Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina č. 01/2021
ZÁPIS
Pátek 21. května 2021
12:30 hodin
Jihlava, Žižkova 57, Krajský úřad Kraje Vysočina, zasedací místnost B 3.16
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování předsedy a místopředsedů RHSD
3. Aktualizace Statutu a Jednacího řádu RHSD
4. Hospodaření Kraje Vysočina 2020–2021
(Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana, ekonomika, doprava, silniční hospodářství)
5. Vývoj epidemie koronaviru, vakcinace
(Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana, zdravotnictví, analýzy a podpora řízení,
veřejnosprávní kontrola u PO, přezkoumání hospodaření obcí)
6. Regionální situace na trhu práce
(Mgr. Šárka Kubátová, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Jihlavě)
7. Diskuse, různé
1. Zahájení, schválení programu
Účastníci viz prezenční listina. Přítomno Kraj Vysočina 9, Odborové svazy 7,
Zaměstnavatelské svazy 8, Plenární schůze je usnášeníschopná. Program byl schválen.
Hosté: Š. Kubátová Úřad práce, D. Kadečka Úřad vlády.
2. Jmenování předsedy a místopředsedů RHSD
V. Schrek vyzval členské organizace, aby do Předsednictva navrhly vždy 1 zástupce.
V. Novotný: dosud bylo zvykem, že post předsedy zastával hejtman kraje, navrhl tento postup
zachovat a nominovat do Předsednictva V. Schreka. V. Schrek návrh odsouhlasil.
R. Dvořák upozornil, že končí v pozici předsedy Svazu českých a moravských výrobních
družstev, přesto je připraven dále zastupovat v RHSD Kraje Vysočina Konfederaci
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a pokračovat v pozici
místopředsedy RHSD.
V. Kovář navrhl za Regionální radu odborových svazů ČMKOS R. Bence. R. Bence návrh
odsouhlasil.
Usnesení č. 1/2021 ze dne 21. 5. 2021
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina
jmenuje dle návrhu tří účastnických stran Předsednictvo Rady hospodářské a sociální
dohody Kraje Vysočina ve složení
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA – předseda
JUDr. Rostislav Dvořák – místopředseda
Roman Bence – místopředseda

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Pro 24, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato
R. Bence navrhl jmenovat V. Novotného jako stálého hosta Předsednictva. Bylo domluveno,
že V. Novotný bude nadále hostem Předsednictva, není nutné schvalovat usnesením,
Předsednictvo může ke svému jednání hosty libovolně přizvat.
3. Aktualizace Statutu a Jednacího řádu RHSD
Poslední aktualizace v roce 2009. V. Schrek vyzval přítomné k návrhům na úpravy nebo
doplnění. Dokumenty byly schváleny v původním znění.
Usnesení č. 2/2021 ze dne 21. 5. 2021
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina
schvaluje Statut a Jednací řád Rady hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina
Pro 24, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato
4. Hospodaření Kraje Vysočina 2020–2021
Prezentace M. Houška (příloha zápisu)
Hospodaření 2020 zdroje 8,8 mld. Kč (s Evropskými zdroji 19,1 mld. Kč), výdaje 7,8 mld.
Kč (s Evropskými zdroji 17,3 mld. Kč), saldo 1 mld. Kč (s Evropskými zdroji 1,8 mld. Kč)
Stav na běžných účtech 2020 2 mld. Kč
Rozdělení disponibilního zůstatku 2020 1,09 mil. Kč
Významné stavební investice v posledních 5 letech: doprava 1,7 mld. Kč, zdravotnictví
1,08 mld. Kč, školství 315 mil. Kč, kultura 274 mil. Kč, sociální věci 387 mil. Kč
Rozpočet 2021: zdroje 14,02 mld. Kč, výdaje + financování 14,02 mld. Kč
Investice 2021: dopravní stavby 619 mil. Kč, oprava silnic II a III 100 mil. Kč, evropské
investice v dopravě 1,3 mld. Kč, sociální služby 239 mil. Kč, školství 468 mil. Kč, kultura
24 mil. Kč
Diskuse k výstavbě 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany a navazujícím dopravním akcím.
J. Hrb: realizaci infrastruktury je třeba neodkládat, i když je momentálně tendr pozastaven,
o výstavbě 5. bloku je rozhodnuto.
