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

ZÁZNAM
z 18. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
konaného dne 18. listopadu 2013 od 14:00 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, Helena Šebestová, Ing. Rudolf Borýsek, Jakub Pánik,
Ing. Josef Ciglanský, Ing. Luboš Orálek, Zdeňka Králová, Václav Veselý

Hosté:

Ing. Kamil Řezníček, Ing. Petr Navrátil, Ing. Jana Michková, Hana Šnajdrová,
Ing. Barbora Volfová, Mgr. Jelena Kriegelsteinová

Omluveni:

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.
1. Zahájení
Jednání tripartity zahájil a hosty přivítal hejtman Karlovarského kraje a předseda RHSD KK
PaedDr. Josef Novotný. Úvodem poděkoval za poskytnutí tabulky o na ÚP evidovaných
absolventech středních škol a učňovských oborů. Dále pak prezentoval vlastní přehled
uchazečů o zaměstnání k 9. 10. 2013, studujících za poslední dva roky k 20. 9. 2013 a počet
absolventů (včetně dalších absolventů) v letech 2011/2012 a 2012/2013 v Karlovarském kraji
dle začlenění do okruhu dané profese zpracovaný na odboru školství. Zjišťuje, že se
v evidenci ÚP nachází značný počet profesí na trhu práce nedostatkových (tabulka v příloze).
Směřuje dotaz na ředitele ÚP Ing. Řezníčka, jak je toto možné, v čem je problém?
Ing. Řezníček přislíbil prověření věci a příště podá zprávu.
Dále jednání pak z pověření vedl náměstek hejtmana pan Bc. Miloslav Čermák.
Pan Růžička konstatuje, že nejsou zakázky pro firmy a jsou zaměstnáváni zahraniční
pracovníci, často načerno.
Bc. Čermák požádal ředitele ÚP o přehled dosud vydaných pracovních povolení pro
zahraniční zaměstnance za letošní rok 2013.
P. Pánik dotázal se na činnost pracovních agentur v kraji. Máme o nich přehled?
Ing. Řezníček – z úrovně ÚP nikoliv, snad z úrovně registrujících ministerstev.
Ing. Borýsek konstatuje opět, že stavebnictví se nachází ve stavu destrukce a hrozí další
masivní propouštění zaměstnanců. Na trhu nejsou potřebné stavební investice.
P. Pánik se vyjádřil k prováděnému průzkumu trhu pracovních sil u externích firem. Vidí
prezentaci Karlovarského kraje navenek jako velmi nezbytnou.
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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
Plnění:
Zakládající schůzka proběhla dne 19. 4. 2013. Další schůzka krajského akčního týmu se pak
uskutečnila dne 31. 5. 2013. Následující jednání KAT (Krajský akční tým) proběhlo dne
4. 10. 2013 a záznam byl přiložen jako pracovní materiál. Znovu pak jako příloha záznamu.
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.
Ing. Orálek konstatuje, že zmíněné firmy nejsou členy HSRS, není tedy možno do jejich
činnosti stran HSRS zasahovat. Pan Vrablec věc, jako člen HSRS, potvrzuje.
Vypouští se ze sledování.
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 na
chybách 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.
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 4).
Bude průběžně sledováno.
Pan Růžička konstatuje, že některé krajské komise i nadále nepřipouští pozorovatele RHSD.
Bc. Čermák – bohužel není možno toto komisím nařídit. Bude dále jednat o změně názorů,
případně snad i o změně jednacího řádu. O problému ví.
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3. Aktuální vývoj zaměstnanosti v Karlovarském kraji
Ing. Řezníček podal doplňující komentář k již dříve rozeslanému říjnovému výkazu
nezaměstnanosti ÚP v kraji. Úřad práce byl posílen 15 pracovníky s příslibem navýšení o
dalších 18. Vydané S karty jsou stahovány a likvidovány dle rozhodnutí vlády.
Pan Růžička navrhuje věc pro její závažnost sledovat a podporovat v krajské tripartitě.
Nezaměstnanost k 31. 10. 2013 v ČR činí 7,6 % a v KV kraji 8,9 % práceschopného
obyvatelstva. Dělení dle okresů kraje: SO 10,7 %, KV 8,8 %, CH 7,2 %.
4. Aktuální stav lázeňství a zdravotnictví kraje
Paní Šebestová podala komentář k nově připravované legislativě o lázeňství a také
zdravotnictví. Jako odbory podávají své připomínky. Vidí jen malé zlepšení, do budoucna
zásadní zlepšení však nevidí.
Ing. Ciglanský – podnikatelé v lázeňství spolupůsobí s odbory k nápravě stavu. Konstatuje
1,5 mld Kč ve schodku úhrad zdravotních pojišťoven oproti 2012. Největší dopad u nás je na
Františkovy Lázně, lázně Jáchymov a Dětské lázně Kynžvart s propadem tržeb cca 40%.
V nové sezóně očekává zlepšení stavu především u pobytů samoplátců.
Paní Šebestová uvedla, že paradoxně u Mariánských Lázní a Karlových Varů došlo k nárůstu
klientely, která se už tradičně skládá především ze zahraničních samoplátců. Vnitrozemské
lázně např. Třeboň, Teplice nad Bečvou jsou však fatálně utlumeny, nevytížené před
krachem. Registruje dále nárůst pracovních poměrů na dobu určitou (řetězení).
PaedDr. Novotný vyzval tripartitní strany k formulaci požadavků na nově vznikající
