Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č.1/2018
konaného dne 19. března 2018.

Přítomni:
1. MUDr. Běhounek Jiří

11. Ing. Hrb Jan

Hosté:

2. Ing. Novotný Vladimír

12. Antonů Jiří

1. Mgr. Kubátová Šárka

3. RNDr. Vystrčil Miloš

13. JUDr. Dvořák Rostislav

2. Ing. Číhalová Jitka

4. Ing. Fialová Jana, MBA

14. Pertl Martin

5. Ing. Kott Josef

15. Mgr. Forman Jiří

6. Bence Roman

16. Ing. Jaša Stanislav

7. Mgr. Svoboda Čestmír

17. Ing. Slezar Pavel

8. Kovář Jiří

18.

9. Marešová Jiřina

19.

10. Trojanová Iva

20.

Nepřítomni:
1. Ing. Mrkos Martin

6. Zdvihalová Jana

11.

2. Ing. Kasal Jan

6.
Vladimír
Pavlík,
Ing.
7. Ing.
Horký
Richard

12.

3. Vejvoda Kamil

Staňková
8. Ilona
Mgr. Kratochvílová
Eva

13.

4. Švomová Miluše

9. Ing. Nutilová Ludmila

14.

5. Brabec Miloš

10. Ing. Šimon Vít, Ph.D.

15.

Program:

1. Informace o změně člena RHSD Kraje Vysočina za Svaz průmyslu a dopravy ČR,
JUDr. Rostislav Dvořák
2. Zaměstnanost
- ČSÚ: Demografický vývoj a situace na trhu práce z pohledu zaměstnanosti v
průmyslu a stavebnictví v Kraji Vysočina, Ing. Jitka Číhalová
- Školství: Naplněnost stavebních učebních oborů na jednotlivých školách v Kraji
Vysočina a zájem studentů o tyto učební obory, Ing. Jana Fialová, MBA
- ÚP: Nezaměstnanost v Kraji Vysočina a projekt Kompas, Mgr. Šárka Kubátová
3. Informace z jednání Plenární schůze RHSD ČR ze dne 14. 3. 2018, JUDr. Rostislav
Dvořák.
4. Diskuze.
5. Závěr.
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Pan hejtman MUDr. Jiří Běhounek přivítal všechny přítomné členy RHSD Kraje Vysočina a pozvané
hosty a seznámil je s navrženým programem. Pan předseda JUDr. Rostislav Dvořák požádal o
zařazení do programu bod č. 3) Informace ze zasedání Plenární schůze RHSD ČR. Tento návrh byl
všemi přijat a bod byl do programu zařazen.
Než pan hejtman přikročil k prvnímu bodu jednání, předložil přítomným členům žádost z MPSV ČR,
ve které žádají, zda by se mohli zúčastnit příštího jednání RHSD Kraje Vysočina. Na jednání by
zástupci z MPSV ČR představili projekt „22% K ROVNOSTI“, který se věnuje tematice rovnosti
odměňování žen a mužů. Návrh na pozvání hostů z MPSV ČR byl všemi členy přijat.
Poté pan hejtman přikročil k prvnímu bodu jednání a předal slovo panu předsedovi JUDr. Rostislavu
Dvořákovi.
1. Informace o změně člena RHSD Kraje Vysočina za Svaz průmyslu a dopravy ČR,
JUDr. Rostislav Dvořák
Pan předseda JUDr. Rostislav Dvořák oznámil, že Svaz průmyslu a dopravy ČR požádal o
provedení změny jejich zástupce v RHSD Kraje Vysočina, kdy dlouholetou členku paní Kateřinu
Budínkovou nahradí pan Ing. Pavel Slezar. Pan předseda JUDr. Rostislav Dvořák pana Ing. Pavla
Slezara na jednání přivítal a představil ho přítomným členům rady.
Pan hejtman poděkoval za uvedení prvního bodu a přistoupil k druhému bodu jednání a předal
slovo paní ředitelce Ing. Jitce Číhalové z Krajské správy ČSÚ Jihlava.
2. Zaměstnanost
 ČSÚ: Demografický vývoj a situace na trhu práce z pohledu zaměstnanosti
v průmyslu a stavebnictví v Kraji Vysočina, Ing. Jitka Číhalová
Paní ředitelka Ing. Jitka Číhalová poděkovala za slovo a seznámila přítomné s Demografickým
vývojem a situací na trhu práce z pohledu zaměstnanosti v průmyslu a stavebnictví v Kraji Vysočina.
Paní ředitelka měla připravenou podrobnou prezentaci (Příloha č. 1), kterou okomentovala.
Prezentace obsahovala tyto body:
Demografický vývoj – trvající pokles obyvatel v Kraji Vysočina.
- Graficky znázorněné přírůstky a úbytky obyvatel v Kraji Vysočina v letech 2003 – 2016.
- Graficky znázorněné přírůstky obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 3. čtvrtletí 2017
- Porovnání pohybu obyvatelstva v Kraji Vysočina za roky 2014 – 2017.
- Věková struktura a Index stáří v Kraji Vysočina (1993 – 2016)
Trh práce - Zdroje dat – ČSÚ
- Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) – ukazatele; zaměstnané osoby; nezaměstnané osoby;
vzdělanostní struktura obyvatel; podnikové výkaznictví; ukazatele – struktura zaměstnanosti,
průměrné mzdy, medián, náklady práce; SLDB 2011.
- Grafické znázornění vývoje zaměstnaných osob v celém národním hospodářství v Kraji Vysočina
v letech 2000 – 2016.
- Grafické znázornění vývoje počtu zaměstnaných osob v jednotlivých odvětvích - průmyslu,
zemědělství a stavebnictví v Kraji Vysočina v letech 2000 – 2016.
- Procentuální porovnání zaměstnaných osob podle sektorů v r. 1995 a v r. 2016.
- Celorepublikové procentuální srovnání zaměstnaných osob podle sektorů v r. 2016.
- Struktura obyvatelstva ve věku 15 a více let dle vzdělání – srovnání KV a ČR a srovnání ČR a EU.
- Porovnání podílu skupin zaměstnání na celkovém počtu zaměstnaných v Kraji Vysočina a v ČR.
- Míra zaměstnanosti 20 - 64 letých v zemích EU (v %) - 3. čtvrtletí 2017.
- Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle krajů, okresů a pohlaví.
- Medián mzdy v Kraji Vysočina, přehled za roky 2006 – 2016.
- Porovnání průměrné hodinové mzdy žen a mužů v ČR a EU v roce 2014.
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Pan senátor RNDr. Miloš Vystrčil reagoval na porovnání průměrné hodinové mzdy u žen a mužů.
Dle statistiky je rozdíl výše mezd mezi muži a ženami v rámci stejných profesí pouze 1,5%. Vysoký
rozdíl mediánu mezd mužů a žen je způsoben typem vykonávané práce, kdy ženy více vykonávají
hůře placené profese. Paní ředitelka Číhalová slíbila, že k prezentaci pošle i odkaz, na kterém
budou dohledatelné údaje o výši mezd až do jednotlivých profesí.
Odkazy dostupné na stránkách MPSV:
Regionální statistika ceny práce - http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky/vys
Výsledky informačního systému o průměrném výdělku - https://www.mpsv.cz/cs/1933, kde kromě
jiného naleznete i hodinové sazby v členění dle pohlaví a věku (podle pohlaví bohužel data za
jednotlivé profese uváděna nejsou).
Průmysl v Kraji Vysočina (rok 2016)
- Růst zaměstnaných osob v průmyslu.
- Nárůst tržeb z prodeje výrobků a služeb.
- Průměrná mzda 28 148 Kč.
- Přehled tržeb z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v krajích v r. 2016.
Stavebnictví v Kraji Vysočina (rok 2016)
- Pokles pracovníků ve stavebnictví.
- Meziroční propad objemu základní stavební výroby.
- Průměrná mzda 28 299 Kč.
- Krajské srovnání průměrné hodnoty na jedno stavební povolení (r. 2016 a r. 2017).
- Přehled o počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina za roky 2010 – 2017.
K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné další dotazy, proto pan hejtman předal slovo paní radní
Ing. Janě Fialové.
 Školství: Naplněnost stavebních učebních oborů na jednotlivých školách v Kraji
Vysočina a zájem studentů o tyto učební obory, Ing. Jana Fialová, MBA
Paní radní Ing. Jana Fialová uvedla, že všem členům byly před jednáním zaslány tabulky
s přehledem naplněnosti stavebních oborů v Kraji Vysočina (Příloha č. 2). V tabulkách jsou uvedeny
jednotlivé školy, které nabízí stavební obory zakončené jak maturitou, tak učební obory kategorie H
a kategorie E. V Havlíčkově Brodě byly otevřené nové stavební obory zakončené jak maturitním
vysvědčením, tak výučním listem.
Podpora stavebnictví v Kraji Vysočina začíná už na základních školách, kdy ve spolupráci s firmou
PKS stavby a.s. a PSJ, a.s., Kraj Vysočina nakoupil stavebnice Teifoc. Byly připravené metodické
listy jak pro žáky 6. a 7. Tříd, tak i pro učitele. V dohledné době se budou konat okresní kola soutěže
„Stavíme z Teifocu“ a v září pak proběhne 2. ročník krajského kola této soutěže.
Kraj Vysočina má v celorepublikovém srovnání jedno z nejvyšších procentuálních zastoupení dětí
na učňovských oborech a odborných školách: cca. 32% dětí na odborných školách ukončených
výučním listem, 30% na odborných školách ukončených maturitou a 21% gymnaziálního typu.
K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy, proto pan hejtman přikročil k další části programu a
předal slovo paní ředitelce Mgr. Šárce Kubátové z Úřadu práce v Jihlavě.
 ÚP: Nezaměstnanost v Kraji Vysočina a projekt Kompas, Mgr. Šárka Kubátová

