Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č. 4/2016
konaného dne 12. prosince 2016

Přítomni:
1. Běhounek Jiří, MUDr.

11. Zdvihalová Jana

Hosté:

2. Novotný Vladimír, Ing.

12. Hrb Jan, Ing.

Hosté:
1.
Kubátová Šárka, Mgr.

3. Fialová Jana, Ing., MBA

13. Antonů Jiří

2. Pavlík Josef, Ing.

4. Kott Josef, Ing.

14. Dvořák Rostislav, JUDr.

5. Švomová Miluše

15. Pertl Martin

6. Bence Roman

16. Forman Jiří, Mgr.

7. Svoboda Čestmír, Mgr.

17. Nutilová Ludmila, Ing.

8. Kovář Jiří

18. Kratochvílová Eva, MA

9. Brabec Miloš

19.

10. Trojanová Iva

20.

Nepřítomni:
1. Vystrčil Miloš, RNDr.

5. Marešová Jiřina

2. Mrkos Martin, Ing.

Ing.Dr. Ing. arch.
6. Vladimír
HuňáčekPavlík,
Jaroslav,

3. Kasal Jan, Ing.

8.
Staňková Ing.
7. Ilona
Jaša Stanislav,

4. Vejvoda Kamil

8. Nutilová Ludmila, Ing.

9. Šimon Vít, Ing. Ph.D.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Příprava nového období fungování RHSD Kraje Vysočina v letech 2017 – 2020;
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Vladimír Novotný
Informace z celostátního jednání tripartity, JUDr. Rostislav Dvořák;
Seznámení s přípravou rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, Ing. Josef Pavlík;
Diskuze;
Závěr.

Pan hejtman přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem a zeptal se, zda má někdo
nějaké připomínky, či dotazy k programu. Žádné dotazy ani připomínky vzneseny nebyly, proto
přistoupil k bodu číslo jedna.

Číslo jednací: KUJI 2487/2017

1. Příprava nového období fungování RHSD Kraje Vysočina v letech 2017 –
2020, MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Vladimír Novotný
Pan náměstek Novotný uvedl, že Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina zasedá každého čtvrt
roku. Před každým jednáním se svolává Předsednictvo RHSD Kraje Vysočina, které navrhuje
program Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina a určuje termín jejího konání.
Členové RHSD Kraje Vysočina byli seznámeni se složením krajské tripartity v novém volebním
období. (adresář je k zápisu přiložen jako Příloha č. 1).
Usnesení:
RHSD Kraje Vysočina
bere na vědomí
složení Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 18 hlasy (proti: 0, zdržel se: 0)
Na předsedu RHSD Kraje Vysočina byl navržen MUDr. Jiří Běhounek.
Usnesení:
RHSD Kraje Vysočina
bere na vědomí
volbu předsedy RHSD Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 18 hlasy (proti: 0, zdržel se: 0)
Pan hejtman doplnil jména místopředsedů RHSD Kraje Vysočina, a to za Zaměstnavatelské
svazy JUDr. Rostislav Dvořák a za Odborové svazy Roman Bence.
Pan hejtman se dotázal, zda má někdo k prvnímu bodu dotazy, žádný dotaz nebyl vznesen,
proto přistoupil k bodu č. 2.

2. Informace z celostátního jednání tripartity, JUDr. Rostislav Dvořák
Pan doktor Dvořák uvedl, že všichni členové obdrželi podkladové materiály, které byly součástí
poslední celorepublikové tripartity. (Příloha č.2)
 Bod 1.1. Aktualizace akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti
ČR pro r. 2017.
Materiál má zdůraznit preference, které má česká vláda ve vztahu k hospodářskému růstu.
Materiál je velmi obsáhlý.
Z tohoto materiálu vychází i materiál: Aktualizace Akčního plánu na podporu malých a středních
firem a výrobních družstev v ČR. Souběžně s tímto materiálem zpracoval Úřad vlády ČR i
materiál Analýza odlivu kapitálu z ČR. Pan doktor upozornil na jeho úvodní kapitolu, kde jsou 4
základní premisy materiálu, které jsou následně dokládány různými makroekonomickými
přehledy.
1. premisa: Objem ekonomiky v domácím českém vlastnictví v reálných hodnotách
nezaznamenal od r. 1995 žádný růst, ve stejném období vzrostl objem aktivit v zahraničním
vlastnictví 7x. Akční plán je z části zaměřen na to, co by se mělo udělat, aby se tato struktura
změnila, a aby poměr českého kapitálu ve struktuře našeho hospodářství narůstal.
2. premisa: Odliv výnosů z ČR a ze zemí střední Evropy od r. 2005 převyšuje příliv nových
zahraničních investic a dále v poměru k nim roste. Z makroekonomického hlediska je to signál,
že situace v ČR je velmi problematická.
3. premisa: Míra odlivu výnosu z české ekonomiky je dlouhodobě 2x vyšší než odpovídá nejen
empirickým a teoretickým, ale i ekonomickým předpokladům odvozeným ze situace na vnitřním
trhu EU.

