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Úvod 
 

Předložená Zpráva o realizaci opatření Akčního plánu (dále jen Zpráva o realizaci) se vztahuje 

k 1. Souhrnnému akčnímu plánu hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého 

aKarlovarského kraje (dále jen „1. Akční plán“), který byl schválen vládou ČR na základě usnesení č. 503 

ze dne 10. 7. 2017. V souladu se schválenými implementačními zásadami byla zpracována Úřadem 

zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského, Ústeckého 

a Karlovarského kraje (dále jen Úřad zmocněnce vlády). 

1. Akční plán 2017 – 2018 je prvním realizačním dokumentem procesu hospodářské restrukturalizace 

(dále jen program RE:START), který byl vládou ČR zahájen v roce 2015. 

Díky  programu RE:START mají vláda a regiony společný nástroj, který umožňuje identifikovat potřeby 

dotčených regionů a předkládat návrh na jejich řešení v uceleném souboru. 

Tento model je inspirován praxí ze zahraničí a v rámci porovnání s jinými státy se potvrzuje vhodnost 

jeho nastavení. Navíc se Česká republika stává jediným z nových členských států, který přijal vládní 

strategii restrukturalizace. 

Zpráva o realizaci hodnotí období od července 2017 do února 2018. Vzhledem ke krátkému časovému 

úseku, který uplynul od schválení 1. Akčního plánu, není možné hodnotit faktické dopady v území 

strukturálně postižených krajů. Zpráva o realizaci se proto zaměřuje na aktuální stav rozpracovanosti 

schválených opatření, dále na nastavení implementačních mechanismů a vyplývající doporučení. 

Pojmosloví popisující fáze realizace jednotlivých opatření v předkládaném dokumentu se řídí 

metodickým textem, který je doložen v příloze č. 3. 
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Manažerské shrnutí  
Program RE:START neboli proces restrukturalizace výše uvedených regionů je vymezena 7 tematickými 

pilíři: 

 Podnikání a inovace,  

 Přímé investice,  

 Výzkum a vývoj,  

 Lidské zdroje,  

 Sociální stabilizace,  

 Životní prostředí,  

 Infrastruktura a veřejná správa 

V rámci těchto pilířů je na základě 1. Akčního plánu realizováno 65 opatření. K datu předložení Zprávy 

o realizaci se podařilo posunout 5 opatření do fáze finalizace a 22 opatření do fáze rozpracování. 

Zbývajících 37 opatření je ve fázi přípravy a 1 opatření (Komplex opatření k výstavbě a modernizaci 

významných dopravních úseků silnic II. a III. třídy) bylo vyřazeno ze sledování z důvodu absence 

finančních zdrojů nezbytných k jeho realizaci. Toto opatření proto bylo opětovně zařazeno do 

Aktualizace akčního plánu na rok 2018 – 2019.  

Alokace zahájených pěti opatření je v objemu téměř 6 miliard Kč. Další dvě opatření s alokací v objemu 

4,4 mld. sice nejsou uvedena v dokumentu, ale byla přijata vládou jako součást procesu RE:START. 

Jednotlivé úkoly uložené vládou k naplnění Akčního plánu realizují věcně příslušné resorty. Úřad 

zmocněnce vlády plní zejména koordinační a podpůrnou roli. Na realizaci se pak podílí subjekty z území 

strukturálně postižených krajů, skrze jejichž konkrétní projekty dochází k naplňování příslušných 

opatření. 

Jedná se o zajištění dvousměrného přístupu umožňujícího pro všechny zúčastněné znalost zpětné 

vazby od „druhé“ strany. Přístup „Top-Down/Bottom Up“ tvoří základní kámen úspěšnosti procesu 

restrukturalizace. 

Následující tabulka prezentuje stav finančních zdrojů na realizaci opatření. 
Tabulka 1 – Přehled finančních zdrojů související s realizací opatření 

  Prostředky v letech v mil. Kč 

  2017 2018 2019+1 Celkem 

Plánované v Akčním plánu 6 090 11 680 25 567 43 337 

Disponibilní 5 716 10 097 4 6702 20 483 

Zbývá zajistit/  374 1 583 20 897 22 854 

 

                                                           
1 Ve sloupci 2019+ je uveden odhad, v naplňování opatření budou hodnoty upřesněny na základě následných 
analýz, které následně budou předmětem dalších aktualizací akčních plánů. Jedná se o období 2019-2030. 
2 Výhled již rozpracovaných opatření, se kterými je již počítáno při přípravě rozpočtů v resortech. Nezahrnuje 
opatření ve fázi přípravy. 
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Prvních pět opatření ve fázi realizace:  

 B.2.1 Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů 

- gesce Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO), celková alokace 2 mld. Kč, 1. výzva 

2017 ve výši 100 mil. Kč; realizace prvního projektu se připravuje podle harmonogramu, 

pro další výzvu se připravují další projekty.  

 C.1.3 Podpora bilaterární a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program 

EPSILON) 

- gesce Technologická agentura ČR (dále jen TAČR), celková alokace 300 mil. Kč (určená na 

zbývající veřejné soutěže programu EPSILON), 1. veřejná soutěž byla vyhlášena v únoru 

2018. (Samostatná alokace pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj je ve výši 70 

mil. Kč pro první dva roky řešení, tj. 2018 a 2019). Na základě realizovaného šetření mezi 

krajskými stakeholdery došlo k definování témat, které se staly součástí vyhlášené veřejné 

výzvy. Jedná se o tato témata: Životní prostředí, Autonomní doprava, Průmysl 4.0, 

Odpadové hospodářství, Rekulitvace, Nanomateriály, Využití strategických surovin, 

Chemie a biotechnologie, bezemisní dopravy, Balneologie. 

 C.2.5 Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním 

provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE 

- gesce Ministerstvo dopravy (dále jen MD), rozpočet Státního fondu dopravní 

infrastruktury (dále jen SFDI), nositelem je město Ústí nad Labem; připravuje se studie, 

která ukáže, jaké technologie jsou nezbytné pro testování vozidel v reálném provozu na 

území města a jeho okolí. Právě tyto aktivity již v současné době vytvářejí synergické efekty 

a vzbudily zájem o spolupráci na mezinárodní úrovni s výzkumnými organizacemi a další 

soukromí hráči se o kraj a jeho možnosti zajímají; 

 D.1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro 

VŠ ve strukturálně postižených regionech 

- gesce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, celková alokace 2,2 mld. Kč, 

vyhlášení výzev únor 2018; díky podpoře OP VVV vznikne celá řada nových studijních 

programů podle potřeb kraje, v některých případech též včetně infrastruktury pro výuku; 

podle průzkumu předběžného zájmu o danou výzvu se předpokládá realizace projektů ze 

strany ZČU, ČVUT, VŠCHT, UJEP, VŠB-TO a dalších. 

 F.1.5 Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle 

Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje 

- gesce Ministerstvo financí (dále jen MF) a MPO, státní rozpočet, alokace 3 mld. Kč, 

schválena usnesením vlády č. 625 ze září 2017; následným efektem realizace některých 

takto podpořených projektů je i možnost budoucího využití ploch, kdy příkladem může být 

např. již nyní projevený zájem o investici automobilky BMW.  

V dalším období od předložení této zprávy do poloviny roku 2018 lze očekávat následující postup 

realizace: 
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 vyhlášení 2. výzvy programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů v rámci opatření 

B.2.1, 

 vyhlášení specifických veřejných soutěží v programu ÉTA (Opatření C.2.1), a DELTA (Opatření 

C.1.1.) v gesci TA ČR, 

 zpracování analýzy potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj dotčených krajů (Opatření E.1.4) 

v gesci MPSV, 

 zadání zpracování analýz týkajících se využití potenciálu geotermální energie (Opatření C.2.4) 

a také přečerpávacích elektráren  (Opatření F.1.8) obě v gesci MPO, 

 průběžná realizace s dlouhodobými milníky plnění zejména u opatření v pilíři D a E. 

Jedná se o základní výčet aktivit s předpokládaným termínem realizace od března 2018 do června 2018. 

V průběhu tohoto období však ze strany Úřadu zmocněnce vlády proběhnou koordinační jednání 

k plnění i ostatních opatření, která jsou součástí Akčního plánu. 

K realizaci Akčního plánu lze souhrnně konstatovat následující: 

 Resorty realizují jednotlivá opatření, která připravily ve spolupráce s Úřadem zmocněnce 

vlády (viz příklady výše) v souladu s časovým harmonogramem. 

 Dochází k aktivaci subjektů v krajích. 

 Dochází k výměně informací o potřebách regionů  a jejich zohlednění v dotačních titulech. 

 Podstatná část finančních zdrojů na realizaci opatření v letech 2017 – 2018 a částečně i na 

období 2019+ je zajištěna. 

 První měsíce implementace 1. Akčního plánu prokázaly, že implementační struktury jsou 

nastaveny vhodně, což potvrzuje i srovnání se zahraničím. 

 Doposud se podařilo zajistit zdroje ve prospěch regionů v objemu cca 10,4 mld. Kč. Jejich 

čerpání v převážné většině začne v průběhu roku 2018. 

 Náklady na správu programu RE:START prostřednictvím Úřadu zmocněnce vlády v roce 2017 

činily cca 16 mil. Kč. 

 Mezi problémové oblasti patří delší časová prodleva či poskytnutí zpětné vazby od resortů i 

dotčených stakeholderů k nastavení harmonogramu či konkrétních kroků pro naplnění 

opatření. 

o Výše uvedené souvisí často s nízkou mírou sdílení informací mezi jednotlivými resorty 

a stakeholdery, ale také uvnitř jednotlivých organizací. Tento fakt se Úřad zmocněnce 

vlády  snaží minimalizovat iniciací jednání za účasti více stran, pořádáním informačních 

kampaní, a také v případě žádosti subjektů z regionu prezentací stavu implementace 

1. Akčního plánu. 

o Menší míra rozpracování některých opatření je ovlivněna také personálními změnami 

v povolebním období a potřebou seznámení nových vedoucích pracovníků s agendou 

programu RE:START. 
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 Dalším problémem je v některých případech nedostatečná připravenost konkrétních 

projektů v území kde, i přes ověřenou potřebnost, nejsou ze strany regionálních subjektů 

včas a v potřebné kvalitě zpracovány projekty, na jejichž základě lze čerpat alokované zdroje. 

To je částečně způsobeno tím, že program RE:START je novinkou a realizace některých 

opatření začala dříve, než se krajští hráči stačili připravit poté, kdy byl program v červnu 2017 

schválen.  

o Tento stav je možné řešit posílením aktivizační a konzultační role Úřadu zmocněnce 

vlády, včasným avizováním podmínek výzev, a u některých typů opatření také 

podporou zpracování studií a projektových dokumentací. 
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Podrobné vyhodnocení 1. Akčního plánu 
V této části Zprávy  o realizaci jsou podrobně vyhodnoceny stavy rozpracovanosti jednotlivých opatření 

i plnění jejich  dílčích částí. 

Rozpracovanost opatření po jednotlivých pilířích 

Následující tabulka prezentuje stav rozpracovanosti opatření dle jednotlivých pilířů. 

Tabulka 2 – Rozpracovanost opatření po jednotlivých pilířích. 

Pilíř Počet 
opatření 

AP v 
pilíři 

Fáze I- 
příprava 

Fáze II - 
rozpracovanost  

Fáze III - 
finalizace 

Bez 
aktivity 

A 5 3 2    

B 6 4 1 1  

C 9 2 5 2  

D 22 15 6 1   

E 7 5 2    

F 12 7 4 1  

G 4 1 2   1 

Celkem 65 37 22 5 1 

 

Fáze plnění opatření dle typu aktivity* 
Tabulka 3 - Stav opatření k aktuálnímu datu podle typu aktivity 

Stav opatření k datu 28. 2. 2018 

Typ aktivity Ve fázi 
přípravy 

Připraveno 
částečně k 

realizaci 

Připraveno 
k realizaci 

Realizace 
probíhá/realizuje 

se, úkol se plní 

Realizováno 
(úkol splněn), 

opatření 
dokončena 

(příjemci 
podpořeni, 

projekty běží) 

Analýzy, studie, návrhy projektů… 15 3 1 4 0 

Neinvestiční opatření, měkká, 
organizační 

31 1 2 3 0 

Programy státu, existující nebo 
připravované 

17 5 4 2 0 

Přímá podpora konkrétních investic 
(pokud je) 

0 0 0 2 0 

Navýšení alokace stávajícího programu 0 0 0 0 1 

Celkem 63 9 7 11 1 

* Pozn.: tabulka uvádí přehled aktivit, nikoliv opatření. Některá opatření mají více rozdílných aktivit.  

http://www.restartregionu.cz/


 
 
                                                                        
 
________________________________________________________________________________ 

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj 
 

 

 
www.restartregionu.cz  

9 / 77 

Výše uvedená tabulka uvádí přehled typů aktivit, které jsou potřeba pro naplnění jednotlivých 

opatření, a ukazuje, v jaké fázi rozpracovanosti jsou. Tyto údaje zahrnují stav dílčích aktivit u opatření, 

které jsou ve fázi přípravy až finalizace. Jednotlivé úkoly jsou dány vládním usnesením a mohou 

obsahovat více dílčích aktivit. 

 Analýzy, studie, návrhy projektů - zahrnují úkoly, kdy dílčím výstupem je zpracování těchto 

podkladů. Ve „fázi přípravy“ v tomto případě znamená, že se připravuje zadání analýzy či studie 

a aktivita je ve fázi definování základních parametrů. „Připraveno k částečné realizaci a 

realizaci“ znamená, že zadání dané aktivity je téměř u konce nebo již bylo dokončeno a hledá 

se zpracovatel. „V realizaci/probíhá“ znamená, že již došlo k zadání analýzy či studie. 

V současné době není žádná z analýz/studií zatím dokončena. 

 Teprve následně budou realizovány konkrétní kroky vedoucí k naplnění opatření, která mohou 

být charakteru neinvestičních – tedy například doplnění personálních kapacit, přijetí opatření 

plynoucích z výstupů analýzy. I zde „ve fázi přípravy“ probíhá podrobná příprava těchto 

opatření a ověřuje se aktuální stav řešené problematiky. „Připraveno k realizaci“ (i částečně) 

znamená, že došlo k definování konkrétních kroků a řeší se personální zajištění na jednotlivých 

resortech, ale také se může jednat  např. o nastavení spolupráce s Generálním ředitelstvím ÚP, 

krajskými či obecními samosprávami. V případě „realizace“ již jsou tyto kroky ukončeny a byly 

započaty práce na daném opatření s tím, že ještě není možné s ohledem na ranou fázi realizace 

daného opatření vyhodnotit přínosy dané aktivity. 

 Další aktivitou jsou Programy, a to jak národní tak i financované z ESIF – jedná se o využití jak 

stávajících, tak nově vytvořených programů na základě jednotlivých opatření. Pro oba případy 

se jedná o specifické výzvy určené výhradně pro strukturálně postižené regiony, nebo 

obsahující specifickou bonifikaci či alokaci v rámci výzvy pro celou ČR. Ve „fázi přípravy“ se 

jedná o průzkum absorpční kapacity za účelem ověření parametrů daného dotačního 

programu či výzvy. Probíhají jednání pracovních skupin. „Připraveno k realizaci“ – v této etapě 

je daná aktivita např. připravena k předložení na vládu ČR či k projednání na RVVI atp. Ve „fázi 

realizace“ již došlo k vyhlášení konkrétní výzvy a žádosti se do ní buď již podávají, nebo se 

vyhodnocuje již ukončené kolo pro jejich příjem. K aktuálnímu datu ještě nedošlo 

k vyhodnocení žádné z již vyhlášených výzev. 

 V přímé podpoře konkrétních investic jsou zahrnuta opatření směřující k projektové podpoře 

dálnic a silnic I. třídy a železniční infrastruktury na území dotčených krajů, které jsou aktuálně 

řešeny ze strany ŘSD a financovány v rámci rozpočtu SFDI. 

 Navýšení alokace stávajícího programu – zde se jedná o zrealizované opatření F. 1.5 a jeho 

části týkající se navýšení tzv. 15 ekomiliard o 3 mld. Kč. 

Plnění opatření dle piliřů v závislosti na stanoveném harmonogramu 

Níže uvedená tabulka posuzuje plnění jednotlivých opatření z pohledu souladu s odsouhlaseným 

harmonogramem. Z uvedených údajů je patrné, kolik opatření se plánovalo zahájit v kterém roce a 

kolik jich reálně zahájeno bylo. Rozdíl mezi hodnotami „plán/zahájeno“ znamená v případě kladné 
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změny, že některé z opatření v daném roce nebylo zahájeno. V případě záporného rozdílu došlo 

k zahájení opatření s předstihem oproti plánu. Poslední sloupec dává představu, kolik z opatření 

v daném pilíři má průběžnou realizaci i v letech 2019+. 

Tabulka 4 - Naplňování opatření dle harmonogramu  

  Opatření se začátkem 
2017  

Opatření se začátkem 
2018 

Opatření s realizací i v období 
2019+ 

Pilíře Plán Zahájeno Plán Zahájeno 2019+ 

A 1 1 4 1 5 

B 2 3 4 1 6 

C 5 5 4 4 7 

D 15 15 7 7 12 

E 4 4 3 3 6 

F 9 8 3 4 10 

G 4 3 0 0 3 

Celkem 40 39 25 20 49 

 

Plnění opatření dle pilířů s ohledem na schválenou alokaci finančních prostředků 

Níže uvedená tabulka zobrazuje plnění jednotlivých pilířů po finančí stránce: 

 Finační alokace za rok 2017 představují aktuální informace a zobrazují, jak se dařilo čerpat 

finanční prostředky při realizaci opatření či naplňovat jednotlivé aktivity v opatřeních 

v souhrnu za celé pilíře.  

 Rok 2018 představuje ve sloupci Realizace prostředky, které jsou již v rozpočtech vyčleněny, 

nebo se s nimi počítá při vyhlášení připravovaných specifických výzev v porovnání 

s plánovanou alokací daného pilíře pro daný rok. 

 Roky 2019+ - tato alokace představuje v případě dotačních programů předpokládanou či 

zbývající alokaci daného programu po celé období jeho realizace. U dalších opatření pak 

předpokládanou alokaci, která však bude v řadě případů zpřesněna v tomto roce realizací 

analýz a studií definujících přesné kroky a také varianty řešení vedoucí k naplnění opatření. 
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Tabulka 5 – Naplňování pilířů dle finančních prostředků 

  Alokace v pilíři 2017 v 
mil. Kč  

Alokace v pilíři 2018 v 
mil. Kč  

Alokace v pilíři 2019+ 
v mil. Kč  

Pilíře Plán V realizaci Plán V realizaci 2019+ 

A 3 0 743 0 2 947 

B 100 100 1 155 200 1 700 

C 22 0 65 172 3 900 

D 232 0 638 2 200 1 915 

E 15 0 1 036 0 600 

F 502 400 932 800 12 785 

G 5 216 5 216 7 110 6 625 1 150 

Celkem 6 090 5 716 11 680 9 997 25 567 

 

Přehled opatření ve fázi finalizace a rozpracování 

Schválená alokace Akčního plánu pro rok 2017 byla naplněna z cca 90 % (necelých 6 mld. Kč). Dále 

na základě jednání s resorty a získaných informací o přípravě specifických výzev či vyhlášení 

dotačních programů jsou z plánované alokace (cca 11 mld. Kč) pro rok 2018 již nyní v rozpočtech 

resortů a programů připraveny prostředky představující cca 86 % (necelých 10 mld. Kč) alokace pro 

rok 2018.  