Paní ředitelka Mgr. Šárka Kubátová měla ke svému bodu připravené dvě prezentace. Jednu
k Nezaměstnanosti v Kraji Vysočina (Příloha č. 3a) a druhou k projektu Kompas (Příloha č.
3b).
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Prezentace Nezaměstnanost v Kraji Vysočina obsahovala:
- Aktuální situace na trhu práce – nezaměstnanost v ČR je 2,4% v EU 7, 3%.
- Procentuální podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích ČR k 31. 1. 2018.
- Procentuální podíl nezaměstnaných v okresech Kraje Vysočina k 31. 1. 2018.
- Aktuální situace na trhu práce v jednotlivých okresech Kraje Vysočina k 31. 1. 2018.
- Přehled počtu nezaměstnaných dle délky nezaměstnanosti v okresech Kraje Vysočina.
- Věková struktura uchazečů o zaměstnání v Kraji Vysočina.
- Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání v Kraji Vysočina.
- Vzdělanostní struktura volných míst – poptávka po vzdělání z hlediska volných
pracovních míst.
- Struktura volných míst podle CZ – ISCO (Klasifikace zaměstnání dle ČSÚ).
- Přehled nejvíce poptávaných profesí.
- Analýza 3S, kdy se zaměstnanci ÚP zaměřili na cílové skupiny uchazečů o zaměstnání
bez handicapů, se kterými intenzivně pracovali. Na konci roku 2017 zůstalo v evidenci
pouhých 18% z těchto uchazečů.
- Systém práce ÚP s klientem.
- Spolupráce se zaměstnavateli.
- Nezaměstnanost mladých - přehled pozitiv a negativ.
- Průmysl 4.0, Práce 4.0 a Společnost 4.0 - do roku 2030 zanikne cca 700 tisíc pracovních
míst a 300 tisíc nových vznikne. Bude nutná změna koncepce vzdělávací politiky a změna
významu a role kariérového poradenství.
Prezentace projekt Predikce trhu práce – KOMPAS obsahovala tyto body:
- Základní informace k projektu Predikce trhu práce – KOMPAS. Registrační číslo projektu,
období realizace projektu, realizátor projektu a partneři projektu.
- Hlavní cíle projektu KOMPAS.
- Co bude přínosem?
- Aktivity v regionu.
- Regionální profil Kraje Vysočina.
Dotazy:
Pan předseda JUDr. Rostislav Dvořák uvedl, že z uvedených statistik vyplývá, že je na trhu
práce nedostatek zaměstnanců. Tento problém se řeší zaměstnáváním zahraničních
pracovníků. K tomuto se dotázal, zda v místech, kde jsou koncentrovaní zahraniční
pracovníci, roste trestní činnost.
Paní ředitelka Kubátová uvedla, že ÚP tyto informace nemá, ale bylo by možné zjistit, kolik
cizinců pracuje v současné době v jednotlivých okresech, a poté ve spolupráci s Policií ČR
tyto údaje zpracovat.
Pan místopředseda Roman Bence uvedl, že má informace, že v krajích s automobilovým
průmyslem, a vyšším výskytem zahraničních zaměstnanců, se zvedá i kriminalita. V Kraji
Vysočina je nehorší situace ve městě Humpolec a Havlíčkův Brod, kde byla zaznamenaná
zvýšená kriminální trestná činnost.
Dále byla na toto téma vedena debata.
Další dotazy vzneseny nebyly, proto pan hejtman poděkoval paní ředitelce Kubátové za
přednesení bodu, předal slovo panu JUDr. Rostislavu Dvořákovi a z jednání se omluvil kvůli
dalšímu pracovnímu programu.
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3. Informace z jednání Plenární schůze RHSD ČR ze dne 14. 3. 2018,
JUDr. Rostislav Dvořák
Pan předseda JUDr. Rostislav Dvořák seznámil přítomné s jednotlivými body, které byly
projednávány na zasedání Plenární schůze RHSD ČR dne 14. 3. 2018.
Zápis z tohoto jednání je dostupný na webových stránkách Úřadu vlády ČR.







