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Doplňující informace k postupu přípravy  
Akčních plánů Strategie hospodářské restrukturalizace 

Dne 9.1.2016 vláda ČR na svém jednání usnesením č. 3 schválila Strategický rámec hospodářské 
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Vláda ČR zároveň svým 
usnesením pověřila doc. Ing. Jiřího Ciencialu, CSc., zmocněnce vlády  přípravou Akčního plánu 
restrukturalizace Moravskoslezského kraje a Gabrielu Nekolovou, DiS. v pozici  zástupkyně zmocněnce 
přípravou Akčního plánu  restrukturalizace Ústeckého a Karlovarského kraje (dále jen „Akční plán“)  v 
souladu s implementačním a organizačním rámcem uvedeným ve Strategickém rámci restrukturalizace 
a také jejich každoroční aktualizací. 

Další postup přípravy bude v souladu s uvedeným usnesením a schválenými implementačními 
zásadami následující: 

I. Etapa 01 – 03/2017  Příprava Návrhů Akčních plánů v režii Úřadu zmocněnce vlády.  

 Proces bude završen schválením návrhu Krajkou dozorčí radou  

 (tj. společným jednáním Regionální stálé konference a krajské 

 tripartity) a předáním návrhů MMR a MPO (do 15. března 2017) 

II. Etapa 03 – 05/2017 Synchronizace do společného Akčního plánu a příprava pro jednání 

 vlády. Zajišťuje MMR, MPO, Úřad zmocněnce vlády a Úřad vlády. 

 V rámci tohoto procesu dojde k projednání v Národní dozorčí radě 

 (jednání věcně příslušných ministerstev, zástupců Parlamentu ČR a 

 Úřadu zmocněnce vlády). Těsně před jednáním vlády pak bude 

 z úrovně premiéra svolána Konference restrukturalizace (společné 

 jednání zástupců Krajské a Národní dozorčí rady).  

III. Etapa 31.05. 2017  Akční plán restrukturalizace ÚK, MSK a KVK bude předložen Vládě ČR 

 k projednání. V případě jeho schválení, bude podepsána dohoda o 

 naplňování mezi Vládou a regiony. 

IV. Etapa 05 - 12/2017 Podpora při naplňování, vyhodnocování a příprava, aktualizace AP. 

 

V současné době probíhají následující aktivity: 

Jsou ustanoveni odborní garanti, kteří se ve spolupráci se svými týmy věnují přípravě 
konkrétních opatření Akčního plánu na úrovni jednotlivých pilířů Strategického rámce. Členy 
jednotlivých odborných týmů jsou, s respektem odborné příslušnosti, i zástupci příslušných 
odborů Krajských úřadů jednotlivých krajů. Při stanovení konkrétních opatření vycházejí 
odborní garanti a jejich týmy primárně z těchto informačních vstupů: 

 celkem 115 typových opatření/aktivit, která byla indentifikována odborníky již při 
přípravě strategického rámce (a jsou v jeho rámci i jasně popsány). 

 více než 100 návrhů opatření/aktivit z úrovně regionů, které vycházejí mj. z průzkumu, 
který byl realizován mezi všemi významnými stakeholdery v jednotlivých krajích 
prostřednictvím specifického webového formuláře umístěného na webových 
stránkách www.restartregionu.cz;  

 paralelně je v současné době dále ze strany Úřadu zmocněnce vlády vedena 
komunikace s významnými stakeholdery napříč všemi kraji tak, aby při přípravě 
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Akčního plánu nebyly opomenuty žádné, objektivně hospodářské restrukturalizaci 
přínosné, návrhy opatření/aktivit, které by mohly být do Akčního plánu zahrnuty. Na 
úrovni krajů byly osloveny též všechny významné regionální platformy (Regionální 
stálé konference, tripartita, Pakty zaměstnanosti) a také svazy a spolky, které 
s tématem souvisí. Celý proces je provazován s dalším významnými strategickými 
dokumenty – ITI, strategie kraje, RIS strategie a další.  

Veškeré aktivity spojené s procesy na úrovni Strategie hospodářské restrukturalizace lze 
sledovat prostřednictvím webu restartregionu.cz a Facebookové stránky.  

Jakýkoli informační nebo komunikační vstup do přípravy Akčního plánu z Vaší strany je 
vítán. Zpětnou vazbu ze strany Výboru pro udržitelné municipality uvítáme především ve  
II. etapě přípravy Akčního plánu, v jejímž rámci budeme schopni jeho zástupce seznámit s již 
konkrétními návrhy opatření, která se v jeho rámci na úrovni jednotlivých strategických 
pilířů objeví. 

V případě Vašich dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na regionálního koordinátora Úřadu 
vládního zmocněnce pro Ústecký kraj – Bc. Karla Tichého, DiS., karel.tichy@czechinvest.org, 
tel. 725 588 903. 

S pozdravem, 

 

Gabriela Nekolová, DiS. 
zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký a Karlovarský kraj 
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