; 
uchazeči a zájemci o zaměstnání.   

 

Typy příjemců 

Kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; 
podnikatelské subjekty; právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (školské 
právnické osoby); vysoké školy; organizace pro výzkum a šíření znalostí. 

 

Schémata podpory 

Tematické výzvy. 

 

Plánované využití finančních nástrojů 

 

Synergie a komplementarity 

OP TAK (SC 1.1, SC 4.1). IROP (SC 2.1). OP D (SC 3.1). Modernizační fond. 

 

Ukazatele (výstupy a výsledky) 
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Výstupy Výsledky 

  

 

Specifický cíl III.3: Rozvoj komunitní energetiky a budování kapacit pro transformaci energetiky       

Oblasti intervencí 

Intervence se zaměří na vytvoření krajského energetického managementu (KEMÚK + síť veřejných 

energetiků v ORP ÚK) pro systémovou implementaci transformace energetiky. Vznikne zastřešující 

útvar s týmem energetických odborníků a energetických projektových manažerů, jejichž úkolem bude 

soubor činností na úrovni tvorby a implementace energetických koncepcí, akčních plánů, metodik, 

energetických poradenství pro veřejný i soukromý sektor, příprava projektů energetické efektivity a 

projektů podporující transformaci energetiky, vzdělávání, osvěta. 

Podpora se zaměří na vznik energetických komunit a na realizace projektů komunitní energetiky 

v Ústeckém kraji, včetně pilotního ověřování 

 

Hlavní cílové skupiny 

Kraj, obce, občané v regionu. 

 

Typy příjemců 

Kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; 

svazky obcí; místní akční skupiny. 

 

Schémata podpory 

Tematické výzvy. 

Strategické projekty. 

 

Plánované využití finančních nástrojů 

 

Synergie a komplementarity 

OP ŽP (SC 1.1). Modernizační fond. 

 

Ukazatele (výstupy a výsledky) 

Výstupy Výsledky 
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Specifický cíl III.4: Efektivnější využívání zdrojů, přechod k oběhovému hospodářství        

Oblasti intervencí 

Intervence se zaměří na podporu aktivit, jejichž cílem je přeměna prostředí s cílem efektivněji využívat 

zdroje a usnadnit přechod k oběhovému hospodářství. V konečném důsledku tyto aktivity přispějí k 

předcházení vzniku odpadů a zvýšení míry opětovného (materiálového i energetického) využití 

průmyslového i komunálního odpadu v regionu s využitím dalších finančních zdrojů (návazná realizace 

navržených řešení v rámci OPŽP). 

 

V rámci tohoto specifického cíle budou podporovány zejména následující aktivity: 

• Podpora obcí při přechodu na funkční oběhové hospodářství ve formě přípravných studií, 

analýz stavu a návrhu komplexních nových řešení. 

• Pilotní projekty pro předcházení vzniku odpadů – testování v rámci komunit ve spolupráci s 

výzkumnými organizacemi, ověřování nových řešení, přenos dobré praxe ze zahraničí apod. 

• Získávání a rozvoj znalostí v dané oblasti a zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 

• Vzdělávací a školící aktivity související s efektivnějším využíváním zdrojů a přechodem na 

oběhové hospodářství. 

 

Hlavní cílové skupiny 

Obce; podniky; občané žijící v regionu. 

 

Typy příjemců 

Kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; svazky obcí; organizace zřizované nebo 

zakládané obcemi; podnikatelské subjekty, neziskové organizace. 

 

Schémata podpory 

Tematické výzvy. 

Grantové schéma: Cirkulární ekonomika - Cirkulární voucher 

 

Plánované využití finančních nástrojů 

 

 

Synergie a komplementarity 

OP ŽP (SC 1.4). OP TAK (SC 5.2). 

 

Ukazatele (výstupy a výsledky) 

Výstupy Výsledky 
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IV. Revitalizovaná území 21. století 

Specifický cíl IV.1:  Zlepšení využitelnosti území s ukončenou těžbou uhlí pro nové aktivity              

Oblasti intervencí 

Cílem intervence je revitalizace a resocializace území po těžbě hnědého uhlí - je potřeba regenerovat 

rozsáhlé území s ukončenou těžbou uhlí, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a 

zanedbané, tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji kraje a vytvořit 

podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce s dopadem na nové 

pracovní příležitosti. Typově se jedná o pohornickou krajinu Krušnohoří, tedy jednoznačně vymezené 

území po těžbě hnědého uhlí v ÚK. 