Tabulka 6 – Přehled opatření s odsouhlasenou alokací, která jsou ve fázi finalizace a rozpracování 

  rozpočet v mil.Kč   
  

Opatření Rozpočtované  
prostředky  
2017 

Opatření 
kryté 
rozpočty 
resortů2018 

2019+ 
zbývá 
dočerpat z 
daných 
opatření 
na základě 
usnesení 

Celkové 
náklady 

na 
realizaci 
opatření 

B.2.1 Program na regeneraci a podnikatelské 
využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto 
programu 

100 200 1 700 2 000 

C.1.1 Program zaměřený na podporu bilaterární 
spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně 
podpory přeshraničních projektů (Program 
DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA) 

0 50 250 300 

C.1.3 Podpora bilaterární a multilaterální 
spolupráce v aplikovaném výzkumu (program 
EPSILON) 

0 70 230 300 

C.2.1 Program na podporu aplikovaného 
společenskovědního a humanitního výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA) 

0 50 190 240 
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C.2.5 Testování autonomních silničních vozidel v 
reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu 
města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE 

0 2 0 2 

D.1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve 
strukturálně postižených regionech 

0 2 200 0 2 200 

F.1.5 Akcelerace a urychlení čerpání alokace 
programu na řešení ekologických škod dle 
Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území 
Ústeckého a Karlovarského kraje 

400 800 1 800 3 000 

F.2.2 Vznik dotačního titulu zaměřeného na 
regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro 
další nepodnikatelské využití revitalizovaných 
ploch 

0 0 600 600 

G.1.1. Komplex opatření k dobudování 
významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. 
Třídy 

5 200 6 100 0 11 300 

G.1.3 Komplex opatření ke zkapacitnění a 
modernizaci železničních tratí 

16 525 0 541 

Celkem 5 716 9 9973 4 770 20 483 

Příloha IIIb schváleného AP 6 090 11 680     

Plnění AP v % 94 % 86 % 
  

Pro období 2019+ (pokud budou všechna navržená opatření realizována) bude potřeba v rozpočtech 

resortů či programů nárokovat (zajistit) prostředky ve výši 20,897 mld. Kč. Jedná se o opatření pro 

podporu podnikání, výzkumu a vývoje, přímých investic, životního prostředí či dopravní infrastruktury, 

a další. 

Podrobné informace k jednotlivým opatřením 

Na rozdíl od výše uvedených, svým charakterem kvantitativních informací napomáhajících 

k vyhodnocení implementace Akčního plánu,  je v příloze č. 1 uveden kvalitativní popis naplňování 

jednotlivých opatření. Ten obsahuje informace o  zapojení jak resortů, tak i regionálních partnerů, 

zvolené postupy a dojednané termíny.  Údaje v tomto přehledu  vycházejí ze zápisů z jednání, 

z informací od odborných konzultantů, a také samotných resortů, se kterými je nastavena průběžná 

komunikace.  

Synergie programu RE:START v regionech 

ÚZV se podařilo v návaznosti na program RE:START vyjednat spuštění:  

 Program Demolice budov sociálně vyloučených lokalitách.  

 Program na Revitalizaci Krušných hor. 

                                                           
3 V této částce jsou zahrnuty plánovaná finančí alokace v opatření F.1.5 i již finálně čerpané prostředky, které 
jsou již přiděleny k plánovaným výzvám. 
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Uvedené programy byly schváleny jako součást programu RE:START ještě před samotným vznikem 

Akčního plánu. 

Zájem o participaci na aktivitách ÚZV je oproti přípravě 1. Akčního plánu navýšen 2 – 3 násobně. 

Dokladem je nárůst jednání, nárůst podnětů z regionů, zvýšený zájem o informace či nárůst účasti na 

akcích pořádaných ÚZV k připravovaným výzvám či příprava jednotlivých opatření. 

Realizace a naplňování jednotlivých opatření ve schváleném Souhrnném akčním plánu s sebou 

přináší vyvolanou spoluúčast jednotlivých regionálních aktérů a realizátorů projektů. V rámci 

1. Akčního plánu se jedná o předpokládanou finanční spoluúčast ve výši cca 3 mld. Kč. 

Ze strany krajů a kraských samospráv dochází k realizaci i dalších aktivit, které přispívají k rozvoji 

regionu a doplňují komplexní aktivity programu RE:START.  

V rámci Moravskoslezského kraje se jedná např. o tyto aktivity: 

 Jedním z aktuálně řešených úkolů je zpracování studie s názvem Pohornická krajina, která má 

ambici navrhnout účelné využití území po hornické činnosti. Na zpracování studie vyčlenil 

Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu částku 10 mil. Kč.   

 V oblasti lidských zdrojů inicioval kraj vznik pracovní skupiny pro chytřejší školství a změnu 

legislativy. Do výzvy ITI Ostravsko podal Pakt zaměstnanosti Moravskoslezského kraje již 

konkrétní projekty, jejichž prostřednictvím začne poskytovat služby klientům v oblasti 

kariérového poradenství a tranzitních míst v sociálních podnicích.  

 K podpoře podnikání založil Moravskoslezský kraj Moravskoslezské inovační centrum (MSIC), 

které pomáhá malým a středním firmám a pod jehož hlavičkou se připravuje ke spuštění 

krajský pilotní projekt Podpory podnikání, jehož principy jsou se promítnou do realizací 

opatření v rámci prvního Akčního plánu tzv. PODREGu, do kterého budou uvolněny z krajského 

rozpočtu prostředky ve výši 5 mil. Kč. 

 Z krajského rozpočtu byl také vyhlášen program Podpora podnikání v Moravskoslezském 

kraji 2017 ve výši 3 mil. Kč, z něhož je polovina určena na projektové záměry pro podnikatelské 

subjekty a polovina na podporu start-up podniků. 

V rámci Ústeckého kraje se jedná např. o tyto aktivity: 

 Specifické restrukturalizační potřeby jsou mj. předmětem nově vzniklé Strategie rozvoje 

Ústeckého kraje do roku 2027. 

 ÚK patří mezi první kraje České republiky, ve kterých byl ustaven tzv. Pakt zaměstnanosti 

Ústeckého kraje, který se zaměřuje na tři základní strategické směry – ekonomický rozvoj, 

zaměstnanost a sociální inkluzi. Mezi úspěšně implementované projekty patří např. od roku 

2016 realizované projekty „Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém 

kraji“ a „Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského 
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výběžku“, které díky získané podpoře z úrovně Operačního programu Zaměstnanost 

v celkovém rozsahu převyšujícím 120 mil. Kč podpořily tisíce mladých nezaměstnaných formou 

specifických edukačních a motivačních aktivit a stovkám z nich zajistily dotované zaměstnání. 

 Za zásadní lze označit vznik Inovačního centra Ústeckého kraje, které založil Ústecký kraj ve 

spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně a Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje a 

které se za dva roky od svého vzniku stalo respektovanou institucí, která přispívá k rozvoji 

inovačního potenciálu Ústeckého kraje a institucí působících v jeho rámci – za dobu své 

činnosti přispělo k rozvoji spolupráce firem a výzkumných organizací v objemu téměř 15 mil. 

Kč, pomohlo vytvořit 150 nových pracovních míst, inkubovalo 23 začínajících projektů v rámci 

k tomu účelu specificky zřízeného inkubátoru a podpořilo vznik 10 nových podnikatelských 

aktivit.  

 Ústecký kraj ze svého rozpočtu podporuje zvyšování ekonomické konkurenceschopnosti 

Ústeckého kraje formou podpory rozvoje malých začínajících podnikatelů – na jejich podporu 

vynaložil v posledních 3 letech částku 20 mil. Kč. 

 Za podobně významnou lze označit aktivní podporu spolupráce podnikatelských subjektů z 

regionu s výzkumnými organizacemi, kdy v letošním roce vyčlenil Ústecký kraj pro tuto 

podporu částku přesahující 1 mil. Kč. 

V rámci Karlovarského kraje se jedná např. o tyto aktivity: 

Karlovarský kraj dlouhodobě podporuje rozvoj podnikání a snaží se podporovat odvětví s vyšší 

přidanou hodnotou. V návaznosti na realizaci opatření v rámci 1. Akčního plánu se podařilo ve 

spolupráci s Agenturou Czechinvest zajistit investici německé automobilky BMW na výstavbu 

testovacího polygonu v předpokládané výši cca 6 mld. Kč.. 

Srovnání se zahraničím 
Problematika restrukturalizace se netýká pouze vybraných strukturálně postižených krajů ČR. 

V zahraničí lze nalézt celou řadu případů, kde již restrukturalizace proběhla či stále ještě probíhá. V této 

části se zaměříme na výčet základních faktorů definující strukturálně postižené regiony a také přístupy, 

které se osvědčily a jaké byly vstupní podmínky jednotlivých oblastí.  

Tyto přístupy dále porovnáváme s nastavenými procesy v rámci programu RE:START. S ohledem na 

rozsah tohoto výtahu jej přikládáme jako samostatnou přílohu č. 4 Zprávy o realizaci.  

Shrneme-li získané inforamce, odpovídá nastavení implementačních procesů osvědčeným 

přístupům využívaným v zahraničí. Důležitým aspektem je ovšem čas, který byl systematické 

restrukturalizaci těchto oblastí v zahraničí věnován. V tomto kontextu je Česká republika v počáteční 

fázi procesu restrukturalizace dotčených regionů. 
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Zpráva o stavu zásobníků projektu schváleného Souhrnného akčního 

plánu 
Součástí zprávy o realizaci je v souladu s implementačními zásadami také informace o stavu a práci 

s podněty, které byly součástí schváleného 1. Akčního plánu restrukturalizace MSK, ÚK a KVK.  

Součástí zásobníků je celkem 35 opatření.  

 Z tohoto počtu bylo 12 opatření využito při návrhu aktualizace 1. Akčního plánu. 

 7 opatření od schválení 1. Akčního plánu začalo řešit samostatně na úrovni samostatných 

meziresortních skupin, či v rámci přímé komunikace s jejich předkladateli s dotčenými resorty. 

Jejich zařazení do aktualizace tak souvisí s výstupy těchto pracovních skupin či přímých jednání, 

které v současné době ještě nejsou jasně definované. 

 Dále se 4 opatření podařilo začlenit do plnění opatření z 1. Akčního plánu s tím, že mohou 

využít výzvy v rámci programů a výzev související s implementací již schváleného Akčního 

plánu. 

 Tři opatření se podařilo z části realizovat v dostupných výzvách z dotačních programů ESIF 

 U 3 opatření se v průběhu procesu aktualizace podařilo ověřit, že stávající podpora postačuje 

na pokrývání zájmu z regionů o dané oblasti. Případně je možné dané téma podpořit v rámci 

v současné době implantovaných KAPech a MAPech a bez vyhodnocení stávajících intervencí 

není možné adekvátně nastavit toto opatření. 

 U 2 opatření se v průběhu implantace 1. Akčního plánu podařilo nezávisle na základě podnětů 

krajských a dalších stakeholderů připravit samostatnou mimo Strategii restrukturalizace výzvu 

vyhlášenou v průběhu února 2018 a není v současné době potřeba vyhlášení takovéto výzvy 

začlenit do aktualizace akčního plánu. 

 Jedno z opatření je aktuálně průběžně diskutováno v regionu a finální podoba řešení ještě není 

přesně definována a výhledově bude řešena v rámci dalších aktualizací. 

 U dalších 3 opatření není v regionu potvrzena poptávka po jejich setrvání v zásobníků, 

případně pro zařazení takovéhoto záměru nejsou dopracována kritéria umožňující 

kvantifikovat přínos pro restrukturalizaci regionů. 

Podrobný popis uplatnění jednotlivých opatření v procesu restrukturalizace je patrný v rámci přílohy 

č. 5. 

Organizační zajištění 
Procesní struktura uplatněná při realizaci Akčního plánu vychází ze schválených Implementačních 

zásad, tvořících přílohu č. 1 schváleného 1. Akčního plánu. Tato struktura se projevila jako optimální. 
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Obrázek 1 – Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace strukturálních změn je dlouhodobý proces,  neboť je potřeba nejen změn hospodářských, ale 

také aktivit vedoucích ke změně přístupů obyvatel těchto regionů, jejich myšlení a aktivního zapojení 

se do těchto změn. Celý proces restrukturalizace je proto průběžně komunikován se stovkami 

stakeholderů dotčených území. 

 

Úloha Úřadu zmocněnce vlády (ÚZV) 

Hlavní rolí ÚZV po schválení 1. Akčního plánu bylo zajištění dostatečných kapacit a aktivizace 

regionálních hráčů a resortů. Pracovní tým úřadu byl doplněn o odborné konzultanty a garanty 

jednotlivých pilířů. Dále pro každý pilíř byla sestavena pracovní skupina, která se podílí na 

implementaci. 

Úřad zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK  je zodpovědný: 
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(Krajské a místní samosprávy, Regionální tripartity, Regionální stálé konference, 

Klíčoví zaměstnavatelé a regionální podniky, univerzity, výzkumné organizace, 

hospodářské komory atp.) 
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 za koordinaci aktivit v území ve třech dotčených krajích tak, aby vláda, resp. resorty dostávaly 

informace o potřebách a podmínkách v krajích, 

 za zjišťování potřeb krajských hráčů a jejich usměrňování podle cílů Strategie hospodářské 

restrukturalizace,  

 podílí se na iniciaci aktivit krajských hráčů a zprostředkovává o nich informace resortům 

v případě, kdy je nutná další spolupráce, 

 koordinuje naplňování opatření a iniciuje jednání s regionálními subjekty, řeší připomínky 

samospráv i neziskových organizací k naplňování Akčního plánu i přípravě jeho aktualizace,  

 iniciuje a realizuje jednání s resorty,  

 přímo realizuje či se podílí na realizaci šetření absorpční kapacity regionů v koordinaci 

s jednotlivými gesčně odpovědnými resorty pro potřebu přípravy a vyhlášení specifických 

výzev či dotačních programů, 

 samostatně zpracovává či se podílí na přípravě realizací vstupních analýz, přípravě a realizaci 

informačních seminářů v regionech, přípravě dílčích analytických podkladů pro jednotlivé 

resorty, TAČR i Agenturu Czechinvest, 

 zajišťuje další činnosti nezbytně spjaté s realizací a koordinací aktivit Akčního plánu,  

 do procesu restrukturalizace přenáší příklady dobré praxe ze zahraničí, které se promítají do 

výběru řešených témat/opatření a také do nastavení procesních postupů, 

 má neopomenutelnou roli při přípravě příslušných materiálů pro jednání vlády, 

 zajištuje prezentaci výstupů v regionech a sběr dat směřujících k iniciaci nových opatření či 

vyhodnocení již zrealizovaných opatření pro jejich případnou aktualizaci dle potřeb regionů a 

zároveň v regionech prezentuje možnosti resortů.  

V čem nebyla role ÚZV naplněna: 

V rámci přípravy 1. Akčního plánu se i přes intenzivní snahu nepodařilo zapojit některé klíčové 

stakeholdery, mnohdy z důvodu zdlouhavých vnitřních procesů, které se neslučovaly s krátkým 

časovým úsekem sledovaného období.  

V čem byla role ÚZV naplněna: 

V relativně krátkém časovém úseku se podařilo zapojit do procesu RE:START  široké spektrum subjektů, 

které se i díky schválení 1. Akčního plánu vládou skokovým způsobem rozšířilo. Toto schválení přineslo 

větší zájem uvnitř regionů o další rozvoj dotčených krajů nejen ze strany měst a obcí, ale i řady 

nestátních neziskových organizací, firem, výzkumných organizací a v neposlední řadě také široké 

veřejnosti. Právě tento vnitřní zájem o další rozvoj regionu je základním kamenem úspěšné 

restrukturalizace, jelikož teprve aktivní přístup místních obyvatel, firem a dalších subjektů přináší 

potřebný impuls směřující k naplnění cílů restrukturlizace a vytváří synergické efekty. 

http://www.restartregionu.cz/
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Úloha resortů 

Hlavní úlohou jednotlivých resortů je realizace úkolů daných vládním usnesením č. 503 přijatým dne 

10.7.2017. Resorty průběžně komunikují s Úřadem zmocněnce vlády,  podílí se na jednání pracovních 

skupin a na základě podnětů z regionů upravují nastavení specifických výzev tak, aby byla zajištěna co 

největší absorpční kapacita pro realizaci jednotlivých aktivit a tím také došlo k naplnění účelu daného 

opatření. 

V čem nebyla role resortů naplněna: 

Nepodařilo se prosadit jedno opatření do příslušného rozpočtu, resp. SFDI a nedošlo tak k jeho 

naplnění. Dále se v rámci resortů vyskytuje nedostatečné sdílení informací mezi jednotlivými odbory, 

což se promítá do prodlužování fáze přípravy u jednotlivých opatření. 

V čem byla role resortů naplněna: 

Právě díky aktivnímu přístupu zejména MPO, MŠMT a MMR se podařilo řadu opatření zrealizovat i 

v tak krátkém časovém úseku. Bližší specifikace těchto opatření viz str. 7.  

 

Úloha krajských stakeholderů 

 Krajští stakeholdeři jsou pro restrukturalizaci klíčoví, protože realizují požadované změny, připravují a 

realizují projekty, ať už z vlastních zdrojů nebo ze zdrojů, které jsou poskytnuty z centrální úrovně. Dále 

poskytují zpětnou vazbu k navrhovaným opatřením a krokům ze strany resortů a spolupůsobí s resorty 

při realizaci jejich aktivit.  Při aktualizaci Akčního plánu přinášejí podněty a navrhují aktivity/projekty, 

které jsou klíčové pro další rozvoj regionů. 

V čem nebyla role krajských stakeholderů naplněna: 

Menší aktivita zejména velkých stakeholderů byla z části dána delšími vnitřními schvalovacími procesy 

snižujícími pružnost přístupu k implementaci opatření, a také nedostatečným sdílením informací uvnitř 

těchto subjektů.  

V čem byla role krajských stakeholderů naplněna: 

Zvýšil se zájem subjektů z regionu o problematiku programu RE:START. S tím souvisí i větší aktivita 

subjektů při šetření absorpční kapacity, ale také přinášení podnětů a připomínek k realizaci opatření. 

Dochází k aktivnímu přístupu při získávání informací o programu RE:START. Toto lze dávat do 

souvislosti zejména se schválením 1. Akčního plánu. Aktivní zapojení regionálních subjektů a jejich další 

aktivizace je důležitým aspektem celého procesu restrukturalizace. 

http://www.restartregionu.cz/
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Závěr 
I přes krátký časový úsek se podařilo rozběhnout práce na téměř všech 65 opatřeních (vyjma opatření 

G.1.2 Komplex opatření k opravám významných dopravních úseků silnic II. a III. třídy, které nebylo ze 

strany SFDI splněno).  

Při hodnocení je potřeba zohlednit fakt, že stávající tým Úřadu zmocněnce vlády  se také aktivně 

podílí na implementaci většiny opatření, a zároveň připravuje aktualizaci Akčního plánu na roky 

2018-2019. Jedná se tak o časově, administrativně i personálně  náročné úkoly, které se však daří 

úspěšně vykonávat. 

Klíčovou součástí jednotlivých opatření i celého programu RE:START jsou stanovené indikátory 

výstupů/změny.  

Indikátory jsou koncipovány tak, aby umožňovaly hodnotit přínosy realizace jednoho či více opatření a 

aby se jejich pomocí daly sledovat nastalé změny v krajích. Indikátory nejsou určeny ke sledování 

průběhu (k monitorování) jednotlivých opatření. Proto je ve sledovaném období předčasné přistupovat 

k vyhodnocení. Investiční akce se teprve připravují, zatímco neinvestiční akce se mnohdy rozběhly, ale 

jsou v počátcích realizace, kdy se reálné přínosy ještě nemohly projevit. Řada opatření je ve fázi zadání 

studie proveditelnosti či nastavení prvních výzev či úprav podmínek existujících dotačních titulů tak, 

aby reflektovaly potřeby strukturálně postižených krajů. Indikátory jednotlivých opatření lze hodnotit 

až s určitým časovým odstupem. Nejdříve se musí opatření fyzicky realizovat, v některých případech 

se výsledky (uskutečněná investice, realizované změny ve vzdělávání, výsledky výzkumu či vývoje) 

promítnou do změn v krajích až po určité době, např. po jednom či dvou, někdy i po více letech, např. 

v případě komplexních projektů či programů. V současné době časový horizont přínosů či dopadů 

výrazně přesahuje aktuální období hodnocení implementace Akčního plánu od jeho schválení.  

Úřad zmocněnce vlády pro strukturálně postižené regiony definoval následující bariéry pro naplňování 

Strategie hospodářské restrukturalizace: 

 Nedostatečná kontinuita vlivem personálních změn v povolebních obdobích. 

 Nedostatečná připravenost konkrétních projektů v území. 

 Stávající pravidla národních i evropských dotačních programů neumožňující realizaci některých 

typů aktivit. 

