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

ZÁZNAM
ze 17. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
konaného dne 23. září 2013 od 12:00 hod. v zasedací místnosti č. 218 budovy A
Krajského úřadu Karlovarského kraje
Přítomni:

PaedDr. Josef Novotný, Bc. Miloslav Čermák, Jiří Vrablec, Pavel Růžička,
Bc. Věra Dimová, Jakub Pánik, Ing. Luboš Orálek, Jiří Novák,
Zdeňka Králová, Václav Veselý

Hosté:

Ing. Kamil Řezníček, Ing. Petr Navrátil, Ing. Jana Michková, Hana Šnajdrová,
JUDr. Václav Sloup, RNDr. Lenka Pocová, Ing. Barbora Volfová

Omluveni:

Ing. Rudolf Borýsek, JUDr. Martin Havel, Ing. Jan Novotný

Originální prezenční listina je uložena v kanceláři sekretariátu Rady hospodářské a sociální
dohody Karlovarského kraje (dále jen RHSD KK).
Program dle pozvánky s doplněním.
1. Zahájení
Jednání tripartity zahájil a hosty přivítal hejtman Karlovarského kraje a předseda RHSD KK
PaedDr. Josef Novotný. Úvodem zmínil návštěvu prezidenta ČR v kraji ve dnech 30.10.,
31.10. a 1.11.2013. Oznámil bezprostřední obnovení stavebních prací na R6 v úseku Bošov –
Lubenec a vývoj ve věci krajské dálniční známky. Na 30. 9. 2013 bude svoláno jednání
k dalšímu postupu výstavby R6 se starosty, zástupci dotčených ministerstev a krajské
samosprávy.
Dále jednání pak z pověření vedl náměstek hejtmana pan Bc. Miloslav Čermák.
Vložen bod 3., 3. odrážka – informace „Pakt zaměstnanosti“.
bod 6 e) doplnění o komentář k tabulce „Počet studentů 1. ročníku a celkem
denního studia v SŠ zřizovaných Karlovarským krajem k 30. 9. 2012 a 15.9.2013“
Přítomnými bylo odsouhlaseno.
2. Kontrola úkolů z minulého jednání předsednictva a pléna
2.3) 15. předsednictvo RHSD KK ukládá sestavení pracovní skupiny – Karlovarský kraj,
MěÚ Sokolov, MěÚ Aš, MěÚ Bochov, MěÚ Žlutice, HK, HSRS, Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Úřad práce a Sokolovská uhelná, právní nástupce.
Hejtman výše zmíněné obešle dopisem s žádostí o nahlášení jejich zástupců do pracovní
skupiny.
Nositel úkolu: PaedDr. Novotný. Termín: do 28. 2. 2013
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Plnění:
Zakládající schůzka proběhla dne 19. 4. 2013. Další schůzka krajského akčního týmu se pak
uskutečnila dne 31. 5. 2013. Následující jednání je předpokládáno v polovině října t.r.
Bude průběžně sledováno.
2.4) 15. předsednictvo RHSD KK žádá HSRS o prověření možnosti pomoci zaměstnavatelům
Sokolovska jako je například HAAS & CZJEK v Horním Slavkově a ČESDA, Libatex s. r. o.
v Libavském Údolí či Sokolovské strojírny, kde přichází o práci v uplynulém období cca
celkem 150 zaměstnanců.
Plnění: Výsledek prověření bude přednesen na příštím předsednictvu.
Na 16. předsednictvo se zástupce HSRS nedostavil.
Na 17. předsednictvu Ing. Orálek oznámil, že výkonný výbor HSRS zasedá dne 7. 10. 2013
a tento věc projedná. Příště podá informaci o výsledku.
Odloženo na příště.
Výpis z usnesení 8. plenárního zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského
kraje, které proběhlo dne 22. dubna 2013 na Krajském úřadě.
Plenární zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje:
7. Vyzývá Vládu ČR a Ministerstvo zdravotnictví k přehodnocení vyhlášky č. 267/2012 Sb.
o stanovení indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti
a dorost. Viz text výzvy níže.
8. Vyzývá Vládu ČR a Ministerstvo zdravotnictví ke změně vyhlášky č. 475/2012 Sb.
o stanovení hodnot bodu pro rok 2013 a konstatuje, že její stávající podoba je pro
nemocniční zařízení kraje likvidační.
9. Vyzývá Vládu ČR a Ministerstvo financí ČR k převzetí svého podílu odpovědnosti
nachybách v čerpání Strukturálních fondů a úhradě korekce z Regionálních operačních
fondů uložené Evropskou unií a zajistit uvolnění čerpání finančních prostředků, především
na úhradu již rozběhlých projektů měst a obcí kraje.
VÝZVA VLÁDĚ ČR
Účastníci 8. plenárního zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
žádají vládu ČR urychleně zahájit debatu všech kompetentních zástupců, včetně odborů, ke
změnám indikačního seznamu vyhlášky č. 267/2012 Sb. o stanovení indikačního seznamu pro
lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, kdy je třeba zhodnotit jeho
dosavadní negativní dopady na lázeňské společnosti a zaměstnanost v kraji. Zároveň požadují
celkově vrátit objem financí do lázní, které působí jako zařízení nejen léčebné, ale i
preventivní péče o obyvatelstvo, minimálně však na úroveň roku 2011.
Ve věci předešlých tří bodů odešly dne 30. 4. 2013 dopisy na ministerského předsedu a
ministra zdravotnictví. Ke dni kontroly 19. 9. 2013 na předmětné dopisy reakce nedošly a
takto oslovená vláda ČR premiéra Nečase již abdikovala.
Dnes je uvedená záležitost na programu v bodě 6c).
Bude průběžně sledováno.
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3. Aktuální vývoj zaměstnanosti v Karlovarském kraji
Ing. Řezníček podal doplňující komentář k již dříve rozeslanému srpnovému výkazu
nezaměstnanosti ÚP v kraji. Úřad práce byl posílen 15 pracovníky, což umožňuje rozšířit
terénní práci především v kolabujících porcelánkách. Vydané S karty budou staženy a
likvidovány dle rozhodnutí vlády.
Projekt „Zalesňování Krušných hor“ je v přípravě i u nás, hlavně pak je v rozběhu na
