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Zmocněnec vlády ČR pro MSK, ÚK  a KVK  

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace  
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 



 



 



 



Usnesením Vlády České republiky ze dne 19. října 2015 č. 826 bylo ministryni pro místní 
rozvoj uloženo:   

zpracovat a předložit vládě nejpozději do 30.listopadu 2016 analýzu klíčových problémů 
a predikci vývoje dotčených krajů a na základě jejích výstupů a ve spolupráci s 
meziresortním týmem zpracovat  
 

 STRATEGII HOSPODÁŘSKÉ RESTRUKTURALIZACE VČETNĚ AKČNÍHO PLÁNU  
 

 12.2015 – 5.2016 ZPRACOVÁNA VSTUPNÍ ANALÝZA 
  6.2016 – 11.2016 ZPRACOVÁN STRATEGICKÝ RÁMEC    
 
            
 
 PŘEDLOŽENÍ VSTUPNÍ ANALÝZY A STRATEGICKÉHO RÁMCE VLÁDĚ ČR 

 
 
 
             

                 TVORBA AKČNÍCH PLÁNŮ 
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STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉ RESTRUKTURALIZACE ÚSTECKÉHO, 
MORAVSKOSLEZSKÉHO A KARLOVARSKÉHO KRAJE  

 



zmocněnec 

Strategie hospodářské  
restrukturalizace krajů  

Národní úroveň 

Regionální úroveň 

Vládní 

 

 
STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉ RESTRUKTURALIZACE ÚSTECKÉHO, 
MORAVSKOSLEZSKÉHO A KARLOVARSKÉHO KRAJE  

 



 Vstupní analýza  

o Základní makroekonomická analýza 

o Rozhovory s klíčovými hráči 

 Strategický rámec 

 Akční plány  

 
STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉ RESTRUKTURALIZACE ÚSTECKÉHO, 
MORAVSKOSLEZSKÉHO A KARLOVARSKÉHO KRAJE  

 





Strategické 
 

cíle 

Strategické 
 

cíle 

Strategické 
 

cíle 

Strategické 
 

cíle 

Strategické 
 

cíle 

Strategické      cíle 

Proměna struktury hospodářství, 
rychlejší hospodářský růst a zastavení zaostávání krajů 

Podnikání  
a inovace 

Infrastruktura a životní prostředí 

Přímé zahraniční 
investice 

Výzkum  
a vývoj 

Lidské  
zdroje 

Sociální 
stabilizace 

Růst podniků a 
jejich pronikání na 
nové trhy; vyšší 
odolnost při  
změnách na trzích 

Vznik nových firem  
a jejich větší 
úspěšnost 

Vyšší inovační 
výkonnost 
ekonomiky, 
více inovativních 
firem 

Stabilizace a rozvoj 
stávajících velkých 
firem 

Kvalitní a atraktivní 
podnikatelské 
prostředí vlídné k 
investorům 

Nabídka kvalitních 
a dostupných 
průmyslových / 
podnikatelských 
nemovitostí 

Kvalitní a 
profesionální 
služby pro vnější 
investory 

Otevřenější a 
relevantnější VaV 
Lepší spolupráce a 
internacionalizace 
výzkumných org.; 
Více akademických 
start-upů; 
Popularizace a 
propagace VaV 

Výkonnější a 
atraktivnější VaV 
Více kvalitních 
expertů; 
Posílení tematického 
zaměření;  
Vyšší kapacita a 
atraktivnost fyzické 
infrastruktury a 
zázemí 

Více lepších 
pracovních 
příležitostí  
(high-skilled) 

Více obyvatel lépe 
připravených na 
práci  
(medium-skilled) 

Více obyvatel lépe 
motivovaných 
k práci  
(low-skilled) 

Více obyvatel lépe 
připravených a více 
motivovaných k 
podnikání 

Stabilizace sociální 
situace a snížení 
sociálních rozdílů 

Zvýšení bezpečnosti  
a pocitu bezpečí 

Zvýšení atraktivity 
bydlení (a zajištění 
kvalitní občanské 
vybavenosti) 

Zvýšení patriotismu 
a aktivního 
životního stylu 

Dopravně propojit území 
tam, kde dochází k 
signifikantní bariéře pro 
rozvoj a růst 

Revitalizovat a regenerovat 
území silně zasažené 
těžební a průmyslovou 
činností 

Regenerovat rozvojová, 
deprivovaná nebo periferní 
území v sídlech s vysokou 
koncentrací obyvatel 

Zefektivnit řízení a služby 
veřejné správy s využitím 
moderních technologií 



PILÍŘ: IMPLEMENTACE 

 Silný nepolitický tým pro realizaci (partnerství) 

 Silný realizační subjekt vybavený dostatečnými nástroji 

 Efektivní zapojování existujících kapacit 

 Využití existujících finančních zdrojů 

 Využití prostředků ESIF 

 Dlouhodobé financování vybraných opatření 

 Aktivní / „aktivistický“ přístup 

 Začít implementaci rychle 

 



Národní úroveň 

Regionální úroveň 
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Vláda ČR 

Podnikání, 
investice a 

inovace 
MPO 

Trh práce a 
vzdělávání 

MPSV + MŠMT 

Infrastruktura a 
životní 

prostředí  
MD + MŽP 

Kraje, statutární 
města a další 

významná 
města 

Regionální 
tripartity 

Významné 
podniky a klíčoví 
zaměstnavatelé 

Další klíčoví 
aktéři: university, 

podnikatelské 
svazy, atp. 

„Task Force“  
VÝKONNÝ TÝM 

Strategie - 
organizačně 

POD VLÁDNÍM 
ZMOCNĚNCEM 

Realizace a 
financování 
Strategie na 

národní úrovni 
MMR + MF 

Společné 
pracovní 
týmy pro 
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Regionální stálé 
konference 

Návrh organizační struktury: 
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PILÍŘ: IMPLEMENTACE 
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Děkuji za pozornost 

Kancelář vládního zmocněnce pro MSK, ÚK a KVK 

Na Jízdárně 2824/2, Ostrava 