Za nejvýznamnější rizika procesu hospodářské restrukturalizace lze považovat: 

 Přerušení procesu hospodářské restrukturalizace, zvláště když se již podařilo vzbudit zájem 

krajských hráčů a angažovat je. Znovuzískání důvěry by pak bylo velice obtížné.  

 Nezajištění potřebných finančních zdrojů nebo poskytování finačních zdrojů opatřením ad hoc 

či významné výkyvy v dostupnosti finančních zdrojů. Všechny tři případy budou mít za následek 

ztrátu důvěry krajských subjektů.  

http://www.restartregionu.cz/
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 Neodstranění výše definovaných bariér. 

Na základě dosavadního hodnocení předkládá Úřad zmocněnce vlády následující doporučení: 

 Pokračovat v průběžném zpřesňování finančních nároků na období 2019+, a to zejména 

podrobnými analýzami absorpčních kapacit a průběžnou aktualizací a zpřesňováním 

jednotlivých opatření. 

 Věcné podněty i finanční nároky promítnout do přípravy operačních programů 

v programovém období 2020+. 

 Posílit zapojení veřejnosti – laické i odborné – do celého procesu hospodářské 

restrukturalizace RE:START. 

 Zachovat současné nastavení organizační struktury a implementačních mechanismů i pro 

další období. 

 Investiční opatření vyžadující posouzení vlivů na životní prostředí evidovat v samostatné 

kapitole Akčního plánu tak, aby mohl být zajištěn proces posouzení a nebylo tím omezeno 

projednávání zbylých opatření. 

 Zvážit možnost vytvoření zvláštní rozpočtové kapitoly na financování takových opatření, 

která není možné realizovat v rámci stávajících podmínek evropských či národních 

dotačních programů. 

 Provázat finanční podporu procesu restrukturalizace s nezbytnou tvorbou systémových a 

legislativních opatření tak, aby se posílil efekt a zajistila se dlouhodobá udržitelnost 

výsledků procesu restrukturalizace. 
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Úvod 

Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 

(dále též „program RE:START“) byl vládou ČR schválen na základě usnesení č. 503 ze dne 10. 7. 2017. 

Dokument vládě ke schválení předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, na základě návrhů dílčích akčních plánů zpracovaných Úřadem zmocněnce vlády 

pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. 

Tento akční plán je prvním realizačním dokumentem procesu hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK 

a KVK, kdy je plánována jeho průběžná každoroční aktualizace a také vyhodnocení jeho realizace. 

Strategie restrukturalizace výše uvedených regionů je vymezena 7 tematickými pilíři, v jejichž rámci je 

realizováno 65 opatření (54 společných pro všechny tři kraje, 2 specifická pro MSK a 9 specifických pro 

ÚK a KVK). Jednotlivé úkoly uložené vládou realizují dotčené resorty. Úřad zmocněnce vlády (ÚZV) je 

zodpovědný za koordinaci aktivit v území, naplňování opatření s regionálními subjekty, iniciuje jednání 

s resorty a také se zástupci regionů. Dále se tak podílí na šetření absorpční kapacity v koordinaci 

s resorty pro potřebu přípravy specifických výzev či dotačních programů. Podílí se na přípravě realizací 

vstupních analýz, přípravě informačních seminářů v regionech, dílčích podkladů pro jednotlivé resorty 

a dalších činností spojených s realizací akčního plánu. 

Aktuální stav naplňování opatření vychází z aktivního přístupu všech dotčených ministerstev, která se 
zapojila do komunikace s ÚZV, a v průběhu 5 měsíců od schválení Souhrnného akčního plánu zahájila 
činnosti pro implementaci schválených opatření. V současné době probíhá jak realizace akčního plánu, 
tak také jeho průběžná aktualizace.  

Realizace Akčního plánu je průběžně monitorována a celkové vyhodnocení realizace akčního plánu 
bude předáno ke schválení vládě v březnu 2018.  

Aktualizace Akčního plánu je taktéž již realizována. Náměty opatření budou rozpracovány v průběhu 
ledna a února roku 2018. Na začátku března 2018 proběhnou Krajské dozorčí rady programu RE:START 
a 15. března 2018 bude návrh Akčního plánu postoupen Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu 
průmyslu a obchodu. Po připomínkovém řízení bude Souhrnný Akční plán Strategie restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje předložen vládě do 31. května 2018.   

Na následujících stranách je uvedeno průběžné hodnocení schválených opatření. V rámci níže 
uvedených tabulek jsou barevně podbarvena ta opatření, která jednotlivé kraje považují za prioritní 
v oblasti realizace a následné přípravy v roce 2017-2018. Červeně je v rámci tabulek uvedena stručná 
informace o aktuálním stavu daného opatření.
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Pilíř A – Podnikání a inovace 

Pilíř A  
Podnikání a inovace  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

A.1  
Růst podniků a jejich 

pronikání na nové 
trhy, vyšší odolnost 

při změnách na trzích 

A.1.1 

Program na podporu modernizace technologií firem – Technologie 
Plnění úkolu: 
Probíhají jednání. Program Technologie OP PIK vyčerpán a 
nepodařilo se zatím získat dodatečné prostředky přesunem 
z jiných prioritních os na jednání MV v listopadu 2017. Jednání 
pokračují s cílem získat prostředky z jiných prioritních os a posílit 
je případně národními prostředky. Vzhledem k tomu, že program 
Technologie má plně připravené procedury, administrativní 
mechanismy, organizační zajištění a je schválen a projednán 
s příslušnými orgány, je cílem jej využít i nadále pro realizaci ve 
strukturálně postižených krajích, i kdyby jeho spolufinancování 
z národních zdrojů by mělo být mnohem větší než v současnosti.  

MPO, MF 

Vláda ČR ukládá: 
I. ministrovi průmyslu a obchodu od r. 2018 připravit program Technologie dle koncepce v 

Akčním plánu hospodářské restrukturalizace ve výši 700 mil. Kč. Dále ministrovi průmyslu 
a obchodu ukládá provést analýzu a vyhodnotit možnost financování programu z OP PIK 
a v případě, že to nebude možné navrhnout financování ze státního rozpočtu.  

II. Ministrovi průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí od r. 2018 zajistit 
prostředky na financování programu Technologie v případě, že analýza a vyhodnocení 
prokáže, že program nebude možné financovat z OP PIK. 

A.1.2 

Exportní vzdělávání – posílení kapacit a specifických zaměření 
služeb podpory exportu 
Plnění úkolu: 
V souladu s Akčním plánem byla v roce 2017 v rámci regionálních 

kanceláří agentury CzechInvest ve spolupráci s agenturou 

CzechTrade zřízena konzultační místa pro působení Regionálních 

exportních konzultantů (REK) v Moravskoslezském, Ústeckém a 

Karlovarském kraji. Speciální pozornost byla věnována 

Moravskoslezskému, Ústeckému a Karlovarskému kraji. Regionální 

exportní konzultanti v roce 2017 v těchto krajích oslovili 580 firem 

a z těchto firem následně osobně jednali se 154 firmami. 99 

společností pak projevilo zájem o proexportní služby státu. Kromě 

toho proběhlo v těchto krajích 40 regionálních akcí a seminářů, 

zaměřených přímo na export nebo na příbuzná témata. Na těchto 

akcích byly prostřednictvím REK prezentovány poskytované služby 

Jednotné zahraniční sítě. Hlavním cílem aktivity REKů je rozšířit 

MPO 

Vláda pověřuje ministra průmyslu a obchodu vytvořit prostřednictvím CzechInvestu a Czech Trade pro 
strukturálně postižené kraje ucelený, dlouhodobý regionální vzdělávací a poradenský program 
podpory exportu propojený s činností dalších subjektů, zejména profesních a hospodářských komor. 
Vláda pověřuje ministra průmyslu a obchodu rozšířením kapacity CzechInvestu ve strukturálně 
postižených krajích nad rámec rozšíření připravovaného pro ostatní kraje o 3 osoby (1 osoba pro každý 
kraj) pověřené přípravou a realizací vzdělávacího a poradenského programu ve spolupráci s 
CzechTrade a dalšími subjekty. 
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povědomí o existenci a potenciálu podpory podniků ze strany 

agentury CzechTrade. Kromě toho se jedná o rozšíření informací 

týkajících se obchodu a zvláště exportu. Konzultantům se daří 

především díky propojení s CzechInvestem a participacím na akcích, 

které nejsou zaměřeny primárně na export, dostat se k těmto 

firmám a poskytnout jim základní konzultaci umožňující odhalit 

exportní potenciál podniku. 

A.2  
Vznik nových firem a 
jejich větší úspěšnost 

A.2.1 

Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících 
podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů 
Plnění úkolu: 
Pokračují jednání o nastavení pravidel programu, zejména s cílem 
koordinace různých hráčů v jednotlivých krajích, kteří poskytují 
podnikatelské poradenství. MSK připravuje modelové řešení, které 
bude východiskem pro řešení i v dalších krajích – čeká se na 
zpracování studie proveditelnosti zajišťované z úrovně MSIC, která 
by se v tomto ohledu mohla stát východiskem. 

MPO, MF 
Vláda ukládá ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí připravit dotační titul 
pro strukturálně postižené kraje, který bude podporovat programy podnikatelského poradenství krajů 
od r. 2018, podle koncepce, která je uvedena v Akčním plánu hospodářské restrukturalizace. 

A.2.2 

Rozvoj podnikatelského poradenství CzechInvestu 
Plnění úkolu: 
Program na posílení regionálních kanceláří byl MPO zamítnut a 
nebude se patrně realizovat. Regionální kanceláře CzI a národní 
CzI jednají s krajskými hráči o možnostech koordinace 
podnikatelského poradenství, které poskytují různí hráči v kraji. 

MPO 

Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu prostřednictvím CzechInvestu prověřit a připravit v 
průběhu roku 2018 rozšíření aktivit na podporu podnikání, realizovaných regionálními kancelářemi 
CzechInvest nad rámec aktivit projektu, který se připravuje od r. 2017 a poskytnout prostředky na 
rozšíření kapacit podnikatelského poradenství.  

A.3  
Vyšší inovační 

výkonnost 
ekonomiky, více 

inovativních firem 

A.3.1 

Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje 
Plnění úkolu: 
Došlo již k nastavení podmínek programu a připravení podkladů 
pro jednání vlády. Program a jeho podprogramy, jeho procedury a 
administrativní zajištění je připraveno, po schválení vládou může 
být vyhlášen. Vyhlášení se předpokládá v průběhu r. 2018. 

MPO 
Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu připravit v rámci chystaného programu TREND - 
následníka programu TRIO specifický podprogram pro strukturálně postižené regiony a tento 
podprogram vyhlásit v roce 2018.  
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Pilíř B – Přímé investice 

Pilíř B  
Přímé investice  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

B.1  
Kvalitní a atraktivní 

podnikatelské prostředí 
vstřícné k investorům 

B.1.1 

Vzdělávání v oblasti rozvoje místních ekonomik, lákání 
investic a podpory podnikání 
Plnění úkolu: 
Vstupní jednání s MPO a Agenturou CzechInvest proběhla. 
Projednána témata školení a organizační úpravy 
vzdělávání, které agentura CzI již realizuje, zatím na bázi 
ad hoc školení pro představitele krajů, měst a obcí. 
Projednány kroky jak zvýšit zájem představitelů samospráv 
i úředníků na úrovni krajů, měst a obcí. 

MPO Vláda pověřuje ministra průmyslu a obchodu rozpracovat a připravit k realizaci prostřednictvím 
CzechInvestu dlouhodobý odborný a motivační vzdělávací program zaměřený na obor 
ekonomického rozvoje, lákání investic a podnikání, jehož cílovými skupinami budou pracovníci 
veřejné správy (zvýšení odbornosti) a představitelé samospráv (motivace) ve smyslu záměrů 
opatření v Akčním plánu hospodářské restrukturalizace. 

B.2  
Nabídka kvalitních a 

dostupných průmyslových / 
podnikatelských 

nemovitostí 

B.2.1 

Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů 
vč. navýšení alokace tohoto programu 
Plnění úkolu: 
Již v průběhu července 2017 se podařilo vyhlásit první výzvu 
určenou pro města a obce, která mají brownfield na svém 
území. 
Program je primárně určený právě pro strukturálně 
postižené regiony. V gesci MPO (celková alokace programu 
do roku 2021 jsou 2 mld. Kč – pro rok 2017–100 mil. Kč, 
2018–300 mil. Kč, 2019 – 500mil. Kč, 2020–600 mil. Kč, 
2021 – 500mil. Kč).  
Aktuálně probíhá vyhodnocení 1. výzvy. Případná 

nevyčerpaná alokace z první výzvy by měla být přesunuta 

do výzvy č. 2. Současně probíhají jednání o dílčích úpravách 

podmínek připravované výzvy tak, aby došlo k omezení 

faktorů, které znemožňovaly některým obcím žádosti o 

podporu předložit. 

MPO, MF 

Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu: od r. 2018 dále každoročně realizovat program. 
Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí: od r. 2018 dále 
každoročně zajistit prostředky na program regenerace a podnikatelského využití brownfields 
podle plánovaných alokací. 
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B.2.2 

Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu 
greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících 
průmyslových zón 
Plnění úkolu: 
Program na podporu podnikatelských nemovitostí a 
infrastruktury je platný. Přestože byla pro rok 2018 určena 
pro tento program částka ve výši 330,4 mil Kč, v současné 
době je přímo využitelných 262 mil. Kč (97 mil nároků z 
nespotřebovaných výdajů 2017 a 165 mil Kč navázaných 
na EDS). Tyto prostředky jsou již alokovány na rozhodnutí 
o poskytnutí dotace akcí ve fázi realizace. Zbývající 
prostředky ve výši 165,4 mil Kč a rezerva 75 mil. Kč může 
být využita až po navázání těchto prostředků do systému 
EDS, který v tomto případě podléhá schválení vlády ČR a 
Poslanecké sněmovny ČR. 

MPO 

Vláda ČR pověřuje ministra průmyslu a obchodu v rámci programu PPPNI, který je realizován 
prostřednictvím CzechInvestu se v roce 2018 zaměřit na potřeby strukturálně postižených 
regionů. 
Vláda ČR ukládá ministrovi průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem financí v rozpočtu 
2018 zajistit na program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPPNI) 750 
mil. Kč 

B.3  
Kvalitní a profesionální 
služby pro (vnější) investory 

B.3.1 

Komplexní opatření k rozvoji regionální politiky Aftercare 
Plnění úkolu: 
Proběhla vstupní jednání s CzechInvestem, byly 
projednány koncepční kroky a možnosti koordinace 
Aftercare realizované CzI a z úrovně krajů. Zatím bez 
konkrétních dohod. 

MPO 

Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu rozšířit kapacity CzechInvestu ve strukturálně 

postižených krajích nad rámec rozšíření připravovaného pro ostatní kraje o 3 osoby (1 osoba 

pro kraj Ústecký a Karlovarský, jedna pro Moravskoslezský a jedna pro pracoviště v Praze) 

pověřené službami následné péče o investory a vzděláváním v oblasti přímých zahraničních 

investic, podnikání a ekonomického rozvoje. 

 

Vláda pověřuje ministra průmyslu a obchodu prověřit prostřednictvím CzechInvestu možnosti 
přípravy ucelených programů (v každém kraji jednoho) následné péče o investory ve 
strukturálně postižených krajích, které budou připraveny a realizovány společně s dalšími 
subjekty, zejména kraji, městy, obcemi a hospodářskými komorami. 
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Regionálně specifická opatření pro Ústecký a Karlovarský kraj 

Pilíř B  
Přímé zahraniční investice  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

B.1  
Kvalitní a atraktivní 

podnikatelské 
prostředí vstřícné 

k investorům. 

B.1.3 

Návrh komplexního projektu propojujícího v 
Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a 
doprovodných kovů na ložisku Cínovec, zpracování 
koncentrátu na běžně prodejný poloprodukt a 
využití lithia případně dalších kovů v inovativních 
firmách provádějících zároveň společně i 
aplikovaný výzkum týkající se vstupních surovin 
(lithium apod.) a produktů těchto firem.  
Plnění úkolu: 
MPO ustanovilo meziresortní expertní skupinu 
s účastí ÚZV. 

MPO 

Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu  
- připravit strategii rozvoje hodnotových/produkčních řetězců vázaných na těžbu lithia v ČR a formou 
identifikace možných nových rozvojových programů vytvářet prostředí pro to, aby mohly být přednostně do 
Ústeckého a Karlovarského kraje formou investičních pobídek získány další výrobní aktivity, výzkum a služby 
navazující na produkci lithia a z něho vyrobených produktů 
- zpracovat analýzu možností využití lithia pro jiné výroby než je výroba baterií a analýzu možností využití 
dalších prvků, nacházejících se na ložisku Cínovec a Horní Slavkov, pro využití v průmyslových/komerčních 
aplikacích 
- připravit a zadat výzkumný program, který by se zabýval možnostmi využívání dalších prvků, které je možné 
získat při těžbě lithia, výzkumem a vývojem v oblasti Li baterií a dalšími možnostmi využití lithia včetně 
výzkumu produkce karbonátu lithia případně dalších poloproduktů tak, aby vyhovovaly požadavkům těchto 
navazujících využití 
- zpracovat komplexní projekt propojující v Ústeckém kraji těžbu lithia a doprovodných kovů 

- zpracovat komplexní projekt propojující v Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů 
 

- spolupracovat na zpracování projektu s Úřadem vládního zmocněnce pro Moravskoslezský, Ústecký a 
Karlovarský kraj 

Vláda doporučuje hejtmanovi Ústeckého a Karlovarského kraje spolupracovat na přípravě tohoto komplexního 

projektu. 
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Regionálně specifické opatření pro Moravskoslezský kraj 

Pilíř B  
Přímé zahraniční investice  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

B.1  
Kvalitní a atraktivní 

podnikatelské 
prostředí vstřícné k 

investorům 
B.1.2 

Jessica Moravskoslezsko II 
Plnění úkolu: 
Probíhají řízené rozhovory se zástupci vybraných 
měst. Předmětem schůzek je mapování zkušeností a 
možností obcí při financování rozvojových projektů 
formou komerčních úvěrů. Cílem MSK je nastavení 
takového úvěrového produktu, který bude pro obce 
zajímavý. Dalším předpokládaným výstupem ze 
schůzek je doplnění portfolia potenciálních projektů 
financovatelných v rámci 2. obrátky FN JESSICA. 

MPO, MMR 

Vláda ukládá ministryni pro místní rozvoj a ministrovi průmyslu a obchodu spolupracovat s 
Moravskoslezským krajem při cílení finančního nástroje Jessica II v Moravskoslezském kraji s cílem, aby 
nedocházelo k překryvům s intervencemi, jež do území cílí dotčené rezorty. 

 

Pilíř C – Výzkum a vývoj 

Pilíř C  
Výzkum a vývoj  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

C.1  
Otevřenější a 

relevantnější VaV 
C.1.1 

Program zaměřený na podporu bilaterární spolupráce v 
aplikovaném výzkumu, včetně podpory přeshraničních 
projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program 
DELTA) 
Plnění úkolu: 
Probíhá příprava programu DELTA2 a příprava veřejné 
soutěže programu DELTA. Plnění úkolu bude realizováno i 
prostřednictvím vybraných nových a návazných programů 
Technologické agentury České republiky, o čemž bude s 
TA ČR diskutováno. 
 

TAČR 
Vláda ukládá předsedovi Technologické agentury ČR provést nezbytné úpravy programů Technologické 
agentury ČR tak, aby umožnily vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace 
opatření podle bodu III. materiálu. 
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C.1.2 

Program zaměřený na podporu technologického 
transferu, který by mohl do budoucna podporovat 
propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými 
organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na 
program GAMA) 
Plnění úkolu: 
Probíhá příprava veřejné soutěže v rámci programu 
GAMA předpokládaným termínem vyhlášením říjen 2018. 
Plnění úkolu bude realizováno i prostřednictvím 
vybraných nových a návazných programů Technologické 
agentury České republiky, o čemž bude s TA ČR 
diskutováno. 

TAČR 
Vláda ukládá předsedovi Technologické agentury ČR provést nezbytné úpravy programů Technologické 
agentury ČR tak, aby umožnily vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace 
opatření podle bodu III. materiálu. 