Chomutovsku a Ústecku. Je možno tak zaměstnat i část našich uchazečů o zaměstnání.
Komentář podal Bc.Čermák, následně pak seznámil přítomné s projektem „Pakt
zaměstnanosti“, který již běží v Ústeckém a Moravskoslezském kraji viz Memorandum o
partnerství a spolupráci při přípravě a implementaci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
v pracovním materiálu.
Pan Růžička navrhuje věc pro její závažnost sledovat a podporovat v krajské tripartitě.
Pan Veselý – sledovat zajisté ano, nicméně nositelem projektu tripartita ze stanov a své
kapacitní podstaty být nemůže. Věc by měla projednat Rada kraje a případně rozhodnout o
její aplikaci na náš region. Doporučil vývoj věci sledovat také v Krajském akčním týmu.
Ing. Michková projevila souhlas. Podklady má k dispozici.
Bc. Čermák projekt „Pakt zaměstnanosti“ uvede na nejbližší Radě kraje k posouzení a příště
podá zprávu o výsledku.
Nezaměstnanost k 31. 8. 2013 v ČR činí 7,5 % a v KV kraji 8,8 % práceschopného
obyvatelstva. Dělení dle okresů kraje: SO 10,5 %, KV 8,6 %, CH 7,3 %.
4. Aktuální stav financování projektů ROP Severozápad
Ing. Navrátil podal zevrubnou informaci ke stavu problematiky financování projektů
Regionálního operačního programu Severozápad po pádu Nečasovy vlády. Do týdne dojde
k uvolnění peněz na úhradu závazků, ve výhledu je 1,5 mld Kč. Dále probíhá certifikace
původních projektů a přijímání projektů nových. Zodpověděl v diskusi dotazy.
Regionální dálniční známku bude řešit, dle posledního našeho návrhu, až příští dolní komora
PČR někdy v první polovině roku 2014.
Stavební práce na R6 byly obnoveny v úseku Bošov - Lubenec, potřebné financování je
zajištěno.
5. Likvidace invazních rostlin v kraji
Zevrubnou informaci o aktuálním stavu projektu podala manažerka projektu RNDr. Pocová a
zodpověděla dotazy přítomných. Byla probírána, mimo jiné, také problematika zaměstnávání
uchazečů o práci z evidence Úřadu práce Karlovarského kraje. Okolnosti čerpání těchto
pracovních sil do projektu budou dále přímo konsultovány s Úřadem práce v Karlových
Varech za podpory Ing. Řezníčka.
V případě zájmu je možno čerpat informace o této krajské aktivitě na adrese www.apdm.cz.
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6. Různé
a) Informace – Krajská dálniční známka – poslední aktuální stav
Zprávu podal Ing. Navrátil již v rámci bodu 4. pro jeho nutný předčasný odchod z jednání.
Zpráva obsahovala také informaci (viz pracovní materiál) o postupu výstavby na západním
obchvatu Sokolova, jak jí následně doplnil Bc. Čermák.
b) Informace – Schůzka s Ing. Borýskem, Ing. Novotným a p. Pánikem k projednání
dalšího postupu ve věci Svazu průmyslu a dopravy ČR
Schůzka s tajemníkem tripartity panem Veselým proběhla dne 25. 6. 2013 a den následující
byl o výsledku písemně informován pan Bc. Čermák.
Pan Pánik je za podnikatelskou stranu tripartity názoru, že hospodářské komory jsou ze
zákona zástupkyně regionálních podnikatelských právnických osob a nejrůznější zájmová
sdružení (občanská) jsou potom zástupci pouze takto sdružených zájmových subjektů. Vidí
konflikt se stanovami tripartity, přičemž se obecně spolupráci nestraní.
Bc. Čermák konstatuje, že věc díky uvedenému pohledu zástupců podnikatelského partnera
bude ještě nutné projednat, případně i přehodnotit.
c) Informace – K výzvě 8. pléna tripartity
Bc. Čermák – výzva 8. pléna tripartity k nešťastné zákonné úpravě v lázeňství a
zdravotnictví je stále v platnosti a věc je možné řešit pouze zákonnou cestou, tedy až po
volbách do dolní komory PČR, takže problém vidí především jako problém legislativní.
Pan Pánik konstatoval ve svém vystoupení, že dle jeho informací si majitelé lázní aktuálně
předmětnou právní úpravu nepřejí.
Pan Vrablec za odbory věc v komunikaci se zaměstnavateli prověří a příště podá zprávu.
d) Slovo hostů
V rámci bodu a v předstihu okomentoval JUDr. Sloup pracovní materiál tj. tabulku nazvanou
„Počet studentů 1. ročníku a celkem denního studia v SŠ zřizovaných Karlovarským krajem
k 30. 9. 2012 a k 15. 9. 2013“, kdy ještě očekává její upřesnění do konce října. Celkový počet
nově přijímaných studentů do 1. ročníků v porovnání školních roků 2012/13 a 2013/14 činí
2850 a 2852, tedy +2 studenti, nicméně aktuálně odchází ze středních škol (SŠ) více
maturantů než na SŠ včetně VOŠ přichází (-659).
Doplnil PaedDr. Novotný – je potřeba se podívat na klesající celkové počty studentů na SŠ,
zde úměrně klesají i počty otevřených tříd na SŠ a s tím související počty učitelů a mistrů
odborné výchovy. Vývoj je možno dohledat na www.statistika.cz.
Oba pro časové zaneprázdnění vystoupili hned v začátku jednání, načež s omluvou se spolu s
Ing. Navrátilem z jednání předsednictva vzdálili.
Informačně:
Závěrem jednání došlo k předání originálu novelizovaného statutu a jednacího řádu RHSD
KK paní Královou zástupci HSRS tj. jejímu předsedovi Ing. Orálkovi.
Další jednání 18. předsednictva krajské tripartity proběhne dle předpokladu 18. 11. 2013.
9. plenární schůze se pak, rovněž dle předpokladu, uskuteční 16. 12. 2013.
Obojí od 14:00 hod. v místě jako obvykle.
Bude rozeslána pozvánka.
Zapsal: Václav Veselý v. r.
mobil: 736 650 952