  

Podpořeny budou aktivity/projekty revitalizačního a resocializačního charakteru, které jsou umístěny 

v územích přímo postižených činností spojenou s těžbou uhlí, včetně dokončené sanační, rekultivační 

a případně revitalizační etapy a v lokalitách na tato území bezprostředně navazujících, bez jejichž 

zapojení do požadovaných aktivit/projektů, by nebylo docíleno komplexního územního řešení, které je 

nutným výsledkem požadovaných aktivit/projektů. 

  

Do tohoto vymezení jsou zahrnuty také plochy průmyslové činnosti související s těžbou uhlí (plochy s 

ukončenou sanací, rekultivací, případnou revitalizací) = plochy bývalých třídíren a úpraven uhlí, plochy 

bývalých koksoven, území distribuce a nakládky uhlí, plochy bývalé vnitropodnikové dopravy (drážní 

tělesa vlečky).  

 

V rámci uvedených aktivit/projektů revitalizačního a resocializačního charakteru nesmí být realizovány 

zákonné povinnosti těžebních organizací, vyplývající z platných právních norem. 

 

Podporovány budou komplexní projekty zahrnující následující aktivity: 

• Příprava a organizační podpora projektů 

• Podpora plánování, koordinace rozvoje území, management krajiny 

• tvorba koncepcí a strategií včetně vyhodnocení jejich vztahu k urbanistickému, krajinářskému 

a architektonickému celku širšího území. 

• tvorba otevřených organizačních struktur a komunikačních platforem  

• Přípravné a inženýrské práce spojené s projektem (projektová dokumentace, inženýrské 

činnosti, studie proveditelnosti, ekologický audit aj.) 

• Realizace průzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně 

kontaminovaných lokalit.  

• Realizace potřebných sanací vážně kontaminovaných lokalit.  

• Výstavba páteřní infrastruktury (napojení připravované plochy na inženýrské sítě, její dopravní 

zpřístupnění, vytvoření vnitřní infrastruktury atd.) a provedení nezbytných terénních úprav 

včetně základní infrastruktury a vybavení pro veřejnost. 

• Odstranění nevyužívaných staveb nebo opravy technicky nevyhovujících nemovitostí vč. 

příslušné infrastruktury s cílem je nově využít.   

 

Hlavní cílové skupiny 

Veřejné subjekty; podnikatelské subjekty; občané v regionu. 
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Typy příjemců 

Kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; svazky obcí; organizace zřizované nebo 

zakládané obcemi; státní podniky; podnikatelské subjekty. 

 

Schémata podpory 

Tematické výzvy. 

Grantové schéma: Nové využití území po těžbě. 

 

Plánované využití finančních nástrojů 

 

Synergie a komplementarity 

OP TAK (SC 2.1). OP ŽP (SC 1.5).  

 

Ukazatele (výstupy a výsledky) 

Výstupy Výsledky 
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Specifický cíl IV.2: Vyšší využití potenciálu průmyslového dědictví regionu      

Oblasti intervencí 

Cílem podporovaných opatření je zachování hodnot průmyslového dědictví v Ústeckém kraji, změna 

přístupu k ochraně a prezentaci průmyslového dědictví zvýšení zájmu o historii a průmyslové dědictví. 

Důraz bude kladen zejména na dědictví a památky spojené s hornickou činností.  

Podporovány budou následující aktivity: 

• Revitalizace technických (průmyslových) památek a jejich zázemí a jejich zpřístupnění 

veřejnosti včetně navazujících služeb 

• Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště, sociální 

zařízení, návštěvnická centra apod.). 

• Budování a revitalizace naučných stezek. 

• Digitalizace průmyslového dědictví. 

• Rozvoj kvalitní propagace služeb a osvěty, prezentace kraje za využití nejmodernějších nástrojů 

včetně digitalizace průmyslového dědictví. 