C.1.3 

Podpora bilaterární a multilaterální spolupráce v 
aplikovaném výzkumu (program EPSILON) 
Plnění úkolu: 
Na základě průběžné komunikace s TAČR došlo k návrhu 
úprav veřejné soutěže programu EPSILON v souladu s 
vládním usnesením a v průběhu února 2018 by měla být 
takto upravená veřejná soutěž vyhlášena. S 
předpokládanou alokací cca 70 mil. Kč/rok. pro první dva 
roky řešení, tj. 2018 a 2019. 

TAČR 
Vláda ukládá předsedovi Technologické agentury ČR provést nezbytné úpravy programů Technologické 
agentury ČR tak, aby umožnily vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace 
opatření podle bodu III. materiálu. 

C.1.9 

Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. 
Chemie) 
Plnění úkolu: 
Probíhají úvodní jednání se Svazem chemického 
průmyslu. 
 

Úřadu vlády 
ČR - Sekce 
pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Vláda doporučuje zástupcům dotčených krajů zapojit se aktivně do procesu přípravy aktualizace Národní RIS3 

strategie mající za cíl revizi národních domén specializace a směřující k iniciaci k vytvoření Národní inovační 

platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie). 

Proces aktualizace Národní RIS3 strategie a národních domén bude probíhat 2017-2018. 

C.2  
Výkonnější a 

atraktivnější VaV 
C.2.1 

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a 
humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
(program ÉTA) 
Plnění úkolu: 
Probíhá příprava specifické veřejné soutěže s 
předpokládaným termínem vyhlášením květen 2018. 

TAČR 
Vláda ukládá předsedovi Technologické agentury ČR provést nezbytné úpravy programů Technologické 
agentury ČR tak, aby umožnily vyhlášení regionálně specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace 
opatření podle bodu III. materiálu. 
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 C.2.3 

Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci 
Plnění úkolu: 
Probíhají jednání o nastavení Jedná se o výzvu Smart 
akcelerátor II, která bude otevřena všem regionům. V 
nastavení výzvy se předpokládá zohlednění potřeb 
strukturálně postižených regionů, avšak v mezích 
možností OP VVV Se zástupci věcné příslušného odboru 
zodpovědného za přípravu výzvy se průběžně komunikuje. 

MŠMT 
Vláda ukládá ministrovi školství mládeže a tělovýchovy v rámci přípravy a nastavení výzvy OP VVV Smart 
Akcelerátor 2 posílit tento nástroj a rozšířit možnost přípravy a pilotního ověření programu/opatření 
v cílových regionech. Termín: do 31. 12. 2018. 

 C.2.4 

Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných 
možností využití geotermální energie ve všech dotčených 
krajích 
Plnění úkolu: 
Realizace úvodních jednání pro nastavení dílčích úkolů ve 
shodě s potřebami regionů. V lednu 2018 bude 
zrealizován kulatý stůl a zpracovány harmonogramy 
plnění a přijaté kroky k naplnění opatření, tj. zadání 
zpracování analýz. 

MPO 
Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností 
využití geotermální energie ve všech dotčených krajích. 

 

Regionálně specifické opatření Ústecký kraj 

Pilíř C  
Výzkum a vývoj  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

C.2  
Výkonnější a 

atraktivnější VaV 
C.2.5 

Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo 
téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - 
U "SMART" ZONE 
Plnění úkolu: 
Na základě jednání mezi městem a MD byla vyhlášena 
veřejná zakázka na zpracování studie proveditelnosti. A 
zajištěno její financování ze strany SFDI. Veřejná zakázka 
byla k datu 19.1.2018 vysoutěžena – zpracovatelem 
studie by mělo být konsorcium KPMG a ČVUT. Zpracování 
studie je očekáváno v horizontu cca 8 měsíců. Byla také 
vytvořena expertní skupina v regionu iniciována ze strany 
ÚZV. 

MD a MPO 

Vláda ukládá  
a) ministru dopravy zajistit  ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu přípravu opatření 

směřující k reálnému testování autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji,  
b) ministru dopravy zabezpečit finanční prostředky ze zdrojů SFDI na studii proveditelnosti testování 

autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji včetně ověření možnosti zřízení testovacího 
polygonu v ÚK, která bude zpracována městem Ústí nad Labem v součinnosti s Ústeckým krajem. 
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Regionálně specifické opatření Karlovarský kraj 

Pilíř C  
Výzkum a vývoj  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

C.1  
Otevřenější a 

relevantnější VaV 
C.1.8 

Vzdělávání a výzkum v oblasti lázeňství a balneologie 
Plnění úkolu: 
Byla realizována jednání se zástupci odboru podpory 
vysokých škol a výzkumu a koncepčního oddělení MŠMT. 
Máme potvrzeno, že MŠMT v rámci návrhu výdajů na 
výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019, se 
střednědobým výhledem na léta 2020 a 2021 a 
dlouhodobým výhledem do roku 2025, který v souladu se 
zákonem o podpoře výzkumu a vývoje předložilo Radě pro 
výzkum, vývoj a inovace, uplatnilo požadavek na zařazení 
programu Podpora výzkumu ve strukturálně 
znevýhodněných krajích (mj. využitelné i pro rozvoj 
balneologického výzkumu v Karlovarském kraji). Je 
k dispozici koncept navrhovaného programu. 
 
Došlo také iniciaci jednání mezi MZ a TAČR oblasti 
výzkumných témat. 
 

MZ, MŠMT 

Vláda ukládá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy a ministru zdravotnictví poskytnout součinnost 

Karlovarskému kraji při vytváření podmínek pro znovuobnovení a rozvoj balneologického a výzkumu 

vzdělávání odborných kapacit pro balneologii a lázeňství v Karlovarském kraji i ve spolupráci s Univerzitou 

Karlovou.  

T: září 2017 

 

Vláda ukládá ministru zdravotnictví navrhnout podmínky pro podporu zdravotnického a balneologického 

výzkumu ve strukturálně postižených krajích. 
T: červenec 2018 

 

Vláda ukládá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy vytvořit možnosti pro podporu příchodu a setrvání 

excelentních pracovníků v oblasti balneologie, fyzioterapie a dalších příbuzných medicínských oborů do 

Karlovarského kraje v rámci existujících a nově plánovaných dotačních titulů s působností v oblastech 

výzkumu, vývoje a inovací a realizovaných v gesci MŠMT za využití výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, 

vývoj a inovace a prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).    

T: prosinec 2018 

 

Vláda ukládá ministru zdravotnictví aktualizovat Koncepcí zdravotnického výzkumu do roku 2022 a Program 

na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 tak, aby byly využitelné i pro oblast 

aplikovaného výzkumu v oblasti balneologie a lázeňství. 

T: prosinec 2018 (nebo při nejbližší aktualizaci) 

 

http://www.restartregionu.cz/
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Pilíř D – Lidské zdroje 

Pilíř D 
Lidské zdroje  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

D.1  
Více lepších 
pracovních 

příležitostí (high-
skilled) 

D.1.1 

Komplexní opatření „Regionální talent management“ - 
zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel, a rozšíření 
nabídky perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek 
pro mladé a kvalifikované odborníky 
Plnění úkolu: 
Na přelomu roku 2018/2019 budou k dispozici 

sebehodnotící zprávy jednotlivých KAP (tzn. včetně MSK, 

ÚK a KVK), jejichž předmětem bude vyhodnocení 

projektových aktivit KAP a dílčích výstupů/ výsledků.  

Zároveň v rámci projektu IPs P-KAP jsou ve vtahu ke KAP 

a ŠAP realizovány další analýzy a evaluační aktivity. 

Za účelem koordinace harmonogramů poskytnutí 
potřebných dat a informací ze strany MŠMT včetně 
případných dalších hodnocení jsou realizována jednání. 
V rámci MSK probíhají přípravné činnosti – tvorba 
neformálních sítí škol techniky, realizace kulatých stolů za 
účelem provázání center volného času, Světa techniky 
atp. Jedná se klíčovou aktivitu v sítích neformálního 
vzdělávání za účelem podchytávání talentů. 

MŠMT 

(a) Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu pro realizaci navržených opatření směřujících 
do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP 
v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon tak 
individuálních projektů ostatních; 
(b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a 
na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 
2018 a následující;  
(c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31. 5. 2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty 
relevantními výzvami MŠMT.  
Vláda ČR ukládá ministrovi školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a 
fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni;        (b) zajištění jejich úprav či doplnění na 
roky 2018 a následující;               (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou 
dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT.   

D.1.3 

Cílené komplementární výzvy z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně 
postižených regionech 
Plnění úkolu: 
Na základě komunikace s MŠMT bylo ze strany ÚZV 
realizováno šetření absorpční kapacity mezi VŠ a 
následně došlo k iniciaci společných jednání, která vedla 
k nastavení specifických výzev určených pro tři dotčené 
kraje. Byla dohodnuta Metodika hodnocení souladu 
projektových záměrů s obsahem a cíli Strategického 

MŠMT 
Vláda ČR ukládá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy připravit cílené komplementární výzvy z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřené na podporu VŠ pro strukturálně postižené regiony 
zohledňující socioekonomickou situaci v regionech a pozitivní roli vysokých škol v procesu restrukturalizace. 

http://www.restartregionu.cz/
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Pilíř D 
Lidské zdroje  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

rámce hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK – na 
základě této metodiky bude zmocněnec vlády spolu se 
svou zástupkyní potvrzovat soulad jednotlivých projektů. 
Kladné vyjádření ze strany ÚZV je povinnou přílohou 
projektové žádosti. 
14.2. došlo k vyhlášení obou specifických výzev ESF i 
ERDF. Jejich celková alokace činí 2.2 mld. Kč, tato alokace 
je vnitřně rovnoměrně rozdělena mezi Moravskoslezský 
kraj a Ústecký + Karlovarský kraj (NUTS II Severozápad). 
Termín pro předkládání projektových žádostí – do 29. 6. 
2018 

D.1.4 

Revize systému investičních pobídek – v případě všech 
okresů dotčených krajů bez ohledu na podíl 
nezaměstnaných osob poskytovat hmotnou podporu na 
vytváření pracovních míst v rozsahu 200 000 Kč/místo 
Plnění úkolu: 
Průběžné jednání o regionálních specifikách 
s předpokládaným harmonogramem realizace analýzy 
možností úpravy tohoto systému v 1.pol. 2018 
Klíčové pro realizaci opatření je vyjasnění a změna 
koncepce investiční pobídek.  

MPSV 
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí připravit novelizaci zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 
111) a nařízení vlády č. 515/2004 Sb. 

http://www.restartregionu.cz/
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Pilíř D 
Lidské zdroje  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

D.2  
Více obyvatel lépe 
připravených na 
práci (medium-

skilled) 

D.2.1 

Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a 
celoživotní vzdělávání v krajích 
Plnění úkolu: 
Na přelomu roku 2018/2019 budou k dispozici 

sebehodnotící zprávy jednotlivých KAP (tzn. včetně MSK, 

ÚK a KVK), jejichž předmětem bude vyhodnocení 

projektových aktivit KAP a dílčích výstupů/ výsledků.  

Zároveň v rámci projektu IPs P-KAP jsou ve vtahu ke KAP 

a ŠAP realizovány další analýzy a evaluační aktivity. 

Za účelem koordinace harmonogramů poskytnutí 
potřebných dat a informací ze strany MŠMT včetně 
případných dalších hodnocení jsou realizována jednání. 
Na plošné intervence na podporu kariérového poradenství 
mohly kraje čerpat finanční prostředky z výzvy 
Implementace KAP I a to na systémové aktivity doplňující 
aktivity škol. Školám byla poskytnuta možnost zavést 
pomocí tzv. Šablon pozici kariérového poradce ve škole, 
případně koordinátora spolupráce škol a firem. Ze 
strukturálně postižených regionů si zvolil podporu 
kariérového poradenství Moravskoslezský, Ústecký i 
Karlovarský kraj.  
Probíhají jednání s regionálními partnery, 
iKAP, zapojení i v rámci ITI – práce s mladými lidmi 
vytváření nových sítí, hledání nový přístupu. Na 
30.1.2018 realizace jednání v MSK – projednání 
připravených projektových záměrů. 
 

MŠMT, 
MPSV 

Vláda ČR doporučuje krajům při realizaci navrženého programu:               
(a) pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již 
vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i 
tematických partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon tak individuálních projektů ostatních; 
(b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a 
na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 
2018 a následující;  
(c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31. 5. 2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty 
relevantními výzvami MŠMT.  
Vláda ČR ukládá ministrovi školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a 
fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni;        (b) zajištění jejich úprav či doplnění na 
roky 2018 a následující;               (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou 
dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT.  
Vláda ČR ukládá ministryni práce a sociálních věcí spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci relevantních opatření, 
zejména projektu KOMPAS s vytvořením krajských barometrů trhu práce a projektu PIPS – podpora 
informačních a poradenských středisek; (b) zajištění jejich úpravy či doplnění na roky 2018 a následující; (c) 
přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími 
opatřeními MPSV. 

http://www.restartregionu.cz/


 
 
                                                                        
 
                                                        ________________________________________________________________________________ 

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj 
 

 
www.restartregionu.cz 

38 / 77 
 

Pilíř D 
Lidské zdroje  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

D.2.2 

Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém 
jazyce u absolventů základních a středních škol  
Plnění úkolu: 
Na přelomu roku 2018/2019 budou k dispozici 

sebehodnotící zprávy jednotlivých KAP (tzn. včetně MSK, 

ÚK a KVK), jejichž předmětem bude vyhodnocení 

projektových aktivit KAP a dílčích výstupů/ výsledků.  

Zároveň v rámci projektu IPs P-KAP jsou ve vtahu ke KAP 

a ŠAP realizovány další analýzy a evaluační aktivity. 

Za účelem koordinace harmonogramů poskytnutí 
potřebných dat a informací ze strany MŠMT včetně 
případných dalších hodnocení jsou realizována jednání. 
ŘO OP VVV bude i nadále sledovat potřeby škol a regionu 
a v případě potřeby na základě identifikovaných potřeb ve 
druhé vlně dotazníkového šetření a školních akčních 
plánech navýší pro strukturálně postižené regiony alokaci 
ve druhé výzvě určené na financování opatření 
identifikovaných v KAP. 
 
Podpora zvýšení kvality jazykového vzdělávání dětí, žáků 
a studentů byla jednou z podporovaných aktivit výzvy 
Implementace KAP, ze které čerpají kraje finanční 
prostředky na systémová opatření naplánované 
v krajských akčních plánech. Kraje volily aktivity dle svých 
priorit a ŘO OP VVV nikterak nemohl ovlivnit volbu 
opatření ani výši finančních prostředků čerpaných na 
zvolená opatření, na které budou kraje čerpat finanční 
prostředky. Moravskoslezský kraj v této oblasti podpoří v 
aktivity zaměřené na rozvoj mezinárodní spolupráce 
odborných škol – eTwinning, na Den ve firmách s cílem 
ukázat PP a žákům SŠ nezbytnost odborného cizího jazyka 

MŠMT 

Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu: 
(a) pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již 
vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i 
tematických partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon, tak individuálních projektů ostatních; 
(b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a 
na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 
2018 a následující;  
(c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31. 5. 2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty 
relevantními výzvami MŠMT.  
Vláda ČR ukládá ministrovi školství a mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a 
fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni; (b) zajištění jejich úprav či doplnění na roky 
2018 a následující; (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně 
pokryty již existujícími opatřeními MŠMT.   

http://www.restartregionu.cz/
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Pilíř D 
Lidské zdroje  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

pro využití v praxi. Dále se zaměří na realizaci kroužků 
cizího jazyka. 
 

http://www.restartregionu.cz/
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Pilíř D 
Lidské zdroje  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

D.2.3 

Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro 
moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 
pro průmysl 4.0) 
Plnění úkolu: 
Na přelomu roku 2018/2019 budou k dispozici 

sebehodnotící zprávy jednotlivých KAP (tzn. včetně MSK, 

ÚK a KVK), jejichž předmětem bude vyhodnocení 

projektových aktivit KAP a dílčích výstupů/ výsledků.  

Zároveň v rámci projektu IPs P-KAP jsou ve vtahu ke KAP 

a ŠAP realizovány další analýzy a evaluační aktivity. 

Za účelem koordinace harmonogramů poskytnutí 
potřebných dat a informací ze strany MŠMT včetně 
případných dalších hodnocení jsou realizována jednání.  
 
Na plošné intervence na podporu zvýšení kvality 
odborného vzdělávání a spolupráci škol se zaměstnavateli 
čerpají kraje finanční prostředky z výzvy Implementace 
KAP I a to na systémové aktivity doplňující aktivity škol. 
Školám byla poskytnuta možnost zavést pomocí tzv. 
Šablon pozici koordinátora spolupráce škol a firem. Ze 
strukturálně postižených regionů si zvolil podporu 
spolupráce škol a firem Ústecký a Karlovarský kraj. 
 
ŘO OP VVV bude i nadále sledovat potřeby škol a regionu 
a v případě potřeby na základě identifikovaných potřeb ve 
druhé vlně dotazníkového šetření a školních akčních 
plánech navýší pro strukturálně postižené regiony alokaci 
ve druhé výzvě určené na financování opatření 
identifikovaných v KAP. 
Připravuje se projekt Kompetence 4.0 jehož součástí 
jsou jednotlivé kraje, je připravena podrobná struktura 

MŠMT, 
MPSV 

Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu: 
(a) pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již 
vyhlášené nebo chystané, s vazbou na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i 
tematických partnerství a sítí, a to jak ve formě šablon, tak individuálních projektů ostatních; 
(b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a 
na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 
2018 a následující;  
(c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31. 5. 2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty 
relevantními výzvami MŠMT.  
Vláda ČR ukládá ministrovi školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a 
fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni;        (b) zajištění jejich úprav či doplnění na 
roky 2018 a následující;               (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou 
dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT.  
Vláda ČR ukládá ministryni práce a sociálních věcí spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci relevantních opatření, 
zejména projektu KOMPAS s vytvořením krajských barometrů trhu práce + programu Práce 4.0 s vazbou na 
NVP a na projekt Kompetence 4.0; (b) zajištění jejich úpravy či doplnění na roky 2018 a následující; (c) přípravě 
návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou dostatečně pokryty již existujícími opatřeními 
MPSV. 
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Pilíř D 
Lidské zdroje  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

projektu, a připravuje se jeho předložení 
s předpokládanou dobou realizace od září 2018.  

D.2.4 

Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím 
projektu KOMPAS 
Plnění úkolu: 
Průběžná komunikace s možností očekávání výstupů 
projektu KOMPAS cca v polovině roku 2018 a jejich 
implementace v regionech. 

MPSV 
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zajištění rozvoje dlouhodobě udržitelného systému predikcí 
potřeb trhu práce na národní i regionální úrovni 

D.2.5 

Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a 
poradenských středisek) a EFES (efektivní služby 
zaměstnanosti) 
Plnění úkolu: 

MPSV Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zajistit zefektivnění služeb zaměstnanosti  
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Pilíř D 
Lidské zdroje  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

Průběžné jednání o regionálních specifikách, realizace 
v souladu s harmonogramem projektů. 
Plánuje se schůzka s metodiky GŘ UP o specifikaci 
výstupů. 

D.2.6 

Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR 
(zprostředkování, poradenství, rekvalifikace) 
Plnění úkolu: 
Realizace vstupních jednání informace o průběžné 
aktualizaci ze strany MPSV. 
Provázanost s jinými aktivitami, radikální změny spojeny 
s realizací a výstupy projektu KOMPAS a následně také 
projektu Kompetence 4.0. 

