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1. ÚVOD 

Předložená zpráva o činnosti zmocněnce vlády vychází z usnesení vlády ČR č. 952 z 11. 12. 2013, která 

ukládá ministru průmyslu a obchodu a zmocněnci informovat vládu každý rok o výkonu funkce 

zmocněnce a plnění vládou stanovených opatření při řešení negativního vývoje zaměstnanosti v 

Moravskoslezském kraji a v Ústeckém kraji a při řešení problémů spojených s revitalizací 

Moravskoslezského kraje. 

Předložená zpráva mapuje a popisuje činnost vládního zmocněnce v Moravskoslezském, Ústeckém 

i Karlovarském kraji v roce 2014, upozorňuje také na aktuální hrozby a informuje o plánech 

kanceláře zmocněnce pro rok 2015. Činnosti jsou rozděleny podle prioritních témat, kterými se 

zmocněnec zabýval. V závěru zmocněnec navrhuje opatření zařazená do 12 tematických okruhů, 

jejichž realizace přispěje k řešení hospodářského znevýhodnění daného území.  

Funkce vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj vznikla v návaznosti na vládní 

usnesení z 25. září 2013 k řešení krizové hospodářské situace v Moravskoslezském a částečně  

i Ústeckém kraji. Na základě usnesení vlády ze dne 11. prosince 2013 se stal zmocněncem vlády  

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. s účinností od 1. ledna 2014. Hlavní úlohou zmocněnce vlády je ve 

spolupráci s jednotlivými resorty řešit problémy spojené s revitalizací Moravskoslezského a 

Ústeckého kraje. 

Znovuobnovení funkce vládního zmocněnce si vyžádaly v roce 2013 tripartity Moravskoslezského 

(MSK) a Ústeckého kraje (ÚK) a tzv. krizový štáb (pracovní skupina) pro řešení sociálních  

a ekonomických problémů MSK. Požadavek vyplynul z aktuální situace a hrozeb ve zmíněných krajích 

a navazoval na přínosné působení prvního vládního zmocněnce při restrukturalizaci průmyslu, kterým 

se stal v roce 2000 prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. 

Zmocněnec je komunikační spojka mezi vládou a regiony. Ty tak mohou prostřednictvím zmocněnce 

společně a koordinovaně předkládat své požadavky a realizovat podpůrné aktivity. Úkolem 

zmocněnce je přinášet návrhy na zlepšení situace v obou krajích, využívat při tom zkušeností obou 

krajů a z nich vyplývající synergie, a také vyhodnocovat dopady opatření přijatých k řešení tíživé 

hospodářské, sociální a environmentální situace v krajích a s jednotlivými resorty kooperovat jejich 

další úpravu a realizaci. 

Zmocněnec vlády Jiří Cienciala spolupracuje s Moravskoslezským a Ústeckým krajem a také 

Karlovarským a jejich regionálními partnery. Aktivně spolupracuje nejen s příslušnými ministerstvy, 

krajskými samosprávami, představiteli měst a obcí, ale také zaměstnavatelskými a odvětvovými 

svazy, odborovými svazy, regionálními tripartitami, pakty zaměstnanosti a dalšími subjekty. 

V návaznosti na zkušenosti, které vyplynuly z činnosti v regionech, zaměřil zmocněnec svou práci 

především na tvorbu a udržení pracovních míst a s tím související potřeby a principy: 

1. Tvorba a udržení pracovních míst podporou rozvoje podnikání 
2. Využívání výzkumu, vývoje a inovací pro zvýšení konkurenceschopnosti výrobků a služeb 
3. Restrukturalizace školství, podpora technického vzdělávání 
4. Dobudování regionální infrastruktury 
5. Efektivní čerpání všech dostupných fondů, s důrazem na zvýhodnění postižených regionů 
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Zmocněnec nedisponuje žádnými přímými nástroji ani finančními prostředky. Využívá především své 

odborné znalosti, dlouholeté zkušenosti, přirozenou autoritu, týmovou spolupráci a synergické efekty 

působení v různých odborných funkcích (Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR, 

Rada vlády pro výzkum vývoj a inovace, Svaz průmyslu a dopravy….) 

Tým zmocněnce vlády pro MSK a ÚK v roce 2014: 

1. Vládní zmocněnec  - doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. 
2. Tajemnice a tisková mluvčí zmocněnce – Ing. Jana Dronská 
3. Asistentka zmocněnce pro MSK (od 15. 5. 2014) – Monika Němcová 
4. Asistentka zmocněnce pro ÚK (od 14. 4. 2014) – Ing. Radka Šplíchalová 
5. Regionální zástupkyně zmocněnce v ÚK – Gabriela Nekolová, DiS.  

– bez smluvního vztahu a bez finančního ohodnocení! 
6. Administrativní pracovnice v Praze na MPO – Kateřina Bartošová 
7. Řidič – Jan Tacina 
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2. ANALÝZA SITUACE V MSK A ÚK 

Na situaci v krajích má vliv celá řada faktorů, které jsou veřejně méně či více známé. Sociální, 

ekonomické i environmentální problémy jsou vzájemně provázané a ve většině vycházejí z tradičně 

průmyslové orientace MSK a ÚK. Z prostorového, časového i koncepčního důvodu nejsou zahrnuty  

v této zprávě všechny vlivy a problémy. Autoři se zaměřili jen na hlavní faktory aktuálně nejvíce 

diskutované v obou regionech. Jsou přesvědčeni, že ostatní problémy, jako například sociální 

vyloučení, sociální bydlení, kriminalita atd., mají návaznost na zaměstnanost, resp. základem pro 

jejich řešení je dostatek pracovních míst. 

 

2.1. ODLIV OBYVATEL 
 
Nepříznivá situace v regionech dopadá na počet obyvatel. Z Moravskoslezského (MSK) i Ústeckého 

kraje (ÚK) obyvatelé odcházejí, jak vyplývá ze statistik ČSÚ. Počet obyvatel Moravskoslezského kraje 

za první pololetí roku 2014 poklesl o 2 235 osob. Na tomto úbytku se podílela z více než 70 % migrace 

obyvatelstva. Záporné migrační saldo je v porovnání s ostatními kraji největší. Počet narozených dětí 

proti stejnému období roku 2013 přitom vzrostl. Od roku 1995 zaznamenává MSK trvalý úbytek 

obyvatel - celkem ubylo už o 75 tis. obyvatel. V prvním pololetí letošního roku poklesl počet obyvatel 

Ústeckého kraje vlivem záporné bilance přirozeného přírůstku obyvatel i záporného salda migrace 

celkem o 626 osob. K poklesu počtu obyvatel došlo v pěti okresech Ústeckého kraje. 

Z ostatních základních statistických údajů o krajích (viz. tab. č. 1) nepříznivě vyznívá nižší průměrná 

hrubá mzda v obou krajích. HDP vykazují nižší než je celorepublikový průměr, ale podobně jsou na 

tom i další kraje, protože průměr značně ovlivňují vysoké hodnoty Prahy.   

Tab. č. 1 Základní údaje o Moravskoslezském a Ústeckém kraji (Zdroj: ČSÚ) 
 

 MSK ÚK Průměr ČR 
 

Počet obyvatel (k 30.6.2014) 1 219 597   824 494    

Prům. hrubá mzda (2.Q 2014) 23 265 Kč   22 878 Kč   25 500 Kč 

HDP v mil. Kč (2012) 392 198  
(87,3 % průměru ČR) 

244 181  
(80,7 % průměru ČR) 

 

HDP na 1 obyv. (2012) 319 314 295 148 365 955 

Podíl kraje na HDP ČR (2012) 10,2 % 6,3 %  

 
Pozn.: Použity poslední (aktuální) statistické údaje veřejně dostupné v lednu 2015. 
 

2.2. NEZAMĚSTNANOST V MSK A ÚK 

 
V Moravskoslezském a Ústeckém kraji přetrvává vysoký podíl nezaměstnaných lidí, který výrazně 

převyšuje republikový průměr. V Ústeckém kraji dosahuje nejvyšších hodnot v ČR a  

v Moravskoslezském kraji druhé nejvyšší hodnoty - viz. graf č. 1.  

Během roku 2014 podíl nezaměstnaných v MSK mírně klesl z 10,5 % (k 31.12.2013) na 9,8 %  

(k 31.12.2014). Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání se během roku snížil z 89 976 na 83 877. 
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Během roku 2014 podíl nezaměstnaných v ÚK mírně klesl z 11,5% (k 31.12.2013) na 10,7%  

(k 31.12.2014). Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání se během roku snížil z 65 820 na 60 824. 

Nabídka volných pracovních míst vykazuje rovněž pozitivní trend. Stále ale platí, že nabídka míst je ve 

srovnání s obrovským počtem nezaměstnaných nedostatečná. 

Graf č. 1 Podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích ČR k 31.12.2014 (Zdroj: ÚP ÚK) 

 

 

Příčiny vysoké nezaměstnanosti v MSK a ÚK 
 

 historické faktory 

 globální faktory 

 nabídka neodpovídá poptávce 

 obecný trend - mizí práce 

 

2.3. ZAMĚSTNANOST V MSK A ÚK 
 

2.3.1. Moravskoslezský kraj 

 
V Moravskoslezském kraji působí 215 velkých firem, které zaměstnávají 145 tisíc lidí. Středních firem 

je zhruba tisíc – viz. Tab. č. 2. Odvětvím, které zaměstnává nejvíce lidí v MSK je zpracovatelský 

průmysl. Často zmiňované odvětví typické pro MSK „Těžba a dobývání“ zaujímá v zaměstnanosti až 7. 

místo. (Zdroj: ÚP MSK) 

Odvětví s největším počtem zaměstnanců: 

1. Zpracovatelský průmysl (111 tis. zam.) -  z toho nejvíce kovovýroba a hutnictví (41 tis.os.), 

výroba motorových vozidel (22 tis. zam.) a výroba strojů a zařízení (11 tis.) 

2. Zdravotní a sociální péče (28 tis. zam.) 
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3. Vzdělávání (27 tis.) 

4. Doprava a skladování (18 tis.) 

5. Veřejná správa (18 tis.) 

6. Velkoobchod a maloobchod, opravy (17,5 tis.) 

7. Těžba a dobývání (13 tis.) 

 

Tab. č. 2 Zaměstnanost – charakteristika (Zdroj: ÚP MSK) 

Moravskoslezský kraj 
 
Kategorie 

Počet firem  
k 30.06.2014 

Počet zaměstnanců  
k 30.06.2014 

absolutně % absolutně % 

Malé: 26 až 49 zam. 1 036 45,8  34 886 12,2 

Střední: 50 až 249 zam. 1 009 44,7  105 265 36,9 

Velké: 250 zam. a více 215 9,5  145 422 50,9 

celkem 2 260 100,0  285 573 100,0 

 
Největší zaměstnavatelé mimo státní sféru:  

OKD, Třinecké železárny, Vítkovice Group, ArcelorMittal Ostrava 

 

Vývoj počtu OSVČ 
 
Moravskoslezský kraj patří mezi regiony s nejnižší podnikatelskou aktivitou (podíl OSVČ na tis. 

obyvatel) a navíc počet OSVČ od roku 2011 klesá – viz. Graf č. 2, což vládní zmocněnec považuje za 

varovný signál, kterému je potřeba se hlouběji věnovat.  

Graf. č. 2 Vývoj počtu OSVČ 2005-2014 (Zdroj: ÚP MSK) 
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2.3.2. Ústecký kraj 
 
V Ústeckém kraji působí 126 velkých firem a 656 středních firem – viz. Tab. č. 3. Během roku 2013 

klesl počet zaměstnavatelů i OSVČ. Celková zaměstnanost tak klesla o více než 6.000 pracovních míst 

– viz. Tab. č. 4. 

Odvětví s největším počtem zaměstnanců: 

Největší podíl zaměstnaných osob se nachází v průmyslu, zejména v průmyslu zpracovatelském. 

Druhým odvětvím s největším počtem zaměstnanců v ÚK je velkoobchod a maloobchod, opravy a 

údržba motorových vozidel. Ve stavebnictví je zaměstnáno 9,1% osob, čímž se toto odvětví staví na 

třetí příčku. (Zdroj: ÚP ÚK) 

 Zpracovatelský průmysl (95 tis. zaměstnanců) 

 Velkoobchod a maloobchod, opravy (43.5 tis. zaměstnanců) 

 Stavebnictví (37,2 tis. zaměstnanců) 

 Zdravotní a sociální péče (25,8 tis. zaměstnanců) 

 Doprava a skladování (25,4 tis. zaměstnanců) 

 Veřejná správa a obrana (23 tis. zaměstnanců) 

 Vzdělávání (20,7 tis. zaměstnanců) 

 

Tab. č. 3 Zaměstnanost – charakteristika (Zdroj: ČSÚ) 

Ústecký kraj 
 
Kategorie 

Počet firem  
k 30.06.2014 

absolutně 

Malé: 25 až 49 zam. 654 

Střední: 50 až 249 zam. 656 

Velké: 250 zam. a více 126 

celkem 1 436 

 

Největšími zaměstnavateli v ÚK jsou:  

Krajská zdravotní, a.s., Severočeské doly, a.s., AGC Automotive Czech, a.s. 

 

Vývoj počtu OSVČ 
 
Tab. č.  4 Ekonomické subjekty v ÚK (Zdroj: ÚP ÚK) 

Zaměstnanci a OSVČ - Ústecký kraj 
stav k 

31. 12. 2012 31. 12. 2013 

osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 55 495 54 390 

Celková zaměstnanost (zaměstnanci + OSVČ) 348 557 342 370 
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2.4. PRŮMYSLOVÉ ZÓNY A BROWNFIELDY  

Průmyslové zóny v MSK  

 
Průmyslové zóny jsou významným zdrojem pracovních míst. Průmyslové zóny v Moravskoslezském 

kraji podle zabírají téměř 1150 hektarů a pracuje v nich 27.000 lidí. Obsazeno je zhruba 80 procent 

ploch, přičemž hlavním tahounem je v kraji automobilový průmysl. Nejúspěšnější lokalitou je PZ 

Hrabová v Ostravě, kde pracuje zhruba 7.000 lidí, lokalitou s druhým nejvyšším počtem zaměstnanců 

je PZ Nošovice a následuje Průmyslový park Kopřivnice – viz. graf. č. 3 

 
 
Graf. č. 3 Pracovní místa v průmyslových zónách v MSK  (Zdroj: KÚ MSK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Průmyslové zóny v ÚK 
 
Stejně tak v ÚK podniky na průmyslových zónách významně přispívají k tvorbě pracovních míst. Podle 

posledních údajů vzniklo na nejvýznamnějších průmyslových zónách ÚK téměř 12 tisíc pracovních 

míst. Nejúspěšnější lokalitou je průmyslová zóna Verne v Klášterci nad Ohří a strategická průmyslová 

zóna Triangle viz. graf č. 4. Největší budoucí nárůst nových pracovních míst se předpokládá na 

průmyslové zóně Triangle – až 4 tis. pracovních míst. 
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Graf č. 4 Pracovní místa v průmyslových zónách v ÚK (Zdroj: KÚ ÚK, ÚP ÚK) 

 

 

Závěry o průmyslových zónách v MSK a ÚK 
 
1. V MSK chybí velká průmyslová zóna pro většího investora. Vhodná plocha je na Karvinsku – PZ 

Nad Barborou, potřebuje na vybudování cca 1 mld. Kč. 

2. Investoři v Průmyslové zóně Nové pole v Karviné v MSK nesouhlasí s plánovanou těžbou uhlí pod 

touto lokalitou. Je nutné, aby se vláda zabývala celým problémem střetu „nerostné bohatství 

státu vs. investor“ komplexně. 

3. V MSK Bruntálsko potřebuje novou průmyslovou zónu a nové investory 

4. V ÚK je nedostatek průmyslových zón a investorů v oblasti Děčínska 

5. Oba kraje potřebují zkvalitnění dopravního napojení průmyslových zón 

6. Obecně potřebuje ÚK i MSK další investory, schopné vytvářet pracovní příležitosti 

7. Investoři se potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly 

 

 

 

Brownfieldy v MSK 
 
Brownfieldy mohou být zdrojem pracovních míst podobně jako průmyslové zóny, ale zkušenosti 

potvrzují, že investoři mají zájem především o zelené plochy, případně zrekultivované brownfieldy. 

Proto je potřeba brownfieldy řešit koncepčně a s ohledem na znevýhodněné kraje. 
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Problémy: 

Areály bývalých dolů – s.p. Diamo 

Pod správou s.p.Diamo zůstává 56% pozemků v areálech zavřených šachet (176 ha), o které už nikdo 

nemá zájem, ani podnikatelské subjekty, ani města a obce. 

Revitalizace  

Vládní zmocněnec na základě údajů MPO a poznatků regionálních subjektů konstatuje, že není 

naplňováno usnesení vlády z roku 2002, kterým vláda přislíbila na revitalizace po hornické a hutnické 

činnosti v Moravskoslezském kraji 20 miliard korun, resp. 21 mld. Kč. 

Přestože meziresortní komise postupně schválila téměř 300 projektů, dokončených projektů je jen 83 

a v realizaci 75. Více než stovka projektů čeká na vyhlášení veřejné zakázky, v některých případech 

dokonce několik let. Vyčerpáno bylo k 31. 12. 2013 pouze 7 miliard korun. (Zdroj: MPO) 

Ekologické privatizační závazky státu  

Vládní zmocněnec na základě údajů MŽP a poznatků regionálních subjektů konstatuje, že nedochází  

k plnění ekologických závazků státu z privatizačních smluv. 

Náklady na odstranění starých ekologických zátěží na Ostravsku představují částku 17,4 mld. korun 

(OKD, Severomoravská plynárenská, Válcovna plechu FM, Třinecké železárny, Severomoravská 

energetika, DIAMO, Nová huť, Vítkovice). Do konce roku 2013 bylo realizováno jen 4,65 mld. Kč. 

(Zdroj: MŽP) 

Pozitivní příklad využití brownfieldu – Důl František 

Po uzavření dolu obec Horní Suchá (Karvinsko) převzala iniciativu a začala usilovat o přeměnu starého 

dolu na moderní průmyslovou zónu. Horní Suchá byla první samosprávou v ČR, která si tuto zátěž 

naložila na svá bedra a prozatím zřejmě jedinou, která své snažení dotáhla do zdárného konce. Od 

roku 2002 byly státním podnikem Diamo prováděny nákladné demoliční práce, v roce 2005 byl areál 

bezúplatně převeden na obec a v roce 2009 skončily práce na výstavbě infrastruktury. Dnes v areálu 

průmyslové zóny působí 32 subjektů, které obsáhly zhruba 90% využitelných ploch a zaměstnávají 

několik stovek lidí. 

 

Brownfieldy v ÚK  
 
• Podle odhadů agentury CzechInvest je v Ústeckém kraji až 758 brownfieldů 

• Nejvíce brownfieldů pochází ze zemědělství a průmyslu (38,9 % a 33,9 %), což je v případě 

zemědělství o 5 % více, než je celostátní průměr (zemědělství 33,3 % a průmysl 34,9 %) 

• Pouze 33 % brownfieldů prokazatelně netrpí ekologickou zátěží, naopak u 59 % ji lze 

předpokládat 

 

Problémy:  

 Majitelé areálů a objektů často nemají prostředky na jejich sanaci a ani zájem o řešení 
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 Obcím i kraji chybí prostředky na výkup a sanaci 

 Chybí analýza možností regenerace a využití brownfiledů v ÚK 

 Není naplňováno usnesením vlády č. 272/02 Sb., kterým bylo určeno 15 mld. Kč na řešení 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a 

Karlovarském kraji. V rozporu s tímto usnesením stále nebyla uvolněna zbývající část ve výši cca 

5 miliard. Kč. 

 

 

Pozitivní příklad využití brownfieldu - průmyslová zóna Triangle 

 

Základní údaje o zóně 

 Název zóny: Strategická průmyslová zóna Triangle 

 Původní využití: vojenské letiště Žatec 

 Celková rozloha zóny: 364 ha 

 Volné připravené plochy pro investory: 113,08 ha 

 Předpokládaný počet pracovních míst:  7 000 - 9 000 

Strategická průmyslová zóna Triangle je situována na pomezí tří okresů - Chomutov, Most a Louny. 

Průmyslová zóna Triangle je určena především investorům, jejichž podnikatelské a investiční záměry 

jsou z oborů zpracovatelského průmyslu (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), 

dále oborů strategických služeb, technologických center nebo z oblasti výzkumu a vývoje. 

 

Závěry o brownfieldech v MSK a ÚK 
 

1. Při revitalizačních pracích vznikají stovky míst. Je vhodné akcelerovat dosavadní revitalizační 
programy pro MSK a ÚK z roku 2002. 

2. BF nepřinášejí tolik pracovních míst jako průmyslové zóny, ale pro oba kraje jsou i tato místa 
potřebná. 

3. Evidence a metodika brownfieldů nejsou jednotné a ne všechny brownfieldy jsou zmapované a 
registrované. 

4. Nedaří se závazek MPO a CI v programovacím období 2007-2013 preferovat regeneraci BF před 
realizací PZ na zelené louce. 

5. Ze zkušeností vyplývá, že brownfieldy by mohly využít hlavně malé a střední firmy. 

6. Situaci v MSK komplikuje chybějící dlouhodobý plán těžby (viz. Karviná - Nové Pole) a chybí 
dlouhodobá strategie řešení celého území ovlivněného těžbou. 

7. Stát by měl podpořit brownfieldy, jinak firmy půjdou raději na zelené plochy. 

8. Evidence a metodika brownfieldů nejsou jednotné a ne všechny brownfieldy jsou zmapované a 
registrované. Chybí analýza možností regenerace a využití brownfiledů. 

9. MSK a ÚK by měly být s ohledem na míru zátěže při řešení problémů brownfieldů zvýhodněny, 
bonifikovány oproti jiným krajům. 

 
Závěry jsou promítnuty do návrhů a doporučení pro vládu ČR – kap. 5. 
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2.5. TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Velkým problémem MSK a ÚK je nedostatek technicky vzdělané a dostatečně kvalifikované 

pracovní síly pro průmyslové obory, zvláště zpracovatelský průmysl. 