Číslo jednací: KUJI 2487/2017

4. premisa: Nejvyšší objem odlivu výnosů zaznamenávají sektory se síťovým charakterem
(finančnictví, energetika, vodárenství, telekomunikace a maloobchod), na evropské poměry
výrazně nadprůměrnou výnosnost vykazují i některá zpracovatelská odvětví.
Celý materiál mají všichni k dispozici, ale tento materiál ještě nebyl schválen. Všechny zasílané
materiály jsou jen pracovní, a proto je s nimi potřeba takto zacházet.


Bod 1.2 Zvýšení dávek nemocenského pojištění při déle trvající dočasné pracovní
neschopnosti.
Na tomto bodě se shodly všechny tři zúčastněné strany. Jediná záležitost, na které se
zaměstnavatelé a odbory neshodly je výše procent účasti, kolik % má zaměstnanec po uplynutí
30 dní neschopnosti dostat vyplaceno.
 Bod 1.3 Plnění úkolů v oblasti digitální agendy.
Mělo by dojít k tomu, že by se sjednotily všechny agendy jednotlivých orgánů státní správy tak,
aby byly provázané. Ministerstvo vnitra ČR se domluvilo Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
na společném postupu. Pokud tento postup bude dodržen, mělo by dojít ke zlepšení stavu
digitální agendy.


Bod 1.4 Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2007–
2013 a 2014–2020
Zaměstnavatelé měli jedinou zásadní připomínku a to tu, aby se včas dbalo na přelévání
finančních prostředků tam, kde se nestíhají prostředky čerpat.
 Bod 1.5 Aktualizovaná zpráva o postupu v oblasti insolvenčního práva.
Změnu v oblasti Insolvenčního zákona inicioval Svaz průmyslu a dopravy.
Byla přijata novela zákona, do které měli možnost dát zaměstnavatelé svoje připomínky. Zákon
je postaven tak, že oddaluje možnosti soudcům, prodlužuje lhůty pro obranu napadeným, ale
pokud se spojí soudce s insolvenčním správcem, tak tento problém zákon nevyřeší.


