Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č. 3/2015
konaného dne 1. října 2015
Přítomni:
1. Novotný Vladimír, Ing

11. Morávek Miloš

Hosté:

2. Fialová Jana, Ing.

12. Bence Roman

1. Kubátová Šárka, Mgr.

3. Krčál Petr, Mgr. et Bc.

13. Pertl Martin

2. Hájková Ivona, Ing.

4. Vystrčil Miloš, RNDr.

14. Budínková Kateřina

3. Bína Jiří, Mgr.

5. Stejskalová Marie, Ing.

15. Nutilová Ludmila, Ing.

6. Nevoral Marek

16. Kratochvílová Eva, Ma.

7. Svoboda Čestmír, Mgr.

17.

8. Marešová Jiřina

18.

9. Brabec Miloš

19.

10. Pavlík Vladimír, Ing.

20.

Nepřítomni:
1. Běhounek Jiří, MUDr.

5. Kovář Jiří

9. Kučera Radoslav, Ing.

2. Kružíková Marie, RNDr.

6. Trojanová
Vladimír Pavlík,
Iva Ing.

10. Jaša Stanislav, Ing.

3. Joukl Libor, Ing.

8. Ilona
Staňková
7.
Dvořák
Rostislav, JUDr.

11. Šimon Vít, Ing. PhD.