Z dosavadních zkušeností subjektů, které se zabývají tímto problémem, a z analýzy 

Moravskoslezského Paktu zaměstnanosti, Observatoře konkurenceschopnosti a trhu práce MSK a 

informací Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje vyplývá, že v obou krajích v období do roku 2020 

bude třeba nahradit (s přihlédnutím k předpokládanému vývoji zaměstnanosti v jednotlivých 

odvětvích průmyslu a zejména z důvodu odchodu do důchodu) desítky tisíc zaměstnanců v průmyslu 

a v tom většinu zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu.  

Jelikož cca 75% absolventů středních škol (s výučním listem nebo s maturitou) v technických oborech 

s přímým uplatněním v průmyslu (cca 3500 ročně) bude zůstávat na trhu práce (tj. mimo těch, kteří 

budou odcházet na vysoké školy) je zřejmé, že při pokračování současného stavu nebudou absolventi 

středních škol na doplnění potřebné pracovní síly dostačovat.  

I kdyby všichni absolventi středních technických škol neodcházející na vysoké školy ihned po 

absolvování nastoupili do průmyslových podniků v obou krajích a pracovali v oboru (a současně bez 

započtení migrace, která se podle odhadů ČSÚ bude v následujících letech zvyšovat) bude v tomto 

ideálním případě do roku 2020 chybět minimálně cca 7000 tis. nových pracovníků; reálně se  

(s přihlédnutím k migraci a neochotě pracovat v oboru) může jednat o 7 – 13 tisíc nových 

středoškolsky vzdělaných pracovníků.  

Průzkumy v České republice, některé realizované také v MSK a ÚK, ukazují, že zaměstnavatelé nejsou 

dlouhodobě spokojeni s kvalitou pracovní síly:  

 odborné/technické dovednosti, zahrnující i zručnost, s nimiž mladí nastupují do zaměstnání, 

jsou nedostatečné,  

 mladým často chybí znalost moderních technologií a trendů a schopnost rychle se naučit a 

prakticky používat stroje a přístroje, metody a postupy, které jsou v průmyslových podnicích 

běžné a  

 obecně mají mladí malé či žádné zkušenosti z praxe a mají malou motivaci usilovat o kariéru 

v technických povoláních.  

Na malou spokojenost zaměstnavatelů s kvalitou pracovní síly a na problémy při využívání existující 

technicky vzdělané pracovní síly v krajích ukazuje také podíl technicky vzdělaných nezaměstnaných, 

kteří nemohou najít práci i při existující poptávce podniků po pracovní síle.  

Vzhledem k tomu, že v současnosti je převaha pracovní síly v průmyslových podnicích středoškolsky 

vzdělána, týká se problém budoucího nedostatku technicky vzdělaných pracovních sil na první pohled 

především této úrovně vzdělání, ale ve skutečnosti je mezi problémovou skupinu možné (a nutné) 

zahrnout i absolventy nižších stupňů terciárního vzdělávání všech druhů, kteří budou nastupovat na 

místa, dosud či dříve zastávaná zkušenými středoškoláky s dlouhou praxí v oboru.  

Důsledky se mohou projevit ve snížené konkurenceschopnosti firem zpracovatelského průmyslu 

v Moravskoslezském i v Ústeckém kraji, která může vést, v kombinaci s ostatními faktory, k zániku 

firem nebo k jejich odchodu z regionu do lepších podmínek (i za hranice).  
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2.6. AKTUÁLNÍ HROZBY V KRAJÍCH 
 

Kromě všeobecně známých hrozeb v podobě zvyšování daní a administrativních bariér pro podnikání 

nebo odchodu stávajících investorů uvádí autoři v následujícím textu specifické hrozby pro MSK a ÚK. 

Společnou hrozbou pro oba kraje je už zmíněný nedostatek (kvalitně) technicky vzdělaných lidí, 

který může významně oslabit konkurenceschopnost zdejších firem, viz předchozí kapitola. 

 

Moravskoslezský kraj 

OKD - Provozní transformace OKD pokračuje. V současnosti je finalizován plán těžby na rok 2015, 

kterému bude přizpůsoben počet potřebných zaměstnanců. Předpokládá se mírný pokles produkce a 

z toho vyplývá mírný pokles počtu zaměstnanců. Dosud OKD nevyčíslilo personální vývoj v dalších 

letech. Podle neoficiálních informací se odhaduje propouštění na zhruba 1000 osob každý rok. 

HORNICTVÍ JAKO CELEK 

- Počet zaměstnanců v hornictví v ČR: 50.000 os. – nutné systematicky řešit útlum těžby 

- Neuvážené navýšení úhrad z vydobytých nerostů a z úhrad z dobývacího prostoru může být 

pro firmy likvidační 

- Hrozí výběrová těžba s velkými ztrátami již netěžitelného uhlí, případně dalších surovin 

- Neuváženými kroky lze znehodnotit ložisko a jeho budoucí dotěžení 

- Tuzemské nerostné suroviny mohou být výrazným stabilizačním faktorem prosperity a 

konkurenceschopnosti ČR 

- Není dořešeno dlouhodobé využití dotěžených povrchových i hlubinných dolů 

- Stát se musí aktivně zabývat hospodařením se zásobami vyhrazených nerostů, jinak hrozí 

nevratné škody v celém hospodářství ČR.  

 

VÍTKOVICE STEEL - Společnost oznámila, že nejpozději 30. září 2015 zavře svou ostravskou ocelárnu. 

Uzavření ocelárny vyplývá z rozhodnutí valné hromady společnosti, která zastavila investici do 

takzvaného sekundárního odprášení konvertorové haly. Bez něho firmě 30. září 2015 vyprší 

integrované povolení, bez něhož ocelárnu nemůže provozovat. Zatím není jisté, kolik lidí přijde o 

práci. Předpokládá se cca 300. Společnost jedná o prodloužení smlouvy s dodavatelem surového 

železa, firmou ArcelorMittal Ostrava, tak aby ocelárna mohla vyrábět až do konce září 2015. 

Dosavadní smlouva platí do března. Hrozí ukončení všech provozů a přemístění do Ruska – ztráta 

1000 pracovních míst. 

KARVINSKO A BRUNTÁLSKO - Nejproblémovější okresy, kde je dlouhodobě vysoká nezaměstnanost, 

aktuálně přes 12 % v obou okresech, která se nedaří účinně snížit žádnými nástroji. Bez vybudování 

průmyslových zón a získání investorů pro tyto dva regiony hrozí sociální nepokoje, vysoká 

kriminalita, vznik problémových lokalit, vylidňování atd. 
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Ústecký kraj  

Za největší hrozbu lze označit pokračující útlum tradičního průmyslu v ÚK (zejména energetický a 

chemický průmysl), k němuž v horizontu několika desetiletí dojde přirozenou cestou vlivem vyčerpání 

stávajících surovinových zdrojů a předpokládaných změn v rámci globální ekonomiky. V současné 

době je proces útlumu průmyslu v ÚK umocňován usnesením vlády č. 444/91Sb. o limitech těžby uhlí, 

které brání jednání o dotěžení zásob hnědého uhlí na činných lokalitách. 

Hrozbu z hlediska snížení konkurenceschopnosti významných podniků energetického a chemického 

průmyslu v ÚK představuje také stávající úprava poplatků za obnovitelné zdroje energie a navrhovaná 

úprava odvodů za vytěžené nerosty. 

Za uplynulých 12 měsíců bylo v Ústeckém kraji v rámci hromadného propouštění zrušeno  

cca 700 pracovních míst zejména ve stavebnictví a strojírenském průmyslu. Aktuálně není hlášeno 

další hromadné propouštění v těchto odvětvích. Ztráty pracovních míst se předpokládají zejména 

v těžebním průmyslu. 

Aktuální významné rušení pracovních míst v těžebním průmyslu:  (zdroj ÚP ÚK) 

SEVEROČESKÉ DOLY, a.s.  

 Proběhlo propouštění v Severočeských dolech, a.s. (v horizontu říjen až prosinec).  Jako 

důvod propouštění uvedlo vedení: navržený program úsporných opatření v oblasti 

provozních nákladů nenaplňuje potřebnou  výši úspor a efektivity a proto je navrhována 

organizační změna, jejímž cílem je snížení osobních nákladů resp. stavu zaměstnanců za 

účelem zvýšení efektivnosti práce.  

 Celkové počty rušených míst a počty zaměstnanců, kteří byli propuštěni:    

o Doly Bílina: Dělníci - 108, THP – 37,    celkem 145    

o Doly Nástup Tušimice: Dělníci - 89, THP - 29,  celkem 118  

o Správa podniku: Dělníci – 3, THP – 7,   celkem 10     

Severočeské doly propustily celkem 315 zaměstnanců, z toho 85 zaměstnanů v dceřiných 

společnostech SD.100 zaměstnanců  v dceřiných společnostech SD. 

 
DOPAD ZASTAVENÍ TĚŽBY NA LOKALITĚ ČSA DO ZAMĚSTNANOSTI  

 V případě ukončení těžby na lokalitě ČSA je postupně do roku 2022 ohroženo: 

o Skupinu Severní energetická  - ohroženo 1 359 pracovních míst (bez zam.ECHAS). 

o Skupinu Czech Coal - ohroženo 270 pracovních míst. 

o Společnosti s převahou činnosti a fyzickým působením na lok. ČSA - ohroženo 162 

pracovních míst. 

 Na každé zrušené pracovní místo jsou vázána další pracovní místa u dodavatelských firem a 

také návazně v dalších odvětvích. 

o Navazující provozy a odvětí  –  4 477 pracovních míst 

K propočítání dopadů na zaměstnanost je používán koeficient 2,5, který vyplynul ze studie 

Národohospodářské fakulty VŠE a dále z Rozvojové studie Specifická oblast SOB 5 Mostecko 
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(dále jen SOB 5) z roku 2012 zpracované pro Ústecký kraj a v souladu s koeficientem 

využívaným v rámci EU. 

o Celkem bude zrušeno 6 268 pracovních míst. 

 V roce 2022 může počet nezaměstnaných v okrese Most přesáhnout 16 tisíc, což je více jak 

20% nezaměstnanost. 

 V okrese Most, ale i v celém regionu to může způsobit neřešitelnou sociální situaci s dopady 

do zvýšení kriminality, nárůst vyloučených lokalit, zadlužování obyvatel, zvýšení počtu 

exekucí atd.  

Přínos pokračování těžby na lok. ČSA do zaměstnanosti 

 Zachování 1 359 pracovních míst ve skupině Severní energetická 

 Zachování 270 pracovních míst v rámci CCG. 

 Zachování 162 pracovních míst ve spol. KSK Belt a Slov. str. záv. 05 KSK. 

 Zachování 4 477 pracovních míst v navazujících provozech a odvětvích 

 Nárůst 1 344 pracovních míst ve skupinách Sev.en a CCG + 330 již zrušených pracovních míst 
od roku 2011 = 1674 pracovních míst. 

 Nárůst 4 185 pracovních míst mimo skupiny Sev.en a CCG. 

 Celkový nárůst 5859 pracovních míst  

 Celkem může být zachováno a dále vytvořeno 12 127 pracovních míst 
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3. ČINNOST V ROCE 2014 
 

3.1. Činnost vládního zmocněnce v prvních měsících  

(leden – duben 2014) 

První měsíce práce vládního zmocněnce (leden až duben) byly poznamenané tím, že neměl potřebné 

zázemí v Moravskoslezském ani v Ústeckém kraji. Bylo potřeba vybrat, zajistit a vybavit vhodné 

kancelářské prostory v obou krajích a začít budovat tým vládního zmocněnce. V prvních měsících měl 

pouze jednu spolupracovnici pro činnost v obou krajích. Ta zajišťovala servis zmocněnci, komunikaci 

se všemi subjekty a vytvoření zázemí technického i personálního ve spolupráci s agenturou 

CzechInvest, která byla pověřena tímto úkolem. V Ústeckém kraji se na přípravách zázemí i dalších 

činnostech podílela také tajemnice HSR – ÚK (regionální tripartita), avšak bez finančního ohodnocení. 

Financování činnosti zmocněnce se nepodařilo uspokojivě a systémově vyřešit. 

Jiří Cienciala oficiálně zahájil činnost vládního zmocněnce 23. ledna 2014 v Ústí nad Labem setkáním 

s hejtmanem Ústeckého kraje, s představiteli významných zaměstnavatelů a se zástupci hospodářské 

a sociální rady Usteckého kraje. Hlavním cílem jednání bylo upřesňování nejdůležitějších témat pro 

jednání s ministerstvy na pomoc Ústeckému kraji.  

Jiří Cienciala informoval hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a jeho náměstky o plnění 

opatření, schválených vládou v září 2013 na pomoc Moravskoslezskému kraji, která se vztahují i na 

Ústecký kraj (UV 732/2013). Balík opatření obsahuje 7 finančních a 13 systémových opatření a 

seznam dalších 11 bodů, které jsou v kompetenci krajů, případně dalších subjektů. Oznámil také, že 

vláda schválila další peníze na pomoc těmto dvěma krajům. Částka 300 milionů korun byla určena na 

realizaci programu Podpora rozvoje regionů MMR, konkrétně na vytváření nových pracovních míst 

v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. 

Dalším tématem návštěvy vládního zmocněnce v Ústí nad Labem byly problémy chemických firem, 

které zaměstnávají přes pět tisíc lidí. S představiteli významných regionálních zaměstnavatelů 

v chemickém průmyslu, například společnosti Lovochemie, Unipetrol a Spolchemie, debatoval Jiří 

Cienciala o nedostatku odborníků. Kromě podpory vzdělanosti v kraji se diskutovalo také  

o možnostech zlepšení dopravní infrastruktury.  

Jiří Cienciala se setkal koncem ledna také se zástupci dalších regionálních institucí, například Krajské 

hospodářské komory, Paktu zaměstnanosti a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Ti jej 

seznámili s největšími problémy kraje a nabídli možnosti, jak je ve spolupráci s jednotlivými 

ministerstvy a dalšími institucemi řešit. Všichni se shodli na tom, že z vládního usnesení č. 732 na 

pomoc Moravskoslezskému a Ústeckému kraji se podařilo realizovat část opatření, ale je potřeba 

pokračovat. 

Vládní zmocněnec si na základě jednání s regionálními partnery zvolil tyto priority: 

 Podpora zaměstnanosti a podnikání  

 Rozvoj průmyslu 

 Energetická politika a životní prostředí 

 Podpora technického vzdělávání a vědy, výzkumu a inovací 

 Budování dopravní infrastruktury 
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3. února 2014 Jiří Cienciala oficiálně zahájil činnost vládního zmocněnce v Moravskoslezském kraji. 

Na jednání tzv. krizového štábu v Ostravě, tedy pracovní skupiny pro řešení hospodářské a sociální 

situace v Moravskoslezském kraji, představil své priority a nejbližší cíle. Jako nejdůležitější se tehdy 

jevilo dořešení situace Dolu Paskov, dokončení jednání se strategickými investory pro ČR a 

prosazování plnění vládního usnesení č. 732 ze září roku 2013 na pomoc Moravskoslezskému a 

Ústeckému kraji. Na podnět vládního zmocněnce se pracovní skupina začala zabývat také možností 

využití Evropského globalizačního fondu ke zmírnění dopadů případného uzavření dolu. 

V té době byl Jiří Cienciala zároveň členem expertní skupiny pro Důl Paskov. Ta vznikla na základě 

memoranda o porozumění mezi Českou republikou a společností OKD a NWR na začátku ledna 2014. 

Cílem expertní skupiny bylo analyzovat možnosti státní pomoci a do konce března 2014 navrhnout 

vládě nejvhodnější řešení. Zmocněnec se účastnil řady jednání, jak s odboráři, tak s vedením podniku. 

Během února a března se vládní zmocněnec setkal s představiteli nové vlády pod vedením Bohuslava 

Sobotky, aby je informoval o svém poslání a činnosti a zároveň aby zjistil postoj nové vlády k funkci 

zmocněnce a k plnění usnesení předchozí vlády s opatřeními na pomoc Moravskoslezskému a 

Ústeckému kraji (UV 732/2013). Hejtmani Moravskoslezského i Ústeckého kraje i další regionální 

partneři ocenili, že se nová vláda aktivně a veřejně přihlásila k ustavení zmocněnce vlády pro 

Moravskoslezský a Ústecký kraj, který ve spolupráci s oběma kraji přispívá k řešení nepříznivé situace. 

Na přelomu února a března řešil vládní zmocněnec mimo jiné také nový program Podpora rozvoje 

regionů MMR (117D81), na který vláda usnesením č. 52 v lednu 2014 vyčlenila pro Moravskoslezský 

a Ústecký kraj 300 mil. korun. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo výzvu, ta ale neodpovídala 

původnímu cíli, nevedla k přímé tvorbě nových pracovních míst a byla určena výlučně obcím a nikoli 

firmám. Na základě podnětu zmocněnce vlády byla nově jmenovanou ministryní pro místní rozvoj 

výzva zastavena. Na koncepci nového programu „Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území 

Ústeckého a Moravskoslezského kraje“ a přípravě výzvy se následně ve spolupráci s MMR podílel  

i zmocněnec vlády a zástupci obou regionů. V dubnu uspořádal vládní zmocněnec v součinnosti 

s MMR seminář pro zájemce o dotace z tohoto programu. 

Využití evropských dotací pro zlepšení situace v Moravskoslezském a Ústeckém kraji bylo tématem 

během února, března a dubna celé řady jednání na různých úrovních. Zmocněnec připomínkoval 

některé připravované cílené výzvy, ale i přípravu nových operačních programů pro období 2014+. 

Kromě plnění vládních opatření na pomoc Moravskoslezskému a Ústeckému kraji (UV 732/2013) a 

situace v OKD a dalších již zmíněných témat se v prvních měsících zmocněnec zabýval také situací ve 

společnosti Evraz Vítkovice Steel, která je významným zaměstnavatelem v MS kraji. Společnost 

měnila majitele a panovaly obavy z dalšího vývoje a propouštění. Zachování pracovních míst bylo 

cílem aktivit zmocněnce také v případě společnosti Job Air Technic, která se ocitla v insolvenci, 

včetně jednání o vstupu investora. Zmocněnec pomáhal také řešit spor mezi investory působícími 

v průmyslové zóně Nové Pole v Karviné a těžební společností OKD. Investoři požadovali garance, že 

v lokalitě nebude OKD těžit, což vedení OKD potvrdilo jen pro nejbližší roky, nemůže ale zcela vyloučit 

do budoucna. Zmocněnec se podílel i na vytvoření nového návrhu Svazu průmyslu pro řešení 

poplatku na OZE, který zatěžuje firmy, a účastnil se jednání o prioritách Moravskoslezského kraje 

v oblasti životního prostředí a diskuse o využití brownfieldů na Ostravsku a Karvinsku. Své postoje 
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prezentoval na Energetickém kongresu v Ostravě, Strojírenské konferenci v Ostravě nebo na 

konferenci o rozvoji regionu v Novém Jičíně. 

V Ústeckém kraji se zmocněnec v prvních měsících kromě výše uvedených témat například aktivně 

zapojil do procesu získání nového strategického investora Nexen a debat kolem těžebních limitů, 

horního zákona a surovinové politiky státu. Účastnil se návštěvy ministrů dopravy a životního 

prostředí v Ústeckém kraji a jednání regionální tripartity ÚK. Zmocněnec inicioval jednání s vedením 

Sokolovské uhelné o strategických záměrech firmy, aktuální ekonomické situaci firmy a energetické 

koncepci ČR. V Karlovarském kraji se zúčastnil také jednání krajské tripartity. Podpořil také význam 

paktů zaměstnanosti. Dne 22. 4. 2014 zmocněnec přednesl na jednání RHSD ČR zprávu o své 

dosavadní činnosti a hovořil i o nutnosti věnovat zvýšenou pozornost také lokalitám v Karlovarském 

kraji, následně požádal předsedu vlády ČR o zařazení Karlovarského kraje do kompetencí zmocněnce  

formou vládního usnesení.  

Důležitým krokem pro další efektivní spolupráci vládního zmocněnce, regionálních partnerů 

v Moravskoslezském kraji a vlády ČR byla transformace tzv. krizového štábu (který vznikl jako reakce 

na hrozby vyplývající z problémů Dolu Paskov) do regionální tripartity a pracovních skupin. Na tom se 

shodli členové krajské tripartity na konci března. Následoval proces úpravy stanov a statutu RHSD 

MSK a jednání o vzniku a složení 5 pracovních skupin. Viz. schéma v příloze. 

Vládní zmocněnec začal aktivně spolupracovat nejen s příslušnými ministerstvy, krajskými 

samosprávami, regionálními tripartitami, agenturou CzechInvest, ale také s představiteli měst a obcí 

(včetně odlehlejších regionů, např. Bruntálsko, Děčínsko atd.), zaměstnavatelskými svazy, 

regionálními institucemi, vysokými školami, odborovými svazy a pakty zaměstnanosti. 

 

3.2. Společné aktivity kanceláří zmocněnce v roce 2014 

(květen-prosinec) 

 
V květnu začaly fungovat kanceláře zmocněnce v Ostravě a v Mostě, které zajistily zmocněnci 

potřebné zázemí a přispěly ke zefektivnění a rozšíření činnosti vládního zmocněnce. Následuje výčet 

a popis aktivit a činností, seřazený podle prioritních témat, kterými se zmocněnec a jeho tým zabýval. 

 

I. Plnění usnesení vlády č. 732 z 25. 09. 2013 

Vládní zmocněnec monitoruje realizaci tohoto usnesení, dopady opatření v obou regionech a  

v případě potřeby navrhuje nová opatření a návazné kroky. Po roce platnosti usnesení požádal 

jednotlivá ministerstva (MPO, MŽP, MMR, MPSV, MD, MF, MZe, MŠMT) a ÚOHS o vyhodnocení, 

které bylo kanceláří zmocněnce zpracováno do souhrnné zprávy a předloženo tripartitám MSK a ÚK. 

Závěry byly obsaženy také ve Zprávě o situaci v MSK a ÚK, kterou 01. 12. 2014 předkládal zmocněnec 

vlády RHSD ČR. 

