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Zápis z jednání Krajské dozorčí rady Ústeckého kraje pro program RE:START 1  

datum realizace porady: 21. 11. 2017   

místo: Krajský úřad, Ústí nad Labem   

účastníci porady: viz prezenční listina 

jednání vedl:               S. Rybák, náměstek hejtmana, G. Nekolová, 
předsedkyně HSR-ÚK a zástupkyně zmocněnce 
vlády pro MSK, ÚK a KVK 

 

 
Obsah setkání: 

 

1) Zahájení a úvodní slovo 

Jednání zahájil S. Rybák, náměstek hejtmana ÚK a G. Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK, 

ÚK a KVK a předsedkyně HSR-ÚK. Přivítali přítomné, poděkovali za účast a nastínili program jednání. 

2) Shrnutí aktuálního stavu naplňování prvního Akčního plánu 

G. Nekolová představila aktuální stav prvního Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace a 

zmínila základní principy procesu SEA a Natura pro zpracování jednotlivých posudků. 

3) Představení vybraných opatření v jednotlivých pilířích včetně aktuálního stavu jejich 

naplňování  

PILÍŘ A – Podnikání a inovace – J. Vozáb 

Stručné informace o opatřeních v pilíři A.  

- A.1.1, A.3.1 - Program Technologie a program TREND čeká na projednání. 
- A.2.1 - Program PODREG – jsou hledány cesty, jelikož projekt, který má řešit obsah 

tohoto opatření nebude (z rozhodnutí učiněného mimo rámec programu RE:START) 
realizován. 

- A.1.2 - Exportní vzdělávání -  iniciují se jednání v této věci. 

I. Hříbek (MPO) – potvrdil již vyčerpanou alokaci v rámci prioritní osy OP PIK,  kam spadá 
program Technologie, řeší se tedy navýšení alokace. 

PILÍŘ B – Přímé investice – J. Vozáb 

- B.2.1 - Program na regeneraci a podnikatelského využití brownfieldů – v rámci 1. výzvy 
byl zájem měst a obcí omezený, za malým zájmem ze strany měst a obcí stojí především 
omezený čas na přípravu a pravděpodobně i dílčí podmínky existujícího programu. 
Další výzva by měla proběhnout v únoru 2018. V současné době se řeší úprava výzvy, 
aby lépe vyhovovala žadatelům. 
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- B.3.1 - AfterCare – probíhají jednání s CI a od příštího roku by měly být tyto aktivity 
v regionech rozvíjeny. Panuje také snaha o to, aby CI své aktivity více koordinoval 
s regionálními samosprávami a dalšími institucemi. 

- B.1.3 – Komplexní projekt podporující těžbu lithia a dalších kovů v ÚK a KVK – role 
Úřadu zmocněnce vlády (dále jen ÚZV): zařazení G. Nekolové do mimorezortní 
pracovní skupiny, která nerozhoduje o těžbě jako takové, ale o vytvoření programu 
zajišťující tvorbu uceleného zpracovatelského řetězce na území kraje. 

 

PILÍŘ C – Výzkum a vývoj – T. Siviček 

- C.1.1, C.1.2, C.1.3 a C.2.1 (programy Technologické agentury ČR) - ve stávajících 
veřejných soutěžích TAČR budou vyhlášeny specifické výzvy v programech Epsilon, Eta, 
Gama a Delta. Všechny veřejné soutěže by měly být otevřeny v první polovině roku 
2018. Komunikace ohledně potřeb probíhá směrem k představitelům kraje. Jako další 
opatření, které je vnímáno intenzivně, je lákání chytrých hlav do kraje. 

- C.2.5 – Testování autonomní dopravy v reálném provozu města Ústí nad Labem – 
Ministerstvo dopravy (skrze SFDI) uvolní 2 mil. Kč na studii proveditelnosti posuzující 
podmínky testování autonomní mobility v reálném prostředí města Ústí nad Labem, 
nastíní i možné synergie s možností využití dálnice D8 a případně i stavbou polygonu.  

- C.2.4 – Analýza využití geotermální energie - G. Nekolová: ke zpracování podrobné 
analýzy geotermální energie je do konce roku naplánována schůzka se zástupci MPO. 

