Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č. 1/2017
konaného dne 29. března 2017

Přítomni:
1. Běhounek Jiří, MUDr.

11. Zdvihalová Jana

Hosté:

2. Novotný Vladimír, Ing.

12. Antonů Jiří

Hosté:
1.
Hyliš Jan, Ing.

3. Fialová Jana, Ing., MBA

13. Dvořák Rostislav, JUDr.

2. Skřivánek Petr

4. Kott Josef, Ing.

14. Jaša Stanislav, Ing.

5. Bence Roman

15. Budínková Kateřina

6. Svoboda Čestmír, Mgr.

16. Šimon Vít, Ing., Ph.D.

7. Kovář Jiří

17.

8. Brabec Miloš

18.

9. Trojanová Iva

19.

10. Hrb Jan, Ing.

20.

Nepřítomni:
1. Vystrčil Miloš, RNDr.

6. Marešová Jiřina

2. Mrkos Martin, Ing.

6. Huňáček
Vladimír Pavlík,
Ing.Dr. Ing. arch.
7.
Jaroslav,

3. Kasal Jan, Ing.

8. Ilona
Staňková
Pertl Martin

4. Vejvoda Kamil

9. Nutilová Ludmila, Ing.

5. Švomová Miluše

10. Forman Jiří, Mgr.

11. Kratochvílová Eva, MA

Program:
1. Informace z celostátního jednání tripartity – Analýza odlivu zisku, Mzdy v ČR a zaměstnanost
v režimu Ukrajina, JUDr. Rostislav Dvořák;
2. Informace z oblasti dopravy – Veřejná doprava Vysočiny, mzdy řidičů autobusové dopravy,
Ing. Jan Hyliš
3. Informace z oblasti školství - Rok zemědělství, podpora odborného vzdělávání,
Ing. Jana Fialová
4. Diskuze;
5. Závěr.

Pan hejtman MUDr. Jiří Běhounek přivítal přítomné členy RHSD Kraje Vysočina, seznámil je
s programem jednání a zeptal se, zda má někdo připomínky, či dotazy k minulému zápisu a k
navrženému programu. Žádné dotazy ani připomínky vzneseny nebyly.