Základní informace o UV č. 732/2013 
- Nejrozsáhlejší balík opatření pro zlepšení situace v MSK (a ÚK) 
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- Návrhy opatření vznikly na jednáních tzv. krizového štábu v Ostravě 

- Reaguje na aktuální hrozby související s útlumem těžby 

- Cíl: udržení a vytváření pracovních míst - zlepšení podmínek pro fungování i rozvoj firem 

- Obsahuje 7 finančních a 13 systémových opatření v hodnotě několika miliard korun 

Finanční opatření (Příloha 1a) 

1. Revitalizační projekty – akcelerace připravených projektů  

2. Laguny Ostramo - dokončení likvidace ekologické zátěže  

3. Nový program podpory podnikání  

4. Budování průmyslových zón – změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu – snížení 

poplatků za vynětí orné půdy ze zemědělského půdního fondu 

5. Podpora financování podnikání - zvýhodněné úvěry  

6. Úprava investičních pobídek ve prospěch MSK a ÚK – zvýšení hmotné podpory vytváření nových 

pracovních míst v MSK a ÚK a rozšíření regionů s tzv. soustředěnou podporou státu. 

7. Aktivní politika zaměstnanosti – navýšení rozpočtu ÚP MSK 

Systémová opatření (Příloha 1b) 

1. Urychlení likvidace starých ekologických zátěží  

2. Urychlení příchodu investorů – zmapování vhodných ploch 

3. Urychlení projektů dopravní infrastruktury v MS kraji 

4. Snížení cen elektřiny - zpracování analýzy  

5. Snížení poplatků za OZE a dalších poplatků  

6. Zmírnění ekologických průmyslových limitů  

7. Ustavení vládního zmocněnce 

8. Snížení administrativní zátěže pro investory při zahajování staveb  

9. Zjednodušení postupu zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách 

10. Urychlení rozhodování ÚOHS u veřejných zakázek 

11. Realokace peněz z OP Technická pomoc do ROP Moravskoslezsko 

12. Otevření cílených výzev operačních programů pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 

13. Rozdělení evropských peněz v novém období 2014- 2020 ve prospěch MSK a ÚK 

 

Na začátku srpna 2014 požádal vládní zmocněnec jednotlivá ministerstva o zajištění pravidelného 

zasílání stavu plnění jednotlivých bodů specifikovaných v přílohách usnesení. Kancelář zmocněnce 

v MSK zajišťuje sumarizaci materiálů ze všech ministerstev a informuje regionální tripartity 

Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Ty vyhodnocují opatření a mohou navrhovat 

další kroky k řešení tíživé hospodářské, sociální a environmentální situace v krajích. 

Většina z 20 opatření byla vládou postupně splněna, některá se ale zatím podařilo splnit jen 

částečně, zejména z důvodu jejich větší legislativní a finanční náročnosti. 

Za nedostatečné považuje zmocněnec plnění těchto opatření: 

 Revitalizační projekty – akcelerace připravených projektů (Příloha 1a – č.1) 

 Laguny Ostramo - dokončení likvidace ekologické zátěže (Příloha 1a – č.2) 

 Urychlení likvidace starých ekologických zátěží (Příloha 1b – č.1) 

 Snížení poplatků za OZE a dalších poplatků (Příloha 1b – č.5) 
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 Snížení administrativní zátěže pro investory při zahajování staveb (Příloha 1b – č.8) 

 Zjednodušení postupu zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách (Příloha 1b – č.9) 

 Otevření cílených výzev operačních programů pro Moravskoslezský a Ústecký kraj  

(Příloha 1b – č.12) 

 Rozdělení evropských peněz v novém období 2014- 2020 ve prospěch MSK a ÚK  

(Příloha 1b – č.13) 

 

II. Program „Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území 

Moravskoslezského a Ústeckého kraje“ (117D816)  

- Program inicioval vládní zmocněnec ve vazbě na UV č. 732/2013 

- řídící orgán - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

- alokace 300 mil. Kč (MSK – 200 mil., ÚK – 100 mil.) 

- vyhlášen v dubnu 2014, výběr projektů - srpen, realizace projektů - prosinec 2014 

- Žádosti celkem: 563 žádostí, požadavky celkem 909 mil. Kč 

- V MSK vznikne 467 nových prac. míst - uspělo 131 projektů 

- V ÚK vznikne 245 nových prac. míst - uspělo 75 projektů 

 

Na základě UV č. 732/2013 byla schválena alokace 200 mil. Kč pro území MSK, na základě iniciativy 

zmocněnce vlády byla působnost tohoto opatření rozšířena i na Ústecký kraj ve výši 100 mil. Kč. Další 

plnění bylo dáno usnesením vlády č. 52 z ledna 2014. Výzva k předkládání žádostí o dotaci s 

odvoláním na vládní usnesení byla schválena 28. 01. 2014, ale na základě podnětu zmocněnce vlády 

byla nově jmenovanou ministryní pro místní rozvoj zastavena. Důvodem byla skutečnost, že tato 

forma podpory nevedla k přímé tvorbě nových pracovních míst a byla určena výlučně obcím a nikoli 

podnikům. Na koncepci nového programu „Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území 

Ústeckého a Moravskoslezského kraje“ a přípravě výzvy se ve spolupráci s MMR podílel i zmocněnec 

vlády a zástupci obou regionů. Nová výzva byla vyhlášena 4. dubna 2014. Proběhlo hodnocení 

žádostí, na němž se podílela i kancelář zmocněnce vlády. Vládní zmocněnec ve spolupráci s 

regionálními partnery zajišťoval informovanost veřejnosti o tomto programu formou seminářů i 

prostřednictvím médií v obou regionech. 

Zmocněnec vlády aktuálně žádá MMR o vyhodnocení ekonomických přínosů dotačního programu 

„Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje“ a 

definování možností jeho pokračování. 

 

III. Cílené výzvy pro MSK a ÚK z operačních programů 

Řídícím orgánům tematických operačních programů bylo usnesením vlády 732/2013 uloženo 

připravit a projednat na nejbližších monitorovacích výborech otevření cílených výzev pro 

Moravskoslezský a Ústecký kraj s cílem vhodnými intervencemi předcházet a řešit těžkou 

hospodářskou, sociální a environmentální situaci těchto regionů. 

Při plnění tohoto úkolu došlo k významné časové prodlevě z důvodu změny vlády. Oba kraje a jejich 

partneři ve snaze urychlit proces přípravy cílených výzev zaslaly jednotlivým řídícím orgánům 
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operačních programů své náměty. Od svého jmenování se na jednání s příslušnými resorty podílel i 

zmocněnec vlády. Výsledky jednání byly zmocněncem předloženy RHSD ČR. 

 

IV. Zohlednění specifických potřeb MSK a ÚK v programovém 

období 2014+ 

Spolupráce na přípravě programového období 2014+ byla jedním z hlavních úkolů kanceláře 

zmocněnce vlády v roce 2014, protože právě efektivní využití evropských fondů významně přispěje ke 

zlepšení situace v obou krajích. 

 

I. Zmocněnec vlády požádal MMR o následující: 

 Při naplňování územní dimenze v příslušných programových dokumentech zohlednit tíživou 

hospodářskou a sociální situaci Moravskoslezského  a Ústeckého kraje ve smyslu UV č. 732 z 25. 

9. 2013 formou podpory specifických územně cílených opatření, cílených výzev, vyšší alokací 

programů či jinou vhodnou formou vedoucí k odstranění regionálních disparit. Konkrétní formu 

podpory v jednotlivých tematických oblastech operačních programů definovat v součinnosti 

s oběma kraji prostřednictvím zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací 

Moravskoslezského a Ústeckého kraje.  Tento požadavek promítnout do zastřešujícího Národního 

dokumentu k územní dimenzi připravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. 

 V tomto smyslu také zmocněnec vlády připomínkoval text Národního dokumentu k územní 

dimenzi a do tematického vymezení územní dimenze navrhl zařadit řešení problematiky 

strukturálně postižených regionů, aby bylo zajištěno komplexní řešení vzájemně provázaných 

problémů.  

- Žádosti ze strany MMR nebylo vyhověno. 

 

II. Zmocněnec vlády připomínkoval návrh Pravidel spolufinancování Evropských strukturálních a 

investičních fondů v programovém období 2014-2020 předložený Ministerstvem financí. Navrhl 

vyšším podílem ze státního rozpočtu kofinancovat projekty realizované na území MSK a ÚK, které 

vedou k řešení tíživé hospodářské, sociální a environmentální situace. A to s poukazem na 

skutečnost, že schopnost realizovat a kofinancovat dotované projekty, které je pro využití 

prostředků kohezní politiky nezbytné, je v Moravskoslezském i Ústeckém kraji omezenější díky 

reálné situaci v území. Přitom by v duchu evropské kohezní politiky měla právě do postižených 

regionů podpora směřovat ve větší míře. 

- Žádosti ze strany MF nebylo vyhověno. 

 

III. Zmocněnec vlády projednal v relevantních operačních programech (OP Z, OP PIK, OP ŽP, OP 

VVV) zohlednění specifických potřeb obou krajů v zaměření operačních programů i formu 

specifických opatření v rámci plánované územní dimenze. Za tímto účelem připravila kancelář 

zmocněnce písemné podklady formulované ve spolupráci se zástupci obou regionů, které byly 

předmětem následných jednání v období 02 – 06/2014. 

 

IV. Znovu pak písemně požádal příslušné řídící orgány k zapracování námětů regionálních partnerů 

k jednotlivým OP v rámci oficiálního dialogu s Evropskou komisí v listopadu 2014. Následně 

proběhlo písemné vypořádání ze strany jednotlivých řídících orgánů. 
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V. Zmocněnec vlády uspořádal v květnu 2014 kulatý stůl k OP Zaměstnanost za účasti MPSV, GŘ 

ÚP, Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje s cílem: 

 Definovat vhodná opatření k řešení specifických potřeb jmenovaných krajů v oblasti 

zaměstnanosti a sociální inkluse v OPZ 

 Ustavit pracovní skupinu za účasti regionálních aktérů k implementaci Iniciativy na podporu 

zaměstnávání mládeže – ustavena dne 2. 10. 2014. 

 Ustavit pracovní skupinu za účasti regionálních aktérů k řešení podpory Teritoriálních paktů 

zaměstnanosti z OPZ jako systémového opatření – úkol splněn, zmocněnec vlády ve 

spolupráci s MPSV koordinuje činnost pracovní skupiny, proběhla již tři jednání viz. bod V. 

Teritoriální pakty zaměstnanosti. 

 Ustavit pracovní skupinu k přípravě Společných akčních plánů na území MSK a ÚK – nový 

integrovaný nástroj EU umožňující čerpání napříč operačními programy na neinvestiční 

aktivity zaměřené zejména na vzdělávání, zaměstnanost a sociální tématiku. – po dohodě 

s MPSV nebude realizováno, oba kraje řeší přípravu SAP samostatně. 

 

V. Teritoriální pakty zaměstnanosti 

Teritoriální pakty zaměstnanosti jsou strategickým partnerstvím hlavních aktérů trhu práce v daném 

území. Moravskoslezský Pakt a Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje vznikly v souladu s principy 

doporučenými OECD a s využitím zkušeností úspěšných partnerství a paktů v zemích Evropské unie. 

Oba pakty usilují o podporu zaměstnanosti a potřebné doplnění aktivit úřadu práce. Zejména  

v oblasti predikování poptávky po lidských zdrojích ze strany zaměstnavatelů a zohlednění těchto 

potřeb ve vzdělávacím systému. Teritoriální pakty zaměstnanosti nejsou ukotveny v legislativě ČR a 

nejsou ani vyčleněny potřebné zdroje na jejich činnost. 

 

Zmocněnec vlády inicioval ustavení pracovní skupiny k tématu Teritoriální pakty zaměstnanosti. Ta 

byla následně zřízena ministryní práce a sociálních věcí ČR ve složení zástupců MPSV ČR, GŘ ÚP ČR, 

představitelů paktů zaměstnanosti MSK a ÚK. Cílem této pracovní skupiny je definovat podporu ze 

strany státu, která by přispěla k rozvoji TPZ ve všech krajích a umožnila jejich systémové využití.  

V průběhu 05/2014 – 01/2015 se pracovní skupina sešla třikrát, diskutovala metodiku vzniku a 

činnosti TPZ, možnosti ukotvení v rámci legislativy i požadavky MPSV a GŘ ÚP ČR na aktivity a výstupy 

z činnosti paktů. Obě instituce konstatovaly, že za přínosné považují výstupy v podobě analýz a 

predikcí trhu práce, kvalifikačních potřeb apod. z údajů, které mohou poskytnout a průběžně 

zpracovávat právě regionální partneři prostřednictvím regionálních observatoří trhu práce. 

Podpořena z jejich strany je také úzká kooperace mezi TPZ a krajskými pobočkami ÚP ČR.  Aktuálně 

probíhá diskuse o možné změně zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, kde by byla jasně 

stanovena role TPZ. V průběhu roku 2014 kancelář zmocněnce vlády realizovala řadu jednání 

k podpoře TPZ se sociálními partnery i orgány státní správy a samosprávy a koordinovala činnost 

pracovní skupiny v součinnosti s MPSV. 
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VI. Odvody za těžbu nerostných surovin 

Těžební společnosti i zástupci dotčených regionů (MSK, KK, ÚK) včetně tripartit se obrátili na 

zmocněnce v otázce odvodů za vytěžené nerostné suroviny. Požadovaly, aby byl předložen koncepční 

materiál, jehož obsahem bude energetická koncepce a surovinová politika státu postavená na 

reálných základech s důrazem na maximální využívání domácí surovinové základny hlavně s ohledem 

na bezpečnostní riziko. Teprve na základě předložení uvedených materiálů by měla pokračovat 

debata o výši úhrad, které ovšem ve svém důsledku nebudou znamenat ztrátu pracovních míst 

nejenom v těžebních a servisních organizacích, ale i ve firmách, které jsou existenčně spojené s 

těžbou uhlí. To by znamenalo další zvýšení nezaměstnanosti v regionech, které se s ní již dnes nejsou 

schopny potřebným způsobem vypořádat, nárůst kriminality a státních výdajů na sociální politiku.  

 

V reakci vládní zmocněnec žádal o vypracování analýzy možných řešení a dopadů zvýšení úhrad a 

požádal zohlednění hrozby ztráty pracovních míst v postižených regionech. Tyto požadavky 

prezentoval na jednání Rady vlády pro energetiku a surovinovou politiku i v jednáních s MF ČR. 

 

VII. Zpráva o situaci v MSK a ÚK 

Kancelář zmocněnce vlády zpracovala pro potřeby RHSD ČR a Vlády ČR Zprávu o situaci v MSK a ÚK. 

Tato zpráva popisuje a analyzuje současnou situaci v krajích a mapuje činnost vládního zmocněnce. 

Zahrnuje také aktuální hrozby a specifikaci hlavních potřeb obou krajů. V jejím závěru jsou navržena 

opatření, jejichž realizace přispěje k řešení hospodářského znevýhodnění daného území.  

 

VIII. Rozvojový potenciál MSK a ÚK 

Za účelem stanovení základních podmínek pro rozvoj MSK a ÚK, které přesahují gesci regionálních 

aktérů a vyžadují účast státu, uspořádal zmocněnec vlády dne 7. 10. 2014 Kulatý stůl MSK a ÚK za 

účasti několika desítek zástupců regionálních institucí a organizací. Aktéři společně definovali náměty 

- viz. příloha č. 1, které byly zahrnuty do Zprávy o situaci v MSK a ÚK pro RHSD ČR a jsou obsaženy 

v doporučeních v závěru této zprávy o činnosti. 

 

IX. Rekultivace a revitalizace území po těžbě 

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj požádali zmocněnce o součinnost v otázce plnění 

programů řešících revitalizace po hornické a hutnické činnosti (tzv. revitalizační projekty). Na 

zahlazování negativních následků hornické a hutnické činnosti a ekologických škod bylo usnesením 

vlády 50/2002 a 189/2002 Ústeckému a Karlovarskému kraji vyčleněno 15 mld. Kč a usnesením vlády 

č. 592/2002 20 mld. Kč Moravskoslezskému kraji. Tyto projekty jsou jedním ze stimulačních a 

protikrizových opatření pro regiony postižené nezaměstnaností. Jelikož však došlo k průtahům plnění, 

zmocněnec v jednáních s MF ČR a MŽP ČR požádal o aktuální informace o stavu realizace programů a 

projektů řešících revitalizace v MSK, ÚK a KK a zefektivnění systému tak, aby  

 byly zahájeny a akcelerovány projekty označené za prioritní, případně také dobře připravené a 

komisí schválené projekty a  

 byly prioritně řešeny projekty, které přinesou větší množství pracovních míst  
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Zmocněnec vlády byl současně jmenován členem meziresortních komisí: 

o Komise k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 

společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji 

o Komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje 

 

X. Technické vzdělávání, věda, výzkum, inovace 

Vládní zmocněnec se zapojil do diskuse kolem návrhu novely zákona o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona o poskytování dotací 

soukromým školám, předškolním a školským zařízením. V návaznosti na jednání s vzdělávacími 

subjekty, představiteli kraje, krajskou hospodářskou komorou a Sdružením pro rozvoj MSK upozornil 

zmocněnec dopisem premiérovi a ministrovi školství na negativní dopady uvažovaných změn na 

Moravskoslezský kraj a požádal o nalezení řešení, které nebude mít negativní dopad na technické 

učňovské školství a region. 

Kancelář vládního zmocněnce reagovala na situaci kolem Technologické agentury ČR (TAČR)  

a zejména vyjádření ČVUT ze 16. 6. 2014, podle kterého údajně TAČR porušila pravidla veřejné 

soutěže a diskriminuje pražské vysoké školy. Zmocněnec varoval před tendencemi zlikvidovat vysoké 

školství mimo Prahu. Přestože TAČR podporuje spolupráci mezi regiony, Praha je stále regionem 

s největší podporou z rozpočtu TAČR. V žádném případě tedy nejde o diskriminaci pražských vysokých 

škol, ale spíše opačně. Zmocněnec dopisem členům vlády i osobním jednáním podpořil písemnou 

reakci Technologické agentury a její argumenty a také společnou reakci Krajské hospodářské komory 

Moravskoslezského kraje a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.  

Následně vládní zmocněnec podpořil program Epsilon Technologické agentury ČR. První soutěž 

v programu Epsilon byla vyhlášena s bonifikací pro předkladatele projektů, kteří sídlí v regionu  

s vysokou nezaměstnaností (Moravskoslezský, Ústecký, Zlínský a Olomoucký kraj). Zmocněnec 

informoval hejtmany dotčených krajů a ti podpořili program dopisem premiérovi. 

Vládní zmocněnec průběžně spolupracuje s vysokými školami na řešení regionálních i celostátních 

problémů. Prosazuje změnu vzdělávacího systému směrem ke kvalitnímu technickému vzdělávání  

a směrem k vyřešení nesouladu mezi trhem práce a vzděláváním. Spolupracuje se Svazem průmyslu a 

dopravy ČR v otázkách technického vzdělávání a zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Jako člen Rady 

vlády pro výzkum, vývoj a inovace ČR komunikuje návrhy regionálních partnerů. 

XI. Jednání s ministrem financí 
 
Obě kanceláře pečlivě připravily podklady pro jednání zmocněnce s místopředsedou vlády a 

ministrem financí A. Babišem, které proběhlo 31. 7. 2014 v Praze. 

Souhrn žádostí a doporučení: 

1. Zahlazování následků hornické a hutnické činnosti a ekologických škod v MSK, ÚK a KK – 

tzv. revitalizační projekty  

1. Zmocněnec žádá o aktuální informace o stavu realizace programů a projektů řešících revitalizace  
v MSK, ÚK a KK 
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2. Zmocněnec žádá o prověření a zefektivnění systému/programu tak, aby:  
a/ byly zahájeny a akcelerovány projekty označené za prioritní, případně také dobře 
připravené a komisí schválené projekty a 
b/ byly prioritně řešeny projekty, které přinesou větší množství pracovních míst 
 

2. Ekologické zátěže (v gesci MŽP + MF) – ekologické dodatky privatizačních smluv 

1. Vládní zmocněnec žádá o aktuální seznam prioritních projektů v MSK, ÚK a KK 
2. Vládní zmocněnec žádá o informace o postupu, resp. materiál dle usnesení 732/2013, Příloha 1b, 
opatření č. 1 

 
3. Zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR  

 
Vládní zmocněnec doporučuje věnovat velkou pozornost těmto záležitostem. 
 

4. Podpora vědy, výzkumu a inovací – útoky na TAČR a program Epsilon 

Vládní zmocněnec doporučuje věnovat velkou pozornost těmto záležitostem a nepodléhat tlakům, 
které chtějí omezit fungování TAČR nebo zrušit program Epsilon 

 
5. Plnění usnesení vlády č. 732 z 25. 9. 2013  

Vládní zmocněnec žádá o součinnost při plnění opatření a pravidelnou aktualizaci plnění usnesení.  
 

6. Nové programovací období EU 2014-2020 – prosazení ITI a „zvýhodnění“ pro MSK a ÚK 

 
Závěr: Vládní zmocněnec žádá o součinnost a zohlednění problémů MSK, ÚK a KK 
 

7. Udržení stávajících a vytváření nových pracovních míst ve státních a polostátních firmách 

v MSK a ÚK  

Vládní zmocněnec žádá, aby byl při změnách a rozvoji ve firmách s účastí státu kladen důraz na 
udržení stávajících pracovních míst a zřizování nových pracovišť či pracovních míst v MSK a ÚK. 

 
8. Dopravní infrastruktura – priority 

Vládní zmocněnec žádá o akceleraci dopravních priorit MSK, ÚK a KK 
Prioritní komunikace v MSK:  
Silniční doprava:  

- úsek I/11/E75 Třanovice-Třinec-Bystřice - Via Adriatica/Baltica,  
- úsek I/11 a I/57 Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice,  
- úsek R49/R6 Zlín-Vizovice-Střelná-SK hranica-Púchov - Via Czecho-Slovakia 

Vodní doprava: „Dunaj-Váh-Morava-Odra” na trase Komárno-Piešťany-Veselí nad Moravou-Přerov-
Ostrava-Bohumín-Kedzierzyn-Koźle. 
Prioritní komunikace v ÚK: R7, D8, I/13, I/27 
Prioritní komunikace v KK: I/6 směrem na Prahu 
 

9. Odvody za těžbu 

 
Vládní zmocněnec žádá vypracování analýzy možných řešení a dopadů zvýšení úhrad a žádá 
zohlednění hrozby ztráty pracovních míst v postižených regionech 
 

10.  ÚK – a/ Prolomení těžebních limitů 
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Vládní zmocněnec žádá zvážení všech pozitiv prolomení limitů, resp. zrušení usnesení 
 
       10.  ÚK – b/ Obnova porostů Krušných hor 

Vládní zmocněnec doporučuje věnovat velkou pozornost této záležitosti. 
 

