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Proměna struktury hospodářství,
rychlejší hospodářský růst a zastavení zaostávání krajů

Identita – posílení sounáležitosti a sebevědomí obyvatel
Image – zlepšené vnímání krajů okolím: návštěvníky, investory, talenty

Pilíř Infrastruktura a veřejná správa
Kvalitnější infrastruktura pro podnikání, lákání investic a řešení sociálního vyloučení. Lepší kvalita služeb veřejné správy pro podnikatele a občany

Pilíř  
Podnikání  
a inovace

Rostoucí podniky schopné  
se vyrovnávat sezměnami  

na globálních trzích.

Pilíř Přímé
investice

Více přímých investic s 
vyšší přidanou  hodnotou.

Pilíř  
Výzkum  
a vývoj

Výzkum a vývojs většími  
přínosy prohospodářství.

Pilíř Lidské  
zdroje

Kompetentní lidé pro  
průmysl, služby a veřejnou  

správu.

Pilíř  
Sociální  

stabilizace
Odstranění bariér rozvoje  
souvisejících se sociální  

nestabilitou.

Pilíř Životní prostředí
Kvalitnější životní prostředí. Revitalizovaná a regenerovaná území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel

Pilíř Implementace
Víceúrovňová spolupráce veřejné správy; Využití stávajících programů a finančních zdrojů,  doplněných v případě potřeby

novými; Odborné řízení implementace a zodpovědnost za výsledky.

Tematické pilíře Strategického rámce



Mezníky realizace Akčního plánu

MEZNÍKY REALIZACE SCHVÁLENÉHO AKČNÍHO PLÁNU A POSTUP JEHO AKTUALIZACE

• V roce 2015 bylo usnesením č. 826 uloženo zpracování Strategie hospodářské 
restrukturalizace ÚK, MSK a KVK.

• V lednu 2017 usnesením č. 3 bylo uloženo zpracování Akčního plánu Strategie 
hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK.

• Souhrnný akční plán byl schválen vládou ČR na základě usnesení č. 503 ze dne 
10. 7. 2017 a v současné době probíhají jednání s dotčenými resorty o přípravě a 
realizaci jednotlivých opatření. 

• Pro komunikaci se širokou veřejnost byl zvolen název RE:START, který  vystihuje 
znovunastartování hospodářského rozvoje.

• Program RE:START a akční plán představuje první realizační dokument procesu 
hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK

• Akční plán je rozdělen podle 7 pilířů Strategického rámce hospodářské 
restrukturalizace.

• Každý z pilířů obsahuje opatření tzv. nadregionálního charakteru a v případě potřeby i 
specifická regionální opatření.



Shrnutí realizace Akčního plánu 1

• V současné době probíhá příprava většiny opatření a v přímé realizaci (rozpracování) je

již 24 opatření a z toho 3 opatření již byla naplněna a jsou ve fázi finalizace. 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 87 %

(10 mld. Kč) alokace pro rok 2018.

• Pro období 2019+ v rámci 24 rozpracovaných opatření, která pokud se přesunou do

fáze realizace, bude potřeba v rozpočtech resortů či programů nárokovat prostředky ve

výši cca 11 mld. Kč. Jedná se o opatření pro podporu podnikání, výzkumu a vývoje,

přímých investic, životního prostředí či dopravní infrastruktury.



Shrnutí realizace Akčního plánu 

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

Pilíř A 0 0 0 0

Pilíř B 100 300 1 600 2 000

Pilíř C 0 172 670 842

Pilíř D 0 2 200 0 2 200

Pilíř E 0 0 0 0

Pilíř F 400 800 2 400 3 600

Pilíř G 5 216 6 625 0 11 841

Celkem 5 716 10 097 4 670 20 483

Příloha IIIb schváleného AP 6 090 11 680



A – Podnikání  a  inovace
B – Přímé investice

č. opatření Název opatření Aktuální fáze realizace

A.1.1 Program na podporu modernizace technologií firem -Technologie Příprava

A.1.2 Exportní vzdělávání – posílení kapacit a specifických zaměření služeb podpory exportu Příprava

A.2.1
Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či 
potenciálních podnikatelských záměrů Rozpracováno

A.2.2 Rozvoj podnikatelského poradenství CzechInvestu Příprava

A.3.1 Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje Rozpracováno

B.1.1 Vzdělávání v oblasti rozvoje místních ekonomik, lákání investic a podpory podnikání Příprava

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

B.2.2
Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a 
využitelnosti stávajících průmyslových zón Příprava

B.3.1 Komplexní opatření k rozvoji regionální politiky Aftercare Příprava

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 Příprava

B.1.2 Jessica Moravskoslezsko II Rozpracování



C – Výzkum  a  vývoj

č. opatření Název opatření Aktuální fáze realizace

C.1.1

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

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) Rozpracování

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

C.1.9 Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie) -----

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

C.2.3 Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci Rozpracováno

C.2.4
Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální 
energie ve všech dotčených krajích Příprava