Číslo jednací: KUJI 2487/2017

Dne 29. května 2017 proběhne společné jednání RHSD ČR a krajských tripartit a k tomuto jednání
byl zaslán seznam s tématy, která by mohla být na jednání projednávaná. Pan hejtman požádal
přítomné členy, aby na konci jednání byla vybrána dvě témata, která budou krajskou tripartitou
doporučena k projednávání.
Poté pan hejtman přistoupil k prvnímu bodu jednání a předal slovo panu doktoru Dvořákovi.
1. Informace z celostátního jednání tripartity – Analýza odlivu zisku, Mzdy v ČR a
zaměstnanost v režimu Ukrajina, JUDr. Rostislav Dvořák;
Pan doktor Dvořák představil a okomentoval Analýzu odlivu zisku, která je k zápisu přiložena jako
Příloha č. 1.
Analýza obsahuje tyto základní body:
- Vyhodnocení přílivu zahraničních investic a pozitivních přelévacích efektů.
- Zmapování odlivu výnosů a vyhodnocení jeho přiměřenosti.
- Sektorová analýza odlivu výnosů.
- Rizika spojená s nižším přílivem přímých zahraničních investic a odlivem výnosů.
- Analýza opatření.
Byl vznesen dotaz, proč české firmy nemají finanční zdroje na vyšší platy zaměstnanců.
Pan doktor Dvořák uvedl, že v devadesátých letech zaniklo 50% českých firem z důvodu nabídky
neatraktivního zboží pro spotřebitele. V současné době má vlastní produkt pouze 14% firem a 86%
českých firem dělá práce ve mzdě a komponenty pro zahraniční firmy.
Dále se vedla diskuze k zaměstnávání cizinců a k zaměstnavatelským agenturám, při které se
všechny tři strany tripartity shodly na tom, že by bylo potřeba omezit negativní vliv
zaměstnavatelských agentur.
Zaměstnanost v režimu Ukrajina
Byla vytvořena Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva
vnitra ČR za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty, která probíhá ve
spolupráci se zaměstnavatelskými svazy (Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR
a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR).
Dokument byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o
zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou
práci. Pracovní pozice, kterou budou v České republice ukrajinští pracovníci vykonávat, je zpravidla
zařazena do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru. Podnikatelské
reprezentace vystupují jako garanti, kteří vyhodnocují žádosti zaměstnavatelů o zařazení do Režimu
Urajina v souladu se záměrem koncepce. Zaměstnavatel si vyplní žádost o zařazení do Režimu
Ukrajina, kterou společně s předepsanými přílohami doručí garantovi. V případě splnění podmínek
zaměstnavatelem, garant informuje o zařazení do Režimu Ukrajina MPSV ČR, MPO ČR, MV ČR a
MZV ČR včetně zaslání kontaktu na cizince. Zařazení do Režimu Ukrajina má platnost po dobu 1
roku. Ministerstvo zahraničních věcí informuje o přijetí zařazení uchazeče Generální konzulát ČR ve
Lvově a v případě splnění podmínek vydá Generálnímu konzulátu ČR ve Lvově pokyn k udělení
víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty. Víza se udělují na dobu 6 – 12 měsíců.
Pan Bence předložil Prezentaci 6D Academy ze které vyplívá, že se do patnácti let předpokládá
prudký pokles automobilového průmyslu vlivem Průmyslu 4.0. Prezentace je k zápisu přiložena jako
Příloha č. 2.
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2. Informace z oblasti dopravy – Veřejná doprava Vysočiny, mzdy řidičů autobusové
dopravy, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Jiří Běhounek
Pan hejtman uvedl, že se všem dopravcům v Kraji Vysočina navýšily za měsíc leden částky na
prokazatelné ztráty dopravců z veřejné dopravy o 3.6mil Kč. Tato částka však není poskytována
účelově a kraj nemá pravomoc zasahovat do pracovně právních vztahů a smluv řidičů s dopravci.
Využití těchto peněz se zjistí až z následné hloubkové kontroly prokazatelné ztráty.
Pan radní Hyliš doplnil, že jsou již podepsané dodatky se všemi 21 dopravci a je již na
zodpovědnosti každého dopravce, jaké mzdy budou řidičům vyplácet. Toto se bude zpětně
kontrolovat přes Inspektorát bezpečnosti práce v Českých Budějovicích, který bude o výsledku
kontroly kraj informovat.
Dále probíhala diskuze ke mzdám řidičům.
Veřejná doprava Vysočiny
Je zpracován Dopravní plán, který vychází a pracuje s páteřními a významnými linkami veřejné
drážní osobní dopravy a linkové autobusové dopravy při dotované přepravě veřejnosti. Je platný po
dobu minimálně pěti let a kromě rozsahu poskytovaných dotací, časového harmonogramu uzavírání
smluv, obsahuje také způsob integrace a popis všech dopravních služeb. Obsahově je v tomto
dokumentu promítnutá a zpracována koncepce Veřejné dopravy Vysočiny, tedy chystané regionální
podoby integrovaného dopravního systému propojujícího vlakovou, regionální autobusovou a
městskou hromadnou dopravu. Zahájení provozu Veřejné dopravy Vysočiny je plánované v roce
2019. V současné době Kraj Vysočina připravuje výběrové řízení na výběr dopravců zajišťujících
dopravní obslužnost Kraje Vysočina, protože se stávajícími autobusovými dopravci jsou uzavřené
smlouvy do roku 2019.
Dále probíhala diskuze k vlakové železniční dopravě.
Pan hejtman bod k dopravě uzavřel a než předal slovo paní radní Fialové, informoval přítomné členy
RHSD o aktuálním problému, kterým je ohrožení Kraje Vysočina diktátem péče o vodu. Západní
oblasti Vysočiny hrozí, že tlakem Povodí Vltavy na průpravu ochranných pásem, může dojít k
devastování zemědělství v této oblasti. Jedná se o 90tis ha pásem, které by se měly stát
neobhospodařovatelné zemědělskou produkcí.
Pan Šimon doplnil, že situace je složitější v tom, že v současné době se řeší vodní nádrž Švihov, ale
do budoucna by to měla být i vodní nádrž Vír, přehrada Dalešice a Železné Hory, kde se nachází