11.  Náměty za KK 

Rozšíření působnosti zmocněnce na KK 

Zmocněnec žádá o podporu rozšíření usnesení o jmenování zmocněnce vlády o Karlovarský kraj 

(Sokolovsko) a navýšení rozpočtu (usnesení 952/2013 a 73/2014) 

Priorita - vybudování strategické průmyslové zóny (Sokolovsko) 
 
Zmocněnec žádá o podporu vzniku strategické průmyslové zóny na Sokolovsku 

12.  Financování úřadu zmocněnce vlády v MSK a ÚK  

Zmocněnec žádá o podporu rozšíření usnesení o jmenování zmocněnce vlády o Karlovarský kraj 

(Sokolovsko) a navýšení rozpočtu (usnesení 952/2013 a 73/2014) 

 

XII. Komunikace s médii a Public Relations 

Kanceláře zmocněnce zajistily vytvoření a obsah webových stránek vládního zmocněnce: 

www.zmocnenecvlady.cz, které jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Obsahují základní fakta o 

činnosti zmocněnce a osobě zmocněnce, všechny důležité dokumenty související s činností vládního 

zmocněnce a aktuální informace o činnosti zmocněnce v obou (ve třech) krajích. 

Kanceláře zmocněnce se zapojují do veřejného života, účastní se konferencí, seminářů, kulatých stolů 

a společenských akcí, některé z nich organizují, některým dává zmocněnec záštitu. Snaží se budovat 

prestiž institutu vládního zmocněnce. 

Tisková mluvčí zmocněnce v průběhu roku 2014 připravila a vydala 11 tiskových zpráv: 

4. února: Jiří Cienciala začal pracovat jako vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 

24. února: Pracovní skupina seznámila ministra průmyslu a obchodu s hlavními aktuálními problémy 

regionu 

26. března: „Krizová“ pracovní skupina se transformuje do tripartity a čtyř odborných pracovních 

skupin 

5. dubna: Další peníze pro na pomoc Moravskoslezskému a Ústeckému kraji jsou na cestě 

25. dubna:  Ministerstvo práce a sociálních věcí podpoří projekty v Moravskoslezském, Ústeckém a 

Karlovarském kraji 

9. května: V Ostravě byla otevřena kancelář vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ustecký kraj 
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16. května: V Mostě byla otevřena kancelář vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 

1. července: Tripartita Moravskoslezského kraje má nové vedení 

25. září: Opatření na pomoc Moravskoslezskému a Ústeckému kraji fungují 

10. listopadu: Vlastníci průmyslových brownfieldů požádali prezidenta Zemana o podporu 

27. listopadu: Tripartita požádá vládu o koncepci pro kraj 

 
Vládní zmocněnec poskytl v roce 2014 několik rozhovorů pro různá média především pro regionální 

tisk, ale i rádia a televize: ČT, TV Polar a LTV Plus. Mluvčí zprostředkovala řadu odpovědí a citací 

zmocněnce v článcích v denním tisku i odborných titulech a v tiskových zprávách jiných subjektů. 

 

3.3. Činnost kanceláře zmocněnce vlády v Moravskoslezském 

kraji v roce 2014 (květen-prosinec) 

Činnost kanceláře vládního zmocněnce v Moravskoslezském kraji byla oficiálně zahájena v květnu 

2014. Vládní zmocněnec sídlí v pronajatých prostorách Krajského úřadu v Ostravě. Kancelář slouží 

jako pracoviště vládního zmocněnce, jeho asistentky, která je zaměstnankyní agentury CzechInvest, a 

tajemnice, která je externím pracovníkem agentury CzechInvest. Kancelář je využívána především 

jako zázemí, místo pro jednání a setkání, je ale také kontaktním místem pro veřejnost.  

Kancelář zmocněnce vlády v Moravskoslezském kraji aktivně spolupracuje s Krajským úřadem, 

Agenturou pro regionální rozvoj, regionální kanceláří agentury CzechInvest, Sdružením pro rozvoj 

MSK, Krajskou hospodářskou komorou, regionálním zastoupením Svazu průmyslu a dopravy ČR, 

velkými podniky, městy a obcemi, vysokými školami a odborovými svazy. Iniciuje a posiluje spolupráci 

regionálních institucí a subjektů a pomáhá řešit jejich podněty. Zaměřuje se na sjednocení postupu 

regionálních partnerů vůči centrálním orgánům a zajištění obousměrného přenosu informací. 

Zajišťujete správu programu zmocněnce a společnou administrativní agendu. Zmocněnec nebo jeho 

spolupracovnice se účastní jednání odborných tematických pracovních skupin tripartity MSK. 

Kancelář zmocněnce se zapojuje do veřejného života, účastní se konferencí, seminářů, kulatých stolů 

a společenských akcí, některé z nich organizuje, některým dává záštitu. Snaží se budovat prestiž 

institutu vládního zmocněnce a také zlepšit image Moravskoslezského kraje. 

Významný přínos pro efektivní spolupráci regionálních partnerů a zmocněnce vlády mělo prosazení 

změn ve složení a fungování regionální tripartity. Vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký 

Jiří Cienciala se stal 30. 6. 2014 předsedou Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského 

kraje. Tyto změny přispěly k efektivnější a systematické činnosti regionální tripartity, která se tak 

stala dobrou komunikační platformou a zdrojem podnětů, nápadů i návrhů řešení řady regionálních 

problémů. Nové předsednictvo se začalo scházet častěji a členové předsednictva se stali garanty 

odborných tematických pracovních skupin, jejichž vznik inicioval vládní zmocněnec. Viz. schéma 

v příloze. 
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V červenci 2014 zpracovala kancelář vládního zmocněnce v Ostravě stručnou Strategii rozvoje MSK, 

kterou předala ministrovi průmyslu a obchodu. Ta určovala zaměření činnosti kanceláře vládního 

zmocněnce v MSK v dalším období. Viz. příloha č. 4. Obsahuje obecné i konkrétní priority podle 

jednotlivých oblastí: 

 Doprava 

 Suroviny a energetika 

 Životní prostředí 

 Vzdělávání, věda, výzkum a inovace 

 Podnikání 

 Zaměstnanost 

 Sociální oblast 

 Přeshraniční spolupráce a TRITIA 

 Dotační prostředky EU 

 Život v Moravskoslezském kraji 
 
Jednou z nejdůležitějších akcí, kterou organizovala kancelář vládního zmocněnce v Moravskoslezském 

kraji, bylo setkání tripartit obou krajů a dalších hostů pod názvem Kulatý stůl Moravskoslezského a 

Ústeckého kraje. Proběhl v Ostravě 7. října 2014 v předvečer konference Investment and Business 

Forum. Cílem setkání byla diskuse o hlavních problémech obou krajů, o rozvojovém potenciálu krajů 

a specifikace společných potřeb obou regionů, kterým se bude zmocněnec věnovat v dalším období.  

Hlavní závěry kulatého stolu MSK a ÚK - viz. příloha č. 1. 

Významným počinem pro posílení spolupráce na prosazování společných regionálních cílů bylo 

setkání s poslanci Moravskoslezského kraje, které uspořádala moravskoslezská kancelář zmocněnce 

společně se Svazem průmyslu a dopravy 3. listopadu 2014 v Ostravě. 

Kancelář zmocněnce v MSK zpracovala kromě Strategie rozvoje MSK během roku řadu podkladů a 

dokumentů. Například v listopadu Souhrnnou zprávu o činnosti vládního zmocněnce pro prezidenta 

ČR. Nejrozsáhlejším materiálem (39 stran), který kancelář v Ostravě připravovala společně s kanceláří 

zmocněnce v Ústeckém kraji, pak byla Zprava vládního zmocněnce o situaci v Moravskoslezském a 

Ústeckém kraji pro tripartitu ČR. 

Následují aktivity vládního zmocněnce a kanceláře zmocněnce v Moravskoslezském kraji rozdělené 

do tematických okruhů. 

I. Zaměstnanost a podnikání 

Téma zaměstnanost si vládní zmocněnec určil jako svou hlavní prioritu v Moravskoslezském kraji a 

stanovil ji také jako prioritu činnosti regionální tripartity. Kancelář zmocněnce sestavila roční 

harmonogram zasedání tripartity tak, aby se zaměstnanosti věnovala systematicky. 

Nová pracovní místa v posledních letech vznikla v Moravskoslezském kraji především díky 

průmyslovým zónám a novým investorům. Proto jedním z prvních úkolů kanceláře vládního 

zmocněnce v MSK bylo zmapování aktuální situace kolem průmyslových zón, brownfieldů a 

rozvojových ploch a následné vyhodnocení faktů. S těmi pak zmocněnec dále pracoval a informoval 

o svých závěrech ministra průmyslu a regionální partnery. 
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Zmocněnec mimo jiné dospěl k závěru, že je nutné zaměřit se na okres Bruntál, kde je nejvyšší 

nezaměstnanost v MS kraji a zároveň jedna z nejvyšších v celé ČR. Zmocněnec Bruntálsko několikrát 

navštívil, včetně možných ploch pro vybudování průmyslových zón. Vedení města vytipovalo 6 lokalit 

o rozlohách od 6 ha do 20 ha. Zmocněnec doporučil vedení města Bruntálu vybrat jednu až dvě 

prioritní plochy a na ty soustředit úsilí a finance. 

Zmocněnec spolpuracoval se zástupci obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje na 

projeku na podporu zaměstnanosti. Zabýval také speciálně i mikroregionem Osoblažsko (okres 

Krnov), který trápí krizový nedostatek pracovních příležitostí. Obec připravila návrhy, které 

zmocněnec připomínkoval.  

Mapování situace průmyslových zón v MSK zároveň potvrdilo potřebnost vybudování strategické 

průmyslové zóny, která by mohla být nabízena velkým investorům. Takováto plocha po zaplnění 

půmyslové zóny v Mošnově bude v MS kraji chybět. Záměr vybudovat zónu v okolí bývalého Dolu 

Barbora na Karvinsku se jeví jako optimální vzhledem k potřebě nových pracovních míst na Karvinsku 

v současné době i v budoucnu v souvislosti s útlumem těžby ve zdejších dolech. Zmocněnec se proto 

zapojil do jednání mezi krajem a CzechInvestem a MPO, aby podpořil věcnými argumenty potřebnost 

nové průmyslové zóny a také vyvrátil obavy z metanu a poklesů po důlní těžbě. Požádal také o 

stanovisko ČBÚ a další odborníky, na základě získaných argumentů následně pomáhal obhájit záměr 

vybudování průyslové zóny Nad Barborou. 

Kancelář vládního zmocněnce ve spolupráci se státním podnikem Diamo, odštěpným závodem Odra 

v Ostravě, zpracovala také analýzu využitelnosti areálů zavřených šachet na Ostravsku a Karvinsku. 

Přestože o brownfieldy je obecně malý zájem ze strany investorů, podniku Diamo se podařilo část 

nemovitostí prodat (25%) a darovat nebo převést na města, obce, případně kraj (19%). Pozitivním, dá 

se říct i překvapivým, zjištěnám byl součet firem, které působí v pronajatých prostorách v areálech 

zavřených šachet, a jejich zaměstnanců. V areálech šachet pod správou s.p. Diamo působí 139 firem, 

které zaměstnávají 2027 lidí. Z toho vyplývá, že i brownfieldy mohou být významným zdrojem 

pracovních míst, i když nedosahují parametrů průmyslových zón na zelené louce. 

Vládní zmocněnec se především z pohledu možnoti vzniku nových pracovních míst připojil k iniciativě 

vlastníků brownfieldů v MSK, kteří společně usilují o akceleraci revitalizačních projektů a dořešení 

ekologických privatizačních závazků státu vůči podnikům v MSK. Zmocněnec vycházel ze studie, 

kterou v roce 2013 zpracoval prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. Z ní vyplývá, že 123 sledovaných 

projektů může zaměstnat až 3 650 lidí po dobu 1 až 3 let. Vládní zmocněnec považuje Program řešení 

revitalizace po hornické a hutnické činnosti v MSK (usnesení vlády č. 592/2002) za jednu z mála 

příležitostí, která umožňuje významným způsobem pozitivně ovlivnit, a to prakticky okamžitě, 

nepříznivý trend vývoje nezaměstnanosti v regionu. Zmocněnec společně s vlastníky velkých 

průmyslových brownfieldů upozornil také na fakt, že pokud stát nezačne brownfieldy cíleně řešit a 

podporovat jejich využití, investoři se budou obracet k jednodušší a levnější cestě využívání zelených 

ploch a brownfieldy zůstanou zátěží pro své okolí, majitele i celý region.  

Vládní zmocněnec se podílel na několika jednáních se stávajícími i potencionálními investory pro 

Moravskoslezský kraj, např. s firmou Mobis, Hyundai, Mölnlycke Health Care, Taneco atd. Účastnil se 

některých misí a návštěv, které měly za cíl podpořit stávající investory a získat nové pro 

Moravskoslezský (případně i Ústecký) kraj, například podnikatelské mise do Kazachstánu a 

Tádžikistánu nebo setkání běloruského velvyslance s moravskoslezskými podnikateli v Ostravě. 
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Zapojil se také do procesu vyjednávání mezi investory působícími v průmyslové zóně Nové Pole v 

Karviné a těžební společností OKD, aby přispěl ke zklidnění obav z vlivů možné budoucí těžby v dané 

lokalitě. 

Zmocněnec se také podílel na přípravách a koncepci konference Investment and Business Forum v 

Ostravě, která je nejvýznamnější akcí v Moravskoslezském kraji pro zahraniční i tuzemské investory a 

subjekty, které s investory spolupracují. 

Vládní zmocněnce řešil v průběhu roku 2014 několik hrozeb, které vyvstaly kolem podniků 

v Moravskoslezském kraji. Kancelář zmocněnce sledovala a vyhodnocovala všechny zprávy o situaci 

v těžební společnosti OKD a NWR. Vládní zmocněnec jednal několikrát s vedením společnosti OKD  

i s odborovou organizací OKD a Dolu Paskov s cílem získat co nejvíce informací o situaci i plánech 

firmy a připravit se na všechny hrozby související s útlumem těžby. 

Zabýval se podrobně také situací ve společnosti VÍTKOVICE STEEL (dříve Evraz Vítkovice Steel). Valná 

hromada společnosti rozhodla o zastavení investice tzv. sekundárního odprášení konvertorové haly 

ocelárny společnosti, které bylo nařízeno v tzv. integrovaném povolení, jehož platnost končí 30. září 

2015. Vzhledem k různým obavám v souvislosti s tímto rozhodnutím požádal zmocněnec vedení a 

zároveň vlastníky společnosti o informace o plánu ukončení provozu ocelárny a také o specifikaci 

předpokládaných dopadů tohoto rozhodnutí. 

Značné úsilí věnoval zmocněnec a ostravská kancelář zmocněnce situaci ve firmě JOB AIR TECHNIC 

a.s., která sídlí v Mošnově v areálu ostravského letiště a která je od ledna 2014 v insolvenčním řízení. 

Cílem bylo přispět k úspěšnému dokončení procesu reorganizace, zachování provozu opravárenského 

závodu a zachování 200 pracovních míst pro kvalifikované a zkušené odborníky. Vývoj kolem této 

společnosti vykazoval nestandartní prvky a nejasné zájmy i záměry a spory mezi akcionáři, věřiteli a 

bankami vyvolávaly obavy o další osud této firmy. Kancelář zmocněnce poskytla firmě pomocnou 

ruku v podobě právního poradenství a konzultací ve spolupráci s Ústavem profesních studií, o.p.s. 

Zmocněnec také požádal o takový postup, který zachová pracovní místa, postupně všechny 

zainteresované subjekty od hlavních věřitelů - vedení ČEB a České spořitelny, až po ministra průmyslu 

a ministra financí. V závěru roku požádal zmocněnec také Krajské státní zastupitelství o vstup 

státního zástupce do insolvenčního řízení z důvodu obav a veřejného zájmu. 

Podpora podnikání souvisí se všemi tématy, které řeší vládní zmocněnec. Byla například i předmětem 

mezinárodní akce v Katowicích nazvané IV. Evropský kongres malého a středního podnikání, kde 

vládní zmocněnec zastupoval ministra průmyslu a obchodu. V proslovu se věnoval evropským 

strategickým cílům, zaměstnanosti, technickému vzdělávání, výzkumu a vývoji a důležité roli malých a 

středních podniků pro ekonomický a sociální rozvoj země. Severomoravské průmyslové podniky a 

jejich význam pro ekonomiku ČR a rozvoj regionů zmocněnec podpořil také v rámci Mezinárodního 

strojírenského veletrhu v Brně. 

Kancelář zmocněnce za zapojila také do ochrany pracovních míst v oblasti cestovního ruhu. Na 

žádost vedení MS kraje a podnikatelských subjektů požádal zmocněnec ministerstvo zahraničních 

věcí o odklad zavedení biometrických víz, které ohrožuje návštěvnost nejvýznamnější sportovní 

události v MSK – mistrovství světa v hokeji. 
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II. Technické vzdělávání, věda, výzkum, inovace 

Technické vzdělávání a podporu vědy, výzkumu a inovací považuje zmocněnec za zásadní témata pro 

další budoucnost regionů i celé ČR. Na různých konferencích a akcích v Moravskoslezském kraji 

upozorňoval na alarmující propad konkurenceschopnosti ČR mezi roky 2010-2013 v porovnání 

s ostatními zeměmi  zejména v kvalitě výuky technických předmětů (z 25.místa na 83.), v celkové 

kvalitě vzdělávacího systému (z 34.místa na 67.) a v rozsahu podnikového vzdělávání (ze 40.místa na 

68.) 

Vládní zmocněnec inicioval v rámci Jubilejního setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské 

republiky v červnu 2014 v Ostravě tematickou panelovou diskusi na téma věda, školství, výzkum, 

inovace a investice. Hlavní závěry panelu: 

 Moderní a konkurenceschopný průmysl je založený na rychlé komercionalizaci výsledků vědy 
do inovací, proto musí úzce spolupracovat a formovat své potřeby pro výzkum, a to jak pro 
základní, tak aplikovaný a vkládat do nich potřebné finanční prostředky.  

 Propojení studia s praxí a tvůrčí činností jako součást výuky (zavedení co-operative education), 
proto podpora tvůrčího myšlení se musí stát součástí systému školství na všech jeho úrovních.  

 Management a marketing vědy, výzkumu a inovací (moderní věda není jen o bádání, ale 
i o hledání zdrojů a řízení projektů). Je nutné zajistit transfer znalostí z akademického prostředí 
do reálné ekonomiky. 

 Budování společného ekosystému pro podnikání, zajistit efektivní využití inkubačního prostředí 
postaveném na mezinárodní spolupráci (vznik spin-off firem). 

 Budou nutné nejenom investice, ale i reformy - legislativní i v našem myšlení. 

 Je nezbytné vybudovat systém ochrany duševního vlastnictví, který umožní existenci inovativních 
nových podniků a pomůže univerzitám a výzkumným institucím získávat kapitál prostřednictvím 
komercializace jejich myšlenek a vynálezů. 

 Kvalitní průmyslová výroba je místem, kde se inovace musí uplatňovat. Export výroby do zemí 
s levnější pracovní silou se dlouhodobě nevyplácí 

 Zaměření na velké projekty aplikovaného výzkumu a zahraniční zdroje financování. Úspěch 
v projektech EU je záležitost vytvoření schopných konsorcií z více zemí a cestou sdílení know-
how. 

 Nutná je interdisciplinarita řešených témat postavená na spolupráci tradičních oborů s novými. 
Je třeba se vzájemně vzdělávat a informovat! Tradiční průmyslová výroba se musí propojit 
s novými technologiemi. 

 Je potřeba zajistit intenzivnějšího výměnu studentů mezi zeměmi našeho regionu. 

 Využít Konsorcium PROGRES 3 k vytvoření inovačních sítí vstupujících do výzkumného 
evropského prostoru především prostřednictvím programu Horizontu 2020.  

 Spolupráce regionů bude vyžadovat do budoucna zpracování analýzy jejich potřeb a navrhnout 
další směr jejich rozvoje. 

 

Zmocněnec podpořil vědeckovýzkumný medicínský projekt For Medical Innovations Ostrava. Jeho 
realizací dochází k podpoře vědy a výzkumu, k úzkému propojení akademické sféry s komerčními 
subjekty, transferu technologií a k podpoře při zavádění inovačních produktů na trh. 
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III. Energetika a suroviny 

Energetika je strategické odvětví, kterému je podle vládního zmocněnce potřeba věnovat patřičnou 

pozornost. Proto také vyzval největší energetické firmy v MSK, aby vyspecifikovaly své hlavní 

požadavky a náměty, kterými by se měl vládní zmocněnec potažmo ministerstvo průmyslu zabývat. 

Kancelář zmocněnce předložila souhrn informací na 15. zasedání Rady vlády pro energetickou a 

surovinovou strategii ČR v červnu 2014. Připomínky se týkaly těchto témat: poplatky na OZE, státní 

energetická koncepce, horní zákon a surovinová politika státu. Kancelář zmocněnce v MSK 

připravovala zprávy zmocněnce i pro další zasedání Rady vlády. 

Vládní zmocněnec na základě podnětu zaměstnanců firmy ČEZ Distribuce upozornil na projekt 

společnosti ČEZ Distribuce, týkající se centralizace dispečerského řízení elektrických sítí. Zmocněnec 

vyzval vedení firmy ČEZ Distribuce i skupiny ČEZ a následně také ministra financí a ministra průmyslu 

a obchodu, aby zvážili zrušení dispečinku v Ostravě. Uvedl celou řadu argumentů, rozhodnutí se však 

nepodařilo zvrátit. 

Vládní zmocněnec se zúčastnil hlavní „energetické“ události v Moravskoslezském kraji, kterou byla 

tradiční mezinárodní konference Energetika a životní prostředí na VŠB-TU v Ostravě v září 2014. 

Zmocněnec přednesl prezentaci na téma:  Role energetiky v regionu vysokým průmyslovým 

potenciálem a vysokou nezaměstnaností.  

IV. Životní prostředí  

Nepříznivý stav životního prostředí negativně ovlivňuje jak zdravotní stav obyvatelstva, tak i 

atraktivitu regionu pro bydlení, cestovní ruch i podnikání. V Moravskoslezském kraji je nejhorší 

situace v celé republice, proto se vládní zmocněnec soustředil i na toto téma. Účastnil se několika 

debat a jednání na téma životního prostředí v MSK. Například také podpořil investiční aktivity 

podniků v MSK v oblasti zlepšení životního prostředí - na semináři Svazu průmyslu pro představitele 

měst a obcí. 

