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Úvod 
Předložená Zpráva o činnosti zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj (dále 

jen Zpráva o činnosti) vychází z usnesení vlády ČR ze dne 11. prosince 2013 č. 952 a ze dne 

19. října 2015 č. 826, které ukládají ministru průmyslu a obchodu, zmocněnci pro řešení problémů 

spojených s revitalizací Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje a jeho zástupkyni pro 

Ústecký a Karlovarský kraj (dále jen „zmocněnec a jeho zástupkyně“) informovat vládu každý rok o 

plnění opatření při řešení negativního vývoje zaměstnanosti a problémů spojených s revitalizací 

Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Pro celý proces hospodářské restrukturalizace 

bylo zvoleno souhrnné komunikační označení s názvem RE:START. 

Zpráva o činnosti mapuje činnost pod vedením zmocněnce a jeho zástupkyně v roce 2017 a dále na ni 

navazuje Zpráva o realizaci opatření Akčního plánu hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK, která 

bude předložena Vládě ČR ke dni 31. 5. 2018.  

 

Úřad zmocněnce vlády pro strukturálně postižené regiony tvoří: 

o doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc. – zmocněnec vlády; 

o Gabriela Nekolová, DiS. – zástupkyně zmocněnce vlády;  

o Tým odborníků – zaměstnanci Úřadu zmocněnce vlády a externí spolupracovníci. 

Hlavním výstupem činnosti Úřadu zmocněnce vlády v roce 2017 bylo: 

o Zpracování Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017 – 2018 (dále jen Akční plán) a jeho předložení 

Vládě ČR; 

o zahájení plnění vládou schválených opatření Akčního plánu; 

o průběžné hodnocení a návrh aktualizace Akčního plánu na roky 2018 – 2019 (dále jen 

aktualizace Akčního plánu). 

Činnost Úřadu zmocněnce vlády (dále jen ÚZV) v roce 2017 vycházela ze zadání Vlády ČR. Konkrétní 

aktivity byly stanoveny na základě podnětů a požadavků ministerstev a regionálních partnerů. Na 

území krajů ÚZV spolupracuje zejména s krajskými a obecními samosprávami, podnikovým sektorem, 

odbory, neziskovými organizacemi a výzkumnými a vzdělávacími institucemi. Hlavním komunikačním 

partnerem je tedy v každém z krajů regionální tripartita a Regionální stálá konference. 

Dle tematického zaměření a místních specifik je spolupráce rozšiřována o další relevantní organizace 

s vlivem na ekonomický rozvoj a řešení sociálních a environmentálních otázek.  
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Činnost Úřadu zmocněnce vlády pro strukturálně postižené regiony 

v roce 2017 

Příprava Souhrnného akčního plánu hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK  

2017- 2018 

V lednu 2017 usnesením Vlády ČR ze dne 9. ledna 2017 č. 3 bylo Úřadu zmocněnce vlády uloženo 

zpracování Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK (dále jen 1. Akční 

plán), který je prvním realizačním dokumentem procesu hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK 

(Program RE:START). S ohledem na skutečnost, že termín jeho předložení vládě byl stanoven na 

31. května 2017, počáteční fáze tvorby návrhu opatření byla zkrácena pouze na 9 týdnů. I přes toto 

časové omezení se podařilo dodržet implementační zásady Strategického rámce (výchozí dokument) 

a v souladu s nimi zpracovat návrh 1. Akčního plánu 2017 – 2018 v rozsahu 65 konkrétních opatření, 

která byla schválena vládou ČR 10. července 2017 na základě usnesení č. 503. 

Hlavní rolí ÚZV bylo zajištění dostatečných odborných kapacit, aktivizace regionů, jejich vzájemná 

koordinace a spolupráce s příslušnými resorty při přípravě jednotlivých opatření. 