R. Dvořák a M. Vystrčil: předpoklad je, že do podzimních voleb nebude tendr vyhlášen.
M. Vácha: dotaz, jakým způsobem je nakládáno s rezervním fondem Kraje Vysočina.
M. Houška: peníze se zhodnocují na termínovaných vkladech, výnos je minimální.
J. Hrb se omluvil a z důvodu dalšího pracovního programu opustil jednání.
5. Vývoj epidemie koronaviru, vakcinace
Prezentace V. Novotný (příloha zápisu)
K 18. 5. 2021 v ČR očkováno alespoň 1 dávkou 3,1 mil. osob, z toho 1,1 mil. osob 70+
V Kraji Vysočina očkováno alespoň 1 dávkou 30 % obyvatel (nejvyšší proočkovanost
v rámci ČR)
Aktuálně v Kraji Vysočina 12 očkovacích center
K. Budínková: zaslala předem V. Novotnému dotaz, zda Kraj Vysočina počítá se zřízením
očkovacích center ve firmách.
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V. Novotný: Je možné o tom uvažovat ve chvíli, kdy bude dostatek vakcíny. Navíc je nutné
zohlednit, že očkování není pouze vakcína, ale také zdravotníci, kteří jsou potřeba ve
zdravotnických zařízeních. V ostatních krajích očkování ve firmách zatím nefunguje.
J. Antonů: očkování ve firmách je motivace pro zaměstnance, kteří zatím nejsou pro očkování
rozhodnutí.
J. Zahradníček: dotaz, zda byly hlášeny u zdravotníků trvalé následky z důvodu onemocnění
covid-19.
V. Schrek a V. Novotný: nejsou takové informace, ale je třeba počítat s tím, že zdravotnictví
čeká fluktuace, poslední rok byl pro zaměstnance velmi náročný.
R. Dvořák: je předpoklad, že 20–30 % osob se nenechá očkovat. Dotaz, zda kraj plánuje
investovat do motivace obyvatel.
V. Schrek: Kraj Vysočina hradí pozitivní kampaň a investoval do IT infrastruktury – Odbor
informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina tvoří významnou IT podporu celorepublikového
systému, v počátcích nahrazovaly regionální programy nefunkční národní systém.
V. Novotný: účinnou motivaci zanedbal především stát, měl už dříve seznámit obyvatele
s výhodami pro naočkované (cestování, ubytování, kultura, sport, pohostinství atd.).
J. Marešová: personál ve zdravotnictví a sociálních službách je vyčerpaný. Blíží se období
dovolených, mnohdy ještě zbývá loňská dovolená, elektivní péče se bude odkládat.
Požadavek směrem ke kraji, aby odměny dotované z rozpočtu MPSV byly vyplaceny před
dovolenou.
V. Novotný: Aktuálně se jedná o kompenzační vyhlášce. Záměrem krajů je vyjednat takové
podmínky, aby nemocnice nebyly tlačeny do výkonnosti a zvýšené elektivní péče během
prázdnin. Personál potřebuje nutně odpočinek a čerpat loňskou i letošní dovolenou.
Dotaz, zda kraj hradí distribuci vakcín do očkovacích center.
V. Schrek a V. Novotný: stát hradí distribuci pouze do centrálního místa v kraji, kraj zařizuje
distribuci na svém území.
6. Regionální situace na trhu práce
Prezentace Š. Kubátová (příloha zápisu)
Nezaměstnanost v Kraji Vysočina PE, JI, HB do 3,2 %; ZR 3,2-3,99 %, TR 4,0-4,99 %
Vývoj nezaměstnanosti od 2018 stále pod republikovým průměrem
V roce 2018 převýšil počet volných pracovních míst počet uchazečů o zaměstnání
Poptávané profese: dělníci, řidiči
Počet zaměstnaných cizinců: 2019 12 tis., 2020 11,6 tis., 2021 14 tis.
U cca 70 % z evidovaných volných pracovních míst mají zaměstnavatelé zájem
o zaměstnávání cizinců
Ze vzdělanostní struktury volných pracovních míst vyplývá, že větší uplatnitelnost je
v oborech s požadovaným nižším vzděláním (v kategorii střední odborné vzdělání převis
2 700 uchazečů nad počet volných pracovních míst)
2016-2021 cca 3000 účastníků rekvalifikace, z toho 2000 rekvalifikací zvolených uchazeči
(hrazeno prostřednictvím Úřadu práce)
Obory, o které je momentálně při rekvalifikaci největší zájem: řidič, pracovník v sociálních
službách, péče o tělo, účetnictví, chůva, IT
Informace k programu Antivirus: vyhlášen 6. 4. 2020, přijato cca 2700 žádostí na náhradu
mzdy, uznatelné žádosti téměř 100 %, vyplaceno 1,2 mld. Kč (41 tis. zaměstnanců)
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R. Dvořák (Kraj Vysočina): pokud stát investuje do rekvalifikace, je poté vyhodnocována
i uplatnitelnost?