Vládní zmocněnec inicioval v rámci Jubilejního setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské 

republiky v červnu 2014 v Ostravě tematickou panelovou diskusi na téma energetika a životní 

prostředí. Hlavní závěry panelu: 

 Klíčovým problémem tří územních celků, tj. Opolského vojvodství, Slezského vojvodství 
a Moravskoslezského kraje je kvalita ovzduší. Jelikož se jedná o společný problém, musí být tento 
rovněž řešen společně. 

 Základem ke zlepšení ovzduší je projektově řízený proces, pojatý koncepčně v celé šíři problému. 
Systémové řešení musí efektivně a koncepčně vycházet z ekologizace jednotlivých zdrojů 
znečištění, při maximálně efektivním vynakládání finančních prostředků, s cílem zvýšení 
konkurenceschopnosti. 

 V daném území prakticky vůbec není využíván potenciál v oblasti teplárenství 
a elektroenergetiky. V dlouhodobém horizontu je žádoucí zvážit například výstavbu společné 
jaderné elektrárny, která by řešila mnoho současných i budoucích problémů jak v oblasti surovin, 
v oblasti teplárenství, stability elektroenergetiky aj. 

 Nezbytné je řešení lokálních topenišť, jeho řešení má 2 aspekty. Jeden je technický a druhý 
v mnoha případech velmi závažný, je sociální. Pro soc. slabé občany je žádoucí speciálně upravit 
dotační programy. 
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 Seskupení TRITIA by mělo mít stanovené priority, mezi které jednoznačně patří kvalita ovzduší. 
Měl by být stanoven systém a zodpovědnost za řešení této priority. 

 Zlepšování kvality ovzduší může být příležitost pro zlepšování technologické úrovně výroby 
se současným zvyšováním konkurenceschopnosti. 

 Země V4 by měly více spolupracovat při prosazování společných národních zájmů v EU. 

 Z diskuse vyplynulo, že vypracování žádostí o dotace je poměrně složité a zejména pro občany 
a malé podniky a živnostníky by měl být vypracován systém pomoci vypracování těchto žádostí. 

 Byla požadována intenzivní výměna dobrých i špatných zkušeností mezi jednotlivými kraji TRITIE, 
při volbě optimálního surovinového a energetického mixu, který by měl odrážet národní 
možnosti a potřeby. 

 Zlepšování kvality ovzduší může být velkou příležitostí pro posílení stavební výroby a tím 
i zvyšování zaměstnanosti. 

 

Vládní zmocněnec se zabýval také problematikou jedné z největších ekologických zátěží v ČR, kterou 

jsou ropné laguny Ostramo v Ostravě. Účastnil se jednání a diskusí o dořešení sanace lagun, jednal i 

s odborníky, včetně VŠB-TU, o možnostech zpracování kalů z lagun a doprovázel ministra průmyslu a 

obchodu při návštěvě areálu lagun. 

V. Dopravní infrastruktura 

Téma modernizace a zkapacitnění dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji a napojení na 

významná centra a dopravní tepny je dlouhodobou prioritou činnosti kanceláře zmocněnce v MSK. 

Kancelář zmocněnce například pomáhala řešit dopravní napojení průmyslové zóny Krnov – Červený 

dvůr na komunikaci I. třídy. Město Krnov se dostalo do situace, kdy investice města a státu do 

vybudování dopravní a technické infrastruktury v zóně byla sice příležitostí pro město jak zvýšit 

pracovní příležitosti a tím snížit nezaměstnanost regionu, ale je zároveň rizikem, kdy podmínka pro 

vybudování napojení na komunikaci I. třídy byla pro město vzhledem k investici do průmyslové zóny 

neekonomická a nereálná. Problém se podařilo vyřešit úpravou projektu a prodloužením termínu 

realizace akce. 

Vládní zmocněnec inicioval v rámci Jubilejního setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské 

republiky v červnu 2014 v Ostravě tematickou panelovou diskusi na téma dopravní infrastruktura. 

Hlavní závěry panelu: 

 Dobudování páteřní silniční a železniční sítě v MS kraji. Prioritou je realizace rozpracovaných a 

připravovaných staveb s urychleným řešením kapacitního napojení na Slovensko.  

Priority v silničních stavbách: 

1. úsek I/11/E75 Třanovice-Třinec-Bystřice - Via Adriatica/Baltica 

2. úsek I/11 a I/57 Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice 

3. úsek R49/R6 Zlín-Vizovice-Střelná-SK hranice-Púchov - Via Czecho-Slovakia 

Priority v železniční dopravě: 

- úsek Český Těšín-Dětmarovice – modernizace na rychlost 160km/hod. 

Priority ve vodní dopravě 

Realizace vodní cesty „Dunaj-Váh-Morava-Odra” na trase Komárno-Piešťany-Veselí nad Moravou-Přerov-

Ostrava-Bohumín-Kedzierzyn-Koźle. 

 Aktivizace rozvoje Letiště Ostrava, a.s. v Mošnově pro jeho maximální využití ke zlepšování 

podnikatelského prostředí v kraji.  
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 Koordinace dopravní politiky, integrace dopravní infrastruktury a logistických systémů s využitím 

inteligentních dopravných systémů. 

 Vytvoření expertní skupiny pro dopravní infrastrukturu v rámci evropského seskupení územní 

spolupráce TRITIA (Žilinského kraje, Moravskoslezského kraje, Opolského vojvodstva a Slezského 

vojvodstva) 

 

Vládní zmocněnec se věnoval tématice rozvoje dopravní infrastruktury například také v rámci 

konference Transport 2014 v Ostravě. Kancelář zmocněnce vytipovala pro tuto příležitost dopravní 

priority pro rozvoj regionu. Zmocněnec ve svém příspěvku zdůraznil, že firmy potřebují kvalitní a 

spolehlivou dopravní infrastrukturu. Na jejím rozvoji závisí konkurenceschopnost průmyslu, 

udržitelnost ekonomického růstu i zaměstnanost. 

 

VI. Rekultivace a revitalizace 
 

Revitalizace, resp. revitalizační projekty jsou v Moravskoslezském kraji často zmiňovaným  

a kritizovaným tématem z důvodu nespokojenosti měst a obcí i firem s pomalým postupem realizace 

programu. Program řešení revitalizace po hornické a hutnické činnosti (usnesení vlády č. 592/2002) 

se schválenou částkou 20 mld. Kč (resp. 21 mld. Kč dle rozhodnutí vlády v r. 2009) byl považovaný za 

důležitý počin pro rozvoj regionu. Přestože meziresortní komise postupně schválila téměř 300 

projektů, k 31. 12. 2013 bylo podle oficiální zprávy MPO pro vládu celkem reálně vyčerpáno pouze  

7 mld. (projekty s ukončenou realizací + projekty v realizaci), což je pro regionální subjekty 

zklamáním.  

 

Vládní zmocněnec řešil toto téma především z pohledu pracovních příležitostí, které při realizaci 

revitalizačních programů vznikají. Proto kancelář zmocněnce v MSK věnovala značné úsilí jednak 

zmapování dosavadního průběhu a jednak akceleraci realizace revitalizačního programu v MSK. 

Vládní zmocněnec požádal ministerstvo průmyslu a obchodu i ministerstvo financí o podrobnou 

„inventuru“ dosavadního průběhu programu. Odpovědi následně kancelář zmocněnce zpracovala a 

předala členům tripartity MSK. Ministra financí při osobním jednání i písemně zmocněnec požádal o 

akceleraci programu, aby se stihly projekty realizovat do vládou stanoveného termínu – rok 2018. 

Kancelář zmocněnce připravila pro ministra financí ve spolupráci s předkladateli projektů 

z Moravskoslezského kraje také soupis příkladů problémů, které několikaleté průtahy projektů 

způsobují. Na základě žádosti velkých vlastníků brownfieldů v MSK informoval zmocněnec  

o problematice revitalizací také prezidenta ČR při jeho návštěvě Moravskoslezského kraje. 

Vládní zmocněnec se zúčastnil konference Industriální stopy v Ostravě, která se zabývala různými 

možnostmi využití průmyslových areálů. Pro tyto účely kancelář zmocněnce vypracovala ve 

spolupráci se státním podnikem Diamo, závodem Odra v Ostravě, vyhodnocení vývoje a stavu areálů 

zavřených šachet.  Zmocněnec ve své prezentaci také zdůraznil, že průmyslové areály kromě toho, že 

představují zkušenosti a hodnoty, mají také svůj potenciál v pracovních místech. Sdělil přítomným, že 

považuje za nejlepší využití pro průmyslové nemovitosti pokračování v původním účelu, pro který byl 

objekt postaven. Pokud to ale z nějakého důvodu není možné, měli by se vlastníci objektu snažit najít 

nové využití logicky opět průmyslové. 
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VII. Sociální tématika 

Vládní zmocněnec se v MSK zabýval také možnými důsledky negativních dopadů vysoké 

nezaměstnanosti do sociální oblasti. Vzhledem k tomu, že musíme očekávat útlum těžby, hrozí další 

problémy, které mohou mít dopad na veřejný pořádek a bezpečnost osob i majetku v 

Moravskoslezském kraji. Proto zmocněnec inicioval jednání s krajským ředitelem Policie ČR a 

s policejním prezidentem. Požádal o průběžné informování o bezpečnostní situaci a zpracování 

analýzy možného budoucího vývoje. 

VIII. Evropské fondy 

Kancelář zmocněnce se v MSK zapojila do krajských příprav na programové období 2014+. 

Zmocněnec se účastnil mapování absorpční kapacity regionu a jednání o stanovení krajských priorit 

pro jednotlivé operační programy a pro integrovanou územní investici (ITI). Základní priority byly 

stanoveny tak, aby řešily klíčové problémy regionu: 

1. Zvýšit kvalitu prostředí pro život, práci a podnikání  
2. Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost 
3. Podpořit podnikání a vznik nových pracovních míst 

Kancelář zmocněnce se podílela na přípravě strategických cílů, priorit a plánu pro čerpání dotací 

v MSK a na přípravě vzniku Regionální stálé konference, které se bude zmocněnec účastnit jako stálý 

host. 

 

3.4. Činnost kanceláře zmocněnce vlády v Ústeckém kraji v roce 

2014 (květen-prosinec) 

 

Činnost kanceláře zmocněnce vlády v Ústeckém kraji byla z technických důvodů oficiálně zahájena až 

v květnu 2014. Sídlí v pronajatých prostorách v Mostě, které slouží práci týmu zmocněnce  

i kontaktům s veřejností. Po celou dobu roku 2014 byla její práce limitována nedostatečným 

personálním zajištěním a nejasným mandátem zmocněnce a jeho týmu vůči Karlovarskému kraji 

(Sokolovsko), na což zmocněnec vlády dlouhodobě poukazuje a v tomto smyslu také zpracoval návrh 

na změnu usnesení vlády, které by jasněji vymezilo kompetence zmocněnce na území Karlovarského 

kraje a jasně stanovilo zajištění organizačního a technického zázemí celého úřadu zmocněnce ve 

všech třech krajích. Návrh prošel meziresortním připomínkováním, ale nebyl předložen na jednání 

vlády. Aktivity ve prospěch Ústeckého i Karlovarského kraje byly v roce 2014 řešeny zmocněncem 

vlády, jeho asistentkou, která je zaměstnankyní agentury CzechInvest, a regionální zástupkyní 

zmocněnce vlády (v r. 2014 pověřená bez formalizovaného pracovně-právního vztahu). 

 

Odborné a argumentační zázemí zmocněnce na území Ústeckého kraje zajišťuje Hospodářská a 

sociální rada Ústeckého kraje (regionální tripartita). Podněty a podklady pro činnost kanceláře 

zmocněnce vlády tak vycházejí z priorit a strategických dokumentů širokého regionálního partnerství 

zástupců zaměstnavatelů, odborů, kraje, měst i neziskových organizací. Významné postavení 

regionální tripartity v rámci regionu ji umožňuje samostatně řešit řadu problémů na území kraje a 
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částečně směrem k centrálním orgánům. Role zmocněnce vlády proto spočívá zejména v posílení 

komunikace směrem k orgánům státní správy. Vysokou přidanou hodnotou úřadu zmocněnce vlády 

je právě koordinace spolupráce na řešení shodných problémů všech tří krajů. Kancelář zmocněnce 

vlády v Ústeckém kraji se proto soustředí zejména na řešení společných nadregionálních témat. Výčet 

regionálních aktivit kanceláře v ÚK je s ohledem na toto specifikum zdánlivě nižší, protože řada akcí 

na území kraje je realizována jménem Hospodářské a sociální rady ÚK. Toto spojení však vytváří 

žádoucí synergický efekt při realizaci opatření. 

 

Z důvodu značné dojezdové vzdálenosti mezi Moravskoslezským a Ústeckým krajem a rozsahu 

agendy ustavil zmocněnec vlády Regionální zástupkyni pro Ústecký kraj (a Karlovarský kraj), která jej 

zastupuje v době nepřítomnosti a zajišťuje kontinuální komunikaci s veřejností i institucemi.  

 

Kancelář zmocněnce vlády se pravidelně účastní jednání krajské tripartity i okresních tripartit, úzce 

spolupracuje s krajskou samosprávou i obecními samosprávami, komunikuje s významnými 

zaměstnavateli, iniciuje kooperaci mezi regionálními institucemi, eviduje a řeší podněty z regionu, 

přenáší informace z jednání s centrální úrovně regionálním partnerům, pořádá vzdělávací semináře, 

kulaté stoly a konference. Přispívá ke sjednocení postupu regionálních partnerů napříč MSK, ÚK a KK. 

Ve vzájemné součinnosti s kanceláří MSK se podílí na přípravě souhrnných materiálů pro jednání 

s příslušnými resorty. Nejvýznamnějším z nich byla Zpráva vládního zmocněnce o situaci 

v Moravskoslezském a Ústeckém kraji pro RHSD ČR. 

Podrobnější výčet činnosti kanceláře je dále řazen dle tematických okruhů. 

I. Zaměstnanost a podnikání 

Problematika zaměstnanosti se prolíná všemi tématy řešenými zmocněncem vlády a její posílení je 

hlavním cílem všech aktivit kanceláře zmocněnce v ÚK od podpory podnikání přes dopady 

revitalizačních projektů na zaměstnanost, posílení vzdělávacích oborů poptávaných na trhu práce až 

po vytvoření pracovních míst při obnově porostů Krušných hor a další. 

Kancelář zmocněnce vlády společně s členy Paktu zaměstnanosti ÚK průběžně jednala  

s Ministerstvem práce a sociálních věcí o podpoře tvorby pracovních míst z OP LZZ,  podpoře 

Teritoriálních paktů zaměstnanosti, negativních dopadech útlumu těžby i navýšení odvodů za 

vydobyté nerosty na zaměstnanost. Na základě těchto jednání došlo k vyhlášení dvou cílených výzev 

na posílení aktivní politiky zaměstnanosti s celkovou alokací 60 mil. Kč pro Ústecký kraj. Dále byla 

ustavena pracovní skupina Severozápad pro zaměstnanost při MPSV se zastoupením Ústeckého a 

Karlovarského kraje. Úkolem této pracovní skupiny je koordinovat spolupráci mezi regiony Ústeckého 

a Karlovarského kraje, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Generálním ředitelstvím Úřadu práce 

ČR v otázkách podpory zaměstnanosti s důrazem na realizaci územní dimenze Operačního programu 

zaměstnanost. Koordinací pracovní skupiny byla pověřena kancelář zmocněnce vlády. 

Ve věci propouštění 315 zaměstnanců v Severočeských dolech, a.s. z nařízení většinového vlastního 

akciové společnosti ČEZ se zmocněnec vlády obrátil na ministra financí s apelem na to, aby podniky 

se státní účastí nerušily pracovní místa ve strukturálně postižených regionech z důvodu zajištění vyšší 

ziskovosti, pokud prokazatelně nedosahují ztráty a rušení pracovních míst je poslední alternativou 

úspor. Vláda realizuje řadu opatření na pomoc strukturálně postiženým regionům a podniky se státní 
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majetkovou účastí by měly ctít tento směr a udržovat v rovnováze zisk a sociální dopady svých 

rozhodnutí. 

Na podporu podnikání, které je základní premisou tvorby pracovních míst kancelář zmocněnce 

v součinnosti s partnery realizovala  16. září 2014 kulatý stůl „Investice a rozvoj Ústeckého kraje“, 

jehož cílem bylo definovat hlavní podmínky pro další rozvoj podnikání v ÚK. Základními 

podmínkami umísťování investic a rozvoje podnikání v Ústeckém kraji byly definovány zajištění 

kvalifikované pracovní síly, zlepšení image regionu a řešení specifických problémů regionu, 

zkvalitnění dopravní infrastruktury a legislativní opatření a snížení administrativní zátěže. Na základě 

debaty byly stanoveny hlavní cíle, které byly dále konkretizovány do podoby opatření a k nim 

přiřazena odpovědnost regionálních organizací a státu. Viz. matice v příloze. Na základě této matice 

pak kancelář zmocněnce realizuje s příslušnými aktéry další návazná jednání směřující k naplnění 

stanovených cílů. Na plnění spolupracuje kancelář zmocněnce také s Regionální kanceláří agentury 

CzechInvest. Výstupy (viz. příloha č. 3) se staly základem pro společné setkání zástupců MSK, ÚK a KK 

dne 7. 10. v Ostravě, kde byly vymezeny podmínky pro rozvoj obou krajů. 

Kancelář zmocněnce vlády zorganizovala 10. listopadu 2014 kulatý stůl také k tématice průmyslových 

zón za účasti MPO, agentury CzechInvest, Ústeckého a Karlovarského kraje, zástupců průmyslové 

zóny Triangle a představitelů Sokolovské uhelné, a.s. (vlastníky většiny rozvojových ploch a 

brownfieldů na Sokolovsku) k prezentaci stavu připravenosti a kapacity průmyslových zón 

v Severozápadních Čechách.  

V rámci přípravy a realizace dotačního programu „Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území 

Moravskoslezského a Ústeckého kraje (117D816) se zmocněnec vlády a následně ústecká kancelář 

účastnili na jednáních přípravné pracovní skupiny a později hodnotící komise ustavené MMR ČR. 

S ohledem na skutečnost, že významným průmyslovým odvětvím Ústeckého kraje je chemický 

průmysl, kterého se úzce dotýká naplňování usnesení vlády č. 732/2013, se zmocněnec vlády nebo 

jeho zástupe účastní jednání Sekce chemického průmyslu při KHK ÚK. Požadavky členských podniků 

pak přenáší na jednání s příslušnými resorty. 

II. Technické vzdělávání, věda, výzkum, inovace 

Na tématice podpory technického vzdělávání kancelář zmocněnce úzce spolupracuje s již zmíněnou 

regionální tripartitou a Krajskou hospodářskou komorou ÚK, které se této tématice věnují 

dlouhodobě. Téma technického vzdělávání je součástí řady jednání kanceláře zmocněnce vlády ve 

vazbě na podporu podnikání a tvorbu pracovních míst.  

 

V prosinci 2014 proběhlo pod záštitou zmocněnce vlády pracovní setkání v Ústí nad Labem k tématu 

„Zajištění kvalifikované pracovní síly v ÚK – role regionálních vysokých škol“, jehož se kromě 

zástupců vysokých škol působících v Ústeckém kraji zúčastnili zástupci MMR, MŠMT, MPO, MPSV a 

další odborníci. Na tomto plénu byla prezentována: 

 Poptávka po kvalifikované pracovní síle v ÚK - predikce trhu práce zpracovaná Výzkumným 

ústavem práce a sociálních věcí  

 Výstup projektu OECD Role vysokých škol v rozvoji regionu MSK 

 Rozvojová koncepce UJEP – posílení přírodovědných a technických oborů. 
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Z následné diskuse na téma „Spolupráce veřejného a soukromého sektoru na zajištění kvalifikované 

pracovní síly a podpoře nových investic v ÚK“ pak vzešly následující závěry: 

1. Zmocněnec vlády pro MSK a ÚK požádal MŠMT o vypracování návrhu na realizaci opatření 

navržených OECD v rámci projektu „Universities and Local Development in Moravia-Silesia“, 

která jsou uplatnitelná ve všech krajích ČR. 

2. Vysoké školy působící v ÚK (UJEP, VŠFS, VŠCHT, VŠB-TUO) se dohodly na zahájení spolupráce 

vysokých škol ÚK s cílem: 

- aplikovat doporučení OECD na naplnění role vysokých škol v rozvoji regionu 

- posílit spolupráci na přípravě konkrétních projektů v rámci čerpání fondů EU ve 2014+ 

- posílit spolupráci a komunikaci s partnery na regionální, národní i mezinárodní úrovni. 

 

Kancelář zmocněnce vlády v součinnosti s regionální tripartitou následně oslovila ke spolupráci také 

další vysoké školy působící v regionu ÚK, výzkumné organizace, výzkumně vzdělávací centrum UniCRE 

a zástupce budovaného technologického parku Nupharo. Došlo ke shodě na základních cílech 

výzkumně vzdělávací platformy a stanovení činností do dalšího jednání, které proběhne v únoru 

2015. 

 

V zájmu posílení praktické výuky se zmocněnec angažoval ve věci převodu části pozemků Lesů ČR na 

Ústecký kraj, resp. na jeho příspěvkovou organizaci Střední lesnickou školu a střední odbornou školu 

sociální Šluknov. Pozemky budou sloužit praktické výuce žáků jmenované školy v oboru lesnictví. 

III. Energetika a suroviny 

Kancelář zmocněnce vlády shrnula náměty regionálních partnerů k aktuálním problémům 

v energetice do sumáře s názvem „Stav řešení situace v MSK a ÚK“, který byl zmocněncem předložen 

na 15. zasedání Rady vlády pro energetiku a surovinou strategii. Náměty za ÚK a KK se týkaly zejména 

Státní energetické koncepce, poplatků za OZE a cen energií, Horního zákona a Surovinové politiky 

státu. Kancelář zmocněnce v ÚK následně zpracovala vypořádání připomínek Úřadu vlády a MŽP ČR. 