 

PILÍŘ D – Lidské zdroje – K. Tichý 

- D.1.3 Komplementární výzvy OP VVV -  po jednání s MŠMT bylo dohodnuto vyhlášení 
specifických výzev pro VŠ působící (anebo plánující působit) na území strukturálně 
postižených regionů v celkové alokaci 2,2 mld. Kč (1,6 mld. Kč z ERDF – investice + 
0,6 mil. Kč z ESF – neinvestice). ÚZV bude zapojen do procesu posuzování záměrů 
projektu s cíli a obsahem Strategie hospodářské restrukturalizace (soulad bude 
podmínkou pro pozitivní hodnocení přijatelnosti žádosti o podporu).  

o G. Nekolová doplnila – pro MŠMT realizoval ÚZV průzkum absorpční kapacity 
VŠ se snahou identifikovat potřeby VŠ a reagovat tak na měnící se trh práce. Za 
Ústecký kraj platí, že v současné době má UJEP největší zájem a tyto projekty – 
vybudování nové budovy Fakulty zdravotnických studií v areálu Masarykovy 
nemocnice a dobudování zázemí Fakulty strojního inženýrství. Další VŠ působící 
na území Ústeckého kraje mají především zájem o vybavení učeben 
v detašovaných pracovištích a dále mají zájem rozvíjet své zde nabízené 
vzdělávací programy.  

o rozdělení alokací je dle NUTS II (Severozápad x Moravskoslezsko) 
předpokládáno v poměru 50:50. 
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- Většina dalších opatření v pilíři D je ve fázi přípravy jako např. opatření týkající se 
průmyslu 4.0., kde MPSV připravuje projekt, který bude pilotně ověřen právě ve 
strukturálně postižených regionech. 

- D.2.4 - Projekt KOMPAS - předjímá vznik dlouhodobě udržitelného smysluplného 
projekčního mechanismu, který by do budoucna identifikoval potřeby zaměstnavatelů 
a mohlo by tak pružněji docházet k vytváření právě chybějících vzdělávacích oborů.  

 

PILÍŘ E – Sociální stabilizace – G. Nekolová 

- E.1.1, E.1.2 -  opatření ke komplexnímu řešení problematiky zadluženosti obyvatel a 

posílení kapacit Úřadů práce v regionu je nutné legislativních změn, v současné době 

se čeká na sestavení nové vlády a poté přijde na řadu možnost projednání faktického 

způsobu implementace těchto opatření.  

- E.1.4 - Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky – aktuální téma, vlivem stárnutí 

populace, a to jak přirozeně, tak i odlivem mladých kvalifikovaných lidí do 

atraktivnějších regionů. V současné době se čeká na informace z MPSV, kdy se zahájí 

práce na analýze se zapojením místních subjektů v regionu.  

- E.4.1 - Kulturní instituce – opatření vázne na ochotě ministerstva kultury k jednání. 
- Ostatní opatření – integrované projekty – finančně náročné, realizace je zejména o 

hledání zdrojů. 

 

PILÍŘ F – Životní prostředí – H. Veverková/ G. Nekolová 

- F.1.5 - Sanace ekologických škod – došlo k navýšení alokace programu o 3 mld. Kč. Řeší 
se změna směrnice související se změnami stavebního zákona a zákona o veřejných 
zakázkách. Snaha o navýšení počtu projektů, které se podaří každoročně zrealizovat.  

- F.1.3 Revitalizace/resocializace území po těžbě – snaha o vytvoření programu ve shodě 
s Koncepcí využití území po těžbě. Předpokládá se jeho příprava v horizontu 2 let, je 
také zvažována možnost, aby se program stal součástí nového programovacího období 
EU po roce 2020.  

- F.2.1 – Demolice – ve stávajícím programu došlo k úpravám podmínek – maximální 
výše dotace navýšena z 5 na 10 milionů Kč. Jeden žadatel může podat více projektů. Již 
od předchozí výzvy platí rozšíření okruhu žadatelů, mohou žádat obce, které nemají 
přímo SVL tzn., jedná se o ty obce, jež leží ve správním obvodu obce, na jejímž území 
se nachází SVL. F.2.3 Nádraží Děčín -  je řešena problematika nositele studie, následně 
budou realizovány další kroky. 

