Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č. 2/2016
konaného dne 20. června 2016
Přítomni:
1. Běhounek Jiří, MUDr.

11. Trojanová Iva

Hosté:

2. Novotný Vladimír, Ing.

12. Svoboda Čestmír, Mgr.

Hosté:
1. Kubátová Šárka, Mgr.

3. Joukl Libor, Ing.

13. Dvořák Rostislav, JUDr. 2. Prchal Tomáš, Ing.

4. Fialová Jana, Ing.

14. Pertl Martin

3. Varhaník Jan

5. Stejskalová Marie, Ing.

15. Budínková Kateřina

4. Fryšová Iveta, doc. RNDr, Ph.D.

6. Bence Roman

16. Šimon Vít, Ing. Ph.D.

5. Latislav Richard, Ing.

7. Antonů Jiří

17.

6. Slavíková Stanislava

8. Kovář Jiří

18.

9. Marešová Jiřina

19.

10. Brabec Miloš

20.

Nepřítomni:
1. Kružíková Marie, RNDr.

5. Pavlík Vladimír, Ing.

9. Jaša Stanislav, Ing.

2. Krčál Petr, Mgr. et Bc.

6. Vladimír
Pavlík,
Zdvihalová
JanaIng.

10. Forman Jiří, Mgr.

3. Vystrčil Miloš, RNDr.

8. Ilona
Staňková
7.
Nutilová
Ludmila, Ing.

11. Kratochvílová Eva, MA.

4. Nevoral Marek

8. Huňáček Jaroslav, Dr. Ing. arch

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Úvod, organizační záležitosti, MUDr. Jiří Běhounek
Informace z oblasti dopravy - příprava integrovaného dopravního systému, Ing. Libor Joukl
Informace z oblasti školství – Učňovské školství; Rok řemesel; Vývoj školství v souvislosti
s vývojem demografické křivky, Ing. Jana Fialová
Informace z celonárodního jednání tripartity, JUDr. Rostislav Dvořák
Informace k Teritoriálnímu paktu zaměstnanosti, doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
Diskuze a různé
Závěr