Písemné vypořádání bylo předloženo zmocněncem vlády na 16. zasedání Rady vlády, kde současně 

zmocněnec poukázal na hrozby spojené s útlumem těžby v MSK a ÚK podložené vyčíslením 

předpokládaného propouštění v důsledku tzv. neprolomení limitů těžby uhlí na dole Armáda. 

Zmocněnec vlády se pravidelně účastní pracovních návštěv ministra průmyslu a obchodu v Ústeckém 

i Karlovarském kraji při jednáních o limitech těžby uhlí a odvodech za vydobyté nerosty.  Kancelář 

zmocněnce průběžně monitoruje danou tématiku a zpracovává podklady pro jednání. 

Regionální zástupkyně zmocněnce vlády prezentovala stanovisko zmocněnce vlády k aktuálním 

tématům v oblasti energetiky na Energetickém fóru 2014 v Ústí nad Labem a účastnila se panelové 

diskuse na téma rozvoj Ústeckého kraje. 

IV. Životní prostředí  

Kancelář zmocněnce vlády průběžně spolupracuje se všemi dotčenými subjekty v problematice 

poškození náhradních porostů Krušných hor. Lesy Krušných hor byly poškozeny v důsledku 

dlouholeté průmyslové činnosti v Severozápadních Čechách. Spad síry na tomto území poškodil nejen 

porosty, ale i zeminu. Při rekultivacích provedených v 90. letech nedošlo k dostatečnému odsíření. 

Náhradní porosty postupně odumírají. Lesy ČR sanují poškozené území v majetku státu. Až polovina 
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lesů Krušných hor je však v majetku měst, obcí a dalších soukromých vlastníků, kteří nemají na řešení 

problémů potřebné finanční zdroje.  Kancelář zmocněnce proto požádala Ministerstvo zemědělství 

ČR o zpracování studie, která zmapuje míru poškození, navrhne postup řešení a předpokládané 

náklady. Následně kancelář zmocněnce vyvolá mezirezortní jednání k diskusi o možných způsobech 

realizace a zajištění finančních zdrojů optimálně z fondů EU. 

V. Dopravní infrastruktura 

Téma modernizace a zkapacitnění dopravní infrastruktury uvnitř regionu i napojení na významná 

centra a dopravní tepny je dlouhodobou prioritou regionální tripartity ÚK i krajské samosprávy, které 

v dané věci realizují řadu jednání. Pomoc kanceláře zmocněnce vlády spočívá v akcentování 

požadavků regionu směrem k centrálním orgánům. Apel na urychlené dokončení výstavby a 

modernizaci dopravní infrastruktury v ÚK předložil zmocněnec RHSD ČR, Ministerstvu financí a je 

obsaženo i v doporučeních pro vládu v závěrečné části této zprávy. 

Priority v oblasti dopravní infrastruktury dle regionálních partnerů: 

 Dostavba strategické dopravní infrastruktury kraje – D8, R7, I/13, I/27, I/15, včetně 

přivaděče na Štětí 

Ústecký kraj se vyznačuje hustou vnitřní sítí dopravní infrastruktury, která je však zastaralá    

a nemá odpovídající kapacitu. Limitující pro další ekonomický rozvoj kraje je meziregionální 

dopravní spojení. Za hlavní příčiny lze označit nepřipravenost projektů, průtahy způsobené 

ekologickými iniciativami, nedostatek finančních prostředků. 

 Splavnost Labe – výstavba plavebního stupně Děčín, zesplavnění dolního úseku řeky Labe 

mezi Ústím nad Labem a státní hranicí se SRN 

Díky špatné splavnosti Labe dochází ke snížení počtu plavidel a odlivu pracovní síly. Další 

snižování počtu pracovních míst v lodní dopravě je způsobeno v důsledku škod, které vznikly 

provozovatelům vodní dopravy omezením plavebních podmínek při povodních v roce 2013.  

 Dopravní napojení průmyslových zón  

Přes podporu ze strany vlády, MPO a Agentury CzechInvest se řada investorů odmítá usídlit 

v ÚK ze dvou hlavních důvodů – obava z nedostatku kvalifikované pracovní síly a špatná 

dopravní infrastruktura. Problémem není jen odpovídající napojení neobsazených ploch 

z důvodů lákání investorů, ale i rozvoj stávajících firem, které z důvodů omezené kapacity  

některých dopravních úseků nemohou realizovat plánované rozšíření výroby a zvýšení počtu 

zaměstnanců. Dalším příkladem je špatné dopravní napojení Děčínska (zejména Šluknovska). 

 Zajištění bezpečné přepravy chemických produktů 

Významným argumentem pro modernizaci a zkapacitnění dopravní infrastruktury (zejména 

silniční sítě) je zajištění bezpečné přepravy produktů chemického průmyslu,  a to z hlediska 

ochrany občanů i životního prostředí.   

VI. Rekultivace a revitalizace 
Pro potřeby jednání zmocněnce vlády ve věci akcelerace čerpání prostředků na revitalizační projekty 

připravila kancelář zmocněnce vlády shrnutí vycházející ze závěrů 3. aktualizace Koncepce řešení 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a  

Karlovarském kraji.  
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Specifikem Ústeckého kraje jsou rozsáhlá území vzniklá rekultivací po těžbě uhlí, která jsou 

v majetku státu. V tuto chvíli neexistuje následného majetkoprávního řešení a využívání takto 

vzniklých pozemků, které budou nadále vyžadovat rozsáhlou péči. Na toto téma kancelář zmocněnce 

vlády spolu s Odbornou komisí regionální tripartity pro rekultivace a revitalizace uspořádala 

pracovní setkání za účasti zástupů Ministerstva průmyslu ČR, kde byla diskutována změna 

příslušných zákonů. Téma bylo řešeno i v kontextu využití rekultivovaných ploch pro rozvoj podnikání 

s dopadem na tvorbu pracovních míst, přizváni proto byli zástupci Ústeckého kraje, Krajské 

hospodářské komory ÚK a agentury CzechInvest. 

VII. Sociální tématika 

Regionální zástupkyně zmocněnce vlády se pravidelně účastní jednání všech pracovních skupin 

ustavených MPSV  ČR k přípravě Návrhu koncepčního řešení problematiky dostupného (sociálního) 

bydlení v ČR, který je zpracováván v souladu s unesením vlády č. 153/2014 ve spolugesci MPSV ČR, 

MMR ČR, LRV ČR. Důvodem zapojení kanceláře zmocněnce vlády je skutečnost, že právě na území 

MSK a ÚK žije mnoho osob ohrožených sociálním vyloučením v oblasti bydlení a téma úzce souvisí s 

dalšími vzájemně provázanými socioekonomickými problémy obou krajů (nezaměstnanost, 

zadluženost, vysoká kriminalita, rasová nesnášenlivost). 

VIII. Evropské fondy 

Kancelář zmocněnce se zapojila do regionálních příprav na programové období 2014+. Společně 

s regionálními partnery shrnula argumenty a podklady pro jednání k zohlednění specifických potřeb 

MSK a ÚK v operačních programech 2014+ a z pověření zmocněnce se účastnila řady jednání 

s úředníky příslušných řídících orgánů. Zmocněnec vlády bude také stálým hostem na jednáních 

Regionální stálé konference ÚK.  

 

3.5. Činnost kanceláře zmocněnce vlády v Karlovarském kraji v 

roce 2014 (květen-prosinec) 
 

Z pověření ministra průmyslu ČR se zmocněnec, nad rámec úkolů daných usnesením vlády, zabývá 

také problematikou Karlovarského kraje s důrazem na Sokolovsko. Přípravu podkladů, komunikaci 

s regionálními partnery zajišťuje kancelář zmocněnce vlády pro Ústecký kraj se sídlem v Mostě.  

Na žádost Karlovarského kraje zmocněnec navrhl rozšířit usnesení o jmenování zmocněnce vlády  

i na Karlovarský kraj (Sokolovsko), aby byl jasně vymezen mandát vůči tomuto regionu, který 

momentálně ve vztahu k Sokolovsku vychází z pověření ministra průmyslu a dopravy. 

Zmocněnec vlády nebo jeho zástupce se pravidelně účastní zasedání Rady hospodářské a sociální 

dohody Karlovarského kraje (RHSD KK).  

Podrobnější výčet činnosti v Karlovarském kraji je dále řazen dle tematických okruhů. 
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Zaměstnanost a podnikání 

Karlovarský kraj se dlouhodobě potýká s problematikou nezaměstnanosti (kraj s 4. nejvyšším počtem 

nezaměstnaných v ČR) a postupný útlum tradičních odvětví představuje další riziko ztráty pracovních 

míst. Zmocněnec vlády, společně s dalšími partnery, proto jednal s Ministerstvem práce a sociálních 

věcí a Ministerstvem pro místní rozvoj o vyhlášení programů na podporu tvorby pracovních míst 

v Karlovarském kraji a dále o podpoře Teritoriálních paktů zaměstnanosti, které mají svými 

aktivitami přispět k prevenci nezaměstnanosti. Na základě toho byly vyhlášeny dvě cílené výzvy na 

posílení aktivní politiky zaměstnanosti s celkovou alokací pro Karlovarský kraj 60 mil. Kč. Dále byla 

ustavena pracovní skupina pro zaměstnanost při MPSV se zastoupením Ústeckého a Karlovarského 

kraje. Úkolem této pracovní skupiny je koordinovat spolupráci mezi regiony Ústeckého a 

Karlovarského kraje, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR 

v otázkách podpory zaměstnanosti s důrazem na realizaci územní dimenze Operačního programu 

zaměstnanost. 

Regionální zástupkyně zmocněnce se zúčastnila konference Zaměstnanost 2014 v Chebu. 

Zmocněnec vlády akcentoval vybudování strategické průmyslové zóny na Sokolovsku, jelikož není  

v silách Karlovarského kraje změnit zásadním způsobem problémy, se kterými se dlouhodobě potýká 

v socioekonomické oblasti. Jedná se zejména o vysokou nezaměstnanost, nízkou úroveň mezd, nízký 

počet výrobních malých a středních podniků a vzdělanostní strukturu obyvatel. Průmyslová zóna by 

byla impulsem pro další rozvoj kraje. V tomto ohledu zmocněnec jednal o dalších krocích vedoucích 

ke vzniku strategické průmyslové zóny na Sokolovsku s Ministerstvem financí, Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, Czechinvestem i relevantními regionálními subjekty – Karlovarský kraj a 

Sokolovská uhelná, a.s. Na téma využití brownfieldů pro rozvoj průmyslových zón zmocněnec vlády 

společně s MPO ČR uspořádal meziresortní jednání za účasti hlavních regionálních partnerů dne  

3. 11. 2014. 

Na žádost Karlovarského kraje kancelář zmocněnce iniciovala jednání týkající se zkapacitnění 

přenosové soustavy elektrické energie v úseku Vernéřov (ÚK) – Vítkov (KK), které je podmínkou 

dalšího hospodářského rozvoje celé oblasti.  Zkapacitnění bránil aktuální stav Zásad územního 

rozvoje Ústeckého kraje, který v původním znění neumožňoval zahájení realizace. Jednání se 

zúčastnili všichni relevantní aktéři (ČEZ, ČEPS, KK, ÚK, MMR, MPO). Výsledkem bylo souhlasné 

stanovisko MMR se zahájením druhé aktualizace Zásad územního rozvoje ÚK. Zastupitelstvo ÚK  na 

základě výstupů z tohoto jednání schválilo aktualizaci ZUR ÚK, o níž požádal ČEPS jako oprávněný 

investor. 

Technické vzdělávání 

Regionální zástupkyně zmocněnce se účastnila kulatého stolu k učňovskému školství, který byl 

pořádán v rámci celostátního setkání učňovské mládeže Machři roku dne 23. září 2014 v Sokolově. 

V diskusi se zástupci MŠMT, MPO, hejtmanem Karlovarského kraje, hospodářskými komorami, 

regionálními firmami a řediteli škol tlumočila postoj zmocněnce k problematice vzdělávání a 

prezentovala jeho návrhy na řešení tvz. duálního školství a jeho možné aplikace v ČR. 
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Energetika a suroviny 

V součinnosti s regionálními partnery Karlovarského kraje a na základě jejich podnětů řešil 

zmocněnec problematiku odvodů za těžbu nerostných surovin. 

Dopravní infrastruktura 

Z hlediska dopravní infrastruktury v Karlovarském kraji zmocněnec v jednáních s MF ČR požádal o 

urychlení procesu přípravy a uvolnění finančních prostředků na dokončení III. etapy obchvatu 

Sokolova a zdůraznil nutnost dokončení I/6 směrem na Prahu. 
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4. PLÁN NA ROK 2015 

Na základě zkušeností z činnosti v roce 2014 sestavil zmocněnec a jeho tým plán aktivit pro rok 2015, 

který obsahuje plán společných aktivit pro oba (tři) kraje a následně specifická témata, kterým se 

budou věnovat kanceláře v regionech kromě společných témat. 

 

4.1. Plán společných aktivit kanceláří zmocněnce na rok 2015 

 

Průřezové aktivity: 

 Vyhodnocení plnění usnesení vlády 732/2013 a jednání o jeho aktualizaci ve prospěch 

hospodářsky problémových regionů. 

 Prosazování realizace podmínek (systémových změn) pro rozvoj MSK, ÚK a KK 

definovaných na kulatém stole v Ostravě 7.10.2014. 

 Prosazování přípravy tzv. Koncepce „4S“ k dokončení restrukturalizace obou krajů 

v partnerství příslušných resortů a regionálních parterů v metodicko-strategické gesci MMR 

 Zpracování zprávy o činnosti zmocněnce vlády a návrhů na řešení situace v MSK a ÚK za rok 

2015 

 Spolupráce na zlepšování image MSK a ÚK s cílem zamezení odlivu mladých a schopných 

lidí  

 Průběžná komunikace a spolupráce s regionálními partnery a příslušnými resorty 

 Řešení aktuálních problémů a podnětů regionů 

 

Tematické aktivity: 

I. Zaměstnanost a podnikání 
 

 Spolupráce na udržení stávajících pracovních míst a podpora vytváření nových všemi 

dostupnými a legálními prostředky 

 Podpora a prosazování systémového řešení Teritoriálních paktů zaměstnanosti 

 Vyhodnocení efektivnosti programu „ Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území MSK 

a ÚK“ z roku 2014 a jednání o pokračování dotačního programu „Podpora rozvoje pracovních 

příležitostí na území Moravskoslezského a Ústeckého kraje“ 

 Součinnost s MPO a agenturou CzechInvest na zajištění nových investorů a investic 

 Spolupráce s obcemi s rozšířenou působností v oblasti podpory podnikání 

 Propagace brownfieldů a spolupráce na jejich podnikatelském využití 

 Podpora zapojení podnikatelského sektoru v MSK a ÚK do celostátních dotačních příležitostí 

 Vyhodnocování podnikatelských bariér a problémů na základě komunikace s významnými 

investory již působícími na území MSK a ÚK 
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II. Technické vzdělávání, věda, výzkum, inovace 
 

 Zapojení kanceláří zmocněnce do projektu Svazu průmyslu „Rok průmyslu a technického 

vzdělávání“ 

 Podpora technického vzdělávání ve spolupráci s krajskými institucemi a podniky 

 Podpora inovačních aktivit firem  

 Podpora vědeckovýzkumné základny kraje a spolupráce firem s vysokými školami 

 

III. Energetika a suroviny 
 

 Spolupráce na řešení problémů útlumu těžby uhlí a navazujícího průmyslu 

 Účast na jednáních Rady vlády pro energetiku a surovinovou strategii  

 Spolupráce na zamezení snižování konkurenceschopnosti průmyslu v důsledku 

„ekologických“ snah EU 

 

IV. Životní prostředí  
 

 Prosazování plnění ekologických privatizačních závazků státu vůči podnikům 

 Spolupráce s regionálními subjekty na aktivitách vedoucích ke zlepšení životního prostředí 

 

V. Dopravní infrastruktura  
 

 Akcentování priorit a požadavků krajů a regionálních tripartit směrem k centrálním orgánům 

 

VI. Rekultivace a revitalizace 
 

 Akcelerace revitalizačních a rekultivačních projektů 

 Jednání s příslušnými resorty o potřebných legislativních změnách ve věci koncepčního řešení 

nakládání s územím po těžbě uhlí v majetku státu 

 

VII. Sociální tématika  
 

 Spolupráce s regionálními tripartitami a dalšími subjekty na řešení problémů v sociální oblasti 

 

VIII. Efektivní čerpání fondů EU  
 

 Sledování a prosazování zohlednění specifických potřeb MSK a ÚK v nových operačních 

programech a výzvách, spolupráce s řídícími orgány OP 

 Spolupráce na Regionálních akčních plánech a Krajských akčních plánech, na uplatňování 

Integrované teritoriální investice (ITI), účast na Regionálních stálých konferencích 
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4.2. Plán aktivit kanceláře zmocněnce vlády v MSK na rok 2015 

Kromě výše uvedených společných aktivit plánuje kancelář zmocněnce v Moravskoslezském kraji 

zaměřit se v roce 2015 na 5 stěžejních projektů: 

A/ Koncepční, systémová a dlouhodobá podpora malých a středních podniků - společný projekt 

kanceláře zmocněnce v MSK a Sdružení pro rozvoj MSK 

Hlavní návrhy/okruhy projetu: 

 Insolvence - komplexní řešení včetně prevence a poradenství 

 Klouzavá nezaměstnanost v případě že MSP dočasně nemá zakázky 

 Odchod do důchodu bez výpovědi a bez odstupného ke dni nároku na důchod 

 Posílení podpory v oblasti VaVaI pro MSP 

 Poradenství v oblasti VaVaI, zejména pro MSP 

 Posílení role ČMZRB 

 Zvýhodnění a zjednodušení proexportních finančních opatření pro MSP 

 Exportní aliance pro MSP 

 Vzdělávání 

 Územní rozměr 

 Kvalitní legislativa a snížení legislativní a administrativní zátěže 

 Mediální obraz podnikatelů 

 Dotační poradenství 

 
B/ Vybudování poradenské kanceláře pro malé a střední firmy a drobné podnikatele ve finančních 

problémech – projekt kanceláře zmocněnce v MSK 

Projektový záměr: 

Cílem projektu je otevření poradny (poradenské kanceláře) pro živnostníky a malé a střední podniky 

ve finančních problémech (velké firmy mají své právníky) a to nejprve v Moravskoslezském kraji, kde 

se jeví podle dostupných údajů tato služba nejpotřebnější, a následně v Ústeckém kraji.  

Posláním poradny bude záchrana pracovních míst v regionu formou poskytování obecně prospěšných 

služeb v podobě odborné poradenské činnosti a preventivní vzdělávací činnosti. Hlavní službou 

poradny bude neziskové dluhové poradenství, které bude zajišťovat tým odborníků – právníků a 

ekonomů s praxí pod odbornou garancí Ústavu profesních studií o.p.s. Poradenská činnost bude mít 

dva pilíře – záchrana firem před insolvencí a záchrana firem v insolvenci. Poradna může podle 

propočtů uvedených v projektu zachránit 700 pracovních míst ročně.  

 

C/ Podpora podnikání propagací Moravskoslezského kraje a jeho průmyslu v ČR i zahraničí – 

společný projekt kanceláře zmocněnce v MSK, Krajského úřadu MSK a MPO 

Hlavní návrhy projektu: 

 Vytvoření katalogu moravskoslezských firem 
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 Společná účast kraje a firem na veletrzích v ČR 

 Společná účast kraje a firem na veletrzích v zahraničí 

 Veletrh moravskoslezských firem v Praze 
 

D/ „Oživení“ spolupráce příhraničních regionů Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA 

- společný projekt kanceláře zmocněnce v MSK a Krajského úřadu MSK 

Vize: Území, které je tvořeno Opolským vojvodstvím, Slezským vojvodstvím, Žilinským samosprávným 

krajem a Moravskoslezským krajem, má celkem 7,6 mil. obyvatel, což je významná hospodářská síla, 

která se dosud ekonomicky a hospodářsky příliš neprojevuje jako celek a nevyužívá. Uvedené území 

má značný rozvojový potenciál, který při správném využití synergických efektů může významně posílit 

rozvoj podnikání a hospodářskou sílu celého území. Efekt může být využit i při odstraňování 

závažných problémů, které se v území vyskytují (životní prostředí, doprava, energetika, 

zaměstnanost…) 

E/ Vybudování mezinárodního logistického centra – projekt sdružení TILC, podporovaný 

zmocněncem 

Vize: vybudování části vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe s přínosem pro dopravu, zaměstnanost, 

průmysl a cestovní ruch 

Obsah: splavnění úseku Odry, vybudování průmyslových a rekreačních přístavů a plavební komory, 

vybudování napojení na průmyslové podniky, vytvoření nové průmyslové zóny 

Efekty:  

 vznik 2000 pracovních míst při stavbách, další pak při obsluze a službách 

 Přístup k vodní cestě 

 Zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu v MSK 

 Nový podnikatelský segment v MSK 

 

4.3. Plán aktivit kanceláře zmocněnce vlády v ÚK a KK na rok 2015 

Nad rámec společných aktivit se bude kancelář v ÚK věnovat zejména těmto tématům: 

I. Zaměstnanost a podnikání 

- Koordinace Pracovní skupiny k Teritoriálním paktům zaměstnanosti v součinnosti s MPSV 

- Koordinace Pracovní skupiny k zaměstnanosti - Severozápad 

- Účast na jednáních partnerů k tématice Teritoriálních paktů zaměstnanosti  a Observatoří 

trhu práce a dalších. 

- Řešení aktuálních problémů v případě hromadného propouštění 

- Kulaté stoly a jednání k systémové podpoře Outplacementu 

- Pokračovat v naplňování opatření definovaných rozvojovou maticí „Investice a rozvoj 

Ústeckého kraje“ 

- Pravidelná účast na jednáních Sekce chemického průmyslu KHK ÚK 

- Prezentace podnikatelských příležitostí a rozvojového potenciálu 
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o Zajištění koordinace mezi relevantními regionálními subjekty 
o Zmapování nabídky a vytvoření jednotné prezentace 
o Organizace prezentační akce s mezinárodní účastí 

 

II. Technické vzdělávání, věda, výzkum, inovace 

- Účast na aktivitách regionální tripartity v této tématice a akcentování požadavků na 

systémové změny směrem k centrálním orgánům 

- Podpora vzniku výzkumně vzdělávací platformy ÚK 

 Účast na jednáních nově vznikající výzkumně vzdělávací platformy ÚK 
 sjednocení požadavků a námětů 
 Revize obsahu strategických materiálů ÚK v oblasti VVV 
 prezentace možností čerpání fondů EU 

 
III. Energetika a suroviny 

- Průběžná jednání s významnými zaměstnavateli v tomto oboru 

- Účast na Energetickém fóru 2015 a dalších akcích 

IV. Životní prostředí  

Obnova porostů Krušných hor 

- Pokračování v jednáních s MZe 

- Uspořádání meziresortního jednání k tématu obnovy porostů Krušných hor 

- Průběžná komunikace s dotčenými subjekty 

V. Dopravní infrastruktura 

- Akcentování požadavků regionální tripartity směrem k centrálním orgánům 

VI. Rekultivace a revitalizace 

- Jednání s příslušnými resorty o potřebných legislativních změnách ve věci koncepčního 

řešení nakládání s územím po těžbě uhlí v majetku státu. Součinnost při formulaci 

legislativních úprav s Odbornou komisí pro rekultivace a revitalizace HSR-ÚK a poslanci a 

senátory Ústeckého kraje. 