- F.2.4 - Terezín – MMR aktuálně připravuje zpracování vlastní analýzy, v 1. kvartálu 
2018 je předpokládáno projednání prvotních závěrů s představiteli města 
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PILÍŘ G – Infrastruktura a veřejná správa – K. Tichý/ G. Nekolová 

- Stručné shrnutí realizace opatření –Nepodařilo se vyjednat naplnění opatření G.1.2 - 
opravy silnic II. a III. třídy, toto opatření bude proto zařazeno opětovně do aktualizace 
AP. Na naplňování ostatních opatření v tomto pilíři ÚVZ intenzivně pracuje. 

 

Diskuze k jednotlivým opatřením a prioritám 

J. Aster – proč není v AP zahrnuta vodní doprava? Koncepce vodní dopravy není, Ministerstvo 

životního prostředí (dále MŽP) ji zatím neschválilo z důvodu plavebního stupně Děčín. 

Stanovisko MŽP je v tomto ohledu záporné. Stanovisko Ministerstva dopravy – obecné zájmy 

převažují nad ochranou životního prostředí. 

G. Nekolová – na základě rozhodnutí vlády se dá řešit, zda problematiku zahrnout jako 

opatření či nikoliv. 

 

J. Eichler – navrhuje zahrnout do AP podporu zájmového vzdělávání, podporu malých talentů. 

K. Tichý – ano souhlasíme, uvítáme spolupráci při nastavování kritérií opatření nově 

připravovaných pro aktualizaci AP. 

 

J. Rovenský – chybu vidímw v nezahrnutí sukcesní rekultivace.  

H. Veverková - sukcesní rekultivace je řešena v rámci Opatření F.1.3, ve kterém je řešena 

problematika resocializace již rekultivovaného území.   

V. Aubrecht – mělo by to být technicky možné, přirozená sukcese se využívá, je levnější, ale 

má i svá rizika. 

 

V. Nechybová – poděkovala za program Demolice. Přesto navýšení programu na 10 mil. Kč je 

stále pro město Ústí nad Labem málo. Pokud by se podařilo prosadit další změny, tak by to 

bylo pro město velmi přínosné. 

 

Aktualizace AP 

G. Nekolová - aktualizace Akčního plánu (AP) je v současné době v procesu, stále je možné 

dodávat náměty, opatření popř. připomínky. Dne 8. 3. 2018 proběhne druhá Krajská dozorčí 

rada programu RE:START pro Ústecký kraj, kde dojde  k seznámení všech přítomných 

s provedenými změnami a posuny na úrovni dále představovaných navrhovaných opatření, 

pak následuje vnitřní připomínkové řízení, mezirezortní připomínkové řízení a národní 

tripartita. V květnu bude materiál předložen vládě ČR. Systém sběru dat a zařazování do 

programu – všechny návrhy nelze primárně zařadit. Snaha ÚVZ, aby program RE:START nebyl 

jen finančním nástrojem, ale do budoucna nástrojem legislativních či systémových změn. 

http://www.restartregionu.cz/
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Následovalo stručné představení jednotlivých opatření navrhovaných na úrovni jednotlivých 

pilířů pro aktualizaci AP v přímé provázanosti s obsahem jejich popisu, se kterým se mohli 

členové Krajské dozorčí rady v předstihu seznámit. 

 

II_PILÍŘ A – Podnikání a inovace – J. Vozáb 

Představení navržených opatření - 2 nové + 2 ze zásobníků. 

 

II_PILÍŘ B – Přímé zahraniční investice – J. Vozáb 

Vysvětlen původ opatření, jeho cíle a smysl. 

 

II_PILÍŘ C – Výzkum a vývoj – T. Siviček 

- První opatření směřuje k podpoře menších výzkumných center, včetně možnosti 

zohlednění návazných kroků respektujících výstupy opatření C.2.5 - Testování 

autonomních vozidel v reálném silničním provozu města Ústí nad Labem. 