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

C.1.8 Vzdělávání a výzkum v oblasti lázeňství a balneologie Rozpracování



D – Lidské  zdroje

č. opatření Název opatření Aktuální fáze realizace

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 Příprava

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

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 Příprava

D.2.1 Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a další vzdělávání v krajích Příprava

D.2.2
Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a 
středních škol Příprava

D.2.3
Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy 
(vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0) Příprava

D.2.4 Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS Příprava

D.2.5
Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a EFES 
(efektivní služby zaměstnanosti) Příprava

D.2.6 Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace) Příprava

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 Příprava



D – Lidské  zdroje

D.2.8
Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o 
zaměstnanosti Příprava

D.2.9
Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona 
o zaměstnanosti Rozpracováno

D.2.10
Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na 
cílovou skupinu Příprava

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 Rozpracování

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 Rozpracování

D.3.1
Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě 
nezaměstnaných osob Příprava

D.3.2 Komplexní opatření zaměřený na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků Příprava

D.3.3 Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016 Příprava

D.3.4 Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Rozpracováno

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 Rozpracováno

D.3.6 Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility Rozpracováno
D.4.1 Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání Přípravy

č. opatření Název opatření Aktuální fáze realizace



E - Sociální  stabilizace

č. opatření Název opatření Aktuální fáze realizace

E.1.1
Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé 
nezaměstnanosti Rozpracováno

E.1.2
Komplex opatření k posílení a zefektivnění  činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených 
krajích Příprava

E.1.3
Integrovaný projekt zaměřený na posílení zapojení dětí ze sociálně slabých rodin do 
vzdělávacího systému Příprava

E.1.4
Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a 
Moravskoslezského kraje  Příprava

E.3.1
Integrovaný projekt zaměřený na řešení problematiky bydlení jako základního faktoru 
stabilizace rodin a jednotlivců Příprava

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. Rozpracování

E.2.3 Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary Příprava



F – Životní  prostředí

č. opatření Název opatření Aktuální fáze realizace

F.1.1
Akcelerace programu na řešení sanace ekologických škod – závazky vyplývající z 
privatizačních smluv (kompetence MF ČR) Příprava

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) Příprava

F.1.3
Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve rekultivovaných ploch a 
území po těžbě Příprava

F.1.4 Analyzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající opatření na ochranu ŽP Příprava

F.1.8
Analýza potenciálu a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území 
strukturálně postižených krajů Rozpracováno

F.2.1
Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených 
lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu Rozpracováno

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

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 Finalizace

F.1.6 Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj) Rozpracováno

F.2.3
Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a 
budovy rakouské dráhy v jeho rámci Příprava

F.2.4
Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových projektů města 
Terezín“ Příprava

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 Příprava



G – Infrastruktura a veřejná správa

č. opatření Název opatření Aktuální fáze realizace

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

G.1.2
Komplex opatření k výstavbě a modernizaci významných dopravních úseků silnic II. a III. 
třídy

Negativně rozhodnuto 
o realizaci

G.1.3 Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí Rozpracováno

G.1.5
Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního veřejného civilního 
letiště Karlovy Vary Příprava



ZDROJE NÁMĚTŮ

Aktualizace akčního plánu

Zásobník opatření 
schválený v rámci 
AP1

•opatření, která se stala 
součástí vládou 
schváleného materiálu a 
vláda usnesením č. 503 
zadala jejich 
rozpracování do 
aktualizace akčního 
plánu

Opatření navržená 
již v rámci procesu 
přípravy AP1

•opatření, která byla 
diskutována již v rámci 
procesu přípravy AP1, 
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



NÁVRHY OPATŘENÍ PRO AKTUALIZACI AKČNÍHO PLÁNU

Realizace a aktualizace Akčního plánu 
Návrhy opatření pro aktualizaci

Název Pilíře Strategický cíl Region Název opatření

A - Podnikání 

a inovace II_A.1 Nadregionální

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených

regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (specifické

výzvy OPPIK - Nemovitosti)

