Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č. 2/2014
konaného dne 17. prosince 2014
Přítomni:
1. Běhounek Jiří, MUDr.

9. Marešová Jiřina

Hosté:

2. Novotný Vladimír, Ing.

10. Brabec Miloš

1. Hrdlička Jiří, Ing.

3. Joukl Libor, Ing.

11. Trojanová Iva

2. Fryšová Iveta, doc. RNDr., Ph.D.

4. Kružíková Marie, RNDr.

12. Morávek Miloš

3. Bína Jiří, Mgr.

5. Fialová Jana, Ing.

12. Sládková Danuše, Mgr.

4. Svobodová Kateřina, Bc., MBA

6. Svoboda Čestmír, Mgr

13. Dvořák Rostislav, JUDr.

5. Hyský Martin, Ing., Bc.

7. Antonů Jiří

14. Pertl Martin

6. Kubátová Šárka, Mgr.

8. Kovář Jiří

15. Huňáček Jaroslav, Dr. 7. Slavíková Stanislava
Ing. arch

Nepřítomni:
1. Vystrčil Miloš, RNDr.

5. Pavlík Vladimír, Ing.

9. Budínková Kateřina

2. Krčál Petr, Mgr. Bc.

6. Vladimír
Pavlík, Ing.
Kučera Radoslav,
Ing.

10. Nutilová Ludmila, Ing.

3. Stejskalová Marie, Ing.

8. Ilona
StaňkováKateřina
7.
Kratochvílová

4. Nevoral Marek

8. Šimon Vít, Ing. Phd.

Program:
1) Úvod a organizační záležitosti, JUDr. Rostislav Dvořák
2) Plnění rozpočtu 2014 a příprava rozpočtu Kraje Vysočina na r. 2015, Ing. Vladimír Novotný
3) a) Mezinárodní spolupráce Kraje Vysočina, Bc. Kateřina Svobodová, MBA, Ing. Libor Joukl
b) Vývoj přípravy nového plánovacího obdoví 2014 – 2020, doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
4) Vývoj zaměstnanosti Kraje Vysočina, Ing. Jiří Hrdlička
5) Připomínky k legislativnímu procesu, JUDr. Rostislav Dvořák
6) Diskuze a různé
7) Závěr
1. Úvod a Organizační záležitosti RHSD, JUDr. Rostislav Dvořák
Pan náměstek Novotný uvedl paní Stanislavu Slavíkovou, která se představila a jednání se
zúčastnila jako zástupce RHSD ČR v souvislosti se zahájením spolupráce Tripartity ČR a krajských
tripartit.
JUDr. Rostislav Dvořák přivítal přítomné členy RHSD, seznámil je s programem a žádné připomínky
k programu nebyly vzneseny.
- Z jednání tripartity ČR a krajských tripartit vyplynulo, že všechny krajské tripartity pracovaly na
úrovni místní správy a samosprávy. Neexistovaly přílišné vazby na státní tripartitu, proto jsou
navrhované tvorby připomínek ze zdola, tzn. přípravy k jednání republikové tripartity tak, aby
připomínky, o kterých se ví, že budou projednávány, se předjednali na krajské tripartitě a
zástupci na úrovni státní reprezentace je mohly předložit na státní tripartitě. Státní tripartita se
schází jednou za 2 měsíce. Proto je důležité, aby se krajská tripartita scházela pravidelně každé
čtvrtletí, a je navrhován vždy posl. týden v každém čtvrtletí. Na krajské tripartitě budou
předloženy materiály, které se projednávaly na státní tripartitě i které se budou projednávat na
následující tripartitě.
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

