Přehled realizace opatření všech akčních plánů (AP1, AP2, AP3, AP4) Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
(Strategie RE:START)
Jednotlivé Akční plány s podrobným popisem opatření je možné si stáhnout

Pilíře:
A - Podnikání a inovace
B - Přímé investice
C - Výzkum a vývoj
D - Lidské zdroje
E - Sociální stabilizace
F - Životní prostředí
G - Infrastruktura a veřejná správa

Legenda:
opatření splněno / běží výzvy
naplněno částečně
problémy při realizaci
nutná iniciace realizace
rozpracováno

Pilíř

Číslo opatření

ZDE

Úkol / usnesení

Název opatření

A

I.A.1.1

Program na podporu modernizace technologií firem -Technologie

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 i 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

I.A.2.1

Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících
podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů

Aktualizováno v AP 4

A

I.A.3.1

Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje

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.

A

II.A.1.1

Vláda ČR ukládá:
Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených
ministryni průmyslu a obchodu
regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace
a)Připravit výzvu programu Nemovitosti s bodovým zvýhodněním postižených regionů,
výzev OPPIK - Nemovitosti)
b)zanalyzovat možnosti financování programu ze zdrojů OP PIK v dalších letech.

A

II.A.2.1

Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických
lokalitách strukturálně postižených regionů

A

III.A.1.1

Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a investorů
(zejména s vyšší přidanou hodnotou)

A

IV. A.2.1

A

IV. A.3.1

A

IV. A.3.2

Vláda ČR ukládá:
ministryni pro místní rozvoj
a) navrhnout možnost vzniku nového programu, popř. podprogramu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v
regionech "Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených regionů" a s
respektem k charakteru tohoto návrhu připravit a vyhlásit tento program / podprogram,
b) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření.

Vláda ČR ukládá:
ministrovi průmyslu a obchodu
zvýšit personální a odbornou kapacitu regionálních kanceláří CzechInvestu od roku 2020 za účelem zvýšení účinnosti podpory
CzechInvestu při transformaci/restrukturalizaci hospodářství strukturálně postižených regionů.
Vláda ČR ukládá:
Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících
podnikatelů, a potenciálních podnikatelských záměrů a MSP s
ministru průmyslu a obchodu připravit dotační titul pro strukturálně postižené kraje, který bude podporovat programy
vlastním produktem/službou
podnikatelského poradenství krajů od r. 2021.
Podpora digitalizace a robotizace především malých a středních firem Vláda ČR ukládá:
prostřednictvím outsourcovaných služeb výzkumu, vývoje a
ministru průmyslu a obchodu zohlednit podporu poradenství v oblasti digitalizace a robotizace v rámci OP TAK 2021-2027
poradenství
formou specifického zvýhodnění strukturálně postižených regionů.
Vláda ČR ukládá ministru životního prostředí, ministru průmyslu a obchodu a ministryni pro místní rozvoj:
a) vyhodnotit stávající možnosti podpory ochrany přírodních léčivých zdrojů/pramenů, vybavenosti a infrastruktury lázeňských
Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství jako
míst a přírodních léčebných lázní ze strany státu;
ekonomického odvětví v Karlovarském kraji
b) na základě výstupu z úkolu a) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s
implementací tohoto opatření.

B

I.B.1.3

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
Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském
- připravit a zadat výzkumný program, který by se zabýval možnostmi využívání dalších prvků, které je možné získat při těžbě
kraji těžbu lithia a doprovodných kovů na ložisku Cínovec
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.

B

I.B.2.1

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

Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu: od r. 2018 dále každoročně realizovat program prostřednictvím CzechInvestu.
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.

B

II.B.2.1

Příprava programu zaměřeného na regenerace specifických
brownfieldů ve městech a obcích směřujících k jejich dalšímu
efektivnímu využití

Vláda ČR ukládá:
ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministryní průmyslu a obchodu, ministrem životního prostředí a ministrem zemědělství
a)v návaznosti na program MMR podporující studie využití specifických brownfieldů připravit s ohledem na kompetence dotčených
resortů dotační programy pro kraje nebo obce, které budou zaměřeny na podporu komplexní regenerace specifických
brownfieldů na podnikatelské i nepodnikatelské účely.

B

III.B.2.1

Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, Ústecký a
Karlovarský kraj

B

III.B.2.2

C

I.C.1.1

C

I.C.1.2

C

I.C.1.3

C

I.C.1.9

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

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

I.C.2.1

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

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

I.C.2.3

Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci

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

I.C.2.4

Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití
geotermální energie ve všech dotčených krajích

C

I.C.2.5

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

C

II.C.2.2

Podpora vědecko-popularizačních činností na území strukturálně
postižených krajů

Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a
zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón
Program zaměřený na podporu bilaterární spolupráce v aplikovaném
výzkumu, včetně podpory přeshraničních projektů (Program DELTA2
– přímá návaznost na program DELTA)
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)
Podpora bilaterární a multilaterální spolupráce v aplikovaném
výzkumu (program EPSILON)

Vláda ČR ukládá:
ministryni pro místní rozvoj a ministrovi průmyslu a obchodu spolupracovat s Moravskoslezským, Ústeckým a Karlovarským
krajem při cílení finančního nástroje Jessica II v těchto krajích, aby nedocházelo k překryvům s intervencemi, jež do území cílí
dotčené rezorty.
Vláda ČR ukládá:
ministrovi průmyslu a obchodu v existujících programech realizovat podporu stávajících průmyslových zón a přeměnu existujících
brownfieldů. Výstavbu greenfieldů podporovat pouze v případě, že stávající brownfieldy budou nevhodné pro danou výrobu
či službu.
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.
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.
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.