- Podpora výzkumu a vývoje nízkoemisních a bezemisních vozidel na bázi vodíku.  
- Fergunna – využití chybějící v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti surovin včetně 

možnosti popularizace VaV. 
- projekty UEJP - SMART – předaplikační výzkum v oblasti smart region, smart 

city;Mateq – aplikace poznatků v oblasti nanomateriálů ve vztahu ke zlepšení životního 
prostředí a také rozvoji lékařské péče. 

Fergunna, SMART a Mateq jsou opatření ve fázi ověřování – zda budou moc být realizována 
ze stávajících dotačních titulů. 

 

II_PILÍŘ D – Lidské zdroje – K. Tichý 

- Podpora realizace (nejen) prezenčních oborů VŠ ve strukturálně postižených 

regionech – řešeno ve spolupráci s Doc. Ing. Plevným z ZČU.  

- Multislužbová centra dalšího vzdělávání  

- Podpora obnovy a materiálově technického zázemí ZŠ a SŠ 

.  

 

II_PILÍŘ E – Sociální stabilizace – G. Nekolová 

- Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obsah tohoto navrhovaného 
opatření vychází mj. z podnětů ze strany Ústeckého kraje, Krajské zdravotní, a.s. a Nemocnice 
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Žatec - probíhají i konzultace s Karlovarským krajem. Aktuálně návrh počítá s dvěma na sebe 
přímo navazujícími opatřeními: 

o Část A – obnova a rozvoj materiálně-technické základny – navrhováno je využití 
mechanismu financování skrze existující nástroj (dotační titul) ISPROFIN – velmi reálná 
možnost, která bude na začátku prosince projednána se zástupci Ministerstva 
zdravotnictví. 

o Část B - Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického 
personálu – vedle investic jsou nezbytné i dostupné kvalifikované lidské zdroje, na této 
úrovni bude usilováno o změnu legislativy a systémového přístupu – změny úhradové 
vyhlášky atp. 
 

- Venkovské oblasti – nutno řešit otázku cestovního ruchu a další řadu aktivit, které 
pomohou bojovat s problematikou vylidňování 

- Bydlení – velký přebytečný bytový fond, těžké řešení situace  v podmínkách 
současných požadavků na kvalitu bydlení a jeho obslužných prvků, sídliště 
neodpovídají soudobým potřebám – chybí urbanistické řešení – cílem je zpracovat 
studii, která by nastínila možnosti řešení tohoto problému. 

- Podpora patriotismu – pozitivní marketing uvnitř území strukturálně postižených 
regionů, určený pro jejich obyvatele regionu, k budování regionální hrdosti, 
patriotismu apod. 

 

II_PILÍŘ F – Životní prostředí – H. Veverková/ G. Nekolová 

- Ochrana ovzduší – rozsáhlé téma, snaha spolupráce s dotčenými resorty od MŽP, 
MMR, MD atp. 

- Problematika rekultivací – chybí přenos znalostí a výzkumu v této oblasti. 
- Program na podporu energetického využití odpadů – v kontextu nové legislativy měnící 

poměry v nakládání s odpady je potřeba zvážit možnost vnímání odpadu jako 
energetického zdroje, jako možné náhrady stávajícího zdroje – uhlí v roli CZT. 

- komentář J. Rovenského ke kotlíkovým dotacím – jsou pro, ale zároveň proti tomu 
měnit staré kotle na uhlí za nové kotle na uhlí, s tím, že tříděné uhlí může být 
v budoucnu nedostatkové pro domácnosti. G. Nekolová, I. Šašková - kotle na uhlí již 
nejsou podporované, musí být minimálně kombinované s biomasou.  J. Nová – 
podpora zařazení venkovských oblastí, s kým se bude hovořit - MMR, MZe, MŽP? G. 
Nekolová - ano bude se o tomto jednat, je snaha o vytvoření pilotního projektu než se 
spustí realizace pro celou republiku. Konala se konference venkov – závěr: ano zdroje 
se využívají a problematika je známa – lze se na tyto závěry odvolat. Uvítáme 
konzultace na SMOCR (Svaz měst a obcí České republiky). 