prameniště řeky Doubravy, proto požádal o spolupráci všech zúčastněných stran v této
problematice.
Pan Kott uvedl, že na Komisi pro zemědělství bylo domluveno, že se pozvou všechny dotčené
strany, a než dojde k vyřízení všech námitek a připomínek, bude požadováno, aby se s tím dál
nepracovalo.
Pan hejtman přikročil k bodu č. 3 a předal slovo paní radní Fialové.
3. Informace z oblasti školství - Rok zemědělství, podpora odborného vzdělávání,
Ing. Jana Fialová
Paní radní Fialová uvedla, že Kraj Vysočina bude i v roce 2017 realizovat celou řadu aktivit na
podporu technického, řemeslného a přírodovědného vzdělávání. Oproti roku 2016 budou aktivity
rozšířeny o oblast zemědělství. Kraj Vysočina vyhlásil rok 2017 Rokem zemědělství a odborného
vzdělávání v Kraji Vysočina. Hlavním cílem Roku zemědělství a odborného vzdělávání v Kraji
Vysočina je podpora zájmu o odborné vzdělávání včetně zemědělských oborů. Cílem je motivovat
žáky základních škol. Mezi nové akce na podporu zemědělského vzdělávání patří soutěž pro žáky
základních škol (Merkur, Roto) a ve středních školách pak „Postav si svůj traktor“. Na sedmi školách
již žáci repasují starší traktory, které školy obdržely na základě spolupráce s Krajskou správou a
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údržbou silnic. A nově je domluveno i poskytnutí čtyř nových traktorů, které budou od partnerské
firmy dodané rozebrané, a které budou žáci ve školách skládat podobně, jako tomu bylo v loňském
roce u Kaipanů.
Řada aktivit na podporu odborného vzdělávání navazuje na rok 2016, který byl Rokem řemesel.
Cílem opět bude motivovat absolventy základních škol k rozvoji zručnosti a konstrukční tvořivostí a k
profesní orientaci na obory s vysokou uplatnitelností na trhu práce.
Mezi nejvýznamnější plánované aktivity patří zejména:
1.
Technické stavebnice:
Roto z Vysočiny pro 1. – 3. ročník, soutěž Stavíme z Rota, téma: Moje farma (2. ročník),
Merkur pro 4. – 8. ročník (cca 70 ZŠ), soutěž Stavíme z Merkuru, téma: Traktor (4. ročník),
Teifoc pro 6. – 7. ročník (cca 30 škol), soutěž (letos bude premiéra),
2.
Badatelny – v pěti „okresních“ gymnáziích byla vybudována badatelská centra s moderními
výzkumnými přístroji. Ředitelé gymnázií nabízejí programy rovněž pro základní školy. Obdobně
odborné střední školy nabízejí žákům základních škol programy ve svých odborných pracovištích.
3.
Minifestivaly řemesel – přehlídky řemesel v jednotlivých městech s důrazem na interaktivní
činnosti návštěvníků. I v letošním roce budou pozvány základní školy. Předpokládaný termín konání
je květen nebo září.
4.
Pokračuje projekt „Postav si svoje auto“. Do loňského projektu se zapojilo sedm středních
škol s technickými obory vzdělávání. Letos projekt pokračuje, na devíti školách. Auta se budou opět
prezentovat na celé řadě aktivit – závody do vrchu v Náměšti nad Oslavou, spanilá jízda,
minifestivaly řemesel aj.
5.
Brožura Řemesla na Vysočině, která bývá distribuována do základních škol v kraji pro žáky
8. ročníků v podzimních měsících a ke stažení je na www.kr-vysocina.cz/remesla-na-vysocine/d4072538
6.
Prezentační filmy o řemeslech, které Kraj Vysočina využívá k propagaci tradičních
regionálních řemesel, jako je truhlář, kovář, obkladač, sklář a krejčí. Filmy jsou ke zhlédnutí na
www.youtube.com/playlist?list=PLStx_5khqqcYjIdUrJrq7R-_9kYuAJ0jf.
7. Nově je připravována systematická podpora pedagogů, kteří dlouhodobě pracují v
základních a středních školách s talenty a zájemci (kroužky, olympiády, přehlídky).
Průmysl 4.0 bude zařazen do programu 3. ročníku Technického fóra.
Krajský akční plán je zveřejněn na webových stránkách kraje. Nyní se začíná připravovat
implementační krajský projekt na podporu vybraných témat. Bude nabízen k zapojení jak středním,
tak i základním školám a jejich zřizovatelům, a to zejména v oblastech:
kariérové poradenství,
polytechnické vzdělávání + spolupráce se středními školami a zaměstnavateli,
rozvoj podnikavosti, cizojazyčných a ICT kompetencí.
Paní radní Fialová odkázala na tabulky s vývoji, které jsou k zápisu přiloženy jako Příloha č. 3.
Pan hejtman vyzval zástupce z oblasti zemědělství, ať zkusí přijít s myšlenkou, jak propojit
zemědělství s environmentálním vzděláváním.
Na Zastupitelstvu Kraje Vysočina byl podpořen veletrh Fortel Třebíč 2017, který je pořádaný
KHK ČR a okresními hospodářskými komorami. Pan hejtman pozval všechny členy RHSD KV na
tento veletrh, který se bude konat 2. června 2017 v 9 hod ve Valči.
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4. Diskuze
Pan Šimon uvedl, že si váží podpory zemědělství ze strany Kraje Vysočina.
Zazněla žádost od pana Šimona, aby celostátní tripartita projednala problematiku vodní nádrže
Švihov a odsunula platnost vyhlášek alespoň do doby, než se provede řádná analýza.
Pan hejtman poprosil pana doktora Dvořáka, aby na jednání RHSD ČR přednesl problém s
rozprodejem zemědělské půdy.
Rada hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina doporučuje spojit a projednat na společném
jednání RHSD ČR a krajských tripartit tyto body: Situace na trhu práce v regionech (řešení
nedostatečného počtu pracovníků, spolupráce jednotlivých složek státu, regionů a zaměstnavatelů)
a Zaměstnávání cizinců a agenturní práce a druhý bod by měl být spojen z bodů Čerpání fondů
EU se zaměřením na programy zajištující hospodářský růst a Infrastruktura v regionech.

5. Závěr
Pan hejtman uvedl, že další jednání se bude konat v průběhu června. Poté všem členům poděkoval
za aktivní účast a se všemi se rozloučil.

MUDr. Jiří Běhounek, v. r
hejtman Kraje Vysočina
předseda RHSD Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 29. března 2017
Číslo jednací: KUJI 2487/2017