Vláda ukládá ministrovi průmyslu a obchodu zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální
energie ve všech dotčených krajích.
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.
Vláda ČR ukládá:
ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy
a) podpořit zpracování analýzy pro posouzení potřebnosti rozvoje a vzniku vědecko-popularizační infrastruktury v rámci procesu
restrukturalizace v dotčených regionech.

C

II.C.2.3

C

III.C.2.1

C

III.C.2.2

C

III.C.2.3

Vláda ČR ukládá:
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje předsedovi Technologické agentury ČR
a inovací THÉTA
a) provést nezbytné úpravy program THÉTA Technologické agentury ČR tak, aby umožnil vyhlášení regionálně specifických
veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření podle bodu III. materiálu.
Programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního
Aktualizováno v AP 4
vývoje a inovací ve strukturálně postižených regionech
Vláda ČR ukládá:
ministrovi průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy vytvořit
Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, ÚK a KVK
tzv. welcome office (WO), ve spolupráci s hejtmany Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje dva specifické WO pro
potřeby výzkumu ve strukturálně postižených regionech.
Vláda ČR ukládá: ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy a) zvážit obsahové rozšíření plánovaného dotačního programu
„Podpora výzkumu ve strukturálně znevýhodněných krajích na období 2021–2025“ s prioritními oblastmi Infrastruktura pro
výzkumná pracoviště a Podpora rozvoje odborných kapacit lidských zdrojů,
b) poskytnout součinnost Karlovarskému kraji při vytváření podmínek pro znovuobnovení a rozvoj balneologického výzkumu
a výzkumu vzdělávání odborných kapacit pro balneologii a lázeňství v Karlovarském kraji,
c) 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),
d) zvážit regionální dimenzi v připravovaných výzvách OP VVV a v národních dotačních programech (kde je relevantní),
e) zohlednit problematiku podpory výzkumu ve strukturálně postižených regionech v programovém období Evropské unie 2021 –
2027 a do připravovaných operačních programů vyjednat možnost specifického zvýhodnění žadatelů a projektů realizovaných
na území strukturálně postižených regionů. Ministrovi dopravy na základě výstupů studie proveditelnosti ze schváleného akčního
Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech
plánu v roce 2017 - 2018
f) zajistit ve spolupráci s ministryní průmyslu a obchodu přípravu a realizaci opatření směřující k reálnému testování
autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji, včetně dálnice D8, a to na základě výstupů vstupní analýzy z opatření I.C.2.5
Souhrnného akčního plánu 2017 - 2018;
g) zajistit finanční prostředky, zejména ze zdrojů SFDI, pro realizaci opatření k testování autonomních řídicích systémů v
Ústeckém kraji, ve vazbě na výsledky studie proveditelnosti (opatření C.2.5);
h) prověřit zapojení dálnice D8 do projektu C-Roads;
i) podpořit přípravu projektů H2020 se zapojením regionálních aktérů (zejména UJEP, ÚK, města Ústí nad Labem, FD ČVUT v
Děčíně) s tématikou autonomní dopravy.
Předsedovi Technologické agentury ČR:
spolupracovat na nezbytné úpravě programů, které bude Technologická agentura ČR implementovat tak, aby umožnily
vyhlášení regionálně a tematicky specifických veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření pro oblast rozvoje autonomní
mobility pro projekty na území strukturálně postižených regionů.

C

III.C.2.4

Podpora VaV infrastruktury

Vláda ČR ukládá:
ministrovi průmyslu a obchodu
a) zohlednit v rámci dalšího procesu realokací v programovém období 2014 – 2020 možnost vyhlášení specifických výzev
směřujících k podpoře vzniku a provozu vědecko-technických parků na území strukturálně postižených regionů.
b)zohlednit problematiku vzniku a provozu vědecko-technických parků realizovaných na území strukturálně postižených regionů v
novém programovém období 2021 – 2027.
c) v případě nemožnosti specifického financování vzniku a provozu vědecko-technických parků prostřednictvím ESIF na území
strukturálně postižených regionů připravit národní dotační titul, který umožní jejich vznik a provoz z národních prostředků.
ministrovi školství mládeže a tělovýchovy
d) zohlednit v rámci dalšího procesu realokací v programovém období 2014 – 2020 možnost vyhlášení specifických výzev
směřujících k podpoře vzniku a provozu VaV infastruktury na území strukturálně postižených regionů.
e)z ohlednit možnosti investic do VaV ve strukturálně postižených regionech při přípravě programového období 2021+