VII. Sociální tématika  

- Účast na jednáních pracovních skupin k přípravě Návrhu koncepčního řešení 

problematiky dostupného bydlení a následné tvorbě zákona 

VIII. Efektivní čerpání fondů EU 

- Pořádání seminářů k posílení informovanosti s cílem zvýšit absorpční kapacitu 

 

Karlovarský kraj 

Kancelář zmocněnce bude i nadále úzce spolupracovat s RHSD Karlovarského kraje, Hospodářskou a 

sociální radou Sokolovska, Karlovarským krajem i dalšími partnery na řešení problémů tohoto regionu 

zejména s důrazem na Sokolovsko a realizovat aktivity na základě jejich podnětů a požadavků. Je však 

nezbytné dořešit v tomto smyslu mandát zmocněnce vlády a jeho pracovního týmu. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO VLÁDU ČR 

 

1. Dokončení restrukturalizace – koncepce „4S“ 
 

Zmocněnec navrhuje: 

 zajistit proces tvorby Koncepce „4S“ - v gesci MMR (metodicko-strategická role) s oporou 

v meziresortní poradní skupině, v níž budou zastoupeny dotčené kraje 

 

Moravskoslezský a Ústecký kraj se v kontextu posledního půlstoletí řadí mezi urbanizované regiony  

s dědictvím stárnoucího tradičního průmyslu, které vyžadují kromě komplexních řešení v návaznosti 

na výrazné ekonomické změny a úbytek pracovních míst, také řadu investic v oblasti regenerace 

zanedbaných území, rehabilitace podmínek pro bydlení, modernizace infrastruktury a řešení 

environmentálních výzev. Tyto regiony závisí na národní i evropské průmyslové politice stejně tak, 

jako na schopnosti regionálních aktérů plánovat a přizpůsobovat místní prostředí ekonomickému 

rozvoji. Příkladem plánování takových investic a vypořádáváním se s historickým dědictvím jsou  

v evropském kontextu taková města, jako je např. Manchester, Essen, Lille, Bilbao a další. 

 

Situace v Moravskoslezském a Ústeckém kraji vyžaduje dlouhodobý přístup, který i s respektem na již 

existující iniciativy a strategické plány v území, vyžaduje úzkou součinnost vlády, zejména při realizaci 

národních průmyslových politik a přípravě legislativy s dopadem na socioekonomický vývoj a životní 

prostředí ve zmíněných regionech. 

 

 „4S“ 

1. Spolupráce:  Víceúrovňová správa – spolupráce národních a regionálních aktérů na všech úrovních 

při hledání společného řešení při řešení specifických klíčových problémů v obou krajích. Budování 

kultury spolupráce zákonodárných sborů, centrálních orgánů a místních samospráv, stejně tak jako 

místních zaměstnavatelů a iniciativ s cílem prosazovat zájmy nejen regionů, ale také s cílem 

prosazovat budoucí rozvoj těchto regionů jako národní zájem a to i ve vztahu k průmyslové politice 

Evropské unie. Včetně realizace společného zhodnocení již realizovaných aktivit a investic. 

2. Scénáře vývoje – Vytvoření projekce budoucího socioekonomického vývoje v obou krajích  

v návaznosti na demografické, společenské, ekonomické a sociální změny (zejména útlum tradičních 

průmyslových odvětví) a náčrt možných scénářů budoucího vývoje v krátkodobém i dlouhodobém 

horizontu zohledňující kvalitu života obyvatel a zároveň potřeby investic a náklady veřejných 

rozpočtů na zvýšení nebo alespoň zachování stávající kvality života (zejména obyvatel ohrožených 

ztrátou kvalifikace, chudobou a sociální exkluzí a firem, kterým hrozí ztráta mezinárodní 

konkurenceschopnosti), s cílem identifikovat nejpodstatnější rizika a ohrožení a potenciály rozvoje a  

v návaznosti na ně navrhnout logická a systematická řešení na všech úrovních státní správy a 

samosprávy.  

3. Strategie pro tradiční průmyslové oblasti – navrhnout specifický balík opatření reagující na možné 

scénáře vývoje v tradičních oblastech vycházející z existujících iniciativ a strategií v území (Strategie 

rozvoje kraje, Inovační strategie, Integrované teritoriální investice, Integrované plány zaměstnanosti, 
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Koncepce dopravy, životního prostředí, komunitní plány a další) a respektující národní strategie a 

programy. Strategie, resp. návrhy opatření, resp. investiční plán, mají za cíl nabídnout konkrétní, 

společné a důvěryhodné řešení reagující na klíčové problémy Moravskoslezského a Ústeckého kraje, 

spojené s útlumem tradičního průmyslu, které budou současně reprezentovat český zájem  

o regeneraci těchto oblastí a český zájem o oživení těchto tradičních průmyslových oblastí a jejich 

potenciálu. Tento postup vychází z doporučení Evropského parlamentu členským státům EU 

formulovaném v usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. května 2013 o regionálních strategiích 

pro průmyslové oblasti v Evropské unii (2012/2100(INI)). 

4. Sledování dopadů legislativních návrhů – RIA – Vyhodnocování legislativních návrhů z hlediska 

dopadů na socioekonomické a environmentální prostředí v obou krajích, zejména na 

konkurenceschopnost místních firem, kapacitu pro tvorbu pracovních míst a společenské problémy 

vyvolané možným dalším zvýšením nezaměstnanosti a nezaměstnatelnosti místních obyvatel a 

poklesu standardních příjmů domácností v návaznosti na hospodářský útlum. 

 

2. Plán řešení útlumu těžby v MSK 

Zmocněnec požaduje: 

 Vytvoření komplexního plánu konkrétních opatření, která zabrání ekonomickému a sociálnímu 

kolapsu na Karvinsku v souvislosti se situací v OKD a útlumem těžby. Měl by obsahovat: plán 

vytvoření tisíců nových pracovních míst, vytvoření příznivějších podmínek pro podnikání, 

speciální programy pro zahájení podnikání a rozvoj podnikání, rekvalifikační a vzdělávací 

programy pro propuštěné horníky a pracovníky navázaných firem, vybudování nové 

infrastruktury pro podnikání, vytvoření dalších speciálních investičních pobídek pro umístění 

investic v MSK atd. 

Zmocněnec doporučuje: 

 Zavedení speciálního režimu typu krizového řízení pro řešení aktuální situace, předcházení 
negativních dopadů a řešení důsledků v souvislosti se situací v OKD a útlumem těžby v MSK. 
 

 

3. Prodloužení životnosti uhelné energetiky  
 

Zmocněnec doporučuje: 

 přijmout takovou Státní energetickou koncepci ČR, která s ohledem na energetickou bezpečnost 

a konkurenceschopnost ČR umožní využití domácích surovin včetně hnědého uhlí, a to v rozsahu 

cílových koridorů vymezených pro podíly využití jednotlivých druhů paliv a energií na primárních 

energetických zdrojích a hrubé výrobě elektrické energie v souladu s uděleným stanoviskem  

z procesu SEA. 

 revokovat usnesení vlády č. 444/91 Sb. o limitech těžby uhlí v Ústeckém kraji a vrátit do horního 

zákona možnost vyvlastnění ve veřejném zájmu v podobné podobě jako ve Spolkové republice 

Německo 

 

Prodloužení životnosti uhelné energetiky přinese pozitivní efekty v konkurenceschopnosti ČR, bude 

stabilizovat národní energetiku, zachová potřebná pracovní místa a vytvoří dostatečný prostor pro 
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přípravu a výstavbu moderních a pro českou energetiku vyhovujících nových jaderných zdrojů 

vyrábějících elektrickou a tepelnou energii.  

 
Zmocněnec žádá: 

 Aby v případě neprodloužení těžby uhlí na všech činných lokalitách v Ústeckém kraji byl vytvořen 

komplexní plán konkrétních opatření, která zabrání ekonomickému a sociálnímu kolapsu 

v regionu v souvislosti s výraznou ztrátou pracovních míst v důsledku útlumu těžby. Měl by 

obsahovat: outplacementové a vzdělávací programy pro propouštěné zaměstnance těžebních 

společností a navázaných firem, plán vytvoření tisíců nových pracovních míst, vytvoření 

příznivějších podmínek pro podnikání a speciálních programů pro zahájení a rozvoj podnikání, 

vytvoření dalších speciálních investičních pobídek pro umístění investic v ÚK, atd. 

Zmocněnec žádá: 

 aby při stanovení výše odvodů za vydobyté nerosty zohlednila dopady na konkurenceschopnost 

těžebních firem, které jsou v MSK a UK  významnými zaměstnavateli. 

 

Zmocněnec podporuje a doporučuje: 

 změnu zákona spočívající ve snížení důchodového věku pro pracovníky v hornictví (Zákon č. 

155/1995, zákon č. 82/1991 a nařízení vlády č. 363/2009). 

 

4. Dokončení plnění usnesení vlády č. 732  

z 25. 09. 2013 a jeho aktualizace 
Zmocněnec požaduje: 

 akcelerovat připravené revitalizační projekty (Příloha 1a – č.1) 

 dokončit likvidaci ekologické zátěže – laguny Ostramo (Příloha 1a – č.2) 

 urychlit likvidaci starých ekologických zátěží (Příloha 1b – č.1) 

 snížit poplatky za OZE a další poplatky (Příloha 1b – č.5) 

 snížit administrativní zátěže pro investory při zahajování staveb (Příloha 1b – č.8) 

 zjednodušit postup zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách (Příloha 1b – č.9) 

 otevřít cílené výzvy operačních programů pro Moravskoslezský a Ústecký kraj (Příloha 1b – č.12) 

 rozdělit evropské peníze v novém období 2014-2020 ve prospěch MSK a ÚK (Příloha 1b – č.13) 

 

5. Řešení průmyslových zón a brownfieldů 
Zmocněnec doporučuje: 

 pokračovat v přípravách a financování strategické průmyslové zóny Nad Barborou na Karvinsku 

 aby se vláda komplexně a koncepčně zabývala problémem „nerostné bohatství státu vs. investor“ 

(viz. spor v PZ Nové Pole v Karviné) 

 připravit další formy motivace pro investory (zahraniční i tuzemské), kteří budou vytvářet nová 

pracovní místa v MSK a ÚK a motivační nástroje pro investory, kteří využijí brownfieldy v MSK a 

ÚK 

 sjednotit a doplnit evidenci brownfieldů v ČR  

 zpracovat studii a související analýzy na téma Regenerace a využití brownfieldů v MSK a ÚK, o něž 

zmocněnec požádal MPO 
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6. Rekultivace a revitalizace 

Finanční prostředky na tzv. revitalizační projekty 
Zmocněnec žádá: 

 akcelerovat plnění programů řešení revitalizace po hornické a hutnické činnosti z roku 2002 

- Moravskoslezský kraj … 20 mld. Kč - usnesení vlády č. 592/2002 

- Ústecký a Karlovarský kraj … 15 mld. Kč - usnesení vlády č. 50/2002 a 189/2002 

 akcelerovat likvidaci starých ekologických zátěží v MSK a ÚK, ke kterým se stát zavázal při 

privatizacích firem 

 navýšit prostředky na realizaci dalších projektů k dokončení komplexní revitalizace MSK, ÚK, KK  

 řešit kompenzace pro dotčené kraje za DPH z ceny revitalizačních projektů, o něž byly „sníženy“ 

částky vyčleněné usnesením vlády č. 592/2002, č. 50/2002 a č. 189/2002 na řešení ekologických 

škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském 

kraji a na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje 

 

Koncepce řešení rekultivovaných území  
Zmocněnec doporučuje: 

 zpracovat a přijmout jednotnou koncepci následného majetkoprávního řešení a využívání 

rozsáhlých území po těžbě uhlí, která jsou v majetku státu. Tato koncepce by měla nastavit 

jednoznačné principy nutné pro správu těchto území, ve kterých je rozhodujícím vlastníkem stát 

a které budou v následujících obdobích vyžadovat rozsáhlou péči.   

 prosazení souvisejících legislativních změn v zákonech 

- zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky 

na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících 

změnách 

 

7. Podpora podnikání 
 

Zmocněnec žádá: 

 vyhodnocení ekonomických přínosů dotačního programu „Podpora rozvoje pracovních 

příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje“, který v roce 2014 realizovalo 

MMR a definování možností jeho pokračování v roce 2015. 

 

Zmocněnec navrhuje: 

 podpořit zakládání nových podnikatelských subjektů formou: dotací, bezúročných půjček, 

bezplatného školení, bezplatného poradenství na všech úřadech a institucích, snížení nájmů  

v provozovnách, využití podnikatelských inkubátorů 

 vznik poradenské kanceláře v MSK a ÚK pro malé a střední firmy a drobné podnikatele ve 

finančních problémech 

 podpořit firmy z MSK a ÚK proexportními a marketingovými aktivitami 
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 posílit bezplatné dotační poradenství pro firmy v MSK a ÚK 

 zjednodušit administrativu při realizaci podnikatelského záměru  

 integrovat všechny povolovací procesy (územní řízení, stavební řízení a EIA) do jednoho povolení 

 získat do kraje další investory, klást důraz na oborové zaměření s vysokou přidanou hodnotou 

 

 

8. Podpora Teritoriálních paktů zaměstnanosti  
Zmocněnec žádá: 

 o projednání podpory vzniku a rozvoje sítě Teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR 

 

Pakty zaměstnanosti jsou strategickým partnerstvím hlavních aktérů trhu práce v daném území: 

samospráva, zaměstnavatelé, odbory, vzdělávací instituce a další partneři včetně úřadů práce. 

Moravskoslezský Pakt a Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje vznikly v souladu s principy 

doporučenými OECD a s využitím zkušeností úspěšných partnerství a paktů v zemích Evropské unie. 

Pakty tak doplňují současný systém služeb zaměstnanosti zajišťovaný ze zákona úřady práce o dosud 

scházející permanentní spolupráci s partnery. Zejména v oblasti predikování poptávky po lidských 

zdrojích ze strany zaměstnavatelů a zohlednění těchto potřeb ve vzdělávacím systémů (včetně 

celoživotního vzdělávání). Síť TPZ v krajích ČR není vůči systému úřadů práce ve vztahu 

konkurenčním, ale doplňujícím a rozšiřujícím jejich služby zejména v oblasti prevence 

nezaměstnanosti (s vazbou na systém počátečního vzdělávání a prvního vstupu na trh práce) a 

posilování konkurenceschopnosti (s vazbou na celoživotní vzdělávání a přípravu kompetentních 

zaměstnanců pro ekonomický rozvoj krajů).  

 

Zmocněnec doporučuje: 

 stanovit jednotný rámec pro zakládání a pravidla fungování paktů zaměstnanosti v krajích ČR, a 

tím umožnit jejich institucionální ukotvení ve veřejné politice na podporu zaměstnanosti, 

konkurenceschopnosti a sociální inkluze.  

 spolufinancovat aktivity paktů zaměstnanosti, včetně analýz a prognóz nabídky a poptávky po 

zaměstnancích (observatoří trhů práce), z veřejných zdrojů, v následujících letech především 

z fondů EU. 

 

9. Podpora technického vzdělávání, výzkumu a inovací 
 

Zmocněnec navrhuje: 

 zajistit koordinovanou, systémovou a efektivní podporu výzkumu, vývoje a inovací 

 prostřednictvím podpory VaVaI zlepšit konkurenceschopnost a exportní výkonnost místních 

malých a středních firem 

 urychlit změny vzdělávacího systému podle potřeb trhu práce, zavést duální vzdělávání 

 změnit systém financování soukromých SŠ 

 zavést povinnou maturitu z matematiky 

 zajistit smysluplné efektivní rekvalifikace v dostatečném rozsahu podle potřeb regionů a trhu 

práce 
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10.Efektivní čerpání všech dostupných fondů, s důrazem na 

zvýhodnění postižených regionů (MSK, ÚK, KK) 
Zmocněnec žádá: 

 soustředit prostředky z fondů EU i národních zdrojů na řešení problémů strukturálně postižených 

regionů - zejména v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, rozvoje MSP, podpory investic a 

spolupráce podniků se školami a výzkumnými institucemi 

 

 

11.Modernizace dopravní infrastruktury 
Zmocněnec žádá: 

 zkvalitnit vnitřní i vnější dopravní propojení krajů včetně napojení na Transevropské sítě (TEN-T) 

 dokončit a zkapacitnit klíčové komunikace v MSK, ÚK a KK 

 

12.Působnost a zázemí vládního zmocněnce  
Zmocněnec navrhuje: 

 Na základě opakovaných žádostí Karlovarského kraje zvážit oficiální rozšíření působnosti 
zmocněnce o část Karlovarského kraje – Sokolovsko. 
 

Zmocněnec doporučuje: 

 Zajistit stabilní roční rozpočet pro kancelář zmocněnce ve výši 7 mil. Kč ročně. 
 
Zdůvodnění: 

o Bez adekvátního personálního a technického zajištění nemůže být naplněno poslání 
zmocněnce a vyznění neúspěchu bude vnímáno jako další z neuskutečněných příslibů vlády  
o pomoc znevýhodněným krajům.  

o Není nijak formálně zajištěna agenda Karlovarského kraje - Sokolovsko 
o Kanceláře nedisponují žádnými prostředky na realizaci jednání, kulatých stolů, seminářů, 

konferencí, komunikačních nástrojů, tiskovin, atd. 
o Nejsou systémově zajištěny prostředky na analytické práce, posudky a jiné externí práce 
o Minulý zmocněnec vlády, který zajišťoval agendu Ústecké a Karlovarské kraje měl k dispozici 

rozpočet 5,5 mil CZK (podklady k dispozici na MMR). Vezmeme-li v potaz, že území ÚK a KK je 
stejně velké jako MSK, a odvodíme náklady od rozpočtu minulého zmocněnce, měl by 
současný zmocněnec spravující tři kraje disponovat rozpočtem 11 mil CZK, a to není 
zohledněna v tomto případě nutnost dopravy mezi třemi vzdálenými kraji. Požadavek na  
7 mil CZK je tedy minimalistický, opodstatněný a představuje značnou úsporu. 

o Zastupování tří krajů jedním zmocněncem je navíc efektivní z hlediska úspory prostředků  
i z hlediska společných jednání všech tří krajů, které mají řadu společných témat (usnesení 
vlády 732, Pakty zaměstnanosti, rekultivační  a sanační projekty, malý výskyt MSP, 
nezaměstnanost, sociální problémy, hrozba propouštění z důvodu útlumu těžby a potřeba 
nových investic a rozvoje nových průmyslových odvětví ….) 

o Pro ÚK a KK je nutné v době nepřítomnosti zmocněnce zajistit stálé zastoupení, z důvodu 
zachování rovnováhy mezi všemi dotčenými kraji – zástupce je levnější než druhý zmocněnec. 
Bylo provizorně vyřešeno formálním pověřením, ale není vyřešeno dlouhodobé financování 
adekvátního týmu zmocněnce v obou krajích. 

o Další úsporu nákladů představují příkazní smlouvy, na jejichž základě pracuje část týmu – 
úspora na výdajích za odvody, cestovné, atd.  
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6. ZÁVĚR 
 

Vládní zmocněnec se v průběhu roku věnoval především klíčovým otázkám udržení a vytváření 

pracovních míst v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. S tím však souvisí celá řada témat a dalších 

problémů. Zpráva ukazuje, že rozsah činností zmocněnce je značný a odborně, časově i fyzicky 

náročný. Problematika Moravskoslezského a Ústeckého kraje je složitá a vyžaduje komplexní, 

systémový a koncepční přístup, případně také využití zahraničních zkušeností. 

Přestože zmocněnec nemá žádné přímé nástroje ani žádné finanční prostředky, daří se mu 

v součinnosti s regionálními partnery a jednotlivými ministerstvy plnit roli facilitátora, koordinátora a 

také mediátora v různých konfliktních situacích. 

Je však zřejmé, že Moravskoslezský a Ústecký kraj mají dlouhodobé problémy, které vlastními silami a 

zdroji nemohou vyřešit. Potřebují pomoc státu v mnohem větší míře než ostatní regiony. 

Pomoc státu těmto dvěma krajům by měla směřovat zejména do těchto oblastí: 

o Tvorba a udržení pracovních míst podporou rozvoje podnikání 

o Využívání výzkumu, vývoje a inovací pro zvýšení konkurenceschopnosti výrobků a služeb 

o Restrukturalizace školství, podpora technického vzdělávání 

o Dobudování regionální infrastruktury – dopravní napojení, průmyslové zóny … 

Jako zásadní se jeví zajistit pro MSK a ÚK finanční prostředky. Jednak ty, které už byly přislíbeny 

vládními usneseními dříve (např. program revitalizace z r. 2002 aj.), a zároveň zajistit zvýhodnění 

v nových operačních programech, ale i národních zdrojích. 

Zmocněnec na základě stanovisek krajských tripartit navrhuje především provedení analýzy dopadů 

dalšího útlumu tradičních průmyslových odvětví v MSK a ÚK a následné zpracování koncepce rozvoje 

Ústeckého kraje a Moravskoslezského kraje, která by řešila dokončení restrukturalizace regionů.   

Pro zabezpečení dalšího efektivního fungování institutu vládního zmocněnce je nutné posílit 

personální a finanční zajištění. 