  

Hlavní cílové skupiny 

Občané regionu; návštěvníci regionu; podnikatelské subjekty. 

 

Typy příjemců 

Vlastníci památek; kraj a jím zřizované a zakládané organizace; obce a jimi zřizované a zakládané 

organizace; svazky obcí; spolky; vysoké školy; podnikatelské subjekty. 

 

Schémata podpory 

Tematické výzvy. 

Grantové schéma: “Podpora rozvoje atraktivit návštěvnické infrastruktury” 

Strategické projekty. 

 

Plánované využití finančních nástrojů 

Nepředpokládá se. 

 

Synergie a komplementarity 

IROP (SC 5.1, SC 5.2). 

 

Ukazatele (výstupy a výsledky) 

Výstupy Výsledky 
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6. FINANČNÍ PLÁN  

 

Oblast zájmu 
Specifický cíl 

Příspěvek EU 
Příspěvek členského státu 

Celkem 
veřejné soukromé 

I. Podnikání, výzkum, inovace     

SC I.1: Zvýšení inovační výkonnosti regionu, posílení výzkumné 
a inovační kapacity s důrazem na oblasti specializace kraje 

    

SC I.2: Zvýšení konkurenceschopnosti MSP     

SC I.3: Stabilizace a rozvoj klíčových odvětví pro transformaci 
ekonomiky 

    

SC I.4: Rozvoj kulturních a kreativních odvětví a jejich zapojení 
do celkového rozvoje kraje 

    

II. Kompetentní lidé a Smart Region     

SC II.1: Zlepšení přístupu ke kvalitním službám a 
infrastrukturám formálního a dalšího vzdělávání v oblastech 
specializace kraje   

    

SC II.2: Zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti pracovníků na 
trhu práce 

    

SC II.3: Vyšší využití digitalizace pro efektivní a srozumitelné 
veřejné služby občanům     

    

SC II.4: Zvýšení sociální soudržnosti a komunitní rozvoj v obcích     

III. Nová energetika a efektivně využívané zdroje     

SC III.1: Rozvoj znalostí, technologií, systémů a infrastruktur pro 
čistou energii 

    

SC III.2: Rozvoj vodíkové ekonomiky     

SC III.3: Rozvoj komunitní energetiky a budování kapacit pro 
transformaci energetiky 

    

SC III.4: Efektivnější využívání zdrojů, přechod k oběhovému 
hospodářství 

    

IV. Revitalizovaná území 21. století     

SC IV.1: Zlepšení využitelnosti území s ukončenou těžbou uhlí 
pro nové aktivity 

    

SC IV.2: Vyšší využití potenciálu průmyslového dědictví regionu     
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7. IMPLEMENTACE 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Strategické projekty  

 

Příloha 2: Indikativní seznam produktivních investic podniků jiných než MSP 

 

Příloha 3: Investice k dosažení snížení emisí skleníkových plynů spadajících pod aktivity vyjmenované 

v Příloze I Směrnice 2003/87/EC 

 

Příloha 4: Matice souladu vydefinovaných oblastí zájmu PTÚK s principy udržitelného rozvoje 
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Příloha 1: Strategické projekty 

<bude doplněno> 
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Příloha 2: Indikativní seznam produktivních investic podniků jiných než MSP 

<bude doplněno> 
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Příloha 3: Investice k dosažení snížení emisí skleníkových plynů náležející pod 

aktivity vyjmenované v Příloze I Směrnice 2003/87/EC 

<bude doplněno> 
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Příloha 4: Matice souladu vydefinovaných oblastí PTÚK s principy udržitelného 

rozvoje 

Specifický cíl Ekonomický pilíř Sociální pilíř Environmentální pilíř 

SC I.1: Zvýšení inovační 
výkonnosti regionu, posílení 
výzkumné a inovační 
kapacity s důrazem na 
oblasti specializace kraje 

 
 

++ 

 
 

+ 

 
 

+ 

SC I.2: Zvýšení 
konkurenceschopnosti MSP 

++ + 0 

SC I.3: Stabilizace a rozvoj 
klíčových odvětví pro 
transformaci ekonomiky 

 
++ 

 
+ 

 
+ 

SC I.4: Rozvoj kulturních a 
kreativních odvětví a jejich 
zapojení do celkového 
rozvoje kraje 

