RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE
ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

ZÁZNAM
z 21. jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
konaného dne 20. října 2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 218 budovy A
Krajského úřadu Karlovarského kraje
Přítomni:
Hosté:

Omluveni:

PaedDr. Josef Novotný, Bc. Miloslav Čermák, Bc. Věra Dimová,
Pavel Růžička, Radovan Třešňák, Ing. Rudolf Borýsek, Jakub Pánik,
Ing. Jan Novotný, Ing. Luboš Orálek, Zdeňka Králová, Václav Veselý
doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc., Gabriela Nekolová, DiS., Mgr. Vladimír Malý,
JUDr. Václav Sloup, Ing. Kamil Řezníček, Mgr. Stanislav Kříž, Ing. Jana
Pavlasová DiS., Ing. Irena Krolopová, Ing. Miroslav Makovička, Ing. Zdeněk
Berka, Mgr. Jaroslav Borka, Ivan Vrzal
JUDr. Martin Havel, Ing. Petr Navrátil, Ing. Jana Michková

Prezenční listina je uložena v kanceláři sekretariátu Rady hospodářské a sociální dohody
Karlovarského kraje (dále jen RHSD KK).
Program dle pozvánky.
1. Zahájení
Jednání tripartity zahájil a hosty přivítal hejtman Karlovarského kraje a předseda RHSD KK
PaedDr. Josef Novotný. Přivítal poslance a senátory parlamentu z Karlovarského kraje, paní
Gabrielu Nekolovou, vládního zmocněnce doc. Ing. Jiřího Ciencialu a další hosty. Úvodem
podal informace o uzavřené Smlouvě o vzájemné spolupráci s Krajskou hospodářskou
komorou Karlovarského kraje, o jednání s předsedou Hospodářské a sociální rady Ústeckého
kraje JUDr. Richardem Falbrem dne 2. 9. 2014 a dále o výsledku jednání zástupců kraje
s vládním zmocněncem doc. Ing. Jiří Ciencialou CSc. ze dne 23. 8. 2014.
10. 11. 2014 svolal premiér schůzku zástupců krajských tripartit do Prahy za přítomnosti
celostátní tripartity. Delegace bude tříčlenná a hejtman předpokládá prezentaci naší
problematiky, především dostavbu R6, navýšené poplatky za těžbu nerostů a předpokládanou
nezaměstnanost po skončení těžby hnědého uhlí.
Následně pak jednání předsednictva vedl náměstek hejtmana pan Bc. Miloslav Čermák.
Kontrola úkolů z minulého jednání Předsednictva
Z minulého Předsednictva úkoly uloženy nebyly.
Z poslední 10. Plenární schůze RHSD KK byl uložen úkol:
Plénum pověřuje hejtmana Karlovarského kraje obrátit se dopisem na Hospodářský
výbor Poslanecké sněmovny ČR, Svaz měst a obcí ČR a vládního zmocněnce
pana doc. Ing. Ciencialu CSc. ve věci připravovaného navýšení odvodů
z těžby nerostných surovin k vyjádření negativních dopadů na Karlovarský
kraj a našeho rozhodného nesouhlasu s tímto krokem.
Plnění: Kopie všech odeslaných dopisů jsou přiloženy v pracovních materiálech s jednou
odpovědí od pana JUDr. Falbra za Hospodářskou a sociální radu Ústeckého kraje. Další
písemné reakce zatím nedošly.
Splněno
Záznam z 21. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