4. Antonů Jiří

8. Huňáček Jaroslav, Dr. Ing.
arch

Program:
1. Úvod, organizační záležitosti a kontrola zápisu z PS RHSD č. 2/2015, Mgr. Čestmír Svoboda,
Ing. Vladimír Novotný
2. Informace o hospodaření KV, Ing. Vladimír Novotný
3. Informace k teritoriálnímu paktu zaměstnanosti, Ing. Ivona Hájková
4. Informace o tvorbě sítě a úhradách v sociální sféře pro r. 2016, Mgr. Jiří Bína
5. Informace zaměřené na technické vzdělávání v Kraji Vysočina, Ing. Jana Fialová
6. Diskuze a různé
7. Závěr
1. Úvod a Organizační záležitosti RHSD, Mgr. Čestmír Svoboda, Ing. Vladimír
Novotný
Pan Svoboda uvítal přítomné členy RHSD, seznámil je s programem a předal slovo panu
náměstkovi Novotnému. Pan náměstek Novotný z jednání omluvil pana hejtmana Běhounka a pana
místopředsedu Dvořáka.
Byl vznesen dotaz, zda jsou připomínky k zápisu z minulého jednání. Žádné dotazy ani připomínky
nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k druhému bodu jednání.
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2. Informace o hospodaření KV, Ing. Vladimír Novotný
Přestože ekonomika neustále roste, tak vývoj sdílených daní nebyl zpočátku roku moc příznivý. Tato
skutečnost se začala zlepšovat až ve druhém pololetí, a to hlavně u měst a obcí, ale nakonec i
v kraji. Skutečnost je o 320mil Kč vyšší, než kolik bylo rozpočtováno, ale toto se objevuje až
poslední dva měsíce. Díky druhé tranži je nyní KV 1% nad úrovní skutečnosti loňského roku, což je
o něco více než 30mil Kč nad úrovní za leden – září roku 2014. Většina obcí se dostala na sdílené
daně, které měly v příjmech v r. 2008, ale u kraje tomu tak v loňském roce zatím nebylo.
V současné době je hotové první kolo příprav rozpočtu na rok 2016 a jednotlivé kapitoly jsou již
probrány. Připravený a projednaný rozpočet bude předložen jednotlivým politickým klubům
krajského zastupitelstva. Projednaný rozpočet bude poté předložen v semináři zastupitelstva, aby si
zastupitelé projednali rozpočet s jednotlivými správci kapitol, a poté bude definitivně zpracován a
předložen zastupitelstvu kraje. Počítá se 150mil rezervou. Kraj Vysočina se připravuje na čerpání
evropských fondů a zastupitelstvo bude projednávat zřízení nové příspěvkové organizace, která
bude administrovat a zpracovávat projekty z EF. Tato organizace by měla nahradit ÚRR. Minimálně
první rok bude potřeba zafinancovat fungování této příspěvkové organizace, než si na sebe začne
vydělávat.
3. Informace k teritoriálnímu paktu zaměstnanosti, Ing. Ivona Hájková
Ing. Hájková si připravila prezentaci k teritoriálnímu paktu zaměstnanosti, kterou okomentovala.
Prezentace je přiložena k zápisu (příloha č. 1) a obsahovala tyto body.
- Obecná definice Teritoriálního paktu zaměstnanosti
- Hlavní důvody pro vznik TPZ
- Vztah TPZ k ÚP a dalším regionálním aktivitám
- Pakty zaměstnanosti v ČR
- Členství v TPZ
Paní Hájková dodala, že ORR a pan radní Hyský dostali za úkol tuto problematiku přednést všem
partnerům v regionu, aby měli možnost se vyjádřit k případnému vzniku TPZ a to v návaznosti na to,
že by MPSV zakomponovalo TZP do novely zákona o zaměstnanosti.
Paní Budínková vznesla dotaz, zda KV bude pakty zaměstnanosti zřizovat, či ne.