Pracovní tým ÚZV byl doplněn o odborné konzultanty a garanty jednotlivých pilířů (dle struktury viz 

níže). Dále byla pro každý pilíř sestavena pracovní skupina, která se podílela na výběru podnětů. Tyto 

podněty byly následně rozpracovány do podoby jednotlivých opatření, která v sobě v řadě případů 

sdružovala několik dílčích podnětů z regionů a též z resortů. Toto nastavení týmu se ukázalo jako 

funkční a efektivní. 

Akční plán byl následně připraven v rozsahu celkem 65 opatření: 

o 54 opatření společných pro všechny 3 kraje - tzv. nadregionální opatření,  

o  2 specifická pro MSK a 9 specifických pro ÚK a KVK - tzv. regionálně specifická opatření. 

Všechna opatření byla projednána v rámci širokých regionálních i nadregionálních diskusí a z velké části 

i s příslušnými ministerstvy. Do diskuse se zapojili zástupci škol, obcí a měst, podnikatelů, 

hospodářských a sociálních rad, politické reprezentace (poslanců a senátorů), regionálních 

stakeholderů, účastníků tematických platforem, příslušných resortů atd. 
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Implementace Souhrnného akčního plánu hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK  

2017 - 2018 

Detailní naplňování opatření 1. Akčního plánu je popsáno ve Zprávě o realizaci opatření Akčního plánu 

hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK, kterou ÚZV předloží Ministerstvu pro místní rozvoj 

a Ministerstvu průmyslu a obchodu v termínu do 15. 3. 2018. 

První Akční plán byl 31. 5. 2017 předložen Vládě ČR a následně na základě usnesení ze dne 10. 

července 2017 č. 503 schválen jako Souhrnný akční plán strategie restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017 – 2018.  

Jednotlivé úkoly uložené Vládou ČR k naplnění Akčního plánu mají za úkol řešit věcně příslušné resorty. 

Na realizaci jednotlivých opatření se pak podílely subjekty z území strukturálně postižených krajů, skrze 

jejichž konkrétní projekty docházelo k jejich naplňování. ÚZV plnil zejména koordinační a podpůrnou 

roli. 

K datu předložení této Zprávy o činnosti (tj. 8 měsíců realizace AP) se podařilo z 65 schválených 

opatření realizovat takto: 

o 5 opatření do fáze dokončení; 

o 22 opatření do fáze rozpracování;  

o 37 opatření do fáze přípravy; 

o  1 opatření bylo vyřazeno. 

Pozn.: 1 opatření 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. 

ÚZV zajišťoval úvodní schůzku s resortem s cílem vyjasnit odpovědnost aktérů opatření a přijetí časově 

ohraničených úkolů vedoucí k naplnění vládního usnesení. Dále také ÚZV koordinuje činnost aktérů 

v regionu, tak aby dotčený resort dostával jednotnou zpětnou vazbu k naplňování opatření od 

jednotlivých subjektů ze strukturálně postižených regionů. Tento přístup zajišťuje vzájemnou výměnu 

stanovisek a znalosti možností všech dotčených subjektů a přispívá k efektivitě činností vedoucí 

k realizaci vládního usnesení. 
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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 

Program demolice 

a revitalizace Krušných hor 

(nad rámec; nezahrnuto 

v Akčním plánu) 

4 000 x x 4 000 

Zbývá zajistit 374 1 583 20 897 22 854 

 

 Schválená alokace 1.  Akčního plánu pro rok 2017 byla naplněna z 93,86 % (5,716 mld. Kč).  

 Nad rámec uvedených aktivit, které nebyly zahrnuty v  1. Akčním plánu, se ÚZV podařilo 

v návaznosti na program RE:START vyjednat spuštění Programu demolice v sociálně 

vyloučených lokalitách a Programu revitalizace Krušných hor, což představuje nejen 

sekundární efekt programu RE:START, ale i další 4 mld. Kč do postižených regionů. Uvedené 

programy byly schváleny jako součást programu RE:START ještě před samotným vznikem 

Akčního plánu. 

 1. Dále na základě jednání s resorty a získaných informací o přípravě specifických výzev 

či vyhlášení dotačních programů jsou z plánované alokace (11,68 mld. Kč) pro rok 2018 již nyní 

v rozpočtech resortů a programů připraveny prostředky představující 86,45 % (10,097 mld. 