-

-

-

Pan Dvořák uvedl, že za zaměstnavatelské svazy došlo ke změně člena. Za pana Ing. Františka
Haláska bude jmenován pan Ing. Stanislav Jaša.
Svaz průmyslu a obchodu informoval o tom, že paní Nutilovou a paní Budínkovou jmenuje jako
své dva zástupce krajské RHSD. Pan Dvořák na posledním jednání navrhoval své odstoupení z
funkce místopředsedy za zaměstnavatelské svazy, a proto Svaz průmyslu a obchodu navrhl na
toto místo paní Ing. Nutilovou. Pan Dvořák tento návrh projednával na Konfederaci
zaměstnavatelských svazů v Praze i na představenstvu Krajské hospodářské komory a obě tyto
instituce doporučily, aby ve funkci místopředsedy setrval a pan Dvořák, se na základě těchto
doporučení rozhodl zůstat ve funkci místopředsedy.
2. Plnění rozpočtu 2014 a příprava rozpočtu na r. 2015, Ing. Vladimír Novotný
Pan náměstek Novotný informoval, že přebytek za r. 2014 bude jedno z rekordních - daňové
plnění rozpočtu pro rok 2014 je o více než 450mil Kč vyšší. Kraj Vysočina patří dlouhodobě
mezi kraje, které drží velmi nízkou dluhovou službu, vytváří kladné saldo a snižuje své
zadlužení. Porovnání s předchozím rokem, je převis téměř190mil korun.
Na posledním ZK byl schválen rozpočet pro rok 2015. Rozpočet počítá s daňovými příjmy o 2%
vyššími, než byly rozpočtovány v r. 2014. Největší investice budou dvojího charakteru a to do
zdravotnictví: Nemocnice Třebíč – bourání starého pavilonu a budovaní nového pavilonu
chirurgických oborů, a do Nemocnice Jihlava – vnitřní rekonstrukce interního pavilonu. A
investice do dopravní infrastruktury – z rozpočtu se počítá s více než 300mil korun, 100mil
korun z přebytku a více než 300mil korun, které půjdou prostřednictvím státního fondu dopravní
infrastruktury, které jsou již pro r. 2015 přislíbeny. Počítá se s projekty EU za více než 1miliardu
a podíl kraje je více než 580mil, z toho min. 400 mil je počítáno na dopravní infrastrukturu.
V oblasti školství se počítá s investicí téměř 200mil Kč – SPŠ Třebíč má problém s azbestem a
rekonstrukce budovy by stála více než 80mil Kč, proto dojde ke stržení budovy a postavení
nového pavilonu – investice za téměř 145mil.
V oblasti sociálních služeb se počítá s investicí téměř 100mil. Jedna z větších investic je Domov
seniorů v Proseči u Pošné.
Rezerva v rozpočtu bude 150mil.

Dotazy:
Pan Huňáček vznesl dotaz na výši dluhové služby.
Dluhová služba se počítá k 31.12. 2014. Kraj Vysočina na kofinancování nepoužívá úvěry, ale
používá kontokorent. V současné době je KV na kontokorentu na úrovni 390 mil Kč, přičemž by
dluhová služba neměla překročit 2 – 3%.