 
++ 

 
+ 

 
0 

SC II.1: Zlepšení přístupu ke 
kvalitním službám a 
infrastrukturám formálního a 
dalšího vzdělávání v 
oblastech specializace kraje 

 
 

+ 

 
 

++ 

 
 

0 

SC II.2: Zvýšení 
zaměstnanosti a 
uplatnitelnosti pracovníků na 
trhu práce 

 
+ 
 

 
++ 

 
0 

SC II.3: Vyšší využití 
digitalizace pro efektivní a 
srozumitelné veřejné služby 
občanům 

 
0 

 
++ 

 
0 

SC II.4: Zvýšení sociální 
soudržnosti a komunitní 
rozvoj v obcích 

0 ++ 0 

SC III.1: Rozvoj znalostí, 
technologií, systémů a 
infrastruktur pro čistou 
energii 

 
+ 

 
+ 

 
++ 

SC III.2: Rozvoj vodíkové 
ekonomiky 

++ 0 ++ 

SC III.3: Rozvoj komunitní 
energetiky a budování 
kapacit pro transformaci 
energetiky 

 
0 

 
++ 

 
++ 

 

SC III.4: Efektivnější využívání 
zdrojů, přechod 
k oběhovému hospodářství 

 
++ 

 
0 

 
++ 

SC IV.1: Zlepšení využitelnosti 
území s ukončenou těžbou 
uhlí pro nové aktivity 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

++ 
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SC IV.2: Vyšší využití 
potenciálu průmyslového 
dědictví regionu 

 
++ 

 
++ 

 

 
0 

poznámka: ++ silná pozitivní, + pozitivní, 0 neutrální, - negativní, -- silná negativní 

Komentář: 

 

Plán transformace Ústeckého kraje obsahuje 14 specifických cílů seskupených do čtyř oblastí zájmu na 

základě věcného a tematického zaměření. Matice vztahů má ozřejmit, do jaké míry stanovené 

specifické cíle podporují jednotlivé pilíře udržitelného území. 

 

Specifické cíle v prioritní oblasti I. Podnikání, výzkum, inovace mají silný pozitivní dopad na ekonomický 

pilíř, pozitivní dopad na sociální a neutrální až pozitivní dopad na environmentální pilíř. 

 

Specifické cíle v prioritní oblasti II. Kompetentní lidé a Smart Region mají spíše pozitivní dopad na 

ekonomický pilíř, silný pozitivní dopad na sociální a neutrální dopad na environmentální pilíř. 

 

Specifické cíle v prioritní oblasti III. Nová energetika a efektivně využívané zdroje vykazují neutrální až 

silný pozitivní dopad na ekonomický pilíř, negativní až silný pozitivní dopad na sociální a silný pozitivní 

dopad na environmentální pilíř. 

 

Specifické cíle v prioritní oblasti IV. Revitalizovaná území 21. století mají pozitivní či silný pozitivní 

dopad na ekonomický pilíř, pozitivní či silně pozitivní dopad na sociální a neutrální až silný pozitivní 

dopad na environmentální pilíř. 

 

Pro celkové posouzení vyváženosti stanovených oblastí zájmu ve vztahu ke konceptu udržitelného 

rozvoje je důležité, s jakou četností jsou jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje zastoupeny ve 

specifických cílech. 

 

Ekonomický pilíř  7x silná pozitivní 4x pozitivní  3x neutrální 

Sociální pilíř   6x silná pozitivní 6x pozitivní  2x neutrální 

Environmentální pilíř  5x silná pozitivní 2x pozitivní  7x neutrální 

 

Z přehledu vyplývá, že specifické cíle si silnou pozitivní vazbou k některému z pilířů se objevují 

s v zásadě shodnou četností. Naopak neutrální vazbu mají specifické cíle nejčastěji 

k environmentálnímu pilíři. Lze tedy konstatovat, že stanovené specifické cíle podporují rovnoměrný 

udržitelný rozvoj ve všech třech pilířích. 