MPSV 
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zajistit správu a aktualizaci Národní soustavy povolání v 
kontextu se změnami na trhu práce  

D.2.7 

V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných 
zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů 
poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně 
oslovovat řemeslné inkubátory 
Plnění úkolu: 
Vstupní jednání, jednán v rámci regionů s propagací 
účelů a činnosti řemeslných inkubátorů, provázanost s D 
2.8 

MPSV 
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem práce ČR přípravu komplexního opatření 
podpory uchazečů o zaměstnání zahajujících samostatně výdělečnou činnost  

D.2.8 

Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené 
využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti 
Plnění úkolu: 
Opatření je realizováno průběžně jako trvalá změna 
metodického přístupu, k již realizovaným nástrojům a 
opatřením APZ. 
Aktuální činností MPSV je příprava analýzy nákladovosti 
zvolených rekvalifikací, která by měla být provedena v 
1.Q.2018 

MPSV 
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem práce ČR zajistit intenzifikaci využívání 
zvolené rekvalifikace 
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Pilíř D 
Lidské zdroje  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

D.2.9 

Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v 
rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti 
Plnění úkolu: 
Realizace vstupních jednání a stanovení, na kterých 
došlo ke stanovení předpokládaného termínu zhotovení 
analýzy - duben 2018. 

MPSV 
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zpracovat analýzu proveditelnosti zavedení podpory při zvolené 
rekvalifikaci  

D.2.10 

Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a 
vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu 
Plnění úkolu: 
Toto opatření navazovalo na program prevence 
nezaměstnanosti horníků, který byl realizován 
v minulosti. Ve všech regionech dochází k postupné 
změně situace a v dílčích částech lze označit za splněný. 

MPSV 
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizace stávajících preventivních opatření v MSK a 
vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu 

D.2.11 

Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či 
přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících 
přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců 
technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové 
revoluce při zachování maximální možné míry 
zaměstnanosti 
Plnění úkolu: 
Realizace vstupních jednání a stanovení 
předpokládaného harmonogramu: 03/2018 vyhotovení 
analýzy vytvoření nového nástroje APZ, 09/2018 
vytvoření metodiky nového nástroje APZ, 01/2019 
zahájení pilotního ověření. Součástí opatření je 
návaznost na výstupy projektu Kompetence 4.0, příprava 
jeho realizace, zpracování na základě akčního plánu. 

MPSV Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zpracovat návrh nového opatření APZ. 

D.2.12 

Analýza současného stavu v oblasti slaďování rodinného 
a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou 
typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových 
odvětvích a s tím spojeným směnným provozem 
Plnění úkolu: 

MPSV 
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí provést analýzu současného stavu v oblasti slaďování rodinného 
a pracovního života ve vybraných regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslových 
odvětvích a s tím spojeným směnným provozem. 
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Pilíř D 
Lidské zdroje  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

Realizace vstupních jednání. Komunikace se sekcí 2 
Sociální a rodinné politiky na MPSV a v současné době 
probíhá příprava zadání analýzy s termínem zpracování 
v 1.Q 2018. 

D.3  
Více obyvatel lépe 

motivovaných k práci 
(low-skilled) 

D.3.1 

Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj 
zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob 
Plnění úkolu: 
Realizace vstupních jednání, aktuálně probíhají návrhy 
dílčích opatření pro realizaci v regionech a jejich 
průběžné projednávání s regionálními aktéry na trhu 
práce. 
Průběžná jednání, vytváří se aktuální partnerství a 
provazuje se činnost UP a jeho spolupráce s lékaři, 
příprava a řešení určitých pravidel s dlouhodobě 
nezaměstnanými osobami. Na základě připravovaných 
jednání s lékaři, se plánuje vytvoření platformy. 
Realizované aktivity mají dlouhodobý charakter a tomu 
odpovídá možnost hodnocení výstupů v dlouhodobém 
časovém horizontu. 

MPSV 
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí v roce 2017 připravit ve spolupráci s regionálními aktéry výzvu 
z OP Zaměstnanost pro krajské pobočky ÚP ve vybraných krajích zaměřenou na uplatnění dlouhodobě 
nezaměstnaných na trhu práce. Výzva bude otevřená v roce 2018. 

D.3.2 

Komplexní opatření zaměřený na podporu tzv. 
tranzitních sociálních podniků 
Plnění úkolu: 
Realizace vstupních jednání a příprava kroků ve 
spolupráci s dotčenými resorty a vedoucí k postupnému 
plnění opatření. 
Rozpracovaný záměr, kdy jako nositel se předpokládá 
pakt zaměstnanosti MSK v rámci ITI na regionální úrovní. 
Předpokládaná realizace projektu cca od září roku 2018 
Na národní úrovni snaha o přípravu změny související 
legislativy. 

MPSV 

Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí v roce 2017 připravit ve spolupráci s regionálními aktéry výzvu 
z OP Zaměstnanost zaměřenou na rozvoj tranzitních sociálních podniků podporujících restrukturalizaci. Výzva 
bude otevřená v roce 2018. 
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí v roce 2018 ve spolupráci s gesčně příslušnými dalšími 
ministerstvy, ÚV ČR a regionálními aktéry zhodnocení možnosti implementace podpory integračních a 
tranzitních sociálních míst do zákona o zaměstnanosti jakožto inovativního nástroje APZ v návaznosti na pilotní 
ověření a v kontextu budoucího vývoje v oblasti podpory sociálního podnikání v ČR. 
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Pilíř D 
Lidské zdroje  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

D.3.3 

Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016 
Plnění úkolu: 
Realizace vstupních jednání a ověření nastaveného 
harmonogramu plnění s průběžným hodnocením 1x za 
půl roku. 
Průběžná aktualizace plnění. Vytipují se opatření pro 
regionální uplatnění. 

MPSV 
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizaci opatření uvedených v Usnesení vlády č. 1127 ze dne 
14. prosince 2016.  

D.3.4 

Realizace opatření k řešení dlouhodobé 
nezaměstnanosti 
Plnění úkolu: 
Realizace vstupních jednání s tím, že harmonogram 
základní strategie u příslušného opatření v materiálu je v 
gesci ÚP ČR, a rozdělením definováním odpovědnosti ÚP 
ČR za jeho realizaci. 
 

MPSV Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizaci opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. 

D.3.5 

Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k 
dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v 
hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně 
řešit situaci uchazečů o zaměstnání 
Plnění úkolu: 
Realizace vstupních jednání s tím, že harmonogram 
základní strategie u příslušného opatření v materiálu je v 
gesci ÚP ČR. Došlo také k definováním odpovědnosti ÚP 
ČR za realizaci aktivit k naplnění opatření. 

MPSV 
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zajistit vzájemnou spolupráci a koordinovaný přístup k 
dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů Úřadu práce České republiky 
s cílem komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání. 

D.3.6 

Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na 
podporu regionální mobility 
Plnění úkolu: 
Realizace vstupního jednání, na kterém byla předána 
informace s tím, že opatření je realizováno, návrh 
harmonogramu: 02/2018 vyhodnocení efektů opatření 
na ne/zaměstnanost v rámci pravidelné zprávy o 
realizaci nástrojů APZ 

MPSV 
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizaci pilotního ověření nového nástroje aktivní politiky 
zaměstnanosti „Příspěvek na podporu regionální mobility“. 
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Pilíř D 
Lidské zdroje  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

D.4  
Více obyvatel lépe 
připravených a více 

motivovaných k 
podnikání 

D.4.1 

Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním 
vzdělávání 
Plnění úkolu: 
Na přelomu roku 2018/2019 budou k dispozici 

sebehodnotící zprávy jednotlivých KAP (tzn. včetně MSK, 

ÚK a KVK), jejichž předmětem bude vyhodnocení 

projektových aktivit KAP a dílčích výstupů/ výsledků.  

Zároveň v rámci projektu IPs P-KAP jsou ve vtahu ke KAP 

a ŠAP realizovány další analýzy a evaluační aktivity. 

Za účelem koordinace harmonogramů poskytnutí 
potřebných dat a informací ze strany MŠMT včetně 
případných dalších hodnocení jsou realizována jednání. 
Podpora podnikavosti a iniciativity dětí, žáků a studentů 
byla jednou z podporovaných aktivit výzvy Implementace 
KAP, ze které čerpají kraje finanční prostředky na opatření 
naplánované v krajských akčních plánech. Kraje volily 
aktivity dle svých priorit a ŘO OP VVV nikterak nemohl 
ovlivnit volbu opatření, na které budou kraje čerpat 
finanční prostředky. ŘO OP VVV bude i nadále sledovat 
potřeby škol a regionu a v případě potřeby na základě 
identifikovaných potřeb ve druhé vlně dotazníkového 
šetření a školních akčních plánech navýší pro strukturálně 
postižené regiony alokaci ve druhé výzvě určené na 
financování opatření identifikovaných v KAP. 
 
Na regionální úrovni přípravné a podané projekty pro 
pilotní ověření. 
V druhé části (vyplývá z výstupů projektu EFES) bude 
vytvořena metodika, jak výstupy z dílčích projektů lépe 
podporovat. 

MŠMT 

(a) Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu:              pro realizaci navržených opatření 
směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo chystané, s vazbou 
na KAP a MAP v krajích na podporu aktivit škol, aktivit spolupráce i tematických partnerství a sítí, a to jak ve 
formě šablon tak individuálních projektů ostatních; 
(b) spolupracovat s ministrem školství mládeže a tělovýchovy na evaluaci využívání a fungování KAP a MAP a 
na ně navázaných výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 
2018 a následující;  
(c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31. 5. 2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty 
relevantními výzvami MŠMT.  
Vláda ČR ukládá ministrovi školství mládeže a tělovýchovy spolupracovat s kraji při: (a) evaluaci využívání a 
fungování KAP a MAP a na ně navázaných výzev na krajské úrovni;        (b) zajištění jejich úprav či doplnění na 
roky 2018 a následující;               (c) přípravě návrhů opatření k zabezpečení těch částí programu, které nejsou 
dostatečně pokryty již existujícími opatřeními MŠMT.   
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Pilíř E – Sociální stabilizace 

 Pilíř E 
Sociální stabilizace  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

E.1  
Stabilizace sociální 

situace a snížení 
sociálních rozdílů 

E.1.1 

Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako 
jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti 
Plnění úkolu: 
Proběhla jednání pracovní skupiny týkající se tohoto 
opatření, řešící přenos zkušenosti z praxe do nastavení 
tohoto opatření, a to jak od zástupců NNO, firem, tak i 
zástupců exekutorské komory. 
V MSK bude zrealizováno šetření pro ověření kapacit 
dluhového poradenství v regionu a možnosti spolupráce 
s ÚP. Provedené šetření bude sloužit jako výstup pro UP 
pro navazování další spolupráce, která bude podpořena 
v případě potřeby i z pozice kraje. 
V návaznosti na toto se uvažuje o přípravě projektu do 
výzvy TAČR, kde by UP bylo aplikačním partnerem. Opět 
se jedná o opatření, kdy výstupy jeho opatření je možné 
hodnotit v dlouhodobém časovém horizontu. 

MPSV, 
MŠMT, MF, 
MS 

Vláda ukládá ministrovi školství mládeže a tělovýchovy, aby ve spolupráci s regionálními aktéry připravila 

specifické výzvy pro vzdělávací programy na posílení finanční gramotnosti s důrazem na prevenci zadlužování 

pro ZŠ, SŠ. Programy budou připravené poprvé pro školní rok 2018/2019. V návaznosti na přípravu výzev vláda 

ukládá ministru školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem financí zajistit jejich financování. 

 
 
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí umožnit podporu vzdělávání zaměstnanců v měkkých 
dovednostech (v oblasti finanční gramotnosti) v rámci projektu POVEZ. Program by se měl upravit v roce 2017 
a realizovat se v rozšířené podobě v následujícím roce. 
 
Vláda ukládá ministrovi spravedlnosti analyzovat stávající stav administrativní zátěže zaměstnavatelů ve 
spojení s exekucemi jejich zaměstnanců a připraví návrhy na elektronizaci související agendy směřující k 
minimalizaci nároků tohoto procesu na zaměstnavatele. 

E.1.2 

Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP 
ČR ve strukturálně postižených krajích 
Plnění úkolu: 
Realizace vstupních jednání a koordinace činností 
zohledňující dostupné údaje v gesci jednotlivých resortů. 
V současné době UP v MSK připravuje analýzu o 
nákladovosti stávající spolupráce, která následně bude 
k dispozici ostatním regionům. Dále se v tomto kontextu 
připravují k realizaci projektové záměry propojující 
jednotlivé aktivity UP. Do realizace projektu by měl být 
zapojen i VUPS. S cílem ověřit nastavení spolupráce. 
V aktuální fázi přípravy projektu se čeká se na nové 
vedení MPSV. 

MPSV, MMR 

Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí v roce 2017 nastavit systém spolupráce ve spolupráci ÚP a 
regionálních aktérů v oblasti rozvoje činností ÚP s podporou institucionálního okolí včetně kalkulace nákladů 
spojených s těmito činnostmi. A v roce 2017 připravit výzvu pro krajské ÚP zaměřenou na pilotní ověření 
prostřednictvím projektů, které povedou k vytvoření takovéto podpůrné sítě pro jejich činnost. Výzva bude 
otevřená v roce 2018. 
 
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí připravit v roce 2017 podklady pro změnu vládního nařízení č. 
5564/2006 Sb. umožňující adekvátní mzdové ohodnocení pracovníků spadající do skupiny I. Přílohy č. 10 tohoto 
nařízení, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty, a u nichž je předpoklad zvýšené náročnosti ve vedení agendy, 
vykonávání sociální práce a vysoký koeficient počtu klientů na jednoho pracovníka. 
 
Vláda ukládá ministryni pro místní rozvoj aktualizovat ve spolupráci s ministryní práce a sociálních věcí 
přehledy orientačních hodnot nájemného pro účely normativů na bydlení.  
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 Pilíř E 
Sociální stabilizace  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

E.1.3 

Integrovaný projekt zaměřený na posílení zapojení dětí 
ze sociálně slabých rodin do vzdělávacího systému 
Plnění úkolu: 
 V rámci plnění tohoto opatření je možné využít 
aktuálně otevřenou výzvu, kam se mohou kromě ASZ 
zapojit i kraje a napsat krajský plán inkluze, klíčová je 
v tomto případě aktivizace kraje výše dotace může 
dosáhnou až cca 80 mil. Kč 

MPSV, 
MŠMT 

Vláda ukládá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2017 sledovat a vyhodnotit míru využití výzev 
OP VVV směřujících k podpoře rovného přístupu ke vzdělání (grantové výzvy, šablony) a jejich efektivitu při 
vzdělávání dětí a žáků ze sociálně vyloučených lokalit. Dále ministerstvu ukládá připravit ve spolupráci s 
místními aktéry MAP a KAP návrh, jak tyto nástroje soustředit a zefektivnit jejich využití ve strukturálně 
znevýhodněných regionech s vysokou zátěží sociálního vyloučení pro rok 2018 a následující. 

E.1.4 

Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj 
Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje   
Plnění úkolu: 
S MPSV došlo k dohodě o zadání přípravy této analýzy, 
kdy se aktuálně domlouvá zapojení regionů do jejího 
zpracování. 

MPSV 

Vláda ukládá ministerstvu práce a sociálních věcí provést analýzu potenciálu stříbrné ekonomiky ve vybraných 
regionech, které jsou typické vyšším podílem zaměstnání v průmyslu a těžbě. Stříbrná ekonomika jako rozvoj 
sektorů služeb a zboží, které jsou určeny pro rozrůstající se segment lidí vyššího věku, představuje vhledem k 
demografickým prognózám stárnutí populace výzvu nejen pro oblasti veřejné politiky, ale rovněž pro další 
rozvoj průmyslových odvětví. 

E.3  
Zvýšení atraktivity 
bydlení (a zajištění 
kvalitní občanské 

vybavenosti a 
atraktivní nabídky 

služeb) 

E.3.1 

Integrovaný projekt zaměřený na řešení problematiky 
bydlení jako základního faktoru stabilizace rodin a 
jednotlivců 
Plnění úkolu: 
Iniciováno jednání ohledně tohoto opatření. Jednalo se o 
seznámení se s aktuálním přístupem ministerstva 
k sociálnímu bydlení a související problematice pro 
nastavení úvodních kroků k naplňování klíčových 
opatření.  Na rozdíl od jiných pilířů se u většiny opatření 
jedná o postupnou přípravu, kdy reálné efekty lze 
očekávat až v průběhu roku 2018. 
V souladu s Koncepcí bydlení ČR do roku 2020 
(revidovanou) se zpracovávají podkladové analýzy, které 
by měly být využity při přípravě věcného záměru zákona 
o SFRB. 
Dne 6. 11. 2017 vláda schválila nařízení vlády o použití 
peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na 
regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Příjmy z 

MPSV, MMR 

Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí v roce 2017 vést přípravu metodiky podpory sociálního 

bydlení v oblasti sociální práce a sociálních služeb a ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a s 

regionálními aktéry vytvořit program podpory bydlení a stabilizace rodin pro pilotní ověření ve vybraných 

krajích. 

Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí do konce 1. čtvrtletí roku 2018 připravit ve spolupráci s 

regionálními aktéry výzvu z OP Zaměstnanost pro obce strukturálně znevýhodněných krajů v oblasti 

sociálního bydlení. 

Vláda ukládá ministryni pro místní rozvoj prověřit do konce roku 2018 možnosti využití stávajících programů 

podpory Státního fondu rozvoje bydlení s ohledem na potřeby definované v akčním plánu hospodářské 

restrukturalizace. V případě potřeby navrhnout aktualizaci nastavení těchto programů. 

Vláda ukládá ministrovi pro lidská práva rovné příležitosti a legislativu připravit ve spolupráci s ministryní pro 

místní rozvoj, s ASZ a regionálními aktéry do konce roku 2017 studii o možnosti využití nového komplexního 

programu revitalizace rozsáhlých sociálně vyloučených lokalit (opatření 3.3.2.3 Akčního plánu Strategie boje 
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 Pilíř E 
Sociální stabilizace  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

první obrátky programu JESSICA, administrovaného 
Státním fondem rozvoje bydlení, v celkové výši 550 mil. 
Kč umožní v pětiletém horizontu realizovat projekty 
většího rozsahu a výrazně komplexnějšího charakteru. 
Jedná se o novou podporu s dotační a úvěrovou složkou. 
Účinnost nařízení vlády byla stanovena k 1. 1. 2018. 

proti sociálnímu vyloučení 2016-2020) pro komplexní proměnu sociálně vyloučených lokalit s ohledem na 

potřeby a specifika dotčených krajů. 

E.4  
Zvýšení patriotismu a 

aktivního životního 
stylu 

E.4.1 

Úkol: Připravit regionální programy na podporu dalšího 
rozvoje již existujících místních kulturních institucí 
(muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly apod.) a na 
podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit ve 
všech třech krajích. 
Plnění úkolu: 
Došlo k realizaci vstupní schůzky s resortem, kde došlo 
k domluvě o nastavení realizace daného usnesení. Jako 
první krok bude interní analýza dotačních programů MK 
v oblasti podpory živého umění a následně na základě 
výstupů této analýzy bude nastaveno šetření absorpční 
kapacity pro přípravu podmínek dotačního titulu. 

MK 
Vláda ukládá ministrovi kultury připravit pro strukturálně postižené kraje regionální program na podporu 
živého umění, zaměřený jak na zlepšení či zvýšení nabídky stávajících organizací, tak na vznik nových aktivit či 
akcí živého umění nekomerčního charakteru.  

Regionálně specifické opatření Karlovarský kraj 

Pilíř E 
Sociální stabilizace  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

E.2  
Zvýšení bezpečnosti a 

pocitu bezpečí 
E.2.3 

Rozvoj zdravotnické infrastruktury – Karlovy Vary 
Plnění úkolu: 
Realizace vstupního jednání – ověření plnění opatření, 
základní analýza potřebnosti zpracována, řeší se její 
výstupy ve vztahu k regionu – leden 2018. Podle 
předběžných výsledků je potřebnost vzniku regionálního 
onkologického centra opodstatněná, jelikož velká centra 

MZ 
Vláda ČR ukládá ministrovi zdravotnictví zhodnotit potřeby vzniku Komplexního onkologického centra, centra 

vysoce specializované traumatologické péče a Komplexního kardiovaskulárního centra v Karlovarském kraji 

zpracované ve spolupráci s Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a. s. 
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jsou v současné době přetížena a nelze očekávat 
zlepšení stavu. 
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Pilíř F – Životní prostředí 
Pilíř F  

Životní prostředí  
Gesce 

ministerstva 
Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

F.1  
Revitalizovat a 

regenerovat území 
silně zasažené 

těžební a 
průmyslovou činností 

F.1.1 

Akcelerace programu na řešení sanace ekologických 
škod – závazky vyplývající z privatizačních smluv 
(kompetence MF ČR) 
Plnění úkolu: 
Aktuálně probíhají jednání s nositeli projektů v MSK a 

ÚK, opatření by tak mělo být naplněno dle plánu. 