C

IV. C.2.1

Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech

Vláda ČR ukládá:
ministru školství, mládeže a tělovýchovy
zohlednit problematiku podpory výzkumu ve strukturálně postižených regionech v programovém období EU fondů 2021 - 2027 a
do připravovaného operačního programu OP JAK, vyjednat možnost specifického zvýhodnění žadatelů a projektů
realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vazbě na podporu tzv. Smart Akcelerátorů a v návaznosti na
regionálně specifická témata, resp. domény specializace formulované v krajských RIS 3 strategiích;
ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem životního prostředí
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 novém programovacím období (v OP JAK, v případech, kdy
nebude možné či vhodné využít OP ST);
ministru životního prostředí
zohlednit při přípravě OP ST možnosti specifické podpory balneologického výzkumu a lázeňství v souladu s nařízením o
FST;
ministru dopravy na základě výstupů studie proveditelnosti ze schváleného akčního plánu v roce 2017 - 2018
zajistit ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu přípravu a realizaci opatření směřující k reálnému testování
autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji, včetně dálnice D8, a to na základě výstupů studie proveditelnosti z opatření
I.C.2.5 Souhrnného Akčního plánu strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017 - 2018;
zajistit finanční prostředky, zejména ze zdrojů SFDI, pro realizaci opatření k testování autonomních řídicích systémů v
Ústeckém kraji, ve vazbě na výsledky studie proveditelnosti (opatření I. C.2.5);
prověřit zapojení dálnice D8 do projektu C-Roads;
podpořit přípravu projektů Horizon Europe se zapojením regionálních aktérů (zejména UJEP, ÚK, města Ústí nad Labem, FD
ČVUT v Děčíně) s tématikou autonomní dopravy.
ministru průmyslu a obchodu, ministru dopravy, ministru životního prostředí
implementovat resortní programy výzkumu a vývoje tak, aby umožnily vyčlenit samostatné alokace v rámci jednotlivých
veřejných soutěží pro zajištění realizace opatření na území strukturálně postižených regionů, v rámci programu Doprava 2020+
zejména v oblasti autonomní mobility;

D

I.D.1.1

(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
Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení
výzev na krajské úrovni a navrhnout jejich úpravy či doplnění v rámci Akčního plánu na roky 2018 a následující;
atraktivity krajů pro život obyvatel a rozšíření nabídky perspektivních
(c) rozpracovat do příštího Akčního plánu (k 31. 5. 2018) ty části programu, které nejsou dostatečně pokryty relevantními výzvami
pracovních a kariérních vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky
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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I.D.1.3

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

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.

D

I.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

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

Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní
vzdělávání v krajích

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.
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I.D.3.2
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I.D.3.3
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I.D.3.4
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I.D.3.5
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I.D.3.6

Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení
jejich účinnosti na cílovou skupinu
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
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

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

Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti
na cílovou skupinu
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zpracovat návrh nového opatření APZ.

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.
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.

Vláda ČR doporučuje krajům k realizaci navrženého programu:
Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové (a) pro realizaci navržených opatření směřujících do počátečního vzdělávání využít relevantní výzvy MŠMT, již vyhlášené nebo
firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)
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;
Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zajištění rozvoje dlouhodobě udržitelného systému predikcí potřeb trhu práce na
KOMPAS
národní i regionální úrovni
Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zajistit zefektivnění služeb zaměstnanosti
středisek) a EFES (efektivní služby zaměstnanosti)
Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování,
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zajistit správu a aktualizaci Národní soustavy povolání v kontextu se změnami na
poradenství, rekvalifikace)
trhu práce
V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem práce ČR přípravu komplexního opatření podpory
bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat
uchazečů o zaměstnání zahajujících samostatně výdělečnou činnost
nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory
Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem práce ČR zajistit intenzifikaci využívání zvolené
ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti
rekvalifikace
Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí zpracovat analýzu proveditelnosti zavedení podpory při zvolené rekvalifikaci
případě § 109a Zákona o zaměstnanosti
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí v roce 2017 připravit ve spolupráci s regionálními aktéry výzvu z OP
Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti
Zaměstnanost pro krajské pobočky ÚP ve vybraných krajích zaměřenou na uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných na trhu
dlouhodobě nezaměstnaných osob
práce. Výzva bude otevřená v roce 2018.
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.
Komplexní opatření zaměřený na podporu tzv. tranzitních sociálních
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí v roce 2018 ve spolupráci s gesčně příslušnými dalšími ministerstvy, ÚV ČR a
podniků
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.
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizaci opatření uvedených v Usnesení vlády č. 1127 ze dne 14. prosince
Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016
2016.
Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

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

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
Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální
mobility

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.
Vláda ukládá ministryni práce a sociálních věcí realizaci pilotního ověření nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
„Příspěvek na podporu regionální mobility“.
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I.D.4.1

Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání
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II.D.2.1

Rozvoj multislužbových center celoživotního učení

D

III.D.1.1

Financování provozu regionálních pracovišť veřejných vysokých škol
na území Karlovarského a Ústeckého kraje
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III.D.2.1

Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálnětechnického zázemí škol a školských zařízení
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III.D.2.2

Podpora rozvoje vysokého školství
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IV. D.2.1

Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálnětechnického zázemí škol a školských zařízení
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IV. D.2.2