 

Pozitivním zjištěním pak je, že stanovené specifické cíle nemají ani v jednom případě negativní, či silně 

negativní, dopad do pilířů udržitelného rozvoje. 
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V následující tabulce je provedena zevrubná rešerše toho, jak stanovené specifické cíle pomáhají 

naplňovat konkrétní cíle udržitelného rozvoje (SDG’s) tak, jak byly definovány Organizací spojených 

národů pro období 2015 až 2030. Tabulka obsahuje veškeré cíle, kterých je 17: 1. Konec chudoby, 2. 

Konec hladu, 3. Zdraví a kvalitní život, 4. Kvalitní vzdělání, 5. Rovnost mužů a žen, 6. Pitná voda, 7. 

Dostupné a čisté energie, 8. Důstojná práce a ekonomický růst, 9. Průmysl, inovace a infrastruktura, 

10. Méně nerovností, 11. Udržitelná města a obce, 12. Odpovědná výroba a spotřeba, 13. Klimatická 

opatření, 14. Život ve vodě, 15. Život na souši, 16. Mír, spravedlnost a silné instituce, 17. Partnerství ke 

splnění cílů. 

 

SDG‘s I.1 I.2 I.3 I.4 II.1 II.2 II.3 II.4 III.1 III.2 III.3 III.4 IV.1 IV.2 

1 
Chudoba 

0 + + + + ++ 0 ++ 0 0 ++ 0 0 + 

2 
Hlad 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ + 0 

3 
Zdraví 

0 0 + 0 ++ 0 0 + ++ + + 0 + 0 

4 
Vzdělání 

+ 0 0 0 ++ ++ 0 0 + 0 0 0 0 0 

5 
Rovnost 

0 0 0 0 + + 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Pitná voda 

+ 0 + 0 0 0 0 0 ++ + 0 ++ + 0 

7 
Čistá energie 

++ 0 ++ 0 0 0 0 0 ++ ++ ++ 0 ++ 0 

8 
Práce, růst 

++ ++ ++ ++ 0 ++ 0 0 0 ++ 0 + + ++ 

9 
Průmysl 

++ + + + 0 0 + 0 ++ ++ + ++ + 0 

10 
Koheze 

++ ++ ++ ++ + + 0 0 + + ++ 0 0 + 

11 
Municipality 

0 0 0 + ++ + ++ + + 0 + ++ 0 + 

12 
Výroba 

+ 0 ++ 0 + 0 0 + ++ + + ++ + 0 

13 
Klima  

+ 0 ++ 0 0 0 0 0 ++ ++ ++ + + 0 

14 
Život oceány 

+ 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 0 

15 
Život souš 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 

16 
Mír 

0 0 0 0 + + 0 + 0 0 0 0 0 0 

17 
Partnerství 

0 0 0 0 0 0 + + 0 0 + 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

| 60 

Po sečtení všech „+“ v řádcích je pořadí cílů, jejich naplňování transformační proces v Ústeckém kraji 

podporuje, na prvních sedmi místech následující: 

 

  8. Důstojná práce a ekonomický růst   16+ 

10. Méně nerovností (mezi regiony a uvnitř regionů) 15+ 

  9. Průmysl, inovace a infrastruktura   14+ 

  7. Dostupné a čisté energie    12+ 

12. Odpovědná výroba a spotřeba   12+ 

11. Udržitelná města a obce    11+ 

13. Klimatická opatření     11+ 

 

Toto pořadí velice dobře ilustruje celkové vyladění Plánu transformace Ústeckého kraje. Ten je, 

slovníkem SDG’s, orientovaný na ekonomický růst poháněný průmyslovými inovacemi, budováním 

potřebné infrastruktury, podporou dostupné a čisté energie při současném důrazu na důstojnou práci 

obyvatel regionu. Podporuje udržitelný rozvoj obcí a měst (SMART), soustředí se na odpovědnou 

výrobu a spotřebu podporou cirkulární ekonomiky a „zeleného“ využití brownfields a svou povahou 

přispívá k naplňování potřeb v oblasti ochrany klimatu snižováním emisí CO2. 

 

Toto prorůstové zaměření představuje účinnou strategii pro bohatnutí regionu, pro snižování disparit 

mezi jednotlivými regiony na úrovni kraje a pro úspěšnou kohezi v rámci ČR. 