Kč) alokace pro rok 2018.  

 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. 

 

 

 

 

                                                           
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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Aktualizace Souhrnného akčního plánu hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK 

2018 - 2019 

 
Vláda ČR usnesením ze dne 9. ledna 2017 č. 3 uložila ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci 

s ministrem průmyslu a obchodu předkládat Vládě ČR každoročně počínaje rokem 2017 na základě 

návrhů Akčních plánů Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského 

a Karlovarského kraje, resp. jeho každoroční aktualizaci. Za přípravu podkladů zodpovídá zmocněnec 

vlády a jeho zástupkyně. 

 

První aktualizace Akčního plánu započala v srpnu 2017. Na základě podnětů z regionu ÚZV připravil 

návrhy nových opatření, na jejichž zařazení do Akčního plánu se musejí shodnout všichni významní 

regionální stakeholdeři na jednáních Krajských dozorčích rad (členové Regionální stálé konference a 

regionální tripartity) programu RE:START. 

 

Zdrojem námětů bylo: 

 

Zásobník opatření schválený 

v rámci 1. Akčního plánu 

 

 

Opatření, která se stala součástí 

Vládou ČR schváleného 

materiálu a Vláda ČR 

usnesením č. 503 zadala jejich 

rozpracování do aktualizace 

Akčního plánu. 

Opatření navržená již v rámci 

procesu přípravy 1. Akčního 

plánu 

 

Opatření, která byla 

diskutována již v rámci procesu 

přípravy 1. Akčního plánu, 

avšak byla z jeho rámce (i ze 

zásobníku) vyřazena 

v návaznosti na výsledky MPŘ, 

případně s ohledem na proces 

SEA apod. 

Nově navržená opatření 

 

 

 

Opatření nově navržená 

v rámci procesu sběru podnětů 

pro aktualizaci Akčního plánu 

z úrovně odborné i laické 

veřejnosti. 

 

 

Sběr nově navrhovaných opatření (podnětů) byl realizován: 

o elektronickým dotazníkem určeným pro odbornou veřejnost, jak na regionální, tak na národní 

úrovni včetně odpovědných ministerstev; 

o prostřednictvím mediálních výzev určených široké veřejnosti; 

o na základě osobních jednání s regionálními aktéry v rámci pracovních skupin a platforem; 

o výběrem opatření již popsaných ve Strategickém rámci nebo v zásobníku. 
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Následoval výběr opatření, kdy realizační tým za podpory výkonných týmů zmocněnce a jeho 

zástupkyně ohodnotil opatření podle několika kritérií a uspořádal je do skupin:  

o opatření, která budou navržena k dalšímu rozpracování v krátkodobém horizontu a u nichž je 

pravděpodobné, že jejich realizace může začít v průběhu 6 - 18 měsíců;  

o opatření, která budou navržena k rozpracování, ale jejichž příprava je možná v dlouhodobějším 

horizontu, bude náročná a složitá a případně bude vyžadovat další analýzy a ověřování;  

o opatření, která budou navržena k projednání a rozpracování později.  

Realizační tým doporučil výběr opatření (short list) a jejich rozdělení do výše uvedených skupin. Tento 

seznam byl postoupen na podzim 2017 k projednání Krajským dozorčím radám (MSK - 25. 9. 2017; ÚK 

- 21. 11. 2017; KVK - 27. 11. 2017). 

Poté následovalo: 

o vyhodnocování získaných námětů; 

o jednání s dotčenými resorty; 

o příprava a realizace opatření v souladu se schváleným akčním plánem. 