I.E.1.1

(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.
Vláda ČR ukládá
ministrovi školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministryní průmyslu a obchodu a ministrem kultury
a)připravit návrh pro zajištění dalšího rozvoje, fungování a financování činnosti center celoživotního učení na území
strukturálně postižených regionů.
Vláda ČR ukládá:
ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s hejtmankou a hejtmanem strukturálně postižených regionů připravit
návrh variant financování veřejných vysokých škol podporujícího jejich působení ve vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové
Aktualizováno v AP 4
Aktualizováno v AP 4
Vláda ČR ukládá:
ministryni pro místní rozvoj a ministru školství, mládeže a tělovýchovy
zohlednit problematiku rozvoje a zkvalitňování předškolního, základního a středního školství v novém programovém období
2021 – 2027 a po projednání s partnery do připravovaných operačních programů zanést možnost specifického zvýhodnění
projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů.

Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní
vzdělávání v krajích

Vláda ČR ukládá:
ministryni práce a sociálních věcí zohlednit při koncipování opatření zaměřených na odstraňování následků epidemie COVID19 specifickou situaci a hloubku ekonomických následků ve strukturálně znevýhodněných regionech a specificky se zaměřit
především na aktivity k předcházení nezaměstnanosti ve spolupráci s regiony;
v novém programovém období podporovat přípravu a realizaci projektů zaměřených na vytváření systému podpory a
informování a poskytování poradenských služeb osobám ohrožených ztrátou zaměstnání.
Výzvy by měly směřovat rovněž k posílení systematické spolupráce mezi ÚP ČR a dalšími poskytovateli poradenských služeb a
vzdělávání.

Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin
dlouhodobé nezaměstnanosti

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.
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I.E.1.2

Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti ÚP ČR ve
strukturálně postižených krajích

E

I.E.1.4

Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého,
Karlovarského a Moravskoslezského kraje

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.
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

I.E.2.3

Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary

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.

E

I.E.4.1

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.

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.

Podpora komunitního života a sociálních služeb

Vláda ČR ukládá:
ministryni pro místní rozvoj
a)do konce programového období 2014-2020 pravidelně provádět analýzu čerpání programu IROP a pokud stav programu toto
umožní vyhlásit dodatečné specifické výzvy zaměření na podporu komunitního života a sociálních služeb ve strukturálně
postižených regionech;
ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministryní práce a sociálních věcí
b)od roku 2019 zajistit prostředky na financování uvedeného programu z národních zdrojů v případě, že analýza a
vyhodnocení prokáže nemožnost financování z IROP.
uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření.

E

II.E.1.1

E

II.E.2.1

Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech –
obnova rozvoje materiálně-technické základny – část A

E

II.E.2.2

Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech –
Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného
zdravotnického personálu – část B

E

II.E.2.3

Podpora integrace zahraničních pracovníků

Vláda ČR ukládá:
ministrovi zdravotnictví
a) pokračovat v přípravě programu zaměřeného na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního
zdravotnictví se zohledněním potřeb strukturálně postižených regionů.
b)v rámci programu zajistit specifickou podporu strukturálně postižených regionů,
c) uplatnit v rámci procesu přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a střednědobých výdajových rámců pro léta 2020, 2021
a dále prostředky na financování podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny zdravotnických zařízení v majetku
obcí a krajů.
Vláda ČR ukládá
ministrovi zdravotnictví:
a) připravit návrh změny financování zdravotnictví za účelem udržení zdravotní péče v méně atraktivních lokalitách.
Vláda ČR doporučuje
krajským samosprávám
a) zpracování analýz zaměřených na dopady příchodů zahraničních pracovníků.
Vláda ČR ukládá:
ministrovi vnitra a ministryni práce a sociálních věcí
b) spolupracovat při zpracování výše uvedených analýz za účelem sdílení dostupných dat;
ministrovi vnitra
c)na základě výstupů z výše uvedených analýz připravit návrhy na řešení situace přispívající k zajištění bezpečnosti v regionech
a také integraci cizinců.

E

II.E.3.1

Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně postižených
regionech

Vláda ČR ukládá:
ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními resorty a orgány regionální a lokální samosprávy a hospodářskými a
sociálními partnery
a) připravit a pilotně ověřit v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji opatření a nástroje doporučené Strategií
regionálního rozvoje s cílem zvýšit využití potenciálu venkovských oblastí ve strukturálně postižených krajích;
ministrovi zemědělství, ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy, ministryni práce a sociálních věcí, ministrovi kultury, ministrovi
vnitra, ministrovi životního prostředí a ministryni průmyslu a obchodup
b) spolupracovat s ministryní pro místní rozvoj na přípravě a pilotním ověření opatření a nástrojů doporučených Strategií
regionálního rozvoje v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji s cílem zvýšit využití potenciálu venkovských oblastí ve
strukturálně postižených krajích,
c) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření.

E

II.E.3.2

Komplexní obnova sídlišť

Vláda ČR ukládá:
ministryni pro místní rozvoj
a)v návaznosti na výsledky připravované studie připravit koncept dotačního programu pro kraje nebo obce, který bude zaměřen
na podporu komplexní obnovy vybraných sídlišť a tento koncept předložit vládě k projednání.

