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„Program RE:START  

a Platforma Uhelné regiony“ 



RE:START je prvním takto rozsáhlým program restrukturalizace v ČR. Jeho vytvoření a první fáze byla 

řízena Úřadem zmocněnce vlády, který byl za tím účelem ustaven.  To se ukázalo jako dobré a v té 

době jediné možné řešení, díky němuž se podařilo proces úspěšně zahájit. 

První fáze realizace také ukázala na potřebu individuálnějšího přístupu k jednotlivým krajům a nutnost 

posílit absorpční kapacitu regionálních aktérů, na což reagují změny od 1.1.2019 

Změna implementační struktury: 

• Hlavním odpovědným rezortem se stává MMR. 

• Koordinační role na výkonné úrovní přechází z Úřadu zmocněnce vlády na Národní výkonný tým 

pod MMR. 

• Dochází k posílení role samotných regionů – posílení výkonných týmů RSK a jejich zapojení do 

přípravy a realizace Akčních plánů programu RE:START, což byl i požadavek samotných krajů. 

Změny v implementaci programu RE:START 



• Od roku 10. července 2017 jsou realizována konkrétní opatření skrze dva dosud 

schválné Akční plány (celkem 92 opatření do roku 2030 s předpokládanou hodnotou 

62 mld. Kč). 

• Doposud se podařilo zpřístupnit programy v hodnotě cca 12 mld. Kč, z nich byly do 

regionů uvolněny téměř 3 mld. Kč. Další výzvy jsou průběžně připravovány jak z fondů 

EU, tak z národních dotačních programů. 

 

Aktuální stav implementace 1. a 2. Akčního plánu 



Třetí akční plán předkládaný vládě 31. 5. 2019, bude tvořen: 

• Skupina I – revize původních opatření. Ze stávajících 92 opatření evidujeme 19 jako 

splněných (12.5 mld. Kč) a 10 je navrhováno k úpravám či k vyřazení. 

• Skupina II – nová opatření. Ta buď tematicky a věcně naváží na některá již realizovaná 

opatření z AP1 a AP2 (příklad: AP1 uložil zpracování studie, v AP3 se připraví opatření na 

převedení výstupů studie do praxe) nebo jde o zcela nové podněty z regionů opřené o 

potenciální konkrétní investice. 

 

 

Aktuální stav přípravy 3. Akčního plánu 



září – listopad 2018 

prosinec 2018  

prosinec – leden 2019 

leden – únor 2019 

 

březen 2019 

duben 2019 

květen 2019 

31. května 2019 

- sběr podnětů z regionů. 

- projednání na společných jednáních RSK a tripartit  

- zapracování připomínek. 

- projednání s rezorty a rozpracování do podoby návrhu 

AP. 

- společné jednání RSK a tripartit. 

- mezirezortní připomínkové řízení. 

- Konference restrukturalizace a RHSD ČR. 

- postoupení vládě ČR. 

Harmonogram tvorby 3. Akčního plánu 



Platforma pro uhelné regiony 

Téma restrukturalizace uhelných regionů se stalo významným i na úrovni EU. 

Z úrovně EK byla ustavena Platforma pro uhelné regiony v transformaci. 

ČR se díky programu RE:START stala jednou z pilotních zemí. 

 

Přínosy: 

• Větší podpora ze strany EK celému procesu v rámci ESIF (viz realokace) 

• Výměna zkušeností mezi regiony 

• Posílení schopnosti ČR využít komunitární programy 

• Vytvoření nových nástrojů přímo zaměřených na uhelné regiony včetně vyčlenění finančních 

prostředků 

Aktuální témata: 

1. Rozpočet Platformy 

2. Debata o přípravě projektů 

3. Návštěvy EK v ČR 



 

Monitorovací výbor OPPIK schválil realokaci nedočerpaných prostředků z fondů EU 

plánovaných na podporu vysokorychlostního internetu a energetiku v objemu 8 mld. Kč. 

Podmínkou EK je využití pro uhelné regiony. 

 

 

Plánované využití: 

• 2 mld. Kč v rámci OPPIK - Program na podporu rozvoje podnikatelských aktivit     

                                                 prostřednictvím investic do nemovitého majetku. 

• 1 mld. Kč v rámci OPŽP -  Snížení koncentrace znečišťujících látek v ovzduší pocházejících  

                                                 ze stacionárních zdrojů. 

• 5 mld. Kč v rámci IROP –  Rozvoj nízkoemisní veřejné dopravy, investice do infrastruktury 

                                                základních škol, investice do zdravotnictví 

 

 

Realokace v rámci ESIF ve prospěch uhelných regionů  



 

Děkuji za pozornost  
 

 

 

 

www.restartregionu.cz 

 

 