 

MF 

Vláda ČR ukládá 
1. ministru financí  
a)     urychlit  proces zadávání veřejných zakázek na sanaci ekologických škod vyplývajících z uzavřených 
Ekologických smluv a navýšit roční  finanční alokaci na  realizaci sanací 
 b) urychlit řešení Sanace skládkové oblasti v lokalitě Litvínov společnosti Unipetrol, a.s. (Smlouva č. 14/94), 
která je hlavním zdrojem znečištění ohrožujícího lokalitu revitalizovaného jezera Most (Průzkumnými pracemi 
a analýzou rizik bylo potvrzeno, že dochází k šíření kontaminace směrem k severní části jezera Most). 

F.1.2 

Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických 
škod financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města 
a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv 
(kompetence MŽP) 
 Plnění úkolu: 
Byla zrealizována vstupní jednání zástupci MSK a MŽP, 
klíčová je prioritizace záměrů. 
 

MŽ, MMR 

Vláda ČR ukládá:  

Ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministrem dopravy provést analýzu 
potřeb a absorpční kapacity v oblasti sanace ekologických škod, navrhnout možné způsoby řešení vč. 
dopadu na strategické dokumenty (národní a krajské strategické dokumenty, Dohoda o partnerství, relevantní 
operační programy). 
 

F.1.3 

Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již 
dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě 
Plnění úkolu: 
Proběhla úvodní   jednání a byly předloženy návrhy 
členů do pracovních skupin.  Příprava programu bude 
probíhat v souladu se schválenou „Koncepcí využití 
území po těžbě…“. Kraje zpracují podkladové materiály 
definující potřeby a požadavky regionů. Samotná 
příprava programu až k jeho realizaci je dlouhodobá 
záležitost. První teze a návrhy pracovních skupin se 
očekávají v průběhu 1Q roku 2018. 
Bod 3 bude řešen v 2Q roku 2018 
 

MPO, MMR, 
MŽP, 
MF 

Vláda ČR ukládá: 
1.  Ministryni pro místní rozvoj 
ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu připravit státní program pro podporu tvorby nových aktivit 
(resocializaci) na rekultivovaných a revitalizovaných územích, na kterých byly odstraněny ekologické škody po 
těžbě uhlí a průmyslové činnosti. 
T: 2017-2018 
 
2. Ministru životního prostředí, ministru průmyslu a obchodu a předsedovi Českého báňského úřadu předložit 
vládě zprávu o provedené prověrce současného stavu Chráněných ložiskových území zajišťujících ochranu 
ložisek uhlí a nerudných surovin v oblasti Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, včetně návrhu 
na případnou úpravu jejich rozsahu, jako nutnou podmínku pro realizaci programu resocializace území 
postižených těžební činností. 
 
T: 2018 
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Pilíř F  
Životní prostředí  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

 
3. ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem financí 
zajistit průběžné uvolňování finančních prostředků na realizaci státního programu v celkové výši 2,7 mld. Kč v 
letech 2019 – 2025 (rok 2019 -300 mil. Kč, roky 2020 až 2025 – 400 mil. Kč/rok). 

F.1.4 

Analyzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající 
opatření na ochranu ŽP 
Plnění úkolu: 
Byla zrealizována komunikace mezi MŽP a kraji ohledně 
aktuálních potřebách regionů v oblasti životního 
prostředí. Na závěr prosince domluvena schůzka se 
zástupci resortu k řešení daného opatření. Následně 
došlo ke zpracování zadané analýzy a její výstupy jsou 
aktuálně připomínkovány v regionech. 

MŽP, MZe 

Vláda ČR ukládá:  
1. Ministru životního prostředí zpracovat ve spolupráci s kraji zprávu s detailním rozborem situace v 
jednotlivých krajích, stanovením hlavních potřeb krajů, analýzou stávajících programů k ochraně životního 
prostředí a existujících opatření k ochraně životního prostředí. 
2. Ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem zemědělství zpracovat návrh způsobu zohlednění 
specifik strukturálně postižených regionů ve stávajících programech zaměřených na řešení zlepšení životního 
prostředí. 
Vláda ČR doporučuje hejtmanům Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje poskytnout ministru 
životního prostředí součinnost při zajištění úkolu č. 1 formou poskytnutí existujících podkladů a v souladu s 
úkolem č. 2 provést odpovídající revizi odpovídajících programů kraje s cílem dosažení synergie podpor. 
Termín do konce roku 2017 

F.1.8 

Analýza potenciálu a reálných možností využití 
přečerpávacích elektráren na území strukturálně 
postižených krajů 
Plnění úkolu: 
Realizace úvodních jednání pro nastavení dílčích úkolů ve 
shodě s potřebami regionů. 
V současné době probíhá výběr dodavatele na 
zpracování detailní „Studie proveditelnosti přípravy a 
realizace výstavby   Přečerpávacích  vodních elektráren 
v lokalitách současných a bývalých povrchových 
hnědouhelných lomů“,  konkrétně  se jedná  o  Jezero 
Milada (lom Chabařovice ), Jezero  Most ( lom Most- 
Ležáky) a budoucí jezero  na lomu ČSA.  Studie bude 
podkladem pro rozhodnutí o realizaci projektů 
energetického charakteru s  nadregionálním  
významem.. Termín zpracování studie je plánován do 
konce roku 2018. 

MPO  

Vláda ČR ukládá ministru průmyslu a obchodu zajistit zpracování podrobné analýzy potenciálu výstavby a 

reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně postižených krajů. 

Termín: 12/2018 
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Pilíř F  
Životní prostředí  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

F.2  
Regenerovat 

rozvojová, 
deprivovaná nebo 
periferní území v 
sídlech s vysokou 

koncentrací obyvatel 

F.2.1 

Zhodnocení a případná úprava podmínek programu 
Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení 
alokace tohoto programu 
Plnění úkolu: 
V rámci stávajícího programu ÚZV již připravil návrhy 
úprav a na jejich základě došlo k rozšíření okruhu 
žadatelů a k navýšení maximální dotace z 5 na 10 mil. 
Kč. Po ukončení stávajícího programu dojde k 
vyhodnocení výzev a návrhům na úpravy podmínek dle 
potřeb v regionech. Ze strany MMR bude řešeno v 1.Q 
2018. Bod III vládního usnesení by se měl řešit v 2Q 
2018. 

MMR, MF 

Vláda ČR 
ukládá ministryni pro místní rozvoj  
I. provést do 31. 5. 2018 analýzu dotačního titulu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách a na 
základě výsledku analýzy upravit pravidla dotačního titulu pro období 2019-2021, 
II. vyhlásit dotační titul Demolice v sociálně vyloučených lokalitách v období 2019-2021  
ukládá ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem financí 
III. zajistit financování dotačního titulu v období 2019-2021 ve výši 100 mil. Kč ročně 

F.2.2 

Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů 
v intravilánech měst a obcí s cílem prostřednictvím jeho 
prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití 
regenerovaných ploch (kompetence MMR) 
Plnění úkolu: 
V rámci tohoto opatření byla na MMR již sestavena 
pracovní skupina a z pověření MMR provedl ÚZV šetření 
absorpční kapacity mezi obcemi v MSK, KVK a ÚK. 
Zpracovaný podkladový materiál obsahující analytické 
zpracování získaných údajů slouží jako podklad k 
vytvoření daného dotačního programu. Předpokládaný 
termín předložení návrhu pracovní verze materiálu na MF 
je leden 2018. 
Bod II bude řešen ve 2Q roku 2018. Bod III již došlo ke 
schválení pracovních míst a v současné době probíhají 
výběrová řízení. 

MMR 

Vláda ČR 
ukládá ministryni pro místní rozvoj  
I. zpracovat do 31. 5. 2018 zásady dotačního titulu na regeneraci brownfields v intravilánech obcí pro další 
nepodnikatelské využití, 
ukládá ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem financí 
II. zajistit financování dotačního titulu v období 2019-2021 ve výši 200 mil. Kč ročně 
ukládá ministryni pro místní rozvoj 
III. navýšit systemizaci Ministerstva pro místní rozvoj o 3 systemizovaná místa k zajištění přípravy nových 
dotačních titulů 
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Regionálně specifické opatření Ústecký a Karlovarský kraj 

Pilíř F  
Životní prostředí  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

F.1  
Revitalizovat a 

regenerovat území 
silně zasažené 

těžební a 
průmyslovou činností 

F.1.5 

Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na 
řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 
50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje 
Plnění úkolu: 
bod č. 1 -  úkol splněn (UV č. 625/2017).  Revokací UV 
č.50/2002 došlo k navýšení programu o 3 mld. Kč a 
současně zůstaly zachovány podmínky realizace daného 
programu.               
bod č. 2 -  úkol plněn 
 V souvislosti s novým zákonem o veřejných zakázkách 
byla Meziresortní komisí 27.11.2017 schválena 
novelizace „Směrnice k řešení ekologických zátěží v rámci 
odstraňování starých ekologických škod…“, která nabyla 
platnost od 1 .4.2018.  
Aktuálně se řeší navýšení počtu zadaných projektů v 
průběhu kalendářního roku, harmonogram realizací a 
zadání 4. aktualizace „Koncepce řešení ekologických škod 
vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“, kterou 
také schválila MK 27.11.2017. 

MF, MPO, 
MMR 

Vláda ČR ukládá 

1. ministru průmyslu a obchodu 
ve spolupráci s ministrem financí připravit materiál pro jednání vlády navyšující program na řešení ekologických 
škod dle UV č. 50/2002 na území  Ústeckého a Karlovarského kraje (15 mld.) o 3 mld. Kč, včetně náplně a 
harmonogramu finančního plnění v jednotlivých letech 
 
2. ministru průmyslu a obchodu 
a) ve spolupráci s ministrem financí zajistit ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
od roku 2018 zadávání veřejných zakázek na realizaci prioritních projektů programu řešení ekologických škod 
vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém, Moravskoslezském a 
Karlovarském kraji (UV č. 546/2016), a to v rozsahu dle Plánu zadávání na každý rok, vytvořeného ve spolupráci 
ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu, v počtu nejméně 13 prioritních projektů ročně  
b) zajistit průběžné uvolňování finančních prostředků z navýšené alokace o 3 mld. Kč na realizaci projektů 
schválených Meziresortní komisí (viz bod 1.) v letech 2019 až 2023 až do výše 3 mld. Kč (600 mil. Kč/rok) 

F.1.6 

Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i 
Karlovarský kraj) 
Plnění úkolu: 
Probíhá ověření čerpání jednotlivých dotačních 
programů 

MZe, MŽP 

Vláda ČR v souvislosti s plněním Programu revitalizace Krušných hor (schváleného usnesením vlády ČR ze dne 
23. 11. 2016 č. 1031, dále jen „Program“) pověřuje ministra zemědělství a ministra životního prostředí v 
součinnosti s Úřadem vládního zmocněnce vyhodnocovat míru a efektivitu využívání dostupných dotačních 
titulů v gesci jednotlivých uvedených ministerstev využitelných k plnění cílů Programu. V případě potřeby 
navrhovat nástroje pro zvýšení míry čerpání dostupných dotačních zdrojů a pro zpřístupnění problematiky a 
administrace dotací zejména vlastníkům lesů malých výměr (především menší obce). 

F.2  
Regenerovat 

rozvojová, 
deprivovaná nebo 
periferní území v 

F.2.3 

Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor 
východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v 
jeho rámci 
Plnění úkolu: 
Realizace vstupních jednání s cílem nezbytného určení, 
nositele projektu ze strany regionálních aktérů. 

MMR 

I. Vláda ČR ukládá ministryni pro místní rozvoj připravit dotační titul pro financování ověřovacích studií a analýz 
možností využití revitalizovaných území v rámci dotačního programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů 
v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch, kdy oprávněným žadatelem bude 
konkrétní subjekt navržený a schválený vládou. 
Termín: 12/2018 
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Pilíř F  
Životní prostředí  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

sídlech s vysokou 
koncentrací obyvatel 

Práce budou zahájeny na přelomu 2017/2018, v 1Q 
2018 projednat první návrhy s městem Děčín. 

F.2.4 

Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních 
rozvojových projektů města Terezín“ 
Plnění úkolu: 
Práce budou zahájeny na přelomu 2017/2018, v 1Q 
2018 projednat první návrhy s městem Terezín. 

MMR 

I. Vláda ČR ukládá ministryni pro místní rozvoj připravit dotační titul pro financování ověřovacích studií a analýz 
možností využití revitalizovaných území v rámci dotačního programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů 
v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch, kdy oprávněným žadatelem bude 
konkrétní subjekt navržený a schválený vládou. 
Termín: 12/2018 

 

Regionálně specifické opatření Moravskoslezský kraj 

Pilíř F  
Životní prostředí  

Gesce 
ministerstva 

Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

F.1  
Revitalizovat a 

regenerovat území 
silně zasažené 

těžební a 
průmyslovou činností 

F.1.7 

Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na 
řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 
592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje 
Plnění úkolu: 
S MPO odsouhlaseny priority pro rok 2018, příprava 
návrhů na změny pro meziresortní komisi vč. změny 
systému ve stanovování ročních priorit.  
Kontakt na MPO: Šanda, Kaštovský. 
 

MF,MPO 

Vláda ČR ukládá:  
1. Ministru financí spolu s ministrem průmyslu a obchodu zajistit urychlení procesu zadávání veřejných 
zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. s cílem akcelerace čerpání prostředků na realizaci projektů dle 
bodu III. usnesení vlády č. 546/2016.  
2. Ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci ministrem financí zpracovat návrh postupu pro revizi absorpční 
kapacity a potřeby Moravskoslezského kraje řešení ekologických škod dle usnesení vlády č. 592/2002 Sb. 
Vyplývající ze snížení alokace o 6 mld. včetně revize dostupnosti financování z privatizačních výnosů, případně 
alternativních národních zdrojů a tento návrh předložit vládě do 31. 12. 2017. 
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Pilíř G -  Infrastruktura a veřejná správa 
Pilíř G  

Infrastruktura a veřejná správa 
Gesce 

ministerstva 
Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

G.1  
Dopravně propojit 

území tam, kde 
dochází k 

signifikantní bariéře 
pro rozvoj a růst 

G.1.1 

Komplex opatření k dobudování významných dopravních 
úseků – dálnic a silnic I. Třídy 
Plnění úkolu: 
Realizace vstupních jednání, ověření plnění v souladu 
s navrženým opatřením 
 

MD 

Vláda ČR pověřuje ministra dopravy ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury zajistit 
dostatečné prostředky na přípravné práce a majetkoprávní přípravu dotčených staveb podle bodu III. Materiál 
ve výši 6,1 mld. Kč pro rok 2018. 

G.1.2 

Komplex opatření k výstavbě a modernizaci významných 
dopravních úseků silnic II. a III. třídy 
Plnění úkolu: 
Opatření se nepodařilo zohlednit v návrhu 
střednědobého rozpočtu SFDI zahrnující i rok 2018 i přes 
apel v meziresortním řízení. 

MD 
Vláda ČR ukládá společný úkol pro ministra dopravy a ministra financí pro rok 2018 – Ministerstvo dopravy ve 
spolupráci s Ministerstvem financí zajistí pro vybrané tři strukturálně postižené kraje v souvislosti s potřebami 
restrukturalizace financování oprav silnic II. a III. třídy se souhrnnou alokací ve výši 500 mil. Kč. 

G.1.3 

Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci 
železničních tratí 
Plnění úkolu: 
Realizace vstupních jednání, ověření plnění v souladu 
s navrženým opatřením. 
 

MD 
Vláda ČR pověřuje ministra dopravy ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty zajistit dostatečné 
prostředky na přípravné práce a majetkoprávní řešení dotčených staveb podle bodu III. materiálu. Dále 
urychlení přípravných prací na dotčených tratích. 
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Regionálně specifické opatření pro Karlovarský kraj 

Pilíř G Infrastruktura a veřejná správa 
Gesce 

ministerstva 
Zadání vlády ČR směrem k odpovědným rezortům 

G.1  
Dopravně propojit 

území tam, kde 
dochází k 

signifikantní bariéře 
pro rozvoj a růst G.1.5 

Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy 
mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary  
Plnění úkolu: 
Úvodní jednání a ustanovena meziresortní skupina. 
Pracovní skupina se sešla na konci roku 2017. 
Provozovatelé mají zpracovat analýzy možností 
budoucího provozování letišť, na základě, nichž bude 
rozhodnuto o možnostech další podpory. 
 

MD, MŽP, 
MZe, MMR, 
MF, MPO 

1. Vláda ČR ukládá ministrovi životního prostředí poskytnout maximální součinnost při procesu projednávání 

EIA a vytvořit podmínky při respektování zákonem stanovených požadavků a lhůt pro urychlené dokončení 

schvalovacího procesu dokumentu EIA k záměru prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy 

mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary. 

2. Vláda ČR ukládá ministrovi zemědělství prověřit možnost bezplatného převodu pozemků ve správě Lesů ČR, 
s. p., pro účely záměru prodloužení vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy 
Vary. 
3. 3. Vláda ČR ukládá ministrovi dopravy ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj, ministrem financí a 
ministrem průmyslu a obchodu hledat možnosti financování regionálních letišť. 
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Plnění akčního plánu za jednotlivé resorty 
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Tabulka 7 Plnění akčního plánu za jednotlivé resorty dle finanční alokace 

   Alokace v pilíři 2017 v 
mil. Kč  

Alokace v pilíři 2018 v 
mil. Kč  

Alokace v pilíři 
2019+ v mil. Kč  

Pilíře Počet 
opatření v 
gesci resortu 

Plán V realizaci Plán V realizaci 2019+ 

MPO 14 103 100 1 933 300 8 432 

MD 5 5 218 5 216 7 110 6 627 1 150 

MF 3 400 400 800 0 5 800 

MK 1 0 0 0 0 0 

MMR 4 102 0 107 0 2 100 

MPSV 21 247 0 1 674 0 2 515 

MŠMT 7 0 0 0 2 200 800 

MZ 2 20 0 55 0 2 000 

Mze 1 0 0 0 0 0 

MŽP 2 0 0 0 0 2 100 

TAČR 4 0 0 0 170 670 

UV RVVI 1 0 0 0 0 0 

 

Výše uvedená tabulka uvádí informaci o počtu opatření, která jsou v gesci jednotlivého resortu, 

s uvedením plánovaných alokací souhrně za tyto opatření s plánem čerpání v daném roce a také 

realizací a čerpání daných alokací. Alokace v letech 2019+ jsou alokace předběžné, které v průběhu 

implementace jednotlivých opatření budou zpřessňovány na základě zpracovávaných analýz a také 

sběru aktuálních dat o absorpčních kapacitě v regionu. 

Následující tabulka popisuje stav realizace v gesci jednotlivých resortů z pohledu harmonogramu 

realizace jednotlivých opatření a také počet opatření, které se v daném roce podařilo zahájit. Poslední 

sloupec dané tabulky dokládá počet opatření jejichž realizace přesahuje do období 2019+.  

Tabulka 8 Plnění akčního plánu za jednotlivé resorty dle harmonogramu 

  Opatření se 
začátkem 2017  

Opatření se 
začátkem 2018 

Opatření s realizací 
i v období 2019+ 

Pilíře Počet 
opatření v 

gesci resortu 

Plán Zahájeno Plán Zahájeno 2019+ 

MPO 14 4 5 11 4 13 

MD 5 5 4 0 0 3 

MF 3 3 3 0 0 2 

MK 1 0 0 1 1 1 

MMR 4 2 2 2 2 4 
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MPSV 21 15 15 6 6 11 

MŠMT 7 4 4 3 3 6 

MZ 2 1 1 1 1 2 

Mze 1 1 1 0 0 1 

MŽP 2 2 1 0 1 2 

TAČR 4 2 2 2 2 4 

UV RVVI 1 1 0 0 0 0 

Celkem 65 40 38 26 20 49 
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Metodický text k vyhodnocení 
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Metodický text k vyhodnocení 
V této části se zaměřujeme popis způsobu hodnocení akčního plánu a také názorný popis aktuálního 

dění v rámci jednotlivých pilířů a následně v podrobnější charakteristice na úrovni jednotlivých 

opatření. Při zahájení realizace akčního plánu jsou všechna opatření brána jako ve fázi konceptu, tj. 

ve stavu bez zahájení jakékoliv činnosti. Níže uvedené tabulky tak dokládají změnu jejich stavu. 