1

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE
ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
2. Vystoupení doc. Ing. Jiří Cieńciały, CSc. k problematice revitalizace KV kraje
Ing. Cienciala vyzval ke sjednocení se v kraji na strategické průmyslové zóně, na kterou by
potom bylo možno se soustředit a směrovat cíleně předjednané finanční prostředky.
PaedDr. Josef Novotný uvedl, že kraj nemůže vlastníkům v úvahu připadajících pozemků
přikazovat, jak mají s nimi nakládat. Kraj bude jen rád, pokud nějaké vhodné pozemky
k dispozici vůbec budou a třeba i cca 40 ha Silvestr – Pohraniční stráž (Přátelství). Zatím
nejsou potenciální plochy vhodně upraveny (další snad Staré Sedlo – Sokolov) a investoři
dlouho čekat nebudou.
Proběhla diskuse.
Pan Růžička konstatoval, že nejde jenom o vlastní plochu pro průmyslovou zónu, ale také o
nezbytný potenciál pracovních sil co do kvality i kvantity.
PaedDr. Josef Novotný zdůraznil, že je třeba v předstihu vytvořit základní podmínky pro
potenciální investory. Jako příklad uvedl úspěšnou průmyslovou zónu Cheb (6%
nezaměstnanost), kdy nečekali na vhodného investora a plochy včas zasíťovali a i jinak
připravili.
Pan Růžička uvedl, že stav na věci v Chebu je poněkud složitější. Řada občanů jezdí pracovat
do sousedního Německa a tím nepadají na váhu zaměstnanosti. Konstatuje, že v kraji je zatím
pouze 17 tis. nezaměstnaných, proto postačí jedna průmyslová zóna.
Pan Pánik podotkl, že strategická průmyslová zóna v kraji je třeba, ale bohužel se projednává
již 10 let a bez valného úspěchu. Kraj se nám vysídluje, lidé jdou za prací jinam. Chebská
průmyslová zóna je tímto stavem blokována v rozvoji.
Pan Růžička připraví na plenární schůzi analytický materiál o pohybu obyvatel z našeho
kraje, včetně jejich struktury, jako podnět k dalšímu řešení.
Ing. Jiří Cienciala uvedl, že věc je třeba řešit strategicky, nemůžou dělat všichni všechno.
Koncepční řešení však vždy zůstane na kraji. Nejsou mu na úrovni státu jasné zdroje pro ony
tři postižené oblasti, rovněž postrádá státní koncepci řešení.
PaedDr. Novotný konstatoval, že na Sokolovsku se pracovní síla nenabírá a mladí odcházejí,
proto se musíme soustředit právě na Sokolovsko.
Ing. Novotný uvedl, že blokování chebské průmyslové zóny nevidí, zmínil se dále o mobilitě
pracovní síly, v Karlových Varech průmyslovou zónu nechtějí a jak podpoříme
podnikatelskou veřejnost. Jen průmyslové zóny nejsou řešením.
Pracovní materiál předaný paní Nekolovou nazvaný „Témata KK řešená zmocněncem vlády“
se zabývá dle jednotlivých témat těmito oblastmi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozšíření působnosti zmocněnce na KK
Vybudování strategické průmyslové zóny (Sokolovsko)
Odvody za těžbu
Dopravní infrastruktura
Zkapacitnění přenosové soustavy el. energie
Tzv. revitalizační projekty
Řešení nezaměstnanosti