 

 

 

http://www.restartregionu.cz/


 
 
                                                                        
 
________________________________________________________________________________ 

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj 
 

Úřad zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 

 
www.restartregionu.cz  

 

4) Řízená diskuse k návrhům opatření v Ústeckém kraji  

S. Rybák – KZ, a.s. si v současné době nechává vypracovávat posudek za účelem jasného 

deklarování nepotřebnosti procesu EIA či Natura, kvůli kterému bylo toto opatření, na základě 

doporučení MŽP, z programu RE:START vyjmuto. Fakulta zdravotnických studií UJEP má 

kapacitu až na 150 studentů, ale MŠMT podporuje pouze 100 studentů, zbytek podporuje kraj 

sám.   

 

J. Eichler – nutná podpora v oblasti sociální sféry (návrh: změna obsahu opatření „Podpora 

obnovy a rozvoje materiálně technického zázemí ZŠ a SŠ“ na „Podpora obnovy a rozvoje 

materiálně technického zázemí škol a školských zařízení“ (tím opatření relevantně obsáhne 

také mateřské školky, střediska zájmového vzdělávání apod.). Návrh na to vytvořit v Ústí nad 

Labem „experimentárium“ – zde doporučena spolupráce s UJEP a domluvit se na jasném znění 

opatření.  

 

L. Drlý – změna názvu z Krajské dozorčí rady na Krajskou dozorčí radu programu RE:START pro 

Ústecký kraj, a vytvořit status, kde bude jasně vidět, co kdo má v jejím rámci na starosti. 

V oblasti vědy a výzkumu – navrhuje dát do Spolchemie zařízení pro stlačení vodíků a doplnit 

MHD v Ústí nad Labem o jeden autobus, který toto palivo bude pilotně zkoušet, poté 

v návaznosti vytvořit výzkumné centrum.  

G. Nekolová – ano, změna názvu na Krajská dozorčí rada programu RE:START pro Ústecký kraj 

je možná, bude zohledněno v dalších jednáních, status netřeba zpracovávat, role je 

definována implementačními zásadami programu RE:START; navržené opatření pro rozvoj 

využití vodíkových technologií koresponduje s navrhovanými kroky pro aktualizaci AP.  

 

J. Rovenský – přednesl návrhy: 

- Zlepšování kvality ovzduší – optimalizace velkých zdrojů znečišťovatelů  

- Analýza důvodů překračování zákonných emisních limitů na území kraje – 

nejsou přesně identifikovány důvody a zdroje 

- Opatření proti korupci ve veřejné správě v pilíři G 

- Podpora alternativních zdrojů energií 

- Kotlíková dotace – pouze na kotle spalující biomasy 

 

G. Nekolová – uvítáme Vaše náměty na takovéto opatření, pošlete náměty.  

  

 

http://www.restartregionu.cz/
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L. Forman - Klimatické změny – snížení hladiny spodních vod o 2-4 metry. Ohroženy mělce 

kořenící stromy – zejména smrky. V případě, že sucho trvá delší dobu, dochází k přemnožení 

lýkovce. Dalo by se toto řešit v rámci programu RE:START?  

G. Nekolová – program RE:START je určen pro hospodářskou restrukturalizaci postižených 

regionů, všechny opatření musí být v souladu s cíli programu. Je tedy nutno prokázat vazbu. 

 

L. Forman – návrh: zajistit vyšší prémie pro obce v těchto regionech. G. Nekolová – rozpočtové 
určení daní: řeší se na jiné úrovni mimo program RE:START  

 

 

5) Shrnutí, závěr 

Na závěr jednání účastníci vyslovili  souhlas se změnou názvu KDR ÚK na Krajskou dozorčí 
radu programu RE:START pro Ústecký kraj. Od příště bude na pozvánkách již tento nový 
název. 

 

Zapsal: Ing. Miloš Soukup 

 

Ověřil: Bc. Karel Tichý, DiS. 

 

Na vědomí: účastníci jednání 

http://www.restartregionu.cz/