Bod 2. 3 Informace o řešení problematiky zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.
Z 250 firem SČMSD necelých třicet podniků zaměstnává lidi se zdravotním postižením. V ČR je
zaměstnáno téměř 35 000 lidí se zdravotním postižením.
Od 1. 1. 2017 tedy bude také pro osoby se zdravotním postižením činit sazba minimální mzdy
11 000 Kč za měsíc. Oproti současné výši minimální mzdy se tak jedná o nárůst o 1 700 Kč
měsíčně, proto je potřeba zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele o částku 700 Kč měsíčně na
jednu osobu se zdravotním postižením. Zvýšení příspěvku bude řešeno v rámci připravované
novely zákona o zaměstnanosti, která je v současné době v legislativním procesu. Účinnost
novely je předpokládána na 1. 1. 2017
Pan hejtman zkonstatoval, že je dobrá vůle zákon přijmout, ale toto není do konce roku
technicky možné. Bylo však přislíbeno, že 1. čtvrtletí bude zpětně zaměstnavatelům doplaceno.
Pan hejtman ještě dodal k IT agendám, že vznikla iniciativa „20 20 20“ a jedním z prvních
výstupů byl úkol udělat inventuru toho, kolik aplikací je v ČR na všech úrovních centrálních
orgánů, ministerstev, ale i dalších organizací, které k centrálním orgánům patří. Výsledkem bylo
zjištění, že existuje 730 různých aplikací, které státní orgány a různé instituce za posledních
20let vytvořily.
Pan hejtman poděkoval panu doktoru Dvořákovi, otevřel diskuzi, ale žádný dotaz nebyl vznesen
a proto přikročil k bodu č. 3.
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3. Seznámení s přípravou rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, Ing. Josef
Pavlík
Pan náměstek Pavlík uvedl, že všichni členové krajské tripartity obdrželi Návrh rozpočtu na r.
2017. (Příloha č. 3)
Návrh rozpočtu se začal sestavovat již v průběhu konce 1. pololetí r. 2016. V pracovní verzi byl
zpracován pod vedením pana náměstka Novotného. V průběhu měsíců listopadu a prosince do
rozpočtu byly zakomponovány již menší úpravy, které spočívaly v akceptaci požadavků
jednotlivých zastupitelských klubů (např. program Obnova venkova Vysočiny – navýšení o
11mil. Kč, program Pitná voda a odkanalizování – navýšení kolem 7mil. Kč)
Rozpočet se schvaluje vždy na jeden kalendářní rok a je nutné jej schválit do konce
předchozího roku. Současný rozpočet bude schválen na Zastupitelstvu Kraje Vysočina dne
20. 12. 2016. Schválený rozpočet je upravován v průběhu roku rozpočtovými opatřeními, které
schvaluje zastupitelstvo kraje nebo rada kraje, pokud zastupitelstvo kraje na ní přeneslo určité
kompetence ke schvalování rozpočtových opatření.
Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 jen navrhován vyrovnaný, kde celková výše zdrojů a
výdajů je rovnocenná a je 9 708 807tis. Kč. Z pohledu příjmů rozpočtu jsou nejvýznamnější
daňové příjmy, jejichž výše je určená zákonem č. 243 / 2000 Sb. o rozpočtovém určení daní,
podle něhož se kraje podílí na výnosu vyjmenovaných daní ve výši 8, 92%. Kraj Vysočina má
na podílu všech krajů určeno 7,33%, což je o něco nižší.
Výše daňových příjmů je klíčová pro výkon samosprávy, neboť tyto prostředky z daňových
příjmů jsou neúčelové a o jejich použití rozhodují samosprávné orgány kraje. Daňové příjmy na
rok 2017 jsou navrhovány ve výši 4,331 mld. Kč. Druhým významným zdrojem pro rozpočet
kraje jsou dotace, které kraj dostane ze státního rozpočtu. Tyto dotace jsou jednoznačně
účelově určeny. Mezi nejvýznamnější dotace našeho kraje jsou dotace na krytí platů
pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školství na středních i základních školách
(4,24 mld. Kč). Další významnou položkou, která se projevuje v příjmové části rozpočtu, je
příspěvek na výkon státní správy (cca. 73 mil. Kč), tento příspěvek však nekryje všechny
náklady kraje. Na základě rozhodnutí centrálních orgánů, obdrží Kraj Vysočina další účelové
dotace, z nichž nejvýznamnější je dotace z MPSV ČR na vyrovnání platby v sociálních službách
(cca. 470mil Kč), Kraj Vysočina vynakládá z rozpočtu 140mil Kč. Tyto dotace budou přijímány
v průběhu roku rozpočtovými opatřeními.
Pan náměstek Pavlík upozornil, že u výdajových stránek rozpočtu zodpovídají za vynaložené
finanční prostředky z jednotlivých kapitol jednotliví vedoucí odborů krajského úřadu.
Další významná výdajová položka je kapitola Ostatní finanční operace, která obsahuje
Mandatorní výdaje, které jsou povinné (stanovené zákonem), které musí kraj vynaložit na
převod do sociálního fondu dle schváleného statutu tohoto fondu a úhrady daní placené krajem
(daň příjmů, DPH, splátky úroků a jistin a úvěrů). Do těchto výdajů je zahrnuta částka 101,4 mil.
Kč.
Další výdajovou částí je kapitola Rezerva a rozvoj kraje, která je pro rok 2017 navržená
v celkové výši 200mil Kč. Jednotlivé položky jsou Nespecifikovaná rezerva (150mil. Kč), Péče o
lidské zdroje a majetek kraje (45 mil. Kč) a Strategické a koncepční materiály (5 mil. Kč), které