Výčet aktivit ÚZV v roce 2017 v souvislosti s Programem RE:START: 

 iniciace sběru dat od krajských stakeholderů, ale také veřejnosti; 

 realizace informačních seminářů pro obce, vysoké školy a výzkumné organizace, zástupce 

zaměstnavatelů a dalších; 

 svolávání existujících regionálních platforem; 

 realizace pracovních skupin a součinnost s odbornými konzultanty při přípravě jednotlivých 

opatření; 

 koordinační porady se zástupci dotčených krajů, MPO, MMR a Úřadu vlády; 

 iniciace jednání s resorty; 

 ověření absorpčních kapacit pro vybrané programy; 

 příprava komplexních materiálů, tj. návrhů jednotlivých opatření pro Krajské dozorčí rady 

programu RE:START (dále jen KDR); 

 zapracování připomínek krajských stakeholderů a resortů do připravovaných materiálů; 

 předložení komplexního materiál MPO a MMR do vnitroresortního připomínkového řízení; 

 dopracování materiálů na základě připomínek a zpracování souhrnného materiálu pro MPO a 

MMR k předložení do meziresortního připomínkového řízení; 

 účast a prezentace programu RE:START na jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR; 

 příprava a organizace Konference restrukturalizace; 

 vypořádání připomínek vzešlých v meziresortním připomínkovém řízení; 

 kompletace materiálů, které MMR následně předložilo na konci května 2017 Vládě ČR; 

 tvorba a realizace komunikační strategie pro odbornou i laickou veřejnost, její propojení 

s MMR, MPO i Úřadem vlády a účast na veřejných prezentacích. 
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Další činnost Úřadu zmocněnce vlády v roce 2017 

Proces hospodářské restrukturalizace se neodvíjí pouze na základě Akčních plánů schválených Vládou 

ČR, ale představuje celou škálu souvisejících aktivit. Úřad zmocněnce tedy ve všech dotčených krajích 

posiloval vzájemnou spolupráci regionálních institucí a subjektů s cílem maximálně posílit tyto procesy 

a jejich vzájemné synergie. Zmocněnec a jeho zástupkyně se pravidelně účastnili jednání odborných 

tematických pracovních skupin, konferencí, seminářů a kulatých stolů jak na regionální, tak i centrální 

úrovni. Některé z nich byly Úřadem zmocněnce přímo organizovány. Zmocněnec i jeho zástupkyně 

posilovali snahu vlády o řešení problémů strukturálně postižených krajů, informovali veřejnost o 

aktivitách vlády směřujících k restrukturalizaci a také zlepšovali image krajů. 

ÚZV se aktivně podílel na přípravě a organizaci těchto významných regionálních aktivit  

Konference restrukturalizace 

Datum konání:       1. 6. 2017, Petschkův palác, Praha 

Téma:                     Cílem bylo za účasti premiéra i členů vlády a zástupců krajů, sněmovny i senátu 

představení plánu na proměnu zaostávajících regionů prostřednictvím 

navržených opatření spojených pod Akční plán programu RE:START. 

Počet účastníků:     60 osob 

 

Podnikatelské fórum Ústeckého kraje – 3. ročník 

Datum konání:       5. – 6. 6. 2017, Clarion Congress Hotel, Ústí nad Labem 

Téma:                     Nové technologie – šance pro restart regionů 

Počet účastníků:    240 osob 

 

 

Sociální fórum Ústeckého kraje – 1. ročník 

Datum konání:       25. 9. 2017, Muzeum města, Ústí nad Labem 

Téma:                     Problematika zaměstnanosti a její specifika v ÚK; Exekuce a zadluženost 

v regionu a jejich vliv na sociální statut obyvatel; Bydlení a soužití obyvatel 

v kontextu sociálního vyloučení. Součástí akce bylo vyhlášení výsledků 3. ročníku 

Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost. 

Počet účastníků:    150 osob 
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Konference Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami – 2. ročník 

Datum konání:       3. 10. 2017, Krajský úřad MSK, Ostrava 

Téma: Duální vzdělávání v teorii a praxi, představení praktických zkušeností s duální 

spoluprací v ČR a na Slovensku. Závěrem diskuse na téma Celoživotní vzdělávání 

v technických oborech a praktické zkušenosti z této oblasti v MSK. Součástí 

konference byl podpis Memoranda o podpoře pilotního ověření duálního 

vzdělávání v MSK za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy. 