Ověřila: Zdeňka Králová v. r.
mobil: 736 650 203
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Záznam ze 17. Předsednictva RHSD KK obdrží elektronickou cestou:

Představitelé veřejné správy kraje:
1. PaedDr. Josef Novotný
2. Bc. Miloslav Čermák
3. JUDr. Martin Havel
Představitelé reprezentativních odborových svazů:
1. Jiří Vrablec
2. Pavel Růžička
3. Bc. Věra Dimová
Představitelé reprezentativních zaměstnavatelských a podnikatelských svazů:
1. Ing. Rudolf Borýsek
2. Jakub Pánik
3. Ing. Jan Novotný (zástupce Jiří Novák)
Představitel přidružené neziskové právnické osoby:
1. Ing. Luboš Orálek
Hosté:
1. RNDr. Lenka Pocová, projektová manažerka, APDM Karlovy Vary
2. Ing. Jana Michková, ředitelka KARP, p. o. Karlovy Vary
3. Hana Šnajdrová, předsedkyně ANNA KK, o.s.
4. Ing. Barbora Volfová, ředitelka RK pro Karlovarský kraj, Czechinvest
5. Ing. Kamil Řezníček, ředitel ÚP ČR, krajské pobočky Karlovy Vary
6. JUDr. Václav Sloup, náměstek hejtmana
7. Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana
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