1. Úvod a Organizační záležitosti RHSD, Ing. Vladimír Novotný, MUDr. Jiří Běhounek
Pan hejtman přivítal všechny přítomné členy Rady hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina a
seznámil všechny s navrhovaným programem. Uvedl, že 25. července bude společné jednání
RHSD ČR a krajských tripartit, kterého se budou účastnit členové Předsednictva RHSD KV. Dále
předal slovo panu náměstkovi Novotnému, aby uvedl organizační záležitosti. Pan náměstek
informoval přítomné, že se jednání zúčastní dva hosté, a to paní Slavíková ze Sekretariátu RHSD
CŘ a pan ředitel Latislav z firmy ZDAR, a.s. Z organizačních důvodů se navrhlo začít bodem č. 3
Informace z oblasti školství a bod č. 2 přesunout po tomto bodu. Toto bylo všemi odsouhlaseno.
Pan hejtman předal slovo paní radní Fialové
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2. Informace z oblasti školství – Učňovské školství; Rok řemesel; Vývoj školství v
souvislosti s vývojem demografické křivky, Ing. Jana Fialová
Paní radní Fialová uvedla, že všichni členové obdrželi před jednáním tabulky a grafy
s demografickým vývojem počtu přihlášených studentů na různé typy škol za předchozí roky a
výhled do budoucích let. (Tento materiál je k zápisu přiložen jako Příloha č. 1). Každý z členů
obdržel materiály k Technickému fóru a mapu průzkumu s procentuálním vyjádřením přihlášených
žáků na řemeslné obory. Paní radní zdůraznila, že Kraj Vysočina, jako jeden z mála krajů, má
vysoké zastoupení přihlášených žáků na obory zakončené výučním listem (34%) a na odborné školy
zakončené maturitním vysvědčením (31%), celkem tedy na odborné školy odchází 65% dětí. Toto je
výsledek dlouhodobé spolupráce se základními školami, např. poskytování stavebnic ROTO a
Merkur na první stupně ZŠ.
Nově by měly být do škol zakoupeny stavebnice Teifoc na podporu stavebních oborů. Je vytipováno
5 středních škol a 25 základních škol, kam by měly být tyto stavebnice zakoupeny. Stavebnice by
měly být zakoupeny Krajem Vysočina za pomoci Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Kraj Vysočina
nechá vypracovat metodiku pro ZŠ, jak s těmito stavebnicemi pracovat.
Dále je potřeba zatraktivnit gastronomické obory, kam se sice hlásí hodně dětí, ale pouze malá část
z nich má o obor skutečný zájem. Od 1. září by se, ve spolupráci s vybranými restauracemi, měla
otevřít Gastroakademie Vysočiny. Do projektu by mělo být zapojeno 12 studentů a 7 restaurací.
Je zájem podporovat zemědělské obory, např. obor Opravář zemědělských strojů, o který je v praxi
velký zájem. Bude nutné se zaměřit i na vzdělávání ve zdravotnictví, kde dochází k určitým změnám
a je potřeba pomoci novým oborům.
Dotaz: Jaká je schopnost reakce, pokud se změní trend ve výrobě, například v automobilovém
průmyslu.
Toto by se dalo realizovat v podobném režimu, jako při otevření nového oborového zaměření
„Mechanik, seřizovač na zpracování plastů“, kdy byl Kraj Vysočina osloven 4 velkými firmami a
během necelého roku byla dána dohromady úprava školního vzdělávacího program a nové oborové
zaměření bylo otevřeno. Střední školy jsou schopny pružně reagovat a přizpůsobit se novému
trendu.
Paní Kubátová z ÚP uvedla, že ÚP otevřel projekt na odborné vzdělávání zaměstnanců, kde je
dostatečný prostor na proškolení zaměstnanců na nové výrobní postupy.
3. Informace z oblasti dopravy - příprava integrovaného dopravního systému,
Ing. Libor Joukl
Pan náměstek Joukl představil informace k přípravě integrovaného dopravního systému a k tomuto
bodu měl připravenou podrobnou prezentaci, která je k zápisu přiložena jako Příloha č. 2.
Tento bod představil a okomentoval. Prezentace obsahovala tyto body:
Veřejná doprava Vysočiny:
 východiska
 vývoj dopravní obslužnosti v kraji
 vývoj ekonomických ukazatelů autobusové dopravy
 charakteristika Kraje Vysočina
 přepravní vztahy mezi ORP
 přepravní proudy cestujících – vlaky, autobusy
 jaké jsou možnosti řešení
 standardy dopravní obslužnosti
 dopravní optimalizace
 jednotné jízdné a předplatní jízdenky
 příspěvek obcí na dopravní obslužnost
 cíle Kraje Vysočina
 aktuální stav
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Dotazy:
Koordinátorem veřejné dopravy bude KV nebo vznikne nová společnost?
Pan náměstek uvedl, že toto je součástí materiálu, který je v současné době zpracováván. Možností
je zatím několik, ale nejpravděpodobnější se zatím jeví varianta, že koordinátor dopravy bude
součástí odboru dopravy. V KV by muselo být přijato cca. 30 lidí, ale toto už bude záležet na
rozhodnutí budoucího zastupitelstva.
Dále probíhala diskuze ke mzdám v autobusové dopravě.
Pan hejtman se musel z důvodu dalších pracovních povinností z jednání omluvit. Všem přítomným
popřál hezké léto, se všemi se rozloučil a předal slovo panu místopředsedovi Bencemu.
Dotaz, zda bude otevřen sjezd z Pávova.
Sjezd z Pávova nepatří do kompetence Kraje Vysočina. KV je pouze povolující orgán. Jedná se o
dálniční připojení I. třídy (vlastník ŘSD) a most (vlastník město Jihlava).
Starý most (Pávovský most) byl původně vybudován jako dočasný most. Podmínkou vybudování
nového přemostění bylo, že starý most bude uzavřen.
Probíhalo několik jednání o znovuotevření starého mostu. Bylo svoláno jednání za účasti Police ČR,
HZS, ZZS, Stavebního odboru, ŘSD, KV, Magistrátu města Jihlavy. Na základě tohoto jednání byl
most na výjimku dočasně otevřen, a město se zavázalo, že do roka most otevře, ale bohužel k
tomuto nedošlo a most byl opět uzavřen. Proto bylo svoláno další jednání, na kterém dotčené
orgány státní správy podaly kladné stanovisko a most mohl být opět dočasně otevřen do 30. 6.
2016.
Most by mohl být otevřen po stavebních úpravách, jejichž celková hodnota by byla mezi 10 – 14 mil
Kč, ale hygiena požadovala protihlukové zábrany ve výši 65mil. Nyní je dohoda taková, že ŘSD
udělá protihlukové zábrany vedle silnic I. třídy za 19, 5 mil. Kč. Zásadní problém je tedy ze strany
investora (města Jihlavy), který není ochoten zaplatit protihlukové zábrany.
Dále k tomuto tématu probíhala diskuze.
Pan náměstek Joukl všem poděkoval, rozloučil se a odešel na další jednání.