II_A.2 Nadregionální
Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických

lokalitách strukturálně postižených regionů



NÁVRHY OPATŘENÍ PRO AKTUALIZACI AKČNÍHO PLÁNU

Realizace a aktualizace Akčního plánu 
Návrhy opatření pro aktualizaci

Název Pilíře Strategický cíl Region Název opatření

B - Přímé 

investice
II.B.2 Nadregionální

Příprava programu zaměřeného na regenerace specifických brownfieldů

směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití



NÁVRHY OPATŘENÍ PRO AKTUALIZACI AKČNÍHO PLÁNU

Realizace a aktualizace Akčního plánu 
Návrhy opatření pro aktualizaci

Název Pilíře Strategický cíl Region Název opatření

C - Výzkum 

a vývoj

II_C.2 Nadregionální
Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně

postižených krajů

II_C.2 ÚK, KVK Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech



NÁVRHY OPATŘENÍ PRO AKTUALIZACI AKČNÍHO PLÁNU

Realizace a aktualizace Akčního plánu 
Návrhy opatření pro aktualizaci

Název Pilíře Strategický cíl Region Název opatření

D - Lidské 

zdroje

II_D.1 ÚK, KVK

Podpora realizace prezenční (ve vybraných oborech i kombinované) 

formy vysokoškolského studia realizovaného veřejnými VŠ přímo na 

území Karlovarského a Ústeckého kraje

II_D.2 Nadregionální Rozvoj multislužbových center dalšího vzdělávání

II_D.2 Nadregionální

Podpora obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a

školských zařízení – vyhlášení specifických výzev IROP pro strukturálně

postižené regiony

II_D.3 Nadregionální
„Krok za krokem na trh práce“- rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě

nezaměstnaných osob se zdravotním postižením(OZP)



Realizace a aktualizace Akčního plánu 
Návrhy opatření pro aktualizaci

Název Pilíře Strategický cíl Region Název opatření

E - Sociální 

stabilizace

II_E.1 Nadregionální Podpora komunitního života a sociálních služeb

II_E.2 Nadregionální
Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje

materiálně-technické základny – část A

II_E.2 Nadregionální
Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – Systémové změny

směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B

II_E.2 Nadregionální Podpora integrace zahraničních pracovníků

II_E.3 Nadregionální
Podpora rozvoje venkovských oblastí (zamezení vylidňování venkova) ve strukturálně

postižených regionech

II_E.3 Nadregionální Problematika bydlení - změna konceptu urbanistického řešení sídlišť (pilotáž)

NÁVRHY OPATŘENÍ PRO AKTUALIZACI AKČNÍHO PLÁNU



NÁVRHY OPATŘENÍ PRO AKTUALIZACI AKČNÍHO PLÁNU

Realizace a aktualizace Akčního plánu 
Návrhy opatření pro aktualizaci

Název Pilíře Strategický cíl Region Název opatření

F - Životní 

prostředí

II_F.1 Nadregionální Zlepšení kvality ovzduší

II_F.1 Nadregionální Bezpečné kraje

II_F1 ÚK Snížení nebezpečnosti provozu – Spolchemie (studie proveditelnosti)

II_F.2 Nadregionální Odpadové hospodářství

II_F Nadregionální Adaptace území na dopady změny klimatu



NÁVRHY OPATŘENÍ PRO AKTUALIZACI AKČNÍHO PLÁNU

Realizace a aktualizace Akčního plánu 
Návrhy opatření pro aktualizaci

Název Pilíře Strategický cíl Region Název opatření

G -

Infrastruktura 

a veřejná 

správa

II_G.1 
Nadregionální

Komplex opatření k opravám významných dopravních úseků silnic II. a III.

třídy, napojení zón

II_G.2 Nadregionální Digitální technické mapování

II_G.2 Nadregionální Chytřejší kraj ICT infrastruktura

II_G.2 MSK Chytřejší Moravskoslezský kraj – Dopravní výzkum / DAC

II_G.1 ÚK Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou



AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM AKČNÍHO PLÁNU
• Finalizace návrhů opatření a příprava podkladů pro KDR

Jednotlivá opatření jsou aktuálně dopracovávána na základě připomínek z 
pracovních skupin, také konzultace s resorty a podněty z regionů.

Dne 26.2.2018 dojde k finalizaci podoby opatření a budou rozeslány jako 
podklady pro KDR v jednotlivých krajích a všem zúčastněným stakeholderům.

Tato podoba opět projde posouzením v Krajských dozorčích radách. Termín 2. 
KDR v Ústeckém kraji je stanoven na 8.3.2018.

• Vnitřní připomínkové řízení – 16. 3. 2018 - duben 2018 

Vnitřní připomínkového řízení (VPŘ) MMR a MPO

• Proces vnějšího připomínkového řízení - duben 2018 – květen 2018

Dokument předložen ze strany MMR do meziresortního připomínkového řízení 
(MPŘ). 

V druhé polovině května bude:
o Materiál projednán Radou hospodářské a sociální dohody ČR.
o Předsedou vlády svolána Konference restrukturalizace. Po jejím 

uskutečnění a dořešení případných připomínek z této konference bude 
materiál předložen na vládu nejpozději 31. 5. 2018

• Projednání vládou 06/2018

Aktualizace akčního plánu





Děkuji za pozornost.

Úřad zmocněnce vlády
pro MSK, ÚK a KVK

Ing. Miloš Soukup
email: milos.soukup@czechinvest.org

tel.: +420 727 941 211

www.restartregionu.cz
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