E

E

E

E

II.E.4.1

Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a
náboženských společností, který má ve správě Ministerstvo kultury

Vláda ČR ukládá:
ministrovi kultury
a) připravit materiál pro jednání vlády navyšující program 134 220 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností o 1,302 mld. Kč, včetně náplně a harmonogramu finančního
plnění v jednotlivých letech,
b) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto
opatření,
c) zajistit průběžné uvolňování finančních prostředků z navýšené alokace o 1,302 mld. Kč na realizaci projektů v letech 2019
až 2024 až do výše 1,302 mld. Kč (217 mil. Kč/rok).

II.E.4.2

Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova materiálně
technické základny státních kulturních zařízení spravovaným
Ministerstvem kultury.

Vláda ČR ukládá
ministrovi kultury
a)zajistit navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení pro
roky 2019-2024 o výši min. 167 mil. Kč ročně,
b) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto
opatření.

II.E.4.3

Navýšení alokace Programu záchrany architektonického dědictví
Ministerstva kultury a úprava zásad programu s ohledem na potřeby
specifických nemovitých kulturních památek ve strukturálně
postižených krajích

Vláda ČR ukládá:
ministrovi kultury
a) zajistit navýšení alokace Programu záchrany architektonického dědictví pro roky 2019-2021 na úroveň min. 350 mil. Kč ročně,
b) upravit zásady Programu záchrany architektonického dědictví tak, aby bylo možné bodově zvýhodnit projekty záchrany
realizované na území strukturálně postižených regionů,
c)uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření.

Podpora rozvoje Integrovaného záchranného systému

Vláda ČR ukládá: Ministrovi školství ve spolupráci s Ministryní pro místní rozvoj:
a) s ohledem na fakt, že rozvoj a zkvalitňování vysokého školství představuje jednu ze základních výchozích podmínek pro rozvoj
konkurenceschopnosti strukturálně postižených regionů, zohlednit v rámci řešení případných dalších realokací v programovém
období Evropské unie 2014 – 2020 možnost vyhlášení specifických výzev směřujících k podpoře rozvoje vysokých škol na
území strukturálně postižených regionů,
b) zohlednit problematiku rozvoje a zkvalitňování vysokého školství v programovém období Evropské unie 2021 – 2027 a do
připravovaných Operačních programů vyjednat možnost specifického zvýhodnění žadatelů a projektů realizovaných na území
strukturálně postižených regionů,

III.E.2.1

E

III.E.3.1

E

IV.E.4.1

E

IV.E.4.2

F

I.F.1.1

Vláda ČR ukládá:
ministryni pro místní rozvoj, ministrovi životního prostředí případně dalších:
a) umožnit v rámci již existujících resortních programů směřujících k podpoře bydlení a jeho zkvalitňování specifické zvýhodnění
projektů s realizací na území strukturálně postižených regionů. Regionální aspekt strukturálně postižených regionů zapracovat i
Specifická podpora bydlení a bytové politiky
do nově připravovaných resortních programů,
b) ověřit možnost vzniku nástroje na podporu nájemního bydlení v Karlovarském kraji nad rámec programu Výstavba.
c) ověřit možnost vzniku nástroje na podporu strukturálně postižených regionů, resp. obcí v těchto krajích v možnosti odkupu
bytů v krachujících SVJ, a to i nad rámec programu Výstavba.
Vláda ČR ukládá:
ministryni pro místní rozvoj
a) navrhnout možnost vzniku nového nástroje, který umožní financování marketingových aktivit zaměřených na zvyšování
Změna image strukturálně postižených regionů
atraktivity strukturálně postižených regionů a změnu jejich image;
b) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto
opatření.
Vláda ČR ukládá:
ministru kultury
a) posílit personální kapacity oddělení kulturních a kreativních odvětví o tři systemizovaná místa, která přispějí ke zlepšení
Podpora kulturních a kreativních odvětví
analytické základny a přenosu dobré zahraniční praxe a podpoří rozvoj kulturních a kreativních odvětví ve strukturálně postižených
regionech;
b) využít prostředky z RRF (Národního plánu obnovy) na předprojektovou přípravu projektů v oblasti kulturních a kreativních
průmyslů, a to ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj a ministrem průmyslu a obchodu.
Vláda ČR ukládá
1. ministru financí
a) urychlit proces zadávání veřejných zakázek na sanaci ekologických škod vyplývajících z uzavřených Ekologických smluv a
Akcelerace programu na řešení sanace ekologických škod – závazky
navýšit roční finanční alokaci na realizaci sanací
vyplývající z privatizačních smluv (kompetence MF ČR)
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

F

I.F.1.2

I.F.1.3

Vláda ČR ukládá:
Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických škod
Ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministrem dopravy provést analýzu potřeb a
financovaného z úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky
absorpční kapacity v oblasti sanace ekologických škod, navrhnout možné způsoby řešení vč. dopadu na strategické
nad rámec privatizačních smluv (kompetence MŽP)
dokumenty (národní a krajské strategické dokumenty, Dohoda o partnerství, relevantní operační programy).

Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve
rekultivovaných ploch a území po těžbě

F

I.F.1.4

Analyzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající opatření na
ochranu ŽP

F

I.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

I.F.1.6

Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský
kraj)

F

F

I.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

F

I.F.1.8

Analýza potenciálu a reálných možností využití přečerpávacích
elektráren na území strukturálně postižených krajů

F

I.F.2.1

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

F

I.F.2.2

Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v
intravilánech měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím podporovat
nepodnikatelské využití regenerovaných ploch (kompetence MMR)

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.
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
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
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).
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.
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
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
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

F

I.F.2.3

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

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

F

I.F.2.4

Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových
projektů města Terezín“

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

F

II.F.1.1

Zlepšit kvalitu ovzduší

F

F

II.F.1.2

II.F.1.3

Snížení nebezpečnosti provozu – Spolchemie

Bezpečné kraje

Vláda ČR ukládá:
ministrovi životního prostředí
a) pokračovat ve finanční podpoře výměny starých kotlů v domácnostech a do 31. 12. 2018 navrhnout způsob motivace pro
sociálně slabší skupiny obyvatel. v rámci přípravy dalších výzev upravit podmínky tak, aby byla zajištěná dostatečná absorpční
kapacita v regionech,
b)do 31. 12. 2018 implementovat způsob zintenzivnění podpory provozovatelů imisně významných stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší směřující k urychlení implementace nejlepších běžně dostupných technických řešení a nejlepších dostupných
technik uvedených v závěrech o BAT s důrazem na dosahování emisních koncentrací v dolní polovině intervalu spojeného s
nejlepšími dostupnými technikami;
ministryni průmyslu a obchodu
c) připravit finanční podporu ve strukturálně postižených regionech na vznik infrastruktury umožňující přechod na
nízkoemisní druhy dopravy (výstavba dobíjecích a plnících stanic zejména vodíkových, rozvoj terminálů pro všechny druhy
nízkoemisní dopravy, podpora nízkoemisních aut, zvýhodnění provozu nízkoemisních aut) ve shodě s aktuálním Národním akčním
plánem čisté mobility. Termín do konce roku 2019;
ministryni pro místní rozvoj
d)do konce programového období 2014-2020 pravidelně provádět analýzu čerpání programu IROP a pokud stav programu toto
umožní vyhlásit dodatečné specifické výzvy zaměření na obměnu vozového parku v hromadné dopravě a ve veřejné správě
formou specifických výzev pro strukturálně postižené regiony,
ministrovi dopravy ve spolupráci s hejtmany
e) urychlit významné dopravní stavby, které vyvádějí tranzitní dopravu z obydlené zástavby, a v rámci každoročního
vyhodnocení akčního plánu, které je předkládáno vládě společně s jeho aktualizací k 31. 5., uvádět přehled stavu přípravy
dopravních staveb ve vlastnictví státu na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje;
ministryni průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí
f)do 31. 12. 2018 připravit navýšení alokace pro modernizace budov ve strukturálně postižených regionech směrem k
nízkoenergetickým, popř. pasivním, a maximální využití OZE nebo CZT z programu Nová Zelená úsporám a OP PIK,
g)do 31. 12. 2018 spustit finanční podporu na obměnu starého osvětlení za účelem eliminace světelného znečištění a
snížení spotřeby elektrické energie;
ministryni průmyslu a obchodu
Vláda ČR ukládá:
ministrovi životního prostředí
a) zadat zpracování studie proveditelnosti a souvisejících podkladových materiálů a posouzení vlivu bezpečnostních rizik
provozů – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost – a jejích vlivu na rozvojové možnosti města Ústí nad Labem
s respektem k platným bezpečnostním předpisům a normám s cílem navrhnout možnosti řešení této zátěže.
Vláda ČR ukládá:
ministrovi životního prostředí, ministryni pro místní rozvoj a ministrovi vnitra
a) poskytnout plnou součinnost dotčeným krajům při zavádění konceptu resilientního regionu (do 31. 1. 2019),
b)do 31. 12. 2018 prověřit možnost podpory zavádění resilience na obcích,
c) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření;
ministrovi vnitra, ministrovi zemědělství, ministrovi životního prostředí, ministryni pro místní rozvoj a ministryni průmyslu a obchodu
d) připomínkovat záměr úprav neveřejného mezinárodního letiště Chomutov tak, aby letiště vyhovovalo potřebám
celoročního provozu pro civilní potřeby s tím, že v případě vzniku mimořádné situace bude letiště sloužit jako základna Letecké
hasičské služby (LHS).

