
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 10.5

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Plán transformace Ústeckého kraje s využitím FST

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Aktuální informace k Fondu pro spravedlivou transformaci (FST), předložení Plánu transformace Ústeckého 
kraje (PSÚT), projektové záměry ÚK pro předložení do výzvy pro předkládání potenciálních strategických 
projektů

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 4. 2021 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Přílohy: 

10.5-1 Název: Bod 10.5 priloha 1.pdf Fond pro spravedlivou transformaci - 
aktuální informace U

10.5-2 Název: Bod 10.5 Priloha 2.pdf

Plán transformace Ústeckého kraje s 
využitím Mechanismu pro 
spravedlivou transformaci v 
programovém období 2021 - 2027

U

10.5-3 Název: Bod 10.5 priloha 3.pdf Transformační centrum Ústeckého 
kraje - projektový záměr U

10.5-4 Název: Bod 10.5 Priloha 4.pdf Vodíková mobilita v Ústeckém kraji - 
projektový záměr U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

1. průběžné informace k Fondu pro spravedlivou transformaci dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
2. průběžné informace o projektových záměrech Ústeckého kraje pro předložení do Výzvy pro předkládání 



potenciálních strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace - 
Transformační centrum Ústeckého kraje, Vodíková mobilita v Ústeckém kraji, dle přílohy č. 3 a 4 tohoto 
materiálu.
3. průběžné informace o Plánu transformace Ústeckého kraje s Využitím mechanismu pro spravedlivou 
transformaci dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje, a Mgr. Ivě Dvořákové 
LL.M, radní Ústeckého kraje, předložení Plánu transformace Ústeckého kraje na jednání Regionální stálé 
konference Ústeckého kraje. Termín: 27.4.2021

Důvodová zpráva:
Předkládáme aktuální informace k Fondu pro spravedlivou transformaci (příloha č. 1 materiálu). Jedná se o 
informace, které se týkají:

- Operačního programu spravedlivá transformace (OPST)
- Plánu pro spravedlivou územní transformaci
- Plánu transformace Ústeckého kraje
- Strategických projektů pro OPST
- Harmonogramu aktivit ve vztahu k přípravě Fondu pro spravedlivou transformaci

Dále předkládáme:
1) Projektové záměry Ústeckého kraje připravované do Výzvy pro předkládání potenciálních strategických 
projektů do OP ST.

Transformační centrum Ústeckého kraje
Nositel projektu: Ústecký kraj
Popis projektu: Transformační centrum Ústeckého kraje bude poskytovat moderní služby přispívající k 
transformaci regionu zejména oblastech podnikání, inovací, informačních technologií, dat, transformace 
energetiky atd. Součástí projektu je i samotné vybudování zázemí pro centrum.
Předpokládané celkové náklady: 950 mil. Kč
Termín realizace: 2021 – 2026
Více informací k projektu je uvedeno v příloze č. 3 materiálu.

Vodíková mobilita v Ústeckém kraji
Nositel projektu: ČEZ a.s. (Ústecký kraj bude v rámci projektu v roli partnera)
Popis projektu: V rámci projektu bude pořízeno 30 vodíkových autobusů, společnost ČEZ, a.s. pořídí plnící 
stanice a zajistí výrobu a distribuci vodíku. Vodíkové autobusy jsou považovány za vozidla s nulovými 
emisemi skleníkových plynů. Projekt, tak naplňuje „zelené” cíle EU.
Předpokládané celkové náklady: 756 mil. Kč
Více informací k projektu je uvedeno v příloze č. 4 materiálu.

2) Plán transformace Ústeckého kraje, dokument je přílohou č. 2.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jana Nedrdová,
vedoucí oddělení uhelných regionů,
odbor SPRP

Ing. Jindřich Franěk,
vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství

Ing. Tomáš Michlík,
samostatný referent odboru SPRP

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek 
hejtmana)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Iva Tomešová 23. 4. 
2021

2 Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek 
hejtmana)

  Ing. Lubomíra Mejstříková 
CSc. 23.4.2021

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 23. 4. 2021