 

Důstojná práce a ekonomický růst je zde chápán jako udržitelný, tedy takový, který nepoškozuje životní 

prostředí, není spojen s nadměrným využíváním nerostného bohatství a je tak v souladu se Zelenou 

dohodou pro Evropu. Ta je založena na oddělení hospodářské růstu od využívání nerostných zdrojů a 

na dosahování cílů v oblasti produkce skleníkových plynů. Zároveň je spravedlivá a inkluzivní. 

 

Méně nerovností lze v kontextu PTÚK chápat jako opatření na odstraňování nerovností mezi 

jednotlivými regiony a kraji. Důsledná kohezní politika odstraňující či zmenšující disparity na všech 

úrovní je jedním z hlavních cílů transformace Ústeckého kraji. Tedy jde opět o intenzivní ekonomický 

růst, který zvrátí nepříznivé statistiky porovnávající jednotlivé kraje České republiky. 

 

Průmysl, inovace a infrastruktura je z pohledu OSN ztotožněn s konceptem propojení. Jde tedy o 

zkvalitnění všech druhů infrastruktury, ať už je to doprava či informační a komunikační technologie. 

Průmyslové inovace pak mají mimo jiného sloužit k modernizaci výroby založené na udržitelném 

využívání zdrojů, na úsporách elektrické energie, na zvyšování energetické účinnosti, na oběhovém 

hospodářství, na čistých energiích či na využití nových materiálů, technologií a technologických 

postupů. 

 

Dostupné a čisté energie jsou především o znečišťování planety prostřednictvím spalováním fosilních 

zdrojů. Jde tedy o ztotožnění s podstatou procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku, 

který je zakotven v Zelené dohodě pro Evropu. Důležitým aspektem energetického trhu je ale také 

dostupnost energií, která by měla být v podmínkách Ústeckého kraje vnímána jako energetická 

chudoba. Tedy neschopnost nízkopříjmových rodin hradit náklady spojené se spotřebou energií v 

domácnostech. 
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Odpovědná výroba a spotřeba apeluje na zbytečné a neudržitelné plýtvání, a to především na plýtvání 

potravinami. V podmínkách Ústeckého kraje je na místě hovořit o jiném plýtvání. Za prvé je to plýtvání 

zemědělskou půdou ve smyslu jejího záboru pro průmyslovou a komerční výstavbu. Zde se nabízí 

smysluplné využití velkého množství brownfields. Druhým typem plýtvání je pak nízká míra využití 

surovin obsažených v odpadcích a odpadech z průmyslové výroby. Surovinové využití odpadů a 

odpadních látek je velkou výzvu pro inovace v oblasti surovinových cyklů a cirkulární ekonomice. 

Zvláště v kraji s vysoce rozvinutým chemickým průmyslem. 

 

Udržitelná města a obce jsou spojité nádoby. Problémy spojené s rostoucí urbanizací vyvolávají 

problémy s depopulací venkovských oblastí. Představují odlišné typy výzev, které je nutné řešit 

odlišnými typy opatření, dnes módně označovanými jako SMART. Nicméně cíl by měl vždy stejný a tím 

je inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná komunita. Ta je zárukou kvality života (wellbeing) jak ve 

městech, tak v obcích, a to ve všech oblastech ochrany životního prostředí, ať už se jedná o hluk, 

prašnost, udržitelnou mobilitu, dostatek veřejných prostranství či nakládání s odpady. 

 

Klimatická opatření představují soubor aktivit zahrnující i samotný proces transformace na klimaticky 

neutrální ekonomiku. Ukončení těžby, nahrazení spalování fosilních paliv jinými (čistými) zdroji energie, 

zvyšování energetické účinnosti procesů a technologií či úspory energií – to vše jsou klimatická opatření 

vedoucí k naplňování cílů uvedených v Zelené dohodě pro Evropu. Důležité je však včas a efektivně 

reagovat i na samotnou změnu. Tedy realizovat přiměřená adaptační a mitigační (snižování emisí 

skleníkových plynů a posilování jejich propadů) opatření reagující na zásadní projevy klimatické změny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