F

F

II.F.1.4

II.F.2.1

Adaptace území na dopady změny klimatu

Vláda ČR ukládá:
ministrovi životního prostředí
a)do 31. 3. 2019 spustit program na podporu zpracování a implementace strategií adaptace měst na dopady klimatických
změn,
b)do 31. 12. 2018 prověřit možnost podpory zelených fasád v rámci programu Zelená úsporám;
ministryni pro místní rozvoj, ministryni průmyslu a obchodu, ministrovi životního prostředí a ministrovi zemědělství
c)do 31. 12. 2018 prověřit možnost podpory adaptačních opatření, případně uplatnění adaptačních principů v rámci
programů na regeneraci brownfields,
d) prověřit možnost podpory odstraňování nefunkčních nepropustných ploch uvnitř sídel (v rámci veřejných prostranství);

Odpadové hospodářství

Vláda ČR ukládá:
ministrovi životního prostředí
a)do 31. 12. 2018 vytvořit návrh plánu podpory výrobků z odpadů a finanční nástroj ke kompenzaci, v případě, že pořízení
takových výrobků vyžaduje vynaložení vyšších finančních prostředků než cena srovnatelných výrobků z primárních surovin, a to
zejména u těch komodit, které jsou na trhu s ohledem na aktuální situaci obtížně uplatnitelné,
b)do 31. 12. 2018 vytvořit finanční nástroj k podpoře vzniku zařízení k materiálovému využití odpadů, včetně vybudování
nezbytné infrastruktury, sítě překládacích stanic, logistických center, třídících linek aj., kdy podmínky programu budou zohledňovat
tzv. Balíček oběhového hospodářství a také analýzy kapacit v dotčených regionech a jejich přímého okolí,
c) urychlit vznik nového zákona o odpadech, zejména aktualizovat ekonomické nástroje, k podpoře recyklačního průmyslu a
stanovit jasná pravidla pro výrobu TAP,
d) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření.
Vláda ČR ukládá:
ministrovi životního prostředí:
a) pokračovat v aktivitách směřujících ke vzniku nového zákona o odpadech, zejména aktualizaci ekonomických nástrojů, k
podpoře recyklačního průmyslu a stanovení jasných pravidel pro výrobu TAP.
b) do 31. 12. 2021 vyhodnotit možnost vytvoření finančního nástroje k podpoře vzniku zařízení k energetickému využití
odpadů či modernizaci stávajících zdrojů k energetickému využití odpadů strategického významu, na základě podrobné vnitřní
analýzy regionů z pohledu struktury odpadů, kdy podmínky programu budou zohledňovat tzv. Balíček oběhového hospodářství a
také analýzy kapacit v dotčených regionech a jejich přímém okolí.
Aktualizováno v AP 4

F

III.F.2.1

Odpadové hospodářství II

F

III.F.2.2

Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti

F

IV. F.2.2

Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti

Vláda ČR schvaluje na základě doporučení ministryně pro místní rozvoj níže uvedené území, jako oprávněné žadatele, které
mohou v následujících letech využít existující dotační podprogram „Tvorba studií a analýz možností využití vybraných
brownfieldů“. Jedná se o specifické brownfieldy na území ÚK: Žatec – Dreherův pivovar; na území MSK: Frýdek-Místek – areál
bývalých válcoven ACM a Služovice – bývalá kasárna; na území KVK: Areál železničního depa – město Sokolov.

IV. F.2.3

Program na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti obcí ve
strukturálně postižených regionech

Vláda ČR ukládá:
ministryni pro místní rozvoj
a) zacílit vybrané, existující dotační programy na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti v obcích ve strukturálně
postižených regionech nebo definovat specifické zvýhodnění pro tyto regiony;
b) zacílit vybrané dotační programy v gesci MMR zaměřené na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti v obcích ve
strukturálně postižených regionech formou bodového zvýhodnění v rámci hodnocení projektů z těchto regionů.
Vláda ČR ukládá:
ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí, ministryní pro místní rozvoj zajistit potřebné
systémové legislativní změny (kompatibilní s právem EU) v energetické legislativě v oblasti výroby, přenosu a spotřeby energií,
které umožní intenzivnější implementaci principů komunitní energetiky v podmínkách ČR;
ministru průmyslu a obchodu řešit současné bariéry realizace FVE na vhodných volných plochách, zejména po zahlazení hornické
a průmyslové činnosti;
ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí připravit podmínky pro podporu projektů řešících
zakládání a řízení energetických komunit v připravovaných operačních programech i následných výzvách s přihlédnutím k
potřebám transformace energetiky v ÚK, MSK a KVK;
ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministryní pro místní rozvoj ustanovit meziresortní
platformu za účasti dalších významných subjektů (sdružení samospráv, investorů, distributorů) pro koordinaci procesu nezbytných
legislativních úprav, komunikaci za účelem sdílení dobré praxe a urychlení přípravy procesů.

F

F

IV. F.3.1

Podpora komunitní energetiky ve strukturálně postižených regionech

F

IV. F.3.2

Podpora zřízení Center veřejných energetiků

F

IV. F.3.3

Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro spravedlivou
transformaci

Vláda ČR ukládá:
ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí vytvořit podmínky pro možnost zřízení a rozvoje
činnosti center veřejných energetiků na území strukturálně postižených krajů vč. zajištění jejich financování pro možnost
realizace poradenských a konzultačních služeb s odpovídající odborností v oblasti energetiky.
Vláda ČR ukládá:
ministru životního prostředí v rámci operačního programu financovaného z Fondu pro spravedlivou transformaci zajistit
dostatečnou podporu přípravy projektů a budování kapacity v uhelných regionech.