V rámci posledního bodu byla pro Karlovarský kraj ustavena pracovní skupina pod vedením
Ing. Marka, náměstka ministryně práce a sociálních věcí, ve složení:
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Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana za KV kraj
Mgr. Stanislav Kříž, ředitel Krajské hospodářské komory KV kraje
Ing. Kamil Řezníček, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR, krajská pobočka KV
Mgr. Jana Belblová, vedoucí referátu zprostředkování a poradenství Úřadu práce ČR
Hana Šnajdrová, koordinace projektů z D8/OPLZZ
Ing. Jana Michková, ředitelka KV agentury rozvoje podnikání – Pakt zaměstnanosti
Gabriela Nekolová, DiS., regionální zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK a ÚK
3. Stav zaměstnanosti v Karlovarském kraji
Pan Ing. Kamil Řezníček podal doplňující komentář k rozdanému aktuálnímu statistickému
výkazu nezaměstnanosti v Karlovarském kraji. Úřad práce eviduje pokles nezaměstnanosti.
Dále informoval o přeshraniční burze práce a vzdělávání (práce a studium v Německu) a
projektu „S jazyky za prací v KV kraji“ opět s nabídkou jazykového vzdělávání.
Gabriela Nekolová uvedla, že byla zřízena pracovní skupina pro řešení nezaměstnanosti se
zastoupením Ústeckého a Karlovarského kraje, kterou vede Ing. Marek, náměstek ministryně
práce a sociálních věcí.
Nezaměstnanost k 30. 9. 2014 v ČR činí 7,3 % a v KV kraji 8,1 % práceschopného
obyvatelstva. Dělení dle okresů kraje: SO 9,9 %, KV 8,2 %, CH 6,2 %.
4. Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti (KAT)
Mgr. Kříž podal informaci o aktuálním stavu KATu, kdy Operační program „Zaměstnanost“
ve formě „Paktu zaměstnanosti“ se teprve rozbíhá. Dále pak pohovořil ke konferenci
„Zaměstnanost 2014“ proběhlé dne 2. 10. 2014 v Chebu. Konferenci hodnotí jako úspěšnou
s vysokou návštěvností. Podrobnější informace o Operačním programu Zaměstnanost jsou
dostupné na adrese:
www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
Bc. Čermák konstatoval, že v rámci Operačního programu Zaměstnanost Karlovarský kraj
uspěl třemi projekty, což považuje za úspěch.
Pan Vrzal diskutoval o potřebě zavedení technologie IST vysokorychlostního internetu
v Karlovarském kraji jako nezbytné podmínce rozvoje podnikání a obecné zaměstnanosti.
Bc. Čermák požádal pana Vrzala o písemné stanovisko k výše uvedené věci, vidí v tomto
směru jisté zanedbání v kraji, záležitost je jistě perspektivní a k další preferenci.
5. ROP Severozápad
Ing. Krolopová prezentovala Výroční konferenci ROP Severozápad ze dne 18. 9. 2014, která
proběhla v Ústí nad Labem. Podrobné informace o této akci jsou dostupné na adrese:
www.nuts2severozapad.cz.
Proběhla diskuse.
Ing. Novotný zhodnotil, že Výroční konference ROP Severozápad měla úspěch. Výroční
konference ROP Severozápad vidí problémy s žádostmi o podporu projektů z ROP, příjemci
jsou trestáni často za vykonstruované problémy finančními sankcemi. Připraví na prosbu
hejtmana formulaci opatření k řešení záležitosti formou usnesení pléna.
Bc. Čermák uvedl, že čerpání finančních prostředků z regionálního operačního programu
Severozápad za léta 2014 a 2015 pro Karlovarský zařadíme do programu 11. pléna.
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Pan Pánik – vidí problém především v systémovém nastavení už od orgánů EU a v alibistické
snaze úředníků chránit se před kriminalizací.
Paní Nekolová uvedla, že na MMR existuje Komise pro jednotné metodické prostředí a je
třeba využít její kapacity ve věcech formálních problémů při čerpání podpor všeho druhu.
Bc. Čermák doplnil informací, že silně medializovaná kausa rekonstrukce Becherovy vily
v Karlových Varech z prostředků ROP Severozápad skončila velmi nepříjemnou uloženou
korekcí ve výši 75 mil. Kč pro Karlovarský kraj.
6. Aktuální stav v krajském školství
JUDr. Sloup informoval o tom, že byl úmysl nabrat ve školním roce 2014-2015 4387 žáků,
podařilo se jich nabrat 3051, nově nastoupilo 220 žáků na strojírenské obory, 57 studentů se
přihlásilo ke studiu strojírenské VŠ, 60 pedagogů k dálkovému studiu a 64 studentů požádalo
o stipendium. Zpracovávají se zásady pro přiznávání stipendia. Dále podal informaci o své
návštěvě Zlínského kraje.
PaedDr. Novotný vyzval přes hospodářskou komoru podniky, aby se zapojily do systému
studentských stipendií a tím měly možnost sledovat a později převzít své potenciální
zaměstnance.
7. Aktuální stav v dopravě
Mgr. Malý podal komentář ke stavu přípravy a výstavby rychlostní komunikace
R6 především v úsecích kolem Řevničova, Lubence, Bošova, Trstěnic a Drmoulu. Dále se
zmínil o úseku Cheb – státní hranice. Uvedl modernizaci železniční stanice K. Vary, Chodov
a rekonstrukci železniční stanice Sokolov.
Proběhla diskuse.
Bc. Čermák uvedl, že na příští plénum tripartity je třeba připravit zprávu o regionálních
dopravních stavbách a to v rámci bodu jednání, který bude zařazen (Mgr. Malý).
Pan Růžička reklamuje stálé odkládání termínů dokončení staveb.
Pan Pánik uvedl, že předešlou politickou vládní garniturou plánovitě odkládané termíny
dokončení dopravních staveb až kamsi k roku 2100 se zase posunuly dopředu, tak je třeba
zůstat optimisty a různé ty komunikační stavby prostě tlačit dopředu.
8. Aktuální stav zdravotnictví a lázeňství kraje
Bc. Čermák informoval, že Karlovarský kraj finančně podpořil krajské nemocnice a očekává
jejich roční hospodářský výsledek s černou nulou. Krajskému lázeňství se budeme věnovat na
plénu.
9. Místní akční skupiny – informace o činnosti
Ing. Makovička okomentoval svou písemnou zprávu k činnosti MAS v kraji. Tato je součástí
pracovních materiálů. V současné době se všech pět krajských akčních skupin připravuje na
další plánovací období zpracováváním povinných podkladů.
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10. Příprava plenární schůze
Termín plenární schůze byl určen na 1. 12. 2014 od 13:00 hodin v místě jako obvykle. Termín
byl přijat. V pracovních materiálech je návrh programu. Do 31. 10. 2014 zašlou partneři své
další návrhy ke zpracování do sekretariátu RHSD.
11. Různé
PaedDr. Novotný jednal s ministrem financí Andrejem Babišem o likvidaci odkaliště u Staré
Chodovské a tento mu sdělil, že se o věc již nemusí starat, a že uvolnil 70 mil. Kč na jeho
likvidaci prostřednictvím Sokolovské uhelné, a. s.
Ing. Orálek krátce okomentoval svou písemnou zprávu o stavu připravenosti průmyslové a
investiční zóny Silvestr. Územní řízení běží.
12. Slovo hostů
Mgr. Borka požaduje dávat časové limity pro splnění úkolů (např. R6, Silvestr, průmyslová
zóna). Dává ke zvážení sledovat plnění úkolů a na neplnění okamžitě reagovat.
Ing. Novotný konstatuje, že je nás tady na předsednictvu tripartity 30 místo deseti, kteří
bychom měli v tomto kruhu jednat a případné referenty bychom měli zvát jen na jejich
vystoupení. Rozsáhlé kolegium osob mimo tripartitu je jen na úkor kvality komunikace.
Jednání se rozběhne vždy v diskuzi a nemůžeme dospět ke konkrétním závěrům.
Pan Pánik konstatuje, že se nám z předsednictva stává plenárka a to není dobré. Podporuje
názor Ing. Novotného. Dále se vyjádřil k návrhu energetické koncepce vlády a jejího
negativního dopadu na kraj.
Bc. Čermák připomínku k navrhované energetické koncepci vlády vezmeme k projednání na
příští nebo přespříští plénum. Připomínku Ing. Novotného ohledně účasti hostů na
předsednictvu předá předsedovi RHSD KK.
Ing. Makovička konstatuje, že nebyla vyčerpána alokace nám (MAS) přidělených finančních
prostředků.
Bc. Čermák pošle Ing. Makovičkovi k vyjasnění alokace soupis schválených finančních
prostředků. Je možno jej také nalézt na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
Aktuální návrh na usnesení 11. pléna dle vystoupení vládního zmocněnce:
Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje žádá zmocněnce vlády, aby
předložil vládě ČR návrh na provedení analýzy dopadů dalšího útlumu tradičních
průmyslových odvětví v Karlovarském kraji a o následné zpracování koncepce rozvoje
Karlovarského kraje, která by řešila dokončení restrukturalizace regionu. Koncepce by měla
definovat soubor systémových a finančních opatření a vymezit úkoly regionálních samospráv
a státních orgánů stejně jako zdroje financování jednotlivých opatření. Oba dokumenty by dle
RHSD KK měly být zpracovány v součinnosti kraje a tematicky odpovědných resortů.
Dne 22. 10. 2014
Poznámka: Vyžlucená jsou předsevzetí a úkoly účastníků 21. Předsednictva RHSD KK.
Zapsal: Václav Veselý v. r.
mobil: 736 650 952