-



3. a) Mezinárodní spolupráce KV, Bc. Kateřina Svobodová, MBA, Ing. Libor Joukl
Paní Svobodová uvedla, že smlouva o spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny byla
uzavřena v únoru 2008. Charakter této spolupráce je založený především na realizaci
společných projektů, které jsou ve větší míře investiční a část jsou měkké projekty. Financování
projektů je 50 na 50 z české i ukrajinské strany, což je podmínkou realizace každého projektu.
Jedná se zejména o rekonstrukce školek, školských a zdravotnických zařízení. Měkké projekty:
výměnné pobyty mládeže, sociální a zdravotní stáže. Každý rok Zastupitelstvo Kraje Vysočina
vyčleňuje na tuto spolupráci finanční prostředky, které jsou ve výši 5mil Kč na kalendářní rok.
Kraj Vysočina spolupracuje také s českými krajanskými spolky, které jsou v podkarpatí hojně
zastoupeny a dále spolupracuje s českými ambasádami v Kyjevě a ve Lvově.
Spolupráce s Minskou oblastí je mnohem mladší, smlouva o spolupráci byla podepsána v
záři 2014. Napříč politickým spektrem byli vybráni členové ZK, kteří se jeli do Minské oblasti
podívat a vyhodnotit, zda Kraj Vysočina má společné body ve kterých by se dalo spolupracovat.
Na základě této cesty byla napsána zpráva z PC a všichni členové ZK byli s výsledky
seznámeni a rozhodli, že spolupráce smysl má a byla uzavřena partnerská smlouva. Cílem
memoranda o spolupráci je podpora hospodářské oblasti (spolupráce v podnikatelském
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sektoru) a výměna zkušeností v oblasti zdravotnictví a školství. Dále je předpokládaný velký
potenciál ve spolupráci v oblasti zemědělství.
Paní Svobodová informovala, že narůstá zájem ukrajinských i běloruských studentů, kteří mají
zájem studovat na českých vysokých školách v českém jazyce. V současné době studuje na
VŠP 12 ukrajinských a běloruských studentů.
V případě zájmu o konkrétní realizované projekty, se mohou členové RHSD obrátit na
zapisovatelku Elišku Váchovou, která jim materiály zašle.
Pan náměstek Joukl podal informace ke spolupráci s Čínou.
29. 10. - 1. 11. 2014 byla v Kraji Vysočina velká partnerská návštěva čelních představitelů a
podnikatelů z čínské provincie Hubei, se kterou KV začíná spolupracovat. Zástupci
podnikatelského sektoru měli zájem navázat spolupráci směrem do Česka, a někteří měli zájem
o české výrobky. Jedna z firem podepsala memorandum s Jihlavanem airplanes. Předseda HK
podepsal z provinčním ministerstvem obchodu partnerskou dohodu, což je povolení ke vstupu
na čínský trh. A hl. bylo podepsáno memorandum na nejvyšší úrovni mezi KV a čínskou
provincií Hubei, kterou podepisoval hejtman Kraje Vysočina a guvernér provincie Hubei. Na
základě těchto dohod se připravuje návštěva do Číny, kdy by společně s vedením KV měli letět
i podnikatelé. Předběžný termín je v polovině dubna a mělo by se jednat o 7- 8 dní.
Zájem ze strany Číny je zejména o těžké a lehké strojírenství, sklářství, životní prostředí a v
neposlední řadě o studium, kdy se představitelé obou stran dohodli na vzájemné výměně
vysokoškolských studentů.
Pan hejtman doplnil, že dále probíhá spolupráce s francouzskou oblastí ChampagneArdenne, s Dolním Rakouskem a slovenským Nitranským krajem. Do budoucna se plánuje
možná spolupráci s kanadskou provincií Alberta.
b) Příprava na plánovací období EU 2014 – 2020, doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
Paní docentka Fryšová si připravila prezentaci k přípravě na plánovací období EU 2014 – 2020,
která je přiložena k zápisu a tuto prezentaci okomentovala.
Prezentace obsahovala tyto body:
Dohoda o partnerství
Příprava operačních programů
Integrovaný regionální operační program
Jednotlivé Operační programy
Aktuální informace o přípravě: – připomínky Evropské komise k operačním programům
 Školství: podpora z IROP PO2 a OP VVV PO3
 Životní prostředí: „Kotlíkové dotace“
 Ministerstvo průmyslu a obchodu – S3 a OP PIK
 Zdravotnictví
 Kultura a památková péče
 Evropské domy
 Zákon 248/2000 Sb.
Regionální stálá konference
Regionální akční plán
Sběr projektových záměrů
Pan doktor Dvořák k tomuto podal následné stanovisko: Vývoj situace v přípravě plánovacího
období 2014 – 2020 vnímají zástupci sociálních partnerů RHSD KV se znepokojením a
požadují intenzivní a komplexní postup vlády v přípravě a koordinaci programovacího období
tak, aby první výzvy byly připraveny na konci 1. čtvrtletí 2015 a minimalizovaly se negativní
dopady v oblasti nedostatku zajištění čerpání prostředků na operační programy.
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Pan hejtman se z jednání omluvil, všem poděkoval za celoroční spolupráci, popřál krásné
vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku.