 

 

7. PŘÍLOHY 
1. Hlavní závěry Kulatého stolu MSK a ÚK 

2. Schéma: Systémové vazby tripartity MSK 

3. Kulatý stůl: investice a rozvoj Ústeckého kraje 

4. Strategie rozvoje MSK 

 

  



 

 

 

 

Hlavní závěry Kulatého stolu MSK a ÚK - 7. 10. 2014, Ostrava 

 Tvorba a udržení pracovních míst podporou rozvoje podnikání 

- Zabezpečit systém predikování trhu práce a jeho využívání v součinnosti s regionálními partnery 

- Zlepšit koordinaci regionálních a celostátních aktivit zaměřených na růst zaměstnanosti 

- Podpořit zakládání nových podnikatelských subjektů formou: dotací, bezúročných půjček, bezplatného školení, 

bezplatného poradenství na všech úřadech a institucích, snížení nájmů v provozovnách, využití podnikatelských 

inkubátorů 

- Získat do kraje další investory, klást důraz na činnosti s vysokou přidanou hodnotou 

- Zajistit smysluplné efektivní rekvalifikace v dostatečném rozsahu podle potřeb regionů 

 Využívání výzkumu, vývoje a inovací pro zvýšení konkurenceschopnosti výrobků a služeb 

- Zajistit koordinovanou, systémovou a efektivní podporu výzkumu, vývoje a inovací 

- Prostřednictvím podpory VaVaI zlepšit konkurenceschopnost a exportní výkonnost místních malých a středních 

firem 

 Restrukturalizace školství, podpora technického vzdělávání 

- Urychlit změny vzdělávacího systému podle potřeb trhu práce, zavést duální vzdělávání 

- Změnit systém financování soukromých SŠ 

- Zavést povinnou maturitu z matematiky 

 

 Efektivní čerpání všech dostupných fondů, s důrazem na zvýhodnění postižených regionů 

(Moravskoslezský a Ústecký kraj a část Karlovarského kraje) 

- Soustředit prostředky z fondů EU i národních zdrojů na řešení problémů strukturálně postižených regionů - 

zejména v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, rozvoje MSP, podpory investic a spolupráce podniků se školami a 

výzkumnými institucemi (územní dimenze) 

 Dobudování regionální infrastruktury – dopravní napojení, průmyslové zóny … 

- Podpořit využití brownfieldů (výkup, sanace, nabídka) 

- Zkvalitnit vnitřní i vnější dopravní propojení krajů včetně napojení na Transevropské sítě (TEN-T) 

- Zjednodušit administrativu při realizaci podnikatelského záměru  

- Snížit poplatky za vyjímání pozemků pro průmyslovou výstavbu ze zemědělského půdního fondu v hospodářsky 

znevýhodněných regionech 

 

Účastníci historicky prvního Kulatého stolu MSK a ÚK, který inicioval vládní zmocněnec Jiří Cienciala, definovali 

hlavní podmínky pro rozvoj těchto krajů. Zavázali se k vzájemné součinnosti při jejich naplňování v rámci svých 

kompetencí a žádají příslušné orgány státní správy o zajištění kroků nezbytných k dosažení udržitelného 

ekonomického rozvoje MSK a ÚK. V kontextu celkového rozvoje obou krajů, řešení jejich hospodářského 

znevýhodnění a složité sociální a environmentální situace, navrhují zástupci krajů zpracování státní koncepce, 

která by řešila dokončení restrukturalizace obou regionů. Východiskem pro její přípravu musí být analýza 

socioekonomických dopadů probíhajícího útlumu tradičních průmyslových odvětví. Koncepce by měla definovat 

soubor systémových a finančních opatření a vymezit úkoly regionálních samospráv a státních orgánů. 



 

 

Systémové vazby tripartity MSK 
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KULATÝ STŮL: INVESTICE A ROZVOJ ÚSTECKÉHO KRAJE        16. září 2014, Ústí nad Labem  

Podmínky umísťování investic a rozvoje podnikání v Ústeckém kraji: 
 Zajištění kvalifikované pracovní síly 

 Zlepšení image regionu a řešení specifických problémů regionu 

 Zkvalitnění dopravní infrastruktury  

 Legislativní opatření a snížení administrativní zátěže 

 
 

Úloha jednotlivých aktérů:       Vzájemná komunikace a spolupráce mezi všemi aktéry jako základní podmínka 
 

 
zmocněnec vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj  

      doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. 
 

 

 

Zajištění kvalifikované pracovní síly Zlepšení image regionu a řešení specifických problémů Zkvalitnění dopravní 

infrastruktury 

Legislativní opatření a snížení administrativní zátěže 

Krajská samospráva  Motivovat studenty ke studiu přírodovědných a 
technických oborů a podporovat motivaci komunikací 
směrem k rodičům 

 Posílit výuku cizích jazyků na středních školách a 
odborných učilištích 

 Zlepšit vzájemnou spolupráci s vysokými školami a 
výzkumnými institucemi v regionu 

 Posílit vzájemnou spolupráci škol a firem 

 Eliminovat odchod kvalifikované pracovní síly mimo 
region  

 Podporovat změnu image regionu (ve všech oblastech včetně 
propagace regionu, kulturního vyžití, sportu, služeb, ale také konceptu 
CSR) 

 Zlepšit práci s veřejným míněním (výhody investic pro kraj a jeho 
občany a argumentace proti vybraným neziskovým organizacím 
omezujícím rychlost a realizaci výstavby stavebních projektů bez 
závažných a věcně podložených důvodů) 

 Lákat i menší investory mimo oblast působení CI 
 Řešit problematiku brownfieldů (výkup, sanace, nabídka) 
 Zlepšit kvalitu života v regionu 

 Zkvalitnit napojení 
průmyslových zón - Silnice II 
a III. třídy 

 Zřídit odbor podpory průmyslu, podnikání, výzkumu a vývoje (iniciovali společně 
regionální partneři KHK, HSR-ÚK, SP ČR, UJEP) 

Obecní samospráva  Motivovat děti a žáky ke studiu přírodovědných a 
technických oborů (v roli zřizovatelů základních a 
mateřských škol a center volného času). Komunikaci 
cílit také na rodiče. 

 Posílit výuku cizích jazyků na základních školách 
(ideálně zavedení povinné výuky AJ od 1. třídy) 

 Přispívat ke změně image regionu 

 Lákat i menší investory mimo oblast působení CI 
 Řešit problematiku brownfieldů (výkup, sanace, nabídka) 

 Zlepšit kvalitu života v regionu 

 Zkvalitnit dopravní 
obslužnost průmyslových 
zón 

 

 

Podniky, 

zaměstnavatelské 

svazy, klastry 

 Spolupracovat se školami a jejich zřizovateli 
Podporovat celoživotní vzdělávání zaměstnanců 

 Eliminovat odchod kvalifikované pracovní síly mimo 
region (nástroj – stipendijní programy, absolventská 
místa, granty) 

 Přispět k řešení nesouladu mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce 
komunikací s ÚP a regionálními partnery (Pakt zaměstnanosti ÚK) 
poskytováním dat pro analýzy a prognózy trhu práce 

 Podporovat tvorbu pracovních míst pro skupiny osob ohrožených na 
trhu práce 

 Posílit své společensky odpovědné chování vůči regionu a přispět 
k řešení jeho specifických problémů a změně jeho image – Posílit 
spolupráci s veřejným sektorem (obecní a krajské samosprávy, školy, 
regionální partneři) 

  

Vysoké školy (UJEP)  Posílit přírodovědné a technické studijní obory 

 Posílit spolupráci s firmami v oblasti výzkumu a vývoje 

 Změnit image a pověst školy   

Státní správa  Urychlit změny vzdělávacího systému s důrazem na 
jeho soulad s potřebami trhu práce 

 Zavézt model tzv. duálního vzdělávání 
 Posílit systém celoživotního vzdělávání s využitím 

stávajících vzdělávacích kapacit odborných učilišť, 
středních a vysokých škol. V případě dlouhodobě 
nezaměstnaných podporovat hloubkové profesní 
rekvalifikace s využitím těchto kapacit. 

 Soustředit prostředky z fondů EU na řešení problémů strukturálně 
postižených regionů zejména v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, 
rozvoje MSP a spolupráce podniků se školami a výzkumnými 
institucemi k vytvoření prostředí pro rozvoj investic a posílení 
konkurenceschopnosti těchto regionů. 

 Řešit problematiku brownfieldů (výkup, sanace, nabídka) 

 Stát povede projekt podpory zaměstnanosti v projektech pro 
revitalizaci brownfieldů  
 

 Dokončit a  zkapacitnit 
komunikace: D8, R7, I/13, 
I/27 

 Integrovat všechny povolovací procesy (územní řízení, stavební řízení a EIA) do jednoho 
povolení  

 Zkrácení územně analytických odhadů (IPPC) ze čtyř let na jeden rok v rámci novelizace 
stavebního zákona 

 Snížit poplatky za vyjímání pozemků pro průmyslovou výstavbu ze zemědělského půdního 
fondu (ZPF) - zejména v hospodářsky znevýhodněných regionech 

 Omezit účast občanských sdružení v řízení o integrovaném povolení na možnost podávat 
námitky vždy jen jednou a v jasném časovém úseku.  

 Povinnost identifikace účastníků řízení umožňujících uplatnění náhrad škod způsobených 
šikanózním chováním, včetně zavedení skládání záloh pro náhradu nákladů.  

 Zavézt speciální (centrální) stavební úřady pro strategické stavby (dopravní infrastruktura, 
strategické průmyslové zóny aj.) 

 Zajistit zdroje pro výkup půdy ze ZPF u brownfields 
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STRATEGIE ROZVOJE MSK 
 

Zpracovala kancelář vládního zmocněnce v Ostravě, červenec 2014 
 

Vize: Moravskoslezský kraj - konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí 

Strategický cíl: Dosáhnout v MSK v roce 2020 průměru zemí EU v HDP/obyvatele 

 

Základní údaje o MS kraji: 

 Počet obyvatel 1 220 685   

 Hrubá mzda 22 524 Kč   

 Podíl nezaměstnaných 9,84 % 
 
Hrubý domácí produkt na obyvatele (v roce 2007) 

Zdroj: ČSÚ    

Kraj tis. Kč. 

Karlovarský kraj   240,9 

Olomoucký 257,1 

Ústecký 275,8 

Liberecký 279,8 

Zlínský 283,4 

Moravskoslezský 286,6 

Vysočina 287,8 

Pardubický 290,7 

Královéhradecký 291,5 

Jihočeský 300,2 

Jihomoravský 318,9 

Plzeňský 322,2 

Středočeský 322,4 

Hl.m. Praha          709,1 

Průměr ČR 319,0 

 
 
Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele (v roce 2007) 
Zdroj: ČSÚ    

Kraj tis. Kč. 

Karlovarský 145,8 

Ústecký 146,6 

Moravskoslezský 149,7 

Liberecký 154,0 

Olomoucký 155,0 

Pardubický 156,3 

Vysočina 157,9 

Zlínský 159,5 

Královehradecký 159,9 

Jihočeský 160,0 

Jihomoravský 161,1 

Plzeňský 165,9 

Středočeský 175,5 

Hl.m. Praha 225,8 

Průměr ČR 162,6 

 
 
 

Porovnání krajských hodnot 

HDP na obyvatele v PPS s průměrem EU 27 v letech 1995, 2000, 2007
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HLAVNÍ BARIÉRY ROZVOJE KRAJE  
 

 EKONOMICKÁ VÝKONNOST A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ  
 
Ekonomická úroveň Moravskoslezského kraje zaostává za průměrem ČR v důsledku nízké míry 
ekonomické participace obyvatel.  
 

 KONKURENCESCHOPNOST OBOROVÉ SPECIALIZACE  
 
Vysoká závislost ekonomické výkonnosti kraje na aktivitách realizovatelných levněji v jiných 
ekonomikách.  
 

 CHARAKTERISTIKA INOVACÍ VE FIRMÁCH  
 
V MSK je nízký podíl inovujících firem, jejichž konkurenční výhoda je založená na zvyšování přidané 
hodnoty pro zákazníky prostřednictvím intenzivního využívání nových znalostí. 
 

 POTENCIÁL REGIONÁLNÍHO INOVAČNÍHO SYSTÉMU  
 
Moravskoslezský kraj nevytváří vnitřní znalostně náročné aktivity, ani není schopen přilákat znalostně 
náročné investice odjinud.  
 

 POTENCIÁL OSTRAVSKÉ AGLOMERACE  
 
Ostravsko není řídícím hospodářským centrem nadregionálního významu. 
  

 POPULACE A JEJÍ POHYB  
 
Stávající trendy pohybu obyvatel ohrožují konkurenceschopnost a výkonnost Moravskoslezského 
kraje.  
 

 VYUŽITÍ EXISTUJÍCÍCH LIDSKÝCH ZDROJŮ NA TRHU PRÁCE  
 
Nízká míra zapojení lidských zdrojů do ekonomických aktivit vede k nevyužívání existujícího 
potenciálu Moravskoslezského kraje a k následné nízké životní úrovni v tomto kraji.  
 

 VZDĚLANOST JAKO JEDEN Z FAKTORŮ KVALITY LIDSKÝCH ZDROJŮ  
 
Nízká úroveň vzdělanosti lidských zdrojů Moravskoslezského kraje výrazně omezuje schopnost 
přilákání znalostně náročných investic a rozvoj oborů s vysokou přidanou hodnotou. 
 

 KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
 
Nepříznivý stav životního prostředí negativně ovlivňuje jak zdravotní stav obyvatelstva, tak i 
atraktivitu regionu pro bydlení, návštěvu i podnikání.  
 

 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  
 
Hustota silnic dálničního typu a v některých případech i komunikací nižšího řádu je vzhledem k vysoké 
intenzitě dopravy nedostatečná a neodpovídá ani tomu, že v kraji se nachází vyšší počet velkých sídel, 
která nejsou odpovídajícím způsobem vzájemně propojena. 
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Strategie rozvoje MS kraje – priority 
 
 
Doprava 

a) Dobudování páteřní silniční a železniční sítě v MS kraji. Prioritou je realizace 

rozpracovaných a připravovaných staveb s urychleným řešením kapacitního napojení 

na Slovensko.  

Priority v silničních stavbách: 
1. úsek I/11/E75 Třanovice-Třinec-Bystřice - Via Adriatica/Baltica 
2. úsek I/11 a I/57 Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice 
3. úsek R49/R6 Zlín-Vizovice-Střelná-SK hranice-Púchov - Via Czecho-Slovakia 
 
Priority v železniční dopravě: 
- úsek Český Těšín-Dětmarovice – modernizace na rychlost 160km/hod. 
 
Priority ve vodní dopravě 
Realizace vodní cesty „Dunaj-Váh-Morava-Odra” na trase Komárno-Piešťany-Veselí 
nad Moravou-Přerov-Ostrava-Bohumín-Kedzierzyn-Koźle. 
 

b) Aktivizace rozvoje Letiště Ostrava, a.s. v Mošnově pro jeho maximální využití ke 

zlepšování podnikatelského prostředí v kraji.  

c) Koordinace dopravní politiky, integrace dopravní infrastruktury a logistických 

systémů  s využitím inteligentných dopravných systémů. 

d) Vytvoření expertní skupiny pro dopravní infrastrukturu v rámci „Tritie” – evropské 

seskupení územní spolupráce Žilinského kraje, Moravskoslezskeho kraje, Opolského 

vojvodstva a Sliezskeho vojvodstva  

Suroviny a energetika 

a) Zpracování „Surovinové využitelnosti nerostných zásob v Moravskoslezském kraji“. Je 

nezbytné zabývat se dopady dotěžení ložiska černého uhlí nejen do energetiky a 

průmyslu, ale i do sociální oblasti. 

 

b) Vytvořit dostatečné kapacity v rozvodných systémech umožňující rozvoj stávajících 

podnikatelských aktivit a současně příchod nových investorů. 

 

c) Využít potenciál v oblasti teplárenství a elektroenergetiky. V dlouhodobém horizontu 

je žádoucí zvážit například výstavbu společné jaderné elektrárny (s Polskem a 

Slovenskem), která by řešila mnoho současných i budoucích problémů jak v oblasti 

surovin, v oblasti teplárenství, stability elektroenergetiky aj. 

 

d) Intenzivní výměna dobrých i špatných zkušeností mezi jednotlivými kraji TRITIE, při 

volbě optimálního surovinového a energetického mixu, který by měl odrážet národní 

možnosti a potřeby. 
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Životní prostředí a staré ekologické zátěže 

a) Zlepšení kvality ovzduší v MSK pomocí dalších projektů a zapojení přeshraničních 

oblastí v Polsku, případně využít euroregion Tritia. 

b) Základem ke zlepšení ovzduší je projektově řízený proces, pojatý koncepčně v celé 

šíři problému. Systémové řešení musí efektivně a koncepčně vycházet z ekologizace 

jednotlivých zdrojů znečištění, při maximálně efektivním vynakládání finančních 

prostředků, s cílem zvýšení konkurenceschopnosti. 

c) Nezbytné je řešení lokálních topenišť. Řešení má 2 aspekty. Za prvé je nutné 

pokračovat ve výměně kotlů. Z druhé je vhodné vypracovat speciální dotační 

program pro soc. slabé občany. 

d) Vypracování žádostí o dotace je poměrně složité a zejména pro občany a malé 

podniky a živnostníky by měl být vypracován systém pomoci zpracování těchto 

žádostí. 

e) Využít investic do zlepšení kvality ovzduší pro tvorbu pracovních míst, např. stanovit 

vznik pracovních míst jako podmínku. 

f) Zamezení snižování konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru v důsledku snahy 

EU ovlivnit klima na Zemi. 

g) Odstraňování starých ekologických zátěží, jak v rámci tzv. ekologických dodatků 

privatizačních smluv, tak s využitím revitalizačních projektů souvisejících 

s odstraněním následků útlumu těžební a hutní činnosti. 

h) Vytvořit moderní environmentálně i ekonomicky efektivní systém nakládání 

s komunálními odpady s cílem maximálního materiálového i energetického využívání.  

Vzdělávání, věda, výzkum a inovace 

a) Propagace technického vzdělání na všech stupních s cílem vyrovnat rozdíly mezi 

poptávkou a nabídkou na trhu práce. 

b) Podpora technického vzdělávání na středních a vysokých školách a propojování 

s podnikatelskou praxí, podpora odborného profesního (učňovského) vzdělávání – 

viz. cesta Vítkovic a Třineckých železáren. 

c) Podpora výuky cizích jazyků především na základních a středních školách, na 

vysokých školách zaměření na odbornou a profesní specifiku.  

d) Podpora talentovaných studentů technických vysokých škol – např. systém státních a 

podnikových stipendií 

e) Podpora vědeckovýzkumné základny kraje s konkrétními výstupy v inovacích a 

v konkurenceschopnosti (IT 4 Inovation, Vědeckotechnologický park VŠB, VÚHŽ, 

Visteon, Materiálový a metalurgický výzkum (Třinecké železárny)) 
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f) Podpora zapojení podnikatelského sektoru Moravskoslezského kraje do celostátních 

dotačních příležitostí v oblasti VaVaI – aplikace územního principu, OP PIK 

g) Společně s TA ČR a HK ČR zřídit v Moravskoslezském kraji základní poradenskou 

jednotku zaměřenou na malé a střední podniky. 

h) Využít Konsorcium Progres 3 (seskupení vysokých škol euroregionu Tritia) k vytvoření 

inovačních sítí vstupujících do výzkumného evropského prostoru. 

Podnikání 

a) Podpora živnostenského sektoru a malých a středních podniků. Vytváření dobrých 

podmínek pro rozvoj podnikání s cílem zlepšování ekonomické a sociální situace 

v kraji. Pokračování úspěšných dotačních programů na vytváření pracovních míst. 

b) Odstraňování byrokratických překážek pro zahájení a rozvoji podnikání. 

c) Vytváření podmínek pro investiční rozvoj stávajících podnikatelských subjektů i pro 

příchod nových perspektivních zahraničních investorů. Vytvoření nadstandardních 

investičních pobídek pro Moravskoslezský kraj. Zintenzivnění spolupráce s ag. 

CzechInvest 

d) Podpora vzniku nových průmyslových zón v oblastech postižených vysokou 

nezaměstnaností (Karvinsko, Bruntálsko, Ostravsko) 

e) Vyhodnocování podnikatelských bariér a problémů na základě komunikace 

s významnými investory již působícími na území MSK. 

f) Prosazovat využívání krajského potenciálu surovinových, výrobních, výrobkových a 

obchodních řetězců. 

g) Monitorovat a vyhledávat ohrožené podnikatelské subjekty a ohrožená pracovní 

místa a hledat možnosti jejich eliminace případně substituce. 

h) Podpora exportu moravskoslezských firem (EGAP, ČEB), vytváření společných 

proexportních aktivit ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. 

i) Podpora revitalizace a využití brownfieldů (MS kraj = region s největším počtem 

brownfieldů v ČR) 

j) Podpora rozvoje venkova, příhraničních oblastí a cestovního ruchu jako dalších 

zdrojů nových pracovních míst.  

Zaměstnanost 

a) Podpora udržení stávajících a vzniku nových pracovních příležitostí.  

b) Zlepšení spolupráce mezi zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi a úřady práce.  

a) Rozvoj Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. 
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b) Prosazení změn v Aktivní politice zaměstnanosti směrem k  tvorbě pracovních míst 

Služby a sociální programy 

a) Podpora potřebných služeb s jejich navázáním na snižování nezaměstnanosti a 

vhodné sociální programy. Zamezení sociálnímu vyloučení a chudobě.  

b) Podporovat zaměstnávání tělesně postižených osob především formou chráněných 

dílen. 

Přeshraniční spolupráce a TRITIA 

a) Posílení všestranné přeshraniční spolupráce v euroregionu TRITIA a zvýšení jeho 

celkového vlivu v rámci Evropské unie. 

b) Využít politického uskupení TRTIA pro rozvoj podnikání v daném prostoru. 

Dotační prostředky EU 

a) Směrování dotačních prostředků Evropské unie po roce 2013 na výše uvedené cíle 

zejména v oblasti: podnikání, živ.prostředí, věda, výzkum, inovace, vzdělávání.  

b) Speciální podmínky, programy a výzvy pro Moravskoslezský a Ústecký kraj jako 

strukturálně postižené regiony. 

c) Zlepšení koordinace a celkové efektivnosti jejich využití.  

Život v Moravskoslezském kraji 

c) Zamezení odlivu zejména mladých a schopných lidí z MSK 

d) Podpora sportu, kultury a rekreace 

e) Prevence kriminality 
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