Novela zákona o důchodovém pojištění, kterou předkládá MPSV ČR.
Stav čerpání prostředků z fondů EU za období 2014 – 2020.
Dochází k určitému zlepšení přístupu ze stran MPO ČR a MPSV ČR, zejména v programu
OPPIK. MPO ČR bylo požádáno, aby předložilo přehled plánovaných realokací finanční
prostředků, protože se ukazuje, že z některých kapitol se čerpání nezvládne.
Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení v
r. 2018 a překračují 300mil. Kč. (Příloha č. 4)
Návrh novely zákona o státní službě. (Příloha č. 5)
Informace o postupu digitální agendy.

Z bodu č. 3 se plynule přešlo do diskuze, která navazovala na předchozí bod jednání.
4. Diskuze
V tomto bodě jednání se opět otevřelo téma zaměstnanost - pracovní síla, produktivita práce,
robotizace, Program 4.0, atd.
- Robotizace se netýká už jen velkých firem, ale rozšířila i do středních a menších firem.
- Nedostatek zaměstnanců se projevuje i ve stěhování firem na východ, kde je zatím dostatek
pracovních sil.
- Porovnání průměrné mzdy ve státním sektoru (32 400,-), průměrné mzdy v průmyslovém sektoru
(31 800,-), kdy je rozdíl v českém průmyslu (24 600,-) a zahraničním průmyslu (cca. 35 000,-).
- Největší poptávka je po zaměstnancích se základním vzděláním a po technických pracovnících.
- ÚP podporuje uchazeče o zaměstnání a jejich uplatnitelnost na trhu práce a naopak nepodporuje
vytváření nových pracovních míst. ÚP poskytuje dotace na tzv. společensky-účelné pracovní místo.
Tyto dotace jsou poskytovány přímo uchazeči a bonifikace, jak velký a na jak dlouho bude příspěvek
poskytován, je určuje podle toho, s jakými handicapy jde uchazeč na volné místo.
- Téma Technického fóra 2018 je HiTech Vysočina, moderní technologie, Průmysl 4.0.
Termín konání Technického fóra 2018 je naplánované na 6. – 7. 6. 2018 ve Valči.
- Probíhala další diskuze o těžko zaměstnatelných a nezaměstnatelných osobách (životní minimum,
existenční minimu, Novela zákona o hmotné nouzi).
- Diskuze k nákupům potravin do nemocnic realizovaných přes veřejné zakázky.
5. Závěr
Pan místopředseda Roman Bence všem na závěr jednání poděkoval za aktivní účast. Opět vyzval
přítomné, aby v případně zájmu o konkrétní téma, které by mohlo být na příštím jednání
projednáváno, zaslali svůj požadavek komukoliv z Předsednictva RHSD Kraje Vysočina.
Popřál všem hezký zbytek dne a rozloučil se.

MUDr. Jiří Běhounek, v. r
hejtman Kraje Vysočina
předseda RHSD Kraje Vysočina
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Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 19. 3. 2018
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