F

IV.F.1.1

F

IV.F.2.1

G

I.G.1.1

G

I.G.1.3

Vláda ČR ukládá:ministru průmyslu a obchodu prostřednictvím společnosti DIAMO s. p., zajistit spolupráci při přípravě
Zpracování technickoekonomických analýz využitelnosti důlních děl v
projektů a podkladů pro technickoekonomické posouzení využití jednotlivých důlních areálů a důlních děl
MSK
v Moravskoslezském kraji zejména v rámci projektů podporujících transformaci uhelného regionu
Vláda ČR ukládá:
ministryni pro místní rozvoj
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT
vyhlásit dotační titul Demolice v sociálně vyloučených lokalitách v období 2021-2023 nebo zajistit podporu této problematiky
jiným způsobem.
Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků –
Vláda ČR pověřuje ministra dopravy ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury zajistit dostatečné prostředky na
dálnic a silnic I. třídy
přípravné práce a majetkoprávní přípravu dotčených staveb podle bodu III. Materiál ve výši 6,1 mld. Kč pro rok 2018.
Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí

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.

Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy mezinárodního
veřejného civilního letiště Karlovy Vary

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.

II.G.1.2

Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou
dopravou

Vláda ČR ukládá:
ministrovi dopravy
a) Zohlednit v návaznosti na připravovanou Koncepci odpočívek 2017-2032 zpracovanou ze strany ŘSD potřeby Ústeckého
kraje,
b) Provést analýzu stávající legislativy a v případě potřeby legislativně upravit stání mimo nezaplněné kapacity odpočívek při
čerpání povinných přestávek. Termín do konce roku 2019.
ministrovi dopravy ve spolupráci s ministryní průmyslu a obchodu a ministryní pro místní rozvoj
c) Provést analýzu dotačních možností podpory krajů a obcí a dalších subjektů při řešení chybějících kapacit parkování a
souvisejících služeb na území dotčených regionů a navrhnout nové či případnou úpravu stávajících dotačních programů
umožňující subjektům v regionech tuto problematiku aktivně řešit do 30. 6. 2019.

G

II.G.1.3

Vláda ČR doporučuje:
a)hejtmance Karlovarského kraje zpracovat řešení způsobu napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova ze silnice II/210
připravit jej k předložení na vládě ČR do 31. 12. 2018.
Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní Vláda ČR ukládá:
infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace ministrovi dopravy
b)v součinnosti s hejtmankou Karlovarského kraje předložit k projednání Vládě ČR řešení způsobu napojení Podkrušnohorské
výsypky u Sokolova na základě podkladů zpracovaných Karlovarským krajem,
c)uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu na příslušné rozpočtové období finanční nároky spjaté s implementací tohoto opatření.

G

II.G.2.1

Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro 21. století

G

III.G.1.1

G

III.G.2.1

Příprava analýzy možností úpravy daňové soustavy pro zajištění
rovnoměrného regionálního rozvoje České republiky

G

IV. G.1.1

Obnovení Slavkovské dráhy – studie proveditelnosti

G

IV. G.2.1

Podpora rozvoje digitalizace státní správy a samosprávy, digitalizace
služeb pro občany regionů

G

G

I.G.1.5

Aktualizováno v AP 4
Vláda ČR ukládá: ministrovi dopravy
a)v součinnosti s hejtmankou a hejtmany strukturálně postižených regionů definovat dopravní úseky pro napojení vybraných
Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených rozvojových ploch a průmyslových zón, periferních oblastí a oblastí s potenciálem hospodářského rozvoje těchto regionů. Tyto
regionech
úseky nadefinovat každoročně do 31. 7. po dobu trvání tohoto opatření.
ministryni pro místní rozvoj,
b) předložit tento seznam dopravních úseků na vládu do konce kalendářního roku, kdy došlo k jeho nadefinování.
Vláda ČR ukládá:
ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministryní financí zpracovat analýzu stávajícího stavu, která posoudí využitelnost
rozpočtového určení daní na podporu strukturálně postižených regionů, nebo naopak nemožnost takto rozpočtové určení daní
využít a odkáže na jiné vhodnější nástroje.
Vláda ČR ukládá:
ministru dopravy ve spolupráci se Správou železnic, státní organizací prověřit možnosti obnovení Slavkovské dráhy a případně
navrhnout možnosti řešení její obnovy a identifikovat možné zdroje financování.
Vláda ČR v návaznosti na strategii Digitální Česko ukládá:
ministru průmyslu a obchodu a ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
a) rozšířit podporu budování vysokorychlostních datových sítí na území ÚK, MSK a KVK;
b) podpořit budování 5G sítí na území ÚK, MSK a KVK;
c) podpořit vznik a umístnění vznikajících digitálních platforem/HUB na území ÚK, MSK a KVK;
d)finanční podporu těchto aktivit zohlednit v rámci nového programovacího období 2021-2027 v rámci připravovaných
operačních programů;
e) Rozšířit podporu a budování bezpečné IT infrastruktury ve školách připojených k vysokorychlostním datovým sítím s
ohledem na kybernetickou bezpečnost, automatizaci a digitalizaci spojenou s nástupem Průmyslu 4.0.