4. Vývoj zaměstnanosti v Kraji Vysočina, Ing. Jiří Hrdlička
současný vývoj nezaměstnanosti v celé ČR a v KV je pozitivnější, než ve srovnání s loňským
rokem. Podíl nezaměstnanosti v ČR je 7, 1%, v KV je to 6,5 % a nejhorší situace je v okrese
Třebíč (8,6%) a tato situace je za posledních několik let setrvalá. Celkový počet uchazečů o
zaměstnání v současné době v Kraji Vysočina je 22 210.
Vzdělávání dospělých: Na konci 2. plánovacího období jdou na MPSV a ÚP velké množství
finančních prostředků a to z důvodu, že řada jiných resortů správně nealokuje peníze z OP a
tyto peníze se pak přelévají na MPSV. Problémem jsou rekvalifikace, kdy způsob vzdělávání
dospělých je zcela odlišný od systémů, který funguje v západní Evropě. V ČR neexistují
prostory a prostředky pro rekvalifikace dospělých. Podíl škol na vzdělávání dospělých v celé
Evropě se pohybuje kolem 15%, v ČR je to kolem 10%.
Dlouhodobá predikce vývoje nezaměstnanosti je velmi špatná. Začíná se mluvit o nové digitální
revoluci, kdy pracovní sílu začnou nahrazovat různé systémy a robotizace a úroveň technologií
bude taková, že začne vytlačovat pracovní sílu.

Dotaz na uplatňování středoškolských a vysokoškolských absolventů.
V Kraji Vysočina je 7,5% nezaměstnaných absolventů.
Paní Sládková požádala, zda by bylo možné se setkat se i s panem radním Krčálem a se zástupci
zdravotní a sociální sféry a diskutovat o problému nezaměstnanosti, protože tento problém má
velký dopad do sociální sféry.
-

5. Připomínky k legislativnímu procesu, JUDr. Rostislav Dvořák
Pan Dvořák předložil přítomným členům program příštího jednání Plenární schůze RHSD ČR
(příloha č. 2) a uvedl, že kdokoli bude mít k jednotlivým bodům připomínky, má je zaslat do
e-mailu panu Dvořákovi a ten zajistí, aby byly na jednání předloženy.
- Na státní tripartitě se bude projednávat Zákon o významné tržní síle (příloha č. 3).
Pan Dvořák se hodně zasazoval o přijetí tohoto zákona a nyní chce Svaz obchodu a
cestovního ruchu ČR tento zákon zrušit. Používají k tomu argumenty, které jsou
hodně zavádějící. Přitom náš trh z 65% ovládají zahraniční řetězce.
6. Diskuze a různé
Pan náměstek se vyjádřil k dotazu ke Sberbank CZ. Sberbank CZ patří pod mateřskou
evropskou banku Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni a nepatří pod ruskou Sberbank. Jak
Sberbank CZ, tak celá skupina Europe AG není postižena sankcemi. Má možnost obchodovat
na kapitálových trzích USA, tak na trzích EU. Toto je i písemně potvrzeno z Ministerstva financí.
V případě potřeby má KV vytvořen pracovní tým, který je schopen během 2 – 3 týdnů banku
změnit. Ale zatím žádná jiná banka nenabídla KV tak výhodné podmínky, jako Sberbank CZ.

7. Závěr
Pan náměstek všem poděkoval za aktivní přístup, popřál všem hezké svátky a úspěšný příští
rok. Pan Dvořák také všem popřál klidné Vánoce a do nového roku hodně zdraví.
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MUDr. Jiří Běhounek, v. r
hejtman Kraje Vysočina
předseda RHSD Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 17. prosince 2014
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