Fáze naplňování opatření 
Fáze naplňování opatření je analyticky rozlišována do těchto tří stupňů: 

Fáze I. - příprava zahrnuje aktivity jako např.:    

 Úvodní schůzka s nositeli/resorty;  

 Stanovení priority opatření vůči celému AP;  

 Zadané a potvrzené přijetí úkolů nositelů/resortů/participujících subjektů;  

 Definované aktivity nezbytné pro realizaci opatření/úkolu/analýzy. 

Fáze II. - rozpracování zahrnuje aktivity jako např.:     

 Stanovený časový harmonogram realizace opatření/aktivit;  

 Realizace šetření, sběr dat, absorpční kapacity atp.;  

 Posouzení souladu nastavení opatření, analýzy s platnou legislativou;  

 Konzultace a ověření stavu SEA/NATURA atp., podání oficiální žádosti o posouzení na 

MŽP/AOPK; 

 Potvrzené závazky nositele a participujících subjektů k realizaci opatření. 

Fáze III. - finalizace zahrnuje aktivity jako např.:    

 Odsouhlasení nastavení opatření a podmínek výzvy;  

 Odsouhlasení právních, administrativních a legislativních požadavků;  

 Schválení podmínek realizace opatření/výzvy;  

 Dokončené studie a analýzy/Dokončení dokumentace pro vyhlášení výzvy;  

 Vyhlášení výzvy ; 

 Vyhodnocení výzvy. 
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Tabulka 9 – Rozpracovanost a plnění jednotlivých opatření 

Pilíř Počet 
opatření 
AP v pilíři 

Počet 
opatření AP 
zahájených 

celkem 

Počet opatření ve fázi 
přípravy a rozpracování* 

Počet 
opatření ve 

fázi III 
realizace* 

Počet opatření 
dokončených 
či s prvními 

výstupy* 
Počet 

opatření ve 
fázi I 

Počet 
opatření ve 

fázi II 

A 5 5 3 2 
 

  

B 6 6 4 1 1   

C 9 8 2 5 2   

D 22 22 15 6 1  

E 7 7 5 2   

F 12 12 7 4 1  

G 4 3 1 2   

 Celkem 65 63  37 22 5   
* Jelikož realizace AP, který byl schválen Vládou 10.7. 2018, začala ve větším rozsahu od září 2018, je většina opatření 
přirozeně v různé fázi příprav a bude spouštěna postupně v průběhu roku 2018. Fáze I – příprava, Fáze II - rozpracovanost a 
Fáze III - finalizace.  
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Srovnání se zahraničím 
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Porovnání se zahraničím4  
 

Základní informace 
Obdobná situace, v jaké se nachází tři strukturálně postižené regiony ČR – Moravskoslezský, Ústecký 

a Karlovarský kraj, se týkala či týká řady lokalit po celé Evropě. 

V této části uvádíme příklady obnovy strukturálně postižených regionů, jaké úspěchy dosáhly, jaké 

problémy přetrvávají a jakou cestou se proces restrukturalizace ubíral. Pro srovnání jsme vybrali dvě 

oblasti Spolkové republiky Německo, které se svými výchozími podmínkami a charakterem situace 

na úrovni regionů řešených v rámci programu RE:START blíží nejvíce: 

 Severní Porýní – Vestfálsko 

 Lužicko 

Jednou z největších oblastí, které se v minulosti týkala restrukturalizace byla lokalita tzv. Porúří tvořící 

Severozápadní část Spolkové republiky Německo. 

Co měly tyto regiony společného (i se strukturálně postiženými regiony v ČR): 

 Závislost na těžebním a těžkém průmyslu (zejména těžba uhlí a dalších nerostných surovin). 

 Obdobná vzdělanostní struktura (převažovaly dělnické profese a další nízkokvalifikované 

pracovní pozice). 

 Závislost sektoru služeb na kupní síle místních obyvatel, resp. prosperitě výrobních sektorů. 

 Nezávisle na regionu probíhající procesy vytvářející tlak na útlum těžby a s tím spojené 

negativní dopady hospodářského vývoje na tradiční průmyslová odvětví. 

 Vyjma oblasti Lužicka se řešily až následky negativního vývoje na úrovni regionů  

(v Lužicku byl útlum řízený a region se na něj postupně připravoval). 

 Zvyšující se nezaměstnanost, zhoršující se sociální situace místních obyvatel. 

 Úbytek obyvatelstva. 

 Negativní obraz regionu ve zbývajících částech země. 

Co nelze srovnávat: 

 Regiony se obtížně porovnávají z pohledu geografických a demografických údajů (rozdílná 

rozloha a počty obyvatel, lze pouze vyčlenit určité části území viz následující tabulka) 

  

                                                           
4 Zdroj: Lehren aus dem Strukturwandel im Ruhrgebiet für die Regionalpolitik - Kurzfassung - Projekt-Nr. 08/14 
Zdroj: Innovation und Strukturwandel / WIR!, www.unternehmen-region.de; www.bmwi.de;  
http://www.innovationsregionlausitz.de/  
Zdroj: Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje, Ondřej Slach, Petr Rumpel, Jaroslav Koutský 

http://www.restartregionu.cz/
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Tabulka 10 – Demografické a geografické srovnání vybraných regionů 

Lokalita Počet obyvatel Rozloha v km2 

Severní Porýní-Vestfálsko 17 865 516 34 094 

IBA Emscher Park 2 000 000 784 

Porúří 5 300 000 4 434 

Lužicko5 950 000 7 819 

Moravskoslezský 1 209 879 5 427 

Ústecký  821 732 5 535 

Karlovarský 295 648 3 314 

Celkem MSK, KVK a ÚK 2 327 259 14 276 

 Co dále nelze srovnávat je systémovost přístupů centrálních orgánů. Oblast Porúří je 

předmětem restrukturalizace od konce 60. a začátku 70. let a stále ještě není dokončena, 

pokud se porovná s hospodářskými výsledky dalších regionů v Německu, bylo do ní zaměřeno 

několik různých programů a přístupů. Obdobná situace je také v oblasti Lužicka, kde ovšem 

nastala potřeba restrukturalizace mnohem později na základě plánu odstavení dvou bloků 500 

MW elektrárny, kde o odstavení bloků v letech 2018/2019 bylo rozhodnuto na počátku 

devadesátých let a region tak měl a má čas se na tuto situaci připravit. 

Shrnutí 

Shrneme-li výše uvedené, tak srovnávat lze příčiny strukturálního postižení a obecné postupy 

vedoucí k jejich řešení a vlivy na hospodářskou a sociální situaci ve srovnání s ostatními regiony 

daných zemí. 

 

Základní přístupy k restrukturalizaci 

 Dlouhodobost nastavených procesů (případně jejich dlouhodobá příprava – viz region 

Lužicko) – v případě Porúří se jedná o proces započatý v 60. letech minulého století. (Díky 

reformě školství zahájené v 60 a 70. letech minulého století se oblast Severního Porýní – 

Vestfálska stala významnou baštou univerzitních pracovišť v Německu. S ohledem na 

výzkumné úkoly a zaměření jsou zde nyní působící regionální univerzity a technické vysoké 

školy nejvýznamnější v Německu. Tento aspekt má také značný dopad na regionální trh 

práce. 

 Realizace restrukturalizace v několika fázích. (Úvodní fáze velkých investic do 

infrastruktury a změny image regionu, v další fázi podpora systémových a legislativních 

změn směřující k větší podpoře regionů a také rozvoji lidských zdrojů, následované fází 

stimulačních dotací.) 

  V obou případech se základním kamenem restrukturalizace stalo zaměření se na 

inovativní obory a podporu výzkumu a vývoje a současně zvyšování úrovně vzdělávání 

obyvatel v regionu.  

 V obou regionech bylo toto nové směřování budováno na základech tradičních oborů.  

                                                           
5 Region má celkovou rozlohu přes 13 000 km2 a 1,3 mil. obyvatel z toho cca 5 000 km2 tvoří území Polska s cca  
350 000 obyvateli.  
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 I přes masivní investice proces restrukturalizace v oblasti Severního Porýní-Vestfálska 

nadále pokračuje i v současnosti (s výjimkou některých specifických oblastí).  

V současné době se v daných oblasti řeší tyto přetrvávající problémy: 

 Změna ekonomické struktury zásadně změnila pracovní a životní podmínky v oblasti Porúří. 

Takže nově vytvořené odborné obory, zejména v terciárním sektoru, kladou nové 

požadavky na kvalifikaci zaměstnanců. Řešení těchto změn a požadavků vyžaduje značné 

a dlouhodobé úsilí. 

 Intenzivní investice do vědy v oblasti Porúří od šedesátých let vytvořily vynikající vědeckou 

základnu v regionu. I přesto region pociťuje nedostatečný přenos inovací z univerzitního 

výzkumu do průmyslového využití. 

Procesní nastavení 

 Klíčovou roli při restrukturalizaci postupem času na základě negativních zkušeností 

z centrálního řízení začaly hrát v jednotlivých oblastí vždy regionální subjekty a organizace a 

aktivní přístup obyvatel regionu.  

 Zároveň však byla patrná velká angažovanost centrálních/zemských vlád, které 

vytvářely/vytvářejí finanční rámce, které umožňují realizaci vybraných projektů či podporu 

oblastí a témat, která napomáhají rozvíjet synergické efekty, které s sebou projekty přinášejí. 

o Zapojení centrálních úřadů bylo nezbytné, jelikož řada aktivit pro svoji realizaci s sebou 

nesla i nezbytnou změnu legislativy. 

 Postupem času se osvědčil přístup směřující k založení subjektů či organizací mající roli 

„mediátora“, který podněcuje aktivitu uvnitř regionu pro tvorbu nových projektů a zároveň 

umožňuje rychlejší komunikaci s dotčenými resorty, vládními agenturami zajišťující cílenou 

podporu vybraných oblastí a témat směřující k hospodářské restrukturalizaci daných regionů.  

o Tento subjekt pomáhá zprostředkovávat či přímo garantuje finanční rámce na realizaci 

jednotlivých aktivit. 

o V Porúří (v rámci realizace IBA Emscher Park) došlo k vytvoření samostatné agentury, 

která se podílela na výběru, přípravě a iniciaci jednotlivých projektů, které následně 

byly podporovány z rozpočtu financovaného centrální vládou. Jednotlivé aktivity byly 

průběžně vyhodnocovány a kontrolovány, tak aby docházelo k efektivnímu 

vynakládání finančních prostředků (takto vzniklá agentura zaměstnávala cca 30 

zaměstnanců s ročním rozpočtem 10 mil. DM6). 

o V regionu Lužicko se jedná o organizaci typu akciové společnosti, založenou sdružením 

zástupců hospodářských komor, zástupců firem, univerzit a výzkumných organizací. 

o Oba tyto způsoby se osvědčily, jelikož propojují a aktivizují všechny potřebné 

subjekty v regionu a pomáhají k nastavování aktivit ze zdola nahoru a naopak.  

 Tyto základní přístupy vycházejí z toho, že centrální diktát a masivní dotace podporující pouze 

jednotlivé odvětví a témata neprokázaly dlouhodobý přínos pro daný region – tj. řešily pouze 

                                                           
6 Organizační a funkční členění agentury IBA Emscher Park (Kiper, Wood, 1995). 
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důsledky, nikoliv příčiny, a současně respektují fakt, že pouze regionální „řízení“ 

restrukturalizace nemusí pokrýt všechny nezbytné oblasti, které je potřeba změnit, jelikož 

chybí pohled na region z vnějšku a jeho možnosti v širších souvislostech jak politických, tak i 

geografických atp.  

V případě Porúří došlo k vytvoření vládní agentury/úřadu hospodařící s rozpočtem financovaným 

centrální vládnou, která však působila přímo v regionu a jednotlivá opatření byla plánována na základě 

podnětů z regionu, ale také z pohledu centrální vlády. Stanoví finanční rámec a personální zajištění 

(zejména z pohledu odbornosti zaměstnanců takovéto agentury) umožňoval realizaci klíčových 

opatření v odpovídajícím časovém horizontu společně s dalšími cíleně zaměřenými programy např. na 

podporu zaměstnanosti atp. 

V případě Lužicka se jedná o „sdružení“, které zná region a je schopno identifikovat klíčové projekty, 

pro které je schopné vyjednat cílenou podporu. 

 Na tyto zkušenosti aktuálně navazuje ve Spolkové republice Německo také program 

„WIR!“, navazující na předchozí přístupy a předpokládající aktivní a motivované 

organizace v regionu, které jsou schopny využít podporu tohoto programu.  

o Tento program je zaměřen na podporu dlouhodobě zaostávajících oblastí ve 

východním Německu. Program v gesci Ministerstva školství je zaměřený na tvorbu 

regionálních aliancí, které připravují vybrané projekty a témata k řešení. 

Z předložených návrhů je vybráno několik, které získají finanční podporu na další 

rozpracování, zpracování studií a projektových dokumentací, které jsou v dalším 

kole vyhodnoceny a pokud prokáží svoji životaschopnost a finanční efektivitu 

získají finanční podporu na celou svoji realizaci (realizace je průběžně hodnocena 

a plnění milníků je vázáno na průběžné uvolňování dalších finančních prostředků).  

Je tedy patrné, že různé programy na sebe ve Spolkové republice Německo v čase navazovaly, kdy 

do procesu restrukturalizace zapojené subjekty se snažily dále rozvíjet úspěšné případy 

restrukturalizace a opouštět nepříliš osvědčené a v čase negativně hodnocené postupy a formy 

podpory. 

Srovnání s programem RE:START 
Z výše uvedeného je patrné, že proces restrukturalizace nelze řešit samostatně a odděleně od 

ostatních regionů dané země. Především je potřeba akcentovat, že restrukturalizace představuje 

dlouhodobý proces, který potřebuje pevně danou organizační strukturu umožňující aktivní zapojení 

regionálních aktérů a také obyvatel a na straně druhé aktivní přístup resortů jako zástupců centrální 

vlády. 

 V případě programu RE:START lze tedy tvrdit, že se v současné době jedná o úspěšně 

zahájenou počáteční fázi restrukturalizace dotčených regionů. S ohledem na aktuální situaci je 

zřejmé, že v některých oblastech není situace tak tíživá jako v Porúří na počátku 60. let 

minulého století, ale v jiných jsou regiony teprve na startovní čáře, a to zejména v oblastech:  

o vysoké školství, 

http://www.restartregionu.cz/


 
 
                                                                        
 
                                                        
________________________________________________________________________________ 

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj 
 

 
www.restartregionu.cz 

69 / 77 
 

o výzkum a vývoj a uplatnění inovací v průmyslových odvětvích. 

o nutnost systémových změn v legislativě umožňující řešení problémů spojených 

s vysokou koncentrací sociálně vyloučených lokalit a osob v těchto lokalitách žijících, 

které představují i jednu ze základních překážek ke srovnání situace v oblasti 

zaměstnanosti na úroveň průměru ČR a také na negativní aspekty této situace na 

výsledky základního a středního školství (předčasné ukončení školní docházky atp.) 

 Program RE:START má stejné cíle jako aktivity v Porúří a dalších regionech Spolkové republiky 

Německo. To platí především pro podporu infrastrukturních projektů a také tzv. měkkých 

projektů podporující rozvoj lidských zdrojů a zlepšování sociální situace obyvatel. 

 Koordinace souběžné realizace navržených opatření v rámci regionů a propojení požadavků 

regionálních aktérů s možnostmi centrálních resortů umožňující optimalizaci podmínek 

implementace těchto opatření prostřednictvím aktivit Úřadu zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a 

KVK se osvědčila zejména při přípravě zcela nových rozvojových programů. 

 ÚZV disponuje pouze omezenými personálními kapacitami a omezeným rozpočtem s ohledem 

na koordinaci aktivit ve třech regionech s mírně odlišnými potřebami a specifickou výchozí 

situací. 

 ÚZV však nedisponuje žádným předem daným finančním rámcem, který by byl určený pro 

financování jednotlivých návrhů opatření. Tato situace vede k nutnosti každoročního 

vyjednávání resortů o navýšení vlastních rozpočtů pro potřeby implementace opatření 

programu RE:START (a to i v případě již schválených opatření, která předjímají nutnost řešení 

v řádu několika let). 

 Finanční zdroje – restrukturalizační procesy s sebou nedílně nesou potřebu finanční podpory 

regionů z úrovně centrální vlády, která může nabývat různých forem od subvencí zmírňující 

dopady útlumů průmyslových odvětví až po prostředky podporující realizaci konkrétních pro-

rozvojových projektů. Např. v Porúří narostly subvence na podporu těžby v Porúří do roku 

1994 až na 10,4 miliardy DM (Schrader, 1998), jedná se tedy o investice, které nebyly 

předmětem samotné restrukturalizace, ale napomáhaly zpomalit útlum těžby a snižovat míru 

propouštění z tradičních sektorů tamního hospodářství. Započítáme-li k této podpoře i ostatní 

zdroje, dostaneme se od 70. let do konce 90. let minulého století k souhrnné částce 44 mld. 

DM. Z toho do programu IBA Emscher Park v několika fázích 3 mld. DM. 
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Zpráva o stavu zásobníku projektů 1. Souhrnného akčního plánu 
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Název 
pilíře 

Opatření Program Schváleno vládou 
v rámci AP1 

Další postup a práce s námětem v rámci implementace AP1 a následné aktualizace 
Akčního plánu 

Pozn. 

Pilíř A A.1  
Růst podniků a jejich pronikání 
na nové trhy, vyšší odolnost 
při změnách na trzích 

Program na podporu produktových 
inovací  

ANO Toto opatření nebylo jako takové samostatně dále rozpracováváno, obsah provázaný s 
problematikou produktových inovací je však nepřímo řešen v rámci postupu 
implementace vybraných opatření schváleného Akčního plánu (především na úrovni 
pilíře A a C). 

není přímo v AP 

Pilíř A A.1  
Růst podniků a jejich pronikání 
na nové trhy, vyšší odolnost 
při změnách na trzích 

Regionální fond na podporu 
podnikání   

ANO Toto opatření bylo v rámci implementace opatření A.2.1 Podnikavý region (PODREG) 
začleněno do tohoto opatření, resp. při nastavování způsobu realizace došlo k využití i 
částí opatření plánovaného fondu na podporu podnikání. Z tohoto důvodu již nebylo 
potřeba opatření rozpracovávat jako samostatné opatření. 

Součástí realizace 
AP1 

Pilíř A A.3  
Vyšší inovační výkonnost 
ekonomiky, více inovativních 
firem 

Centra průmyslových kompetencí  ANO Toto opaření nebylo dále v rámci aktualizace rozpracováno s ohledem na zahájení 
přípravy dotačního programu v gesci TAČR, v rámci kterého byla vyhlášena výzva v 
únoru 2018. Samostatné opatření v rámci programu RE:START by tak již pouze 
kopírovalo vyhlášený dotační titul, který ovšem při přípravě 1.akčního plánu nebyl k 
dispozici. 