jsou převážně určeny na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje. V odůvodněných
případech je možno finanční prostředky čerpat i na nepředpokládané výdaje kraje v průběhu
roku. V položce Nespecifikovaná rezerva jsou také zahrnuty finanční prostředky určené k
zabezpečení krizových opatření.
Významnou výdajovou kapitolou jsou Evropské projekty, kde je počítáno s částkou ve výši 781
244 tis. Kč, což představuje nárok na finance kraje na spolufinancování a předfinancování
projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů. Největší objem těchto prostředků bude
spotřebován v r. 2017 ve výši 501 – 550mil. Kč na dopravní projekty. U této položky je nárůst
zhruba 196% oproti roku 2016. Jednotlivé výdajové kapitoly jsou doplněny kapitolou
Financování mínus (450mi. Kč), jedná se o převod prostředků do Fondu strategických rezerv.
Pan Pavlík doplnil, že finanční kondice Kraje Vysočina je velmi dobrá, o čemž svědčí i nízká
zadluženost (770mil. Kč) a vysoký zůstatek ve Fondu strategických rezerv (1,3 mld. Kč).
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Pan hejtman poděkoval panu Pavlíkovi a otevřel rozpravu k bodu č. 3.
Dotazy:
Proč položka Požární ochrana a IZS zůstává na stejné částce a u položky Informatika je pokles
v částce?
Pan náměstek Novotný uvedl, že u kapitoly Informatika byly v předchozích letech čerpány
evropské projekty, jejichž udržitelnost již skončila, proto došlo k poklesu částky.
PO s IZS sice v rozpočtu zůstává na stejné částce, ale je plánováno navýšení cca. 17mil na
pořizování dopravních vozidel pro SDH, ale tato částka nefiguruje přímo v této kapitole, ale
bude jako spolupodíl na dotačním projektu státu.
V jaké kapitole je zahrnuta pomoc s realizací průmyslové zóny Přibyslavice – Nová Ves?
Pan hejtman uvedl, že stále není vůle se mezi jednotlivými stranami dohodnout. Je navrhováno
několik řešení, ale v současné době je realizace projektu v nedohlednu. Pan náměstek Novotný
uvedl, že na tuto akci jsou rezervní zásobníky, ale stále se čeká na dokončení majetkoprávní
přípravy.
Dále se vedla diskuze ke stavebním úpravám silnic.
Je v rozpočtu zahrnuta podpora výstavby infrastruktury elektrostanic?
Pan doktor Dvořák uvedl, že EU bude mít zájem toto profinancovat, proto doporučuje počkat.
Pan hejtman dodal, že to maximálně podporuje, ale nepočítá s tím, že by Kraj Vysočina měl být
investorem.
4. Diskuze
Paní Kubátová se zeptala, jak se plánuje do dalších let podpora řemesel a technického
vzdělávání?
Paní radní Fialová uvedla, že rok 2015 byl Rokem Technického a odborného vzdělávání, rok
2016 byl vyhlášen Rokem řemesel a rok 2017 by měl být vyhlášen jako Rok zemědělství.
Rok 2017 by měl být celorepublikově vyhlášen jako Rokem venkova. Nadále se bude věnovat
projektům, které se rozjely i v jiných oborech jako je stavebnictví, gastronomie a další.
Pan Bence uvedl, že na posledním jednání RHSD odbory žádaly o pokračování tripartity, což se
podařilo. Druhá záležitost byla, aby byla akceptovaná účast členů odborových svazů na
komisích a výborech, což se úplně nepodařilo. Bylo dosaženo toho, že jsou nominováni tři
zástupci odborů do 2 komisí a 1 výboru, ale je tu i žádost, aby bylo možné docházet i do
ostatních komisí a výborů alespoň jako stálí hosté. Pan Bence požádal, aby tento požadavek
odborů byl projednán v zastupitelských klubech.
Pan hejtman uvedl, že toto téma bylo na zastupitelských klubech otevřeno a se všemi stranami
projednáváno. Bohužel zástupci ostatních politických stran s tímto nesouhlasili. Pan hejtman
doporučil, aby zástupci odborových svazů zaslali žádost na předsedy všech politických klubů a
dále doporučil, aby sledovali účast členů na jednotlivých jednáních.
Pan náměstek Novotný doplnil, že na jednání politických klubů byl několikrát vznesen návrh,
zda by byli ochotni uvolnit po jednom místě pro zaměstnavatele a pro zaměstnance. Toto se
nesetkalo od nikoho s pozitivní reakcí. Proto byl podán návrh, aby tam, kde bude zájem z řad
zaměstnavatelů nebo zaměstnanců, byl zván zástupce jako pravidelný host k jednotlivým
zasedáním komisí a výborů.
Pan náměstek Novotný doporučil oslovit přímo jednotlivé předsedy politických klubů.
Předsedkyně klubu ANO je paní Lucie Vichrová, předseda klubu ČSSD je pan Vladimír
Novotný, předseda klubu ODS je pan Miloš Vystrčil a předseda klubu SPV je pan Lukáš Vlček.
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Byl vznesen dotaz, proč byl zrušen Legislativní výbor.
Byli oslovení všichni předsedové klubů, ale na zřízení tohoto výboru se všichni neshodli a není
obecná vůle, aby tento výbor dál fungoval.
Další dotazy již vzneseny nebyly, proto bylo přistoupeno k poslednímu bodu.
5. Závěr
Pan hejtman všem poděkoval za spolupráci během celého roku, popřál všem hezký advent,
Vánoce a úspěšný rok 2017.

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

Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 12. prosince 2016
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