Pan náměstek Novotný uvedl, že toto nejsme schopní zatím říci. Pan radní Hyský byl pověřen, aby
případný vznik TPZ prodiskutoval se zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a s dalšími účastníky.
Poznamenal, že TPZ v podstatě kopíruje to, co již funguje, jako například RHSD, kde jsou
zastoupené všechny strany, které mají být i v TPZ.
Pan Bence uvedl, že má zpětnou vazbu z míst, kde pakty již fungují a mají v podstatě pozitivní
ohlasy. Pokud by TPZ vznikly při krajském úřadě, mohlo by to fungovat lépe než to, co funguje
doposud.
Pan senátor Vystrčil uvedl, že v prezentaci nebyla pojmenována žádná konkrétní potřeba nebo
problém, který v kraji je a který by měl být řešen. Až na základě těchto informací může vznikat
struktura, podle které se bude daný problém řešit.
Dále probíhala diskuze.
Pan náměstek Novotný přislíbil, že pan radní Hyský předloží výsledky swot analýz a výsledky z
jednání se zaměstnavateli, zaměstnanci, případně s Úřadem práce a bude informovat o výsledcích.
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4. Informace o tvorbě sítě a úhradách v sociální sféře pro r. 2016, Mgr. Jiří Bína
Pan Bína informoval o tvorbě sítě a úhradách v sociální sféře pro r. 2016. Všichni členové obdrželi
vypracovaný materiál, který je k zápisu přiložen jako příloha č. 2.
Dotaz
Kolik poskytovatelů sociálních služeb si podalo žádost o zařazení do sítě a kolik jich bylo
uspokojeno.
Bylo podáno zhruba 40 žádostí a zhruba polovině bylo vyhověno.
Pan náměstek Novotný dodal, že s financováním sociálních služeb byl vždy problém a tento
problém bude ještě větší. Kraje nyní budou zodpovědní za to, které organizace se budou zařazovat
či vyřazovat ze sítě, a zároveň budou mít na starosti přerozdělování peněz, přestože tyto peníze
nadále zůstávají na MPSV.
Z důvodu pozdějšího příchodu paní radní Fialové byl do programu zařazen bod č. 6
6. Diskuse a různé
RROS žádal, zda se mohou členové účastnit jako stálí hosté na jednáních komisí a výborů.
Zatím došla spíše negativní vyjádření nebo žádná. Pan Bence vyjádřil nad tímto postojem
znepokojení a rád by věděl, proč tomu tak je. Zástupci zaměstnanců nejsou zváni na jednání, poté
nemají k dispozici žádné podrobnější informace a materiály na další jednání tripartity.
Pan náměstek Novotný uvedl, že každá komise a výbor má svůj jednací řád, podle kterého se musí
řídit.
Dále uvedl, že každá ze stran tripartity má svého zástupce v předsednictvu, kterému mohou členové
zasílat své náměty, připomínky a témata, která chtějí na jednáních diskutovat. Zástupce
předsednictva tyto požadavky předloží na jednání Předsednictva RHSD KV, kde se domlouvá a
sestavuje program pro další jednání.
Paní Nutilová uvedla, že na minulém jednání padla kritika projektu 3+3+3, speciálně ze strany
MŠMT kdy podmínky pro spoluúčast na zaměstnavatelské straně jsou neakceptovatelné. Paní
Nutilové opakovaně jednala s ministryní školství, paní Valachovou, a ta přislíbila, že do konce roku
připraví změnu pro fungování toho projektu tak, aby se to v příštím roce napravilo.
Ve 13:20 dorazila paní radní Fialová, bod diskuze a různé byl přerušen, a slovo bylo předáno paní
radní Fialové.
-