Počet účastníků: 85 osob 

 

Odborný workshop Flexibilita pracovního trhu v návaznosti na zahraniční kvalifikovanou sílu 

Datum konání:       7. 6. 2017, Dům kultury Akord, Ostrava 

Téma:                     Cílem bylo představení procesu zapojení kvalifikovaných zahraničních pracovníků 

na trh práce za účasti zástupců ministerstev zahraničních věcí a vnitra, 

Inspektorátu práce, CzechInvestu a dalších institucí. Účastníci byli seznámeni i 

s programem RE:START. 

Počet účastníků:    80 osob 

 

 

Úspěšně pokračovala spolupráce s krajskými stakeholdery, kteří se podíleli na aktivizaci subjektů 

v regionech.  

Úřad zmocněnce vlády zajišťoval informovanost odborné i široké veřejnosti.  

Za tímto účelem: 

o komunikoval s médii – byly vydány desítky, článků, spotů a tiskových zpráv;  

o provozoval webové stránky www.restartregionu, které díky své interaktivní formě umožňovaly 

přístup k informacím široké veřejnosti  

o pravidelně informoval na facebookových profilech „Restart Ústeckého a Karlovarského kraje“ 

a „Restart Moravskoslezského kraje“ a využíval tak moderní komunikační sítě; 

o podílel se na dalších marketingových akcích -  např. umisťováním bannerů na významných 

regionálních setkáních či distribucí informačních letáků; 

o aktivně se účastnil prezentací na tematicky odpovídajících akcích jak v ČR, tak v zahraničí. 

 

 

http://www.restartregionu.cz/
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Personální a finanční zajištění činnosti 
Realizace Akčního plánu s sebou nese nároky na administrativní i odborné kapacity ÚZV, nicméně se 

tato aktivní komunikace s resorty, ale i stakeholdery v regionu ze strany ÚZV jeví jako klíčová při 

realizaci jednotlivých opatření.  

V roce 2017 došlo k navýšení týmu ÚZV na 11 stálých zaměstnanců, kteří působili v celkem 

3 regionálních kancelářích. Tým tvořilo i cca 25 externích konzultantů na dočasné úvazky nebo dílčí 

práce.  Navýšení počtu pracovního týmu oproti roku 2016 bylo z důvodu nárůstu agendy související 

s přípravou a realizací jednotlivých Akčních plánů.  

Náklady byly plně financovány rozpočtem Ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím Agentury 

CzechInvest. Rozpočet byl na rok 2017 schválen ve výši 19 427 905,-Kč, čerpáno bylo 16 309 690,-Kč, 

což činí úsporu 16 %.  Náklady byly čerpány zejména na: mzdové náklady, provozní náklady, 

marketingové akce a ostatní (např. odvody). 

 

Plán činnosti Úřadu zmocněnce vlády na rok 2018 
V roce 2018 bude průběžně pokračovat implementace vládou schválených opatření 1. Akčního plánu 

a současně bude v termínu do 31. května 2018 dokončen návrh aktualizace 1. Akčního plánu. Též bude 

činnost ÚZV rozšířena o koordinaci regionálních subjektů a součinnost s MMR při jednání s Platformou 

pro uhelné regiony procházející transformací, která byla ustavena při Evropské komisi.  

ÚZV se prioritně soustředí na realizaci opatření a na úkoly, které mají již nyní daný termín plnění v roce 

2018:  

- vyhlášení 2. výzvy programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů (Opatření B.2.1) 

v gesci MPO; 

- vyhlášení specifických výzev 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. 

http://www.restartregionu.cz/
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 Nadále budou pokračovat aktivity na: 

 účasti při jednání pracovních skupin v gesci MMR, MPO připravující realizaci jednotlivých 

opatření; 

 postupu práce na 22 opatření, která již jsou ve fázi rozpracování; 

 aktivitách směřujících k realizaci 38 opatření, která jsou ve fázi přípravy. 