Ověřila: Zdeňka Králová v. r.
mobil: 736 650 203
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Příloha
Témata Karlovarského kraje řešená zmocněncem vlády
Rozdělovník
Záznam z 21. Předsednictva RHSD KK obdrží elektronickou cestou:
Představitelé veřejné správy kraje:
PaedDr. Josef Novotný
Bc. Miloslav Čermák
JUDr. Martin Havel
Představitelé reprezentativních odborových svazů:
Bc. Věra Dimová
Pavel Růžička
Radovan Třešňák
Představitelé reprezentativních zaměstnavatelských a podnikatelských svazů:
Ing. Rudolf Borýsek
Jakub Pánik
Ing. Jan Novotný
Představitel přidružené neziskové právnické osoby:
Ing. Luboš Orálek
Hosté:
doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.
Gabriela Nekolová DiS.
Ing. Petr Navrátil
Ing. Irena Krolopová
Mgr. Vladimír Malý
JUDr. Václav Sloup
Mgr. Jaroslav Borka
Markéta Wernerová
Ing. Roman Procházka
PhDr. Zdeněk Soukup
Mgr. Miroslav Nenutil
Ing. Zdeněk Berka
Ing. Jan Horník
Ing. Kamil Řezníček
Ing. Jana Michková
Hana Šnajdrová
Ing. Jana Pavlasová DiS.
Mgr. Stanislav Kříž
Ivan Vrzal
Vlastimil Hromíř
Ing. Miroslav Makovička
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
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