Š. Kubátová: zpětně vyhodnocovat je obtížné, ale předem je vždy individuálně posuzováno,
zda konkrétní pracovník bude po rekvalifikaci uplatnitelný a podle toho mu je či není přiznána.
R. Horký: projevilo se v nezaměstnanosti, že v pandemii se ve velké míře evidovali na úřad
práce kuchaři a číšníci?
Š. Kubátová: neprojevilo, v porovnání s ostatními roky se čísla výrazně nezměnila.
J. Kovář: okres Pelhřimov má vysoké procento zaměstnaných cizinců, dokáže ÚP určit,
kterých zaměstnavatelů se to týká?
Š. Kubátová: ano, ÚP zná přesně členění dle jednotlivých zaměstnavatelů.
7. Diskuse, různé
D. Kadečka (Úřad vlády) informace z celostátního jednání tripartity. V roce 2021 řešena dvě
stěžejní témata:
Národní plán obnovy – schválen vládou 17. 5., vyjadřovali se k němu sociální partneři, ne
všechny připomínky byly akceptovány.
Zelená dohoda pro Evropu – projednány dopady na ČR, především na průmysl.
Příští jednání v červnu, hlavním tématem bude návrh státního rozpočtu.
R. Dvořák: Zaměstnavatelské svazy podaly obsáhlé připomínky k Zelené dohodě, rozhodující
záležitosti budou řešeny na úrovni Bruselu. Zásadní témata k diskusi:
Otázku čistoty ovzduší a ekologie nelze řešit lokálně pouze na území republiky, je to
celosvětová záležitost – návrh na zapracování povinnosti EU zahájit jednání s největšími
znečišťovateli, aby se k ekologickým principům připojily (Rusko, USA, Čína, Indie)
Nastavena plošná povinnost snížit v zemědělství používání dusičnanů o 50 %, nelze aplikovat
procentuální výpočet v případě, kdy výchozí hodnoty v jednotlivých zemích nejsou stejné (ČR
již nyní používá 4 x méně, než některé další země), snížení účinných látek má dopad do
konkurenceschopnosti.
Evropská unie nemá zpracovanou statistickou studii, jaké dopady bude mít Zelená dohoda
do jednotlivých členských států (například ukončení výroby spalovacích motorů zásadně
ovlivní zaměstnavatele Bosch Diesel). Evropská unie se odvolává na řešení v rámci
jednotlivých členských zemí, je ale nutné řešit dopady globálně.
J. Kott: v rámci V4 se podařilo vyjednat, že při snižovaní účinných látek v zemědělství
nebudou posuzována procenta, ale absolutní hodnota.
J. Kott a S. Jaša souhlasí s R. Dvořákem, že je zásadní chyba absence studie dopadů Zelené
knihy. Nelze nařizovat opatření, aniž by bylo jasné, co přinesou.
J. Antonů: prostřednictvím D. Kadečky děkuje vládě, že k zásadním materiálům je možné
vyjádřit se na úrovni krajů.
J. Kovář: na dopravní obslužnost Moravských Budějovic a Dačic doplácely mikroregiony,
především soukromým dopravcům, aby bylo zajištěno spojení. Dotaz, jestli bude kraj
přispívat.
V. Schrek: Kraj Vysočina přispívá na dopravní obslužnost ročně 1 mld. Kč. Doporučil zaslat
písemný dotaz, který bude předán k vyřízení M. Hyskému a odboru dopravy a silničního
hospodářství.
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M. Houška: kraj převzal za obce závazky za spoje, které jsou zařazeny do Veřejné dopravy
Vysočiny (VDV). Na spoje, které jsou komerční a fungují meziregionálně, kraj většinou
nepřispívá.
M. Slabý: souvisí to se zrušením dálkových spojů, mikroregiony přispěly celkem cca 2 mil. Kč,
aby byla náhrada těchto spojů udržena, bude další vyjednávání v rámci VDV.
Termín příštího zasedání
V. Novotný: zvyklostí je zasedání RHSD 1 x čtvrtletí. Předpoklad dalšího jednání podzim
2021, termín stanoví Předsednictvo RHSD.
Schválili:

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Kraje Vysočina, předseda RHSD
JUDr. Rostislav Dvořák, Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy – Vysočina,
místopředseda RHSD
Roman Bence, Odborové svazy Kraje Vysočina, místopředseda RHSD

Zapsala:

Renata Krupičková
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