legislativu lázeňství a zdravotnictví s tím, že jako úkol přednese na plénu sdělení této
problematiky formou dopisu na ministra zdravotnictví s žádostí o uspokojivé řešení.
Pan Pánik podal informaci o dopisu HK na premiéra v této věci a věci vydávání víz. Dopisy
dá tripartitě k dispozici jako přílohu tohoto záznamu.
Bc.Čermák podá na plénu zprávu o současném a budoucím financování našeho zdravotnictví,
především však nemocnic kraje ve světle připravované legislativy.
5. Informace o stavu ROP severozápad a přípravě 2014+
Ing. Navrátil podal zevrubnou informaci ke stavu problematiky financování projektů
Regionálního operačního programu Severozápad. Došlo již k uvolnění 2,5 mld Kč. Do konce
roku očekává ještě 0,5 mld Kč. Dále probíhá certifikace původních projektů a přijímání
projektů nových. Zodpověděl v diskusi dotazy.
P. Pánik nastolil otázku přípravy a provedení obchvatu Chebu, vznesl dotaz k činnosti kraje.
Ing. Navrátil očekává ve spolupráci stanoviska měst Chebu a Waldsassenu ke zpracování
krajského výstupu. Připravuje se financování z ROP severozápad.
PaedDr. Novotný – kraj připravuje ve věci schůzku s německou stranou, kdy dojde mimo
jiné také k předání našich stanovisek k záměru.
Mgr. Kriegelsteinová rozdala přítomným pracovní materiál „Příprava příštího programového
období EU 2014 – 2020“ s datem 18. 11. 2013 (viz příloha). Tuto prezentaci okomentovala a
zodpověděla dotazy.
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Pan Růžička se vyjádřil k možnostem financování paktu zaměstnanosti.
Ing. Navrátil – není zatím jasná forma financování opatření paktu zaměstnanosti, na věci se
intenzivně pracuje. Příště budeme vědět více.
Mgr. Kriegelsteinová se mimo jiné také zmínila o novém programu „Záruka pro mladé“
v rámci podpory operačního programu „Zaměstnanost“.
Bc. Čermák doporučuje se k věci, pro její velkou zajímavost, vrátit příště s doplněním zatím
kusých informací.
6. Příprava 9. Pléna krajské tripartity
Pan Veselý přečetl a okomentoval navržený program jednání 9. Pléna Rady hospodářské a
sociální dohody KK, který byl přílohou pozvánky. Tento byl bez připomínek přijat takto:
1. Zahájení zasedání s uvítáním hostů a odsouhlasení programu
a) kontrola úkolů
2. Stav zaměstnanosti obyvatel kraje
3. Informace z jednání Předsednictev RHSD KK
4. Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti
5. Různé:
a) ROP Severozápad, příprava na 2014+ a informace o současném stavu
b) Aktuální stav zdravotnictví a lázeňství v kraji
c) Aktuální stav v dopravě – R6, krajské silnice, železnice
d) Aktuální stav v krajském školství – informace
e) Informace o výsledcích činnosti HSRS
7. Slovo hostů
8. Usnesení
7. Různé
a) Informace – Západní komunikační obchvat Sokolova
PaedDr. Novotný napsal dopis k podpoře financování III. etapy komunikačního obchvatu
Sokolova ministrům financí a průmyslu ČR. Ministr financí odpověděl, že věc je celá v gesci
ministra průmyslu. Až tato odpověď bude k dispozici, bude zaslána k dalšímu na HSRS.
Bc. Čermák – bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Dokončením III. etapy pak celý
obchvat získá smysl propojením komunikace od Chebu přes již dokončený severní obchvat
dále na Karlovy Vary.
b) Informace - Pakt zaměstnanosti
Problematika paktu zaměstnanosti proběhla v rámci rozpravy k bodu 5.
c) Informace o postupu výstavby průmyslových zón na Sokolovsku
Písemný materiál ve věci předal Ing. Orálek při svém předčasném odchodu a tento je přílohou
záznamu.
Bc. Čermák – příště se k materiálu vrátíme.
PaedDr. Novotný navrhuje, aby se Czechinvest výše uvedenou věcí zabýval.
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Ing. Volfová konstatuje, že nemá ze strany Sokolovska potřebné výstupy pro zveřejnění.
Nemá s kým věc průmyslových zón Sokolovska konzultovat, nemá partnera.
PaedDr. Novotný navrhuje, aby touto osobou „styčného důstojníka“ byl Ing. Orálek, který by
pak dále odkazoval (kontaktoval) informované odborníky, nejspíše z řad technických
pracovníků SUAS. Příště bude dořešeno.
d) Slovo hostů
Bez přihlášení.
Poznámka:
9. plenární schůze RHSD KK se uskuteční v pondělí dne 16. 12. 2013 od 14:00 hod. v místě
jako obvykle. Bude rozeslána pozvánka.
22. 11. 2013
Zapsal: Václav Veselý
mobil: 736 650 952
Ověřila: Zdeňka Králová
mobil: 736 650 203
Záznam z 18. 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
Představitel přidružené neziskové právnické osoby:
Ing. Luboš Orálek
Hosté:
1. Mgr. Kriegelsteinová, regionální rozvoj KÚ KK
2. Ing. Jana Michková, ředitelka KARP
3. Hana Šnajdrová, předsedkyně ANNA KK, o.s.
4. Ing. Barbora Volfová, ředitelka RK Czechinvestu
5. Ing. Kamil Řezníček, ředitel ÚP Karlovy Vary
6. Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana
7. Helena Šebestová, OS zdravotnictví a sociální péče
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