Dalšími plánovanými aktivitami v roce 2018 budou: 

 průběžná realizace pracovních skupin k řešení implementace jednotlivých opatření, dále 

k aktualizaci Akčního plánu; 

 realizace dalších šetření absorpční kapacity, některá nová ve spojení s novými specifickými 

výzvami v rámci strukturálně postižených regionů jiná pro ověření připravenosti před 

vyhlášením dalších výzev v rámci programu; 

 realizace a účast na setkávání zástupců výzkumného a vzdělávacího sektoru, zaměstnavatelů, 

zástupců krajských samospráv obcí a dalších organizací v regionech za účelem prezentace 

realizace jednotlivých opatření, představení aktivit jednotlivých resortů a také za účelem sběru 

dat a připomínek k jednotlivým opatřením a procesu restrukturalizace (leden/únor 2018).  

 příprava podkladů pro jednání Krajských dozorčích rad (únor/březen 2018); 

 příprava materiálů pro MMR a MPO pro vnitřní připomínkové řízení (březen 2018); 

 následná příprava podkladů pro meziresortní připomínkování a participace na řešení a 

vypořádání případných připomínek (duben 2018); 

 příprava podkladů pro jednání Národní tripartity (květen 2018); 

 příprava a koordinace Konference restrukturalizace (květen 2018); 

 realizace naplňování opatření v rámci Souhrnného akčního plánu 2017 – 2018, případně i 

akčního plánu 2018 - 2019; 

 příprava další aktualizace akčního plánu 2019 – 2020. 
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Závěr 
Úřad zmocněnce vlády pokračoval v aktivitách započatých již před 3 lety. Nadále se zabýval problémy 

a potřebami dotčených krajů, plnil roli facilitátora, koordinátora a mediátora v řešených specifických 

problémech strukturálně postižených krajů.  

Zaměřil se především na plnění usnesení vlády ČR č. 3 ze dne 9. 1. 2017 a tvorbu i realizaci Akčních 

plánů Strategie hospodářské restrukturalizace. To zahrnovalo aktivity jak na centrální, tak i na 

regionální úrovni. Jednalo se o časově, administrativně i personálně náročné aktivity, které se však 

podařilo úspěšně rozběhnout či realizovat. 

ÚZV se zaměřoval na sjednocení postupu regionálních partnerů vůči centrálním orgánům a zjišťoval 

obousměrný přenos informací.  

ÚZV realizoval v roce 2017 cca 350 jednání: 

o 1/3 všech jednání se konala s dotčenými resorty; 

o 2/3 jednání proběhly v regionech.  

 

Na dotčených území se spolupracovalo a jednalo: 

o se stovkami organizací (např. školy, výzkumné organizace, komory); 

o s tisícem různých osob (např. starostů obcí a měst, podnikatelů).  

I přes relativně krátký časový úsek započala realizace téměř všech 65 opatření 1. Akčního plánu. 

5 opatření ve výši 11 mld. Kč bylo k datu předložení této Zprávy o činnosti již dokončeno. Dalších 

25 nových opatření je připraveno v rámci aktualizace Akčního plánu k dalším vyjednáváním.  

Pro rok 2018 již nyní v rozpočtech resortů a programů jsou připraveny prostředky představující cca 

86 % (necelých 10 mld. Kč) alokace pro rok 2018.  

Činnost Úřadu zmocněnce vlády má z dosavadních výsledků patrný pozitivní dopad na území 

strukturálně postižených regionů a daří se mu přinášet i sekundární efekty. Zájem o participaci na 

aktivitách ÚZV je oproti minulému období navýšen 2 – 3 násobně. Dokladem je nárůst jednání, nárůst 

podnětů z regionů, zvýšený zájem o informace či nárůst účasti na akcích pořádaných ÚZV. 
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Seznam použitých zkratek 
AP Akční plán 

KVK Karlovarský kraj 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MSK Moravskoslezský kraj 

ÚK Ústecký kraj 

ÚZV Úřad zmocněnce vlády 

ŽP Životní prostředí 
 

Seznam tabulek 
Tabulka 1 – Přehled finančních zdrojů související s realizací opatření 
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