4. Informace z celonárodního jednání tripartity, JUDr. Rostislav Dvořák
Slovo dostal pan doktor Dvořák a představil bod č. 4 Informace z celonárodního jednání tripartity.
Materiály z jednání celorepublikové tripartity byly předem všem členům rozeslány a na jednání byli
všichni upozorněni, že se jedná o pracovní materiály, a že je potřeba s nimi i takto zacházet.
 Novela zákoníku práce - Na 128. jednání celorepublikové tripartity byla projednávána novela
zákoníku práce, ale mezi sociálními partnery nedošlo ke shodě. Znovu byla tato novela zákona
projednávána i na 129. zasedání tripartity. Paní ministryní Marxová nakonec přijala rozhodnutí, že
do novely zákona dá pouze ty body, u kterých došlo ke shodě, nebo se ke shodě silně přiklánějí.
Ostatní materiály do parlamentu na projednávání nepůjdou.
 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě – Odbory jsou připraveny o této
problematice jednat a podporují růst mezd, zaměstnavatelé nedoporučí v této sféře plošný růst
mezd, tak jak se v současné době chystá v oboru zdravotnictví. Nedoporučují ho z důvodu, aby růst
mezd byl motivační. Bylo dohodnuto, že na příštím jednání tripartity předloží vláda analýzy, ve
kterých bude kromě jiného i analýza dopadu na státní rozpočet pro příští rok, pokud by se tento krok
udělal.
 Dopravní agenda – Byly projednávány smlouvy o závazku veřejných služeb k veřejné
dopravě ve vazbě na mzdy pracovníků veřejné dopravy. Závěrem tripartity je doporučit krajům, že
v případě, kdy uzavírají takovéto smlouvy v rámci výběrových řízení, se otázkou mezd ve formě
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dohody, zabývat. Bylo doporučeno jednat s účastníky veřejných soutěží o tom, aby nedocházelo
k tomu, že budou vyhrávat tyto soutěže na základě potlačení mezd.
- Aktualizace koncepce Ministerstva dopravy k vysokorychlostním železnicím – závěr z jednání je
takový, že ministr dopravy dostal za úkol, aby aktualizoval tuto koncepci a zpracoval jí tak, aby
mohla být v nejbližší době předložena i veřejnosti.
- Vytvoření pracovního týmu k řešení problematiky pořízení železničních vozidel z OP Doprava 2.
- Otázka řešení prioritních staveb – Evropskou komisí byla vyhlášena EAI 2, která zasáhla do
realizace prioritních staveb. Naše vláda požádala Evropskou komisi o zvláštní režim. Ministr
dopravy má na příštím jednání předložit varianty, jak by se postupovalo, pokud by Evropská komise
nevyšla tomuto návrhu vstříc.
 Reformy financování regionálního školství – U školství byly zásadní připomínky k jediné věci,
a to k reformě školství, kterou zpracovala paní ministryně Vlachová. Tato reforma je však velmi
nedostatečná. Materiál se zabývá hlavně vnitřním členěním nákladů a dopady tohoto vnitřního
členění do státního rozpočtu.
Bod školství bude zařazen na společné jednání krajských tripartit a celorepublikové tripartity.
 Program 4.0 pro budoucnost – elektronizace a robotizace výroby. Vláda dostala úkol
zpracovat komplexní materiál včetně konceptu vzdělávání pro program 4.0 pro budoucnost.
 Aktualizace akčního plánu podpory malých a středních podniků – pan doktor Dvořák před
třemi lety předložil tripartitě projekt Restrukturalizace hospodářství ČR. Záměr projektu byl jediný,
aby se postupně z ČR vytlačil zahraniční kapitál tam, kde pro nás není rentabilní ve vztahu k našim
výrobcům, závislých na tomto kapitálu, prací ve mzdě nebo výrobních komponent. Projekt měl
podpořit malé a střední firmy tak, aby směřovaly k vlastním výrobním programům, přidané hodnotě
a tvorbě zisku pro státní rozpočet. Za tři roky se to podařilo dostat do fáze, kdy to projednala
republiková tripartita. Ministerstvo průmyslu materiál nazval Akční plán pro podporu malých a
středních firem. Tripartita to projednala a byl dán úkol, aby do materiálu byly zapracovány vazby a
spolupráce mezi MPO a dalšími ministerstvy (MMR, MF, MZV). Dalším úkolem bylo v rámci OP PIK
urychlit jejich realizaci.