-

-

5. Informace zaměřené na technické vzdělávání v Kraji Vysočina, Ing. Jana Fialová
Paní radní Fialová se omluvila za pozdější příchod, z důvodu otevírání střediska odborného
vzdělávání, restaurace Pod Starou radnicí v Havlíčkově Brodě, kde bude realizováno
praktické vyučování žáků gastronomických oborů OA a HŠ Havlíčkův Brod.
Bylo otevřeno téma 3+3+3: do této chvíle se čeká na vyjádření z MŠMT. Do projektu se
zapojil pouze Kraj Vysočina a Plzeňský kraj. V Kraji Vysočina bylo vyhověno 105 žádostem,
vyřazeno bylo minimální množství škol. Většina škol si zažádala o stavebnice Merkur (4. – 9.
třídy), nebo ROTO z Vysočiny (2. – 3. třídy).
Paní radní představila stavebnici ROTO z Vysočiny, kterou si přítomní mohli prohlédnout.
V rozpočtu na příští rok je již domluvená částka, která bude opět určena na nákup stavebnic
ROTO pro budoucí prvňáčky. Pro nákup těchto stavebnic je potřeba další spolupráce
s firmou Bosch.
Technické vzdělávání: 1. stupeň – ROTO z Vysočiny, 4. – 9. třída Merkur + soutěž Stavíme z
Merkuru, všech 7 technických škol má objednány stavebnice Kaipan. Do března by mělo být
hotových 7 aut. Projekt „Postav si svůj dům“ se rozbíhá v Havlíčkově Brodě.
Od září se objíždí bývalá okresní města a podepisují se memoranda o spolupráci středních a
základních škol se starosty a místostarosty, kteří si zvou ředitele svých ZŠ a kraj ředitele
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-
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středních škol. Na jednáních nejde jen o podpis memoranda, ale dochází k diskuzím mezi
řediteli škol. Memorandum se podepsalo ve třech městech a zbývá Havlíčkův Brod a Jihlava.
Středním školám v Kraji bude uloženo, aby zavedli přijímací řízení na školy.
Letos se přihlásily všechny krajské a více jak polovina soukromých škol, že zavedou
přijímací zkoušky. Bylo by ale potřeba, aby přijímací zkoušky byly zavedeny celoplošně,
protože žáci odcházejí do jiných krajů, které přijímací zkoušky nemají.
Panuje obava, že masová integrace povede k tomu, že děti budou odcházet na víceletá
gymnázia. Z EU nepůjdou žádné peníze na podporu speciálního školství a to povede
k rušení speciálních a praktických škol.
Dotaz: Jaký je rozdíl mezi speciálními a praktickými školami.
Speciální škola plní funkci základní školy pro děti s handicapem a praktické školy jsou již
zaměřeny na manuální práce.
Pan radní Krčál uvedl, že jsme jeden z posledních států, který má toto školství a dětské
domovy. ZŠ však na integraci nejsou připravené. Pokud by MŠMT uvolnilo 850 speciálních
pedagogů a zaplatilo psychology, pak by to fungovat mohlo, ale za současných podmínek
toto fungovat nemůže. Podobně je to s rušením dětských domovů. Máme přes 560
pěstounů, ale ti nechtějí děti starší 10 let.
Dále probíhala diskuze k integraci a inkluzi na základních školách.
Pan Svoboda doplnil, že 6. listopadu navštíví Kraj Vysočina paní ministryně Valachová, a
poprosil o zaslání programu návštěvy paní ministryně.
Opět bylo navázáno na přerušený bod č. 6 Diskuze a různé.
Pan Svoboda vyzval všechny členy krajské tripartity, aby si připravili dotazy a náměty pro
poslední jednání tripartity a zasílali je svým zástupcům, kteří je předloží na jednání
Předsednictva RHSD KV, a podle toho pak bude sestaven program pro příští jednání.
Paní Nutilová uvedla, že se snaží vždy upozornit na nejzásadnější body projednávání velké
tripartity. Paní Nutilová zmínila 4 body: Zrušení karenční doby, Trestní odpovědnost
právnických osob, Trestní řád, Exekuční řád.
1.
Karenční doba: (oba zmiňované materiály znamenají návrh na zrušení tzv. karenční
doby)
1.1. V senátu je předložen materiál (senátorský návrh předložený skupinou senátorů –
pana senátora Škromacha aj., který má číslo Senátní tisk č. 20 , a je odložen k projednání na
konec roku.
1.2. V poslanecké sněmovně se předložen materiál, který má číslo tisku 393, který v
podstatě navrhuje totéž. Materiál byl projednán v prvním čtení a posunut k projednání výboru
(sociálnímu).
K návrhům je zapotřebí připomenout, že problém je sice v programovém prohlášení vlády,
ale jeho řešení je vázání na dohodu sociálních partnerů, ke které zatím nedošlo a
pravděpodobně těžko dojde. Oba návrhy znamenají pouhé zrušení tzv. karenční doby, to
znamená, že by i první tři dny byly zaměstnancům poskytovány dávky, které by hradil
zaměstnavatel bez kompenzace.
2.
Trestní odpovědnost právnických osob je materiál, který navrhuje změnu
skutkových podstat – její výčet z pozitivního (dnes platí – je tam výčet, co je trestné) na
negativní (vše je trestné mimo jmenovité skutkové podstaty). Materiál má číslo 304, je po
projednání ve výboru, a ten rozhodl, že se projednávání přerušuje. Ministerstvo má dodat
komplexní pozměňovací návrh.
3.
Trestní řád je materiál pod číslem 458/0, jde o materiál, kam se zavádí trestnost
přípravy krácení daně. Materiál je po prvním čtení a po projednání ve výborech. Další
projednávání je zařazeno na říjen t.r.
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4.
Exekuční řád je materiál, který předpokládá možnost náhrady zaměstnavatelům za
administrativu, kterou jim přikazuje zákon v souvislosti s administrací exekuce jejich
zaměstnanců. Materiál se připravuje. Materiál ještě nebyl projednán ve vládě, ale
ministerstvo jej už dokončuje.
Pan náměstek Novotný uvedl, že paní Nutilová si na příští jednání tripartity připraví bod z
jednání celorepublikové tripartity, ze které vybere důležité body a rozešle předem materiály.
6. Závěr
Pan Svoboda poděkoval všem přítomným za účast a se všemi se rozloučil.

MUDr. Jiří Běhounek, v. r
hejtman Kraje Vysočina
předseda RHSD Kraje Vysočina
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Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 1. října 2015
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