Výzva mimo AP 

Pilíř A A.2  
Vznik nových firem a jejich 
větší úspěšnost 

Rozvoj pro-podnikatelské 
infrastruktury a technologických 
parků 

ANO V rámci pokračující komunikace s předkladatelem námětu bylo dohodnuto, že dané 
řešení se stane součástí komplexního přístupu ke strategickému rozvoji města Terezín. 
Řešení problematiky města Terezín se již dlouhodobě věnuje meziresortní pracovní 
skupina, jejímž úkolem je připravit a posoudit integrované záměry vedoucí ke 
komplexnímu řešení udržitelného rozvoje města Terezín. Tým ÚZV inicioval kroky, 
které mj. i v přímé souvislosti s postupem implementace opatření F.2.4 "Analýza 
rozvojových příležitostí a vůsledků dosavadních rozvojových projektů města Terezín" 
povedou k možnosti zpracování komplexní nové strategie rozvoje města Terezín, na 
jejímž základě budou moci být iniciovány konkrétní projekty, které dají dalšímu rozvoji 
města nový impulz. 

samostatná 
meziresortní 
skupina 

Pilíř C C.1  
Otevřenější a relevantnější 
VaV 

Projekt „Centrum kompetence pro 
chemii“ (potenciální nositel - 
UniCRE) 

ANO Toto opaření nebylo dále v rámci aktualizace rozpracováno s ohledem na program 
Národní centra kompetence, v rámci kterého byla vyhlášena výzva v únoru 2018. 
Samostatné opatření v rámci programu RE:START by tak již pouze kopírovalo 
vyhlášený dotační titul, který ovšem při přípravě 1.akčního plánu nebyl k dispozici. 

výzva mimo AP 

Pilíř C C.2  
Výkonnější a atraktivnější VaV 

Program Fergunna - výzkumné a 
vývojového centrum, science and 
creativity centrum 

ANO Toto opatření není samostatně rozpracováno. V rámci konzultací s resorty na základě 
tohoto podnětu však bylo v rámci návrhu aktualizace Akčního plánu vytvořeno 
opatření v pilíři C, které zahruje tento i další záměry podobného zaměření s názvem 
"Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně postižených krajů". 

součást opatření v 
AP2 
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Název 
pilíře 

Opatření Program Schváleno vládou 
v rámci AP1 

Další postup a práce s námětem v rámci implementace AP1 a následné aktualizace 
Akčního plánu 

Pozn. 

Pilíř C C.1  
Otevřenější a relevantnější 
VaV 

Program "Inovační partnerství" ANO Inovační partnerství se podařilo začlenit do připravovaného vyhlášení v jednotlivých 
programech TAČR, které jsou a budou vyhlašovány v 1. polovině roku 2018. Z tohoto 
důvodu nebylo v rámci Akčního plánu do ukončení a vyhodnocení těchto výzev dále 
rozpracováváno. 

výzvy z AP1 

Pilíř C C.2  
Výkonnější a atraktivnější VaV 

Úkol – zajistit vytvoření nového 
programu podpory naplňování 
národní RIS3 v regionech včetně 
přímé metodické a konzultační 
podpory v krajích 

ANO Nebylo dále rozpracováváno jako samostatné opatření, avšak s ohledem na vývoj v 
čase byl ideový obsah tohoto opatření zohledněn v rámci opatření, která jsou v rámci 
aktualizace Akčního plánu nově navržena na úrovni pilíře C. 

není přímo v AP 

Pilíř C C.2  
Výkonnější a atraktivnější VaV 

Projekt „Centrum chytré 
infrastruktury“ (nositel UJEP), 
obsahuje 2 "podprojekty": 
- Struktura MATEQ – infrastruktura, 
materiály a technologie pro kvalitu 
života 
- Struktura SMART – „Chytrý region 
postavený na chytrých lidech“ 

ANO Toto opatření není samostatně rozpracováno. V rámci konzultací s resorty na základě 
tohoto podnětu však bylo v rámci aktualizace Akčního plánu nově navrženo na úrovni 
pilíře C opatření, které zahruje tento i další záměry obdobné tématiky s názvem 
"Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech". 

součást opatření v 
AP2 

Pilíř C C.1  
Otevřenější a relevantnější 
VaV 

Kolokační centrum pro výzkum 
řídicích, informačních a 
komunikačních technologií pro 
Průmysl 4.0 

ANO Podstatná část projektu byla podána do výzvy na podporu dlouhodobé mezisektorové 
spolupráce OP VVV. Aktuálně se čeká na výsledky hodnocení tohoto projektu, na 
základě tohoto vyhodnocení (projekt podpořen/nepodpořen) bude následně určeno, 
v jakém režimu bude veden ve vztahu k programu RESTART.   

průběžná 
komunikace v 
regionu 

Pilíř C C.1  
Otevřenější a relevantnější 
VaV 

Centrum kompetencí pro smart 
řešení s důrazem na ekologickou 
energetiku a inteligentní řízení 
dopravy 

ANO Podstatná část projektu byla podána do výzvy na podporu dlouhodobé mezisektorové 
spolupráce OP VVV. Další část projektu tohoto centra je aktuálně rozpracovávána do 
podoby klíčového prvku národního centra kompetencí v oblasti energetiky. Zároveň je 
vedena debata o propojení náplně tohoto projektu s dalšími aktivitami v MSK 
zaměřených na energetiku, mj. ve vztahu k platformě pro transformaci uhelných 
regionů. V návaznosti na výše uvedené bude stanoveno, v jakém režimu bude toto 
centrum vedeno ve vztahu k programu RESTART. 

průběžná 
komunikace v 
regionu 

Pilíř C C.1  
Otevřenější a relevantnější 
VaV 

Kolokační centrum v oblasti vědy a 
výzkumu medicíny a bezpečnosti 

ANO Podstatná část projektu byla podána do výzvy na podporu dlouhodobé mezisektorové 
spolupráce OP VVV. Aktuálně se čeká na výsledky hodnocení tohoto projektu, na 
základě tohoto vyhodnocení (projekt podpořen/nepodpořen) bude následně určeno, 
v jakém režimu bude veden ve vztahu k programu RESTART.   

průběžná 
komunikace v 
regionu 

http://www.restartregionu.cz/
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Název 
pilíře 

Opatření Program Schváleno vládou 
v rámci AP1 

Další postup a práce s námětem v rámci implementace AP1 a následné aktualizace 
Akčního plánu 

Pozn. 

Pilíř D D.1  
Více lepších pracovních 
příležitostí (high-skilled) 

Podpora realizace prezenční (ve 
vybraných oborech i kombinované) 
formy vysokoškolského studia 
realizovaného veřejnými VŠ přímo 
na území Karlovarského a Ústeckého 
kraje 

ANO Toto opatření bylo dále rozpracováno a je zařazeno do aktualizace Akčního plánu. součást opatření v 
AP2 

Pilíř D D.2  
Více obyvatel lépe 
připravených na práci 
(medium-skilled) 

Program „Rozvoj jazykového 
vzdělávání – německý jazyk“ - 
Ústecký a Karlovarský kraj 

ANO Po konzultaci s MŠMT je předčasné tuto aktivitu zařazovat do aktualizace Akčního 
plánu, jelikož tuto oblast je možné podpořit v rámci implementace KAP I a nejdříve 
musí dojít k vyhodnocení této implementace a rozsahu podpory, které kraje tomuto 
tématu věnovaly, teprve následně bude možné ji zařadit jako samostatné opatření do 
některé z příštích aktualizací Akčního plánu. 

není přímo v AP - 
nutné vyhodnit 
KAP i MAP v 
reginech 

Pilíř D D.2 Více obyvatel lépe 
připravených na práci 
(medium-skilled) 

Program zaměřený na rozvoj 
komplexního ICT vybavení škol v 
Ústeckém kraji 

ANO Tento námět ze zásobníku se stal součástí aktualizace Akčního plánu jako opatření v 
pilíři D - Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického 
zázemí škol a školských zařízení – vyhlášení specifických výzev IROP pro strukturálně 
postižené regiony.  

součást opatření v 
AP2 

Pilíř D D.1  
Více lepších pracovních 
příležitostí (high-skilled) 

City Campus Ostrava – Umění v 
centru města 

ANO Toto opatření nebylo dále samostatně rozpracováno, jelikož v rámci realizace prvního 
akčního plánu v rámci opatření D. 1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech - 
došlo k vyhlášení tzv. dvojvýzvy umožňující předložení a potenciálně i podporu 
opatření, resp. projektu tohoto charakteru. 

Součástí realizace 
AP1 

Pilíř D D.1  
Více lepších pracovních 
příležitostí (high-skilled) 

CITY KAMPUS - Centrum zdravého 
pohybu Ostravské univerzity 

ANO Toto opatření nebylo dále samostatně rozpracováno, jelikož v rámci realizace prvního 
akčního plánu v rámci opatření D. 1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech - 
došlo k vyhlášení tzv. dvojvýzvy umožňující předložení a potenciálně i podporu 
opatření, resp. projektu tohoto charakteru. 

Součástí realizace 
AP1 

Pilíř E E.1  
Stabilizace sociální situace a 
snížení sociálních rozdílů 

Podpora komunitního života a 
sociálních služeb - vyhlášení 
specifických výzev na podporu 
komunitního života a sociálních 
služeb 

ANO Tento námět ze zásobníku se stal součástí aktualizace Akčního plánu jako opatření v 
pilíři E - Podpora komunitního života a sociálních služeb – vyhlášení specifických výzev 
IROP pro strukturálně postižené regiony. 

součást opatření v 
AP2 

http://www.restartregionu.cz/
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Název 
pilíře 

Opatření Program Schváleno vládou 
v rámci AP1 

Další postup a práce s námětem v rámci implementace AP1 a následné aktualizace 
Akčního plánu 

Pozn. 

Pilíř E E.2  
Zvýšení bezpečnosti a pocitu 
bezpečí 

Zajištění dostatečného počtu 
Asistentů prevence kriminality ve 
sledovaných regionech 

ANO V pokračující komunikaci v rámci regionu a také se zástupci Ministerstva vnitra a 
regionálními pobočkami ÚP ČR došlo k vyhodnocneí situace, ze kterého vyplývá, že 
dostupné nástroje na úrovni této roviny problematiky nejsou plně využívány - resp. tak 
jak jsou nastaveny umožňují zájemcům čerpat podporu na tato opatření. Toto 
opatření tak nebylo samostatně zařazeno do aktualizace Akčního plánu. 

není přímo v AP - 
stávající dotační 
programy jsou  
dostačující 

Pilíř E E.3  
Zvýšení atraktivity bydlení (a 
zajištění kvalitní občanské 
vybavenosti a atraktivní 
nabídky služeb) 

Pilotní ověření podpory uchazečů o 
zaměstnání z evidence Úřadu práce 
ČR na pracovních místech 
„domovníka – správce“ v bytových 
domech soukromých vlastníků (SVJ, 
družstva, jiní vlastníci) 

ANO V pokračující komunikaci v rámci regionu a také se zástupci Ministerstva vnitra a 
regionálními pobočkami ÚP ČR došlo k vyhodnocneí situace, ze kterého vyplývá, že 
dostupné nástroje na úrovni této roviny problematiky nejsou plně využívány - resp. tak 
jak jsou nastaveny umožňují zájemcům čerpat podporu na tato opatření. Toto 
opatření tak nebylo samostatně zařazeno do aktualizace Akčního plánu. 

není přímo v AP - 
stávající dotační 
programy jsou  
dostačující 

Pilíř E E.4 
Zvýšení patriotismu a 
aktivního životního stylu 

Revitalizace (a propagace) pevnosti 
Terezín 

ANO V rámci pokračující komunikace s předkladatelem námětu bylo dohodnuto, že dané 
řešení se stane součástí komplexního přístupu ke strategickému rozvoji města Terezín. 
Řešení problematiky města Terezín se již dlouhodobě věnuje meziresortní pracovní 
skupina, jejímž úkolem je připravit a posoudit integrované záměry vedoucí ke 
komplexnímu řešení udržitelného rozvoje města Terezín. Tým ÚZV inicioval kroky, 
které mj. i v přímé souvislosti s postupem implementace opatření F.2.4 "Analýza 
rozvojových příležitostí a vůsledků dosavadních rozvojových projektů města Terezín" 
povedou k možnosti zpracování komplexní nové strategie rozvoje města Terezín, na 
jejímž základě budou moci být iniciovány konkrétní projekty, které dají dalšímu rozvoji 
města nový impulz. 

samostatná 
meziresortní 
skupina 

Pilíř E E.2  
Zvýšení bezpečnosti a pocitu 
bezpečí 

Rozvoj zdravotnické nfrastruktury - 
Ústí nad Labem 

ANO Tento námět ze zásobníku se stal součástí aktualizace Akčního plánu jako opatření v 
pilíři E - Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje 
materiálně-technické základny. 

součást opatření v 
AP2 

Pilíř F F.1  
Revitalizovat a regenerovat 
území silně zasažené těžební a 
průmyslovou činností 

Zlepšení kvality ovzduší ANO Toto opatření bylo dále rozpracováno a je zařazeno do aktualizace Akčního plánu jako 
samostatné opatření v pilíř F. 

součást opatření v 
AP2 

http://www.restartregionu.cz/
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Název 
pilíře 

Opatření Program Schváleno vládou 
v rámci AP1 

Další postup a práce s námětem v rámci implementace AP1 a následné aktualizace 
Akčního plánu 

Pozn. 

Pilíř F F.2  
Regenerovat rozvojová, 
deprivovaná nebo periferní 
území v sídlech s vysokou 
koncentrací obyvatel 

Regenerace opuštěných budov pro 
nové využití ve státním a 
soukromém sektoru. 

ANO Toto opatření bylo po diskuzi s resorty a reginálními aktéry rozpracováno jako součást 
aktualizace Akčního plánu jako opatření v pilíří B - Příprava programu zaměřeného na 
regenerace specifických brownfieldů ve městech a obcích směřujících k jejich dalšímu 
efektivnímu využití. 

součást opatření v 
AP2 

Pilíř F F.1  
Revitalizovat a regenerovat 
území silně zasažené těžební a 
průmyslovou činností 

Bezpečný kraj ANO Toto opatření bylo rozpracováno a je zařazeno do aktualizace Akčního plánu jako 
samostatné opatření v piliří F s název Bezpečné kraje. 

součást opatření v 
AP2 

Pilíř F F.1  
Revitalizovat a regenerovat 
území silně zasažené těžební a 
průmyslovou činností 

Národní muzejní platforma – 
muzeum člověka a přírody 

ANO Po dohodě s regiony nebyl návrh záměru zařazen do AP2, jelikož s ohledem na 
konkrétní podobu záměru je potřeba nejdříve vyřešit kritéra, která vyhodnotí daný 
projekt a jeho dopady do regionu s tím, že nelze pouze využít dobré příklady ze 
zahraniční praxe, ale je potřeba zohledit celkový kontext území se všemi dopady a 
nezbytnost pro restrukturalizaci regionu. 

průběžná 
komunikace v 
regionu 

Pilíř F F.1  
Revitalizovat a regenerovat 
území silně zasažené těžební a 
průmyslovou činností 

Řešení ekologické zátěže haldy v 
Třinci  

ANO Další využití záměru řešení ekologické zátěže haldy v Třinci bude propojeno s 
aktivitami vzniku nové uhelné platformy pro regiony procházející transformací pokud 
se je podaří do této platformy zařadit. Moravskoslezský kraj vítá iniciativu Ministerstva 
pro místní rozvoj, které bude prosazovat společný vstup všech tuzemských 
strukturálně postižených regionů sdružených na platformě vládního programu 
RESTART 

průběžná 
komunikace v 
regionu 

Pilíř F F.2  
Regenerovat rozvojová, 
deprivovaná nebo periferní 
území v sídlech s vysokou 
koncentrací obyvatel 

Rekonstrukce historických budov ANO V rámci pokračující komunikace s předkladatelem námětu bylo dohodnuto, že dané 
řešení se stane součástí komplexního přístupu ke strategickému rozvoji města Terezín. 
Řešení problematiky města Terezín se již dlouhodobě věnuje meziresortní pracovní 
skupina, jejímž úkolem je připravit a posoudit integrované záměry vedoucí ke 
komplexnímu řešení udržitelného rozvoje města Terezín. Tým ÚZV inicioval kroky, 
které mj. i v přímé souvislosti s postupem implementace opatření F.2.4 "Analýza 
rozvojových příležitostí a vůsledků dosavadních rozvojových projektů města Terezín" 
povedou k možnosti zpracování komplexní nové strategie rozvoje města Terezín, na 
jejímž základě budou moci být iniciovány konkrétní projekty, které dají dalšímu rozvoji 
města nový impulz. 

samostatná 
meziresortní 
skupina 

http://www.restartregionu.cz/
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Název 
pilíře 

Opatření Program Schváleno vládou 
v rámci AP1 

Další postup a práce s námětem v rámci implementace AP1 a následné aktualizace 
Akčního plánu 

Pozn. 

Pilíř F F.2 Regenerovat rozvojová, 
deprivovaná nebo periferní 
území v sídlech s vysokou 
koncentrací obyvatel 

Regenerace historických center měst ANO V rámci pokračující komunikace s předkladatelem námětu bylo dohodnuto, že dané 
řešení se stane součástí komplexního přístupu ke strategickému rozvoji města Terezín. 
Řešení problematiky města Terezín se již dlouhodobě věnuje meziresortní pracovní 
skupina, jejímž úkolem je připravit a posoudit integrované záměry vedoucí ke 
komplexnímu řešení udržitelného rozvoje města Terezín. Tým ÚZV inicioval kroky, 
které mj. i v přímé souvislosti s postupem implementace opatření F.2.4 "Analýza 
rozvojových příležitostí a vůsledků dosavadních rozvojových projektů města Terezín" 
povedou k možnosti zpracování komplexní nové strategie rozvoje města Terezín, na 
jejímž základě budou moci být iniciovány konkrétní projekty, které dají dalšímu rozvoji 
města nový impulz. 

samostatná 
meziresortní 
skupina 

Pilíř G G.1  
Dopravně propojit území tam, 
kde dochází k signifikantní 
bariéře pro rozvoj a růst 

Řešení dopravy centrem Krajských 
měst –  zpracování hodnotící studie 

ANO Dle dostupných informací je obsah návrhu tohoto opatření v současné době řešen na 
interní úrovni komunikace MD ČR a ŘSD, kdy konkrétní výstupy, ze kterých by se dalo 
vyjít pro proces aktualizace Akčního plánu a tedy rozpracování tohoto opatření 
zásobníku ještě v tuto chvíli nejsou k dispozici. 

řeší se přímo s ŘSD 

Pilíř G G.1  
Dopravně propojit území tam, 
kde dochází k signifikantní 
bariéře pro rozvoj a růst 

Řešení napojení krajských měst na 
dálniční infrastrukturu" - zpracování 
hodnotící studie 

ANO Dle dostupných informací je obsah návrhu tohoto opatření v současné době řešen na 
interní úrovni komunikace MD ČR a ŘSD, kdy konkrétní výstupy, ze kterých by se dalo 
vyjít pro proces aktualizace Akčního plánu a tedy rozpracování tohoto opatření 
zásobníku ještě v tuto chvíli nejsou k dispozici. 

řeší se přímo s ŘSD 

Pilíř G G.1  
Dopravně propojit území tam, 
kde dochází k signifikantní 
bariéře pro rozvoj a růst 

Rekonstrukce a modernizace 
dopravní infrastruktury 

ANO Klíčové dopravní stavby typlu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Plavební stupeň Děčín, 
DOL jsou v současné době řešeny v rámci vytvořených pracovních skupin a aktivního 
řešení ze strany dotčených resortů. Z tohoto důvodu není potřeba toto opatření řešit v 
rámci aktualizace Akčního plánu. 

samostatná 
meziresortní 
skupina 

Pilíř G G.2  
Zefektivnit řízení a služby 
veřejné správy pro 
podnikatele a obyvatele s 
využitím moderních 
technologií 

ICT infrastruktura – vysokorychlostní 
datová síť a technologické centrum 

ANO Tento záměr se stal součástí aktualizace Akčního plánu jako opatření v pilíř G - 
Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. století. 

součást opatření v 
AP2 

http://www.restartregionu.cz/


 
 
                                                                        
 
                                                        ________________________________________________________________________________ 

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj 
 

 
www.restartregionu.cz 

77 / 77 

Název 
pilíře 

Opatření Program Schváleno vládou 
v rámci AP1 

Další postup a práce s námětem v rámci implementace AP1 a následné aktualizace 
Akčního plánu 

Pozn. 

Pilíř G G.2  
Zefektivnit řízení a služby 
veřejné správy pro 
podnikatele a obyvatele s 
využitím moderních 
technologií 

ICT infrastruktura – jednotně 
přístupná síť wi-fi v budovách kraje a 
dotovaných linkách dopravců 

ANO Tento záměr se stal součástí aktualizace Akčního plánu jako opatření v pilíř G - 
Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. století. 

součást opatření v 
AP2 

Pilíř G G.2  
Zefektivnit řízení a služby 
veřejné správy pro 
podnikatele a obyvatele s 
využitím moderních 
technologií 

ICT infrastruktura – pokrytí kraje sítí 
internetu věcí 
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