Pan doktor informoval, že všichni členové RHSD KV obdrží program celorepublikové tripartity, ke
kterému se všichni mohou vyjádřit, a po jednání bude všem zaslán zápis ze zasedání RHSD ČR.
Z jednání se omluvila paní Kubátová.
5. Informace k Teritoriálnímu paktu zaměstnanosti, doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
Paní docentka Fryšová si připravila Informace k Teritoriálnímu paktu zaměstnanosti (dále jen TPZ) a
k tomuto bodu měla připravenou prezentaci. Všichni členové RHSD obdrželi před jednáním
podrobné materiály, Matriály a prezentace jsou k zápisu přiloženy jako Příloha č.3, 3a.
Prezentace obsahovala tyto body:
 seznámení s pojmem Teritoriální pakt zaměstnanosti
 dohoda o spolupráci v KV – oblasti spolupráci
 signatáři dohody
Dotazy:
Jaký bude mít TPZ přínos pro zaměstnavatele?
ÚP řeší nezaměstnanost, kdežto toto uskupení by mělo řešit aktivní zaměstnanost. Tato pracovní
skupina svou částí práce bude určitou podmnožinou RHSD. TPZ by měl řešit sběr informací,
analýzy a prognózy související s trhem práce a navrhovat opatření tak, aby došlo ke zlepšení v
dané oblasti.
Pan doktor Dvořák uvedl, že problém nedostatku nabídky pracovních sil je umocněn i tím, že žádná
z vlád od r. 1990 nepracovala na populačním programu.
Dalším řešením by bylo otevřít hranice pro lidi ze zahraničí, kteří jsou nám kulturně blízko (např.
Ukrajina). S tímto postupem však nesouhlasí zástupci odborových svazů. Odbory na celostátní
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úrovni poukazují na to, že je třeba zaměstnat současné nezaměstnané, že je třeba motivovat mladé
lidi k zakládání rodin a podobně. Export pracovní síly je proto nepřijatelný.
Dále probíhala diskuze k zaměstnanosti v ČR.
6. Diskuze a různé
Pan náměstek Novotný podal informace o hospodaření Kraje Vysočina.
Daňový vývoj - došlo ke změně rozpočtového určení daní, respektive k navrácení podílu sdílených
daní krajů k 1. 1. 2016. Na základě toho byl sestaven rozpočet a předpokládá se další vývoj do
budoucna. V druhé červnové tranši byl Kraj Vysočina v plnění daňových příjmu z hlediska
skutečnosti na 118%, to znamená o 310 mil. Kč více oproti loňskému roku, a co se týká rozpočtu je
daňové plnění o více jak 60mil Kč vyšší.
Je připraven rozpočtový výhled, který bude předkládán na schválení Zastupitelstvu Kraje Vysočina.
Nejhorší bude rok 2017, kdy bude potřeba na naplnění všech projektů, které jsou naplánovány, více
než 1mld. 300mil Kč. Ve Fondu strategických rezerv je v současné chvíli 920mil Kč a 250mil
diversifikovaných na účtech jiných bank. Hospodaření umožní Kraji Vysočina přesunout dalších
300mil do FSR. Je předpoklad, že v r. 2017 budou připraveny 2mld na investice do projektů. Kč.
Podařilo se i téměř splatit kontokorentní účet, zbývá doplatit 250 mil. Kč.
Paní Slavíková upozornila, že 25. července proběhne společné jednání RHSD ČR a krajských
tripartit. Všechny kraje byly obeslány s nabídkou témat, která mají být na tomto jednání
projednávána. Uvedla, že témata, která budou projednávána na společném jednání tripartit, byla
řešena na této krajské tripartitě a velmi pozitivně ohodnotila práci RHSD Kraje Vysočina.
Byl vznesen dotaz na pana doktora Dvořáka, zda by nebylo možné přenést problém s
nezaměstnaností v zemědělství na celostátní tripartitě.
Pan Dvořák přislíbil, že to probere s Ing. Martinem Pýchou, předsedou Zemědělského svazu ČR.
Poslední týden v květnu proběhla na území našeho kraje mezinárodní konference k
vysokorychlostní trati v ČR. Na tripartitě se řeší akutní současná problematika, ale byla podaná
žádost, aby se na příštím jednání tripartity řešily i tyto dlouhodobější horizonty.

7. Závěr
Pan Bence všem přítomným poděkoval za aktivní účast, uvedl, že další jednání krajské tripartity
proběhne během měsíce září a s přítomnými se rozloučil.

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

Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 20. června 2016
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