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

ZÁZNAM
z 10. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje,
konané dne 16. června 2014 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 218 budovy A
Krajského úřadu Karlovarského kraje
Přítomni:
PaedDr. Josef Novotný, Bc. Miloslav Čermák, Ing. Petr Navrátil, Ing. Eva Valjentová,
JUDr. Václav Sloup, Ing. Luboš Orálek, Ing. Jan Novotný, Pavel Růžička, Helena Šebestová,
Josef Mráz, Radovan Třešnák, Václav Veselý, Zdeňka Králová
Omluveni:
Mgr. Michaela Marksová, Ing. Marie Bílková, doc. Ing. Jiří Cienciala, JUDr. Martin Havel,
Ing. Václav Jakubík, Ing. Rudolf Borýsek, Jakub Pánik, Mgr. Jan Mraček,
Ing. Josef Ciglanský, Ing. Jaroslav Brom, Ing. Jiří Veslý, Markéta Wernerová,
Ing. František Štěpánek, Ing. Josef Ciglanský, Bc. Věra Dimová, Alena Kodýdková,
Mgr. František Balák, Mgr. Stanislav Kříž, Ing. Miroslav Makovička, Ing. Roman Procházka,
Mgr. Jaroslav Borka, Ing. Jan Horník, Mgr. Miroslav Nenutil, Václav Pavelek,
Ing. Jindřich Jindřich
Hosté:
Gabriela Nekolová DiS., Ing. Jan Marek, Ing. Jiří Červinka , Ing. Zdeněk Berka,
PhDr. Zdeněk Soukup, Ing. Jana Michková, Ing. Kamil Řezníček, Ing. Jana Pavlasová DiS.,
Hana Šnajdrová, Ivan Vrzal, Vlastimil Hromíř, Albert Kupčík, Zdeněk Fojtík,
Tomáš Gazárek
Prezenční listina je uložena v kanceláři sekretariátu Rady hospodářské a sociální dohody
Karlovarského kraje (dále jen RHSD KK).
Upravený program:
1. Zahájení zasedání s uvítáním hostů a odsouhlasením programu
2. Vystoupení Gabriely Nekolové DiS. zástupkyně zmocněnce vlády pro řešení problémů
spojených s revitalizací Moravskoslezského a Ústeckého kraje
3. Vystoupení Ing. Jana Marka náměstka pro zaměstnanost ministryně práce
a sociálních věcí ČR
4. Stav zaměstnanosti v Karlovarském kraji
5. Informace z jednání Předsednictev Rady hospodářské a sociální dohody KV kraje
6. ROP Severozápad
7. Aktuální stav v dopravě – R6, krajské silnice, železnice
8. Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti
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9. Aktuální stav zdravotnictví a lázeňství v kraji
10. Aktuální stav v krajském školství
11. Informace o stavu přípravy průmyslových zón Sokolovska
12. Navýšení odvodů z těžby nerostných surovin
13. Různé
14. Slovo hostů
15. Usnesení
1. Zahájení plenární schůze s uvítáním hostů a odsouhlasení programu
1.1 Přivítání a úvodní slovo
Účastníky plenárního zasedání a hosty přivítal a úvodní slovo přednesl hejtman, poslanec a
předseda krajské tripartity PaedDr. Josef Novotný. Okomentoval úmysl vlády navýšit
odvody z těžby nerostných surovin jako nesystémový a pro kraje s těžbou hnědého uhlí za
silně poškozující, kdy jen v případě SUAS by toto znamenalo zvýšení ročních nákladů
v intervalu 200 až 300 mil. Kč se všemi dopady do ekonomiky kraje a s dalším nárůstem
nezaměstnanosti především na Sokolovsku, což je pro nás pochopitelně nepřijatelné. Proto
navrhuje vložit bod 12. „Navýšení odvodů z těžby nerostných surovin“ do programu.
Dále pak už jednání z jeho pověření vedl Bc. Miloslav Čermák náměstek hejtmana
Karlovarského kraje.
1.2 Schválení programu
PaedDr. Josef Novotný požádal o odsouhlasení změny programu ještě v rámci předchozího
bodu – přijato.
Viz usnesení, bod 1.
1.3 Stanovení ověřovatelů záznamu
Plenární schůze RHSD KK navrhla a schválila tyto ověřovatele záznamu:
Ing. Jan Novotný
- reprezentující zaměstnavatelské a podnikatelské svazy
Pavel Růžička
- reprezentující odborové svazy
Bc. Miloslav Čermák - veřejná správa kraje
Viz usnesení bod 2.
1.4 Kontrola plnění úkolů
Kontrolu uložených úkolů z minulého plenárního jednání provedl tajemník pan Veselý.
Z 9. pléna ze dne 27. 1. 2014 konkrétní úkoly uloženy nebyly.
2. Vystoupení Gabriely Nekolové DiS., zástupkyně zmocněnce vlády pro řešení
problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského a Ústeckého kraje
Omluvila pana vládního zmocněnce. Vyjádřila se mimo jiné k písemné žádosti hejtmana o
rozšíření působnosti vládního zmocněnce také na Karlovarský kraj. Věc je připravována
k doplnění do vládního usnesení.
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PaedDr. Josef Novotný - hned po minulé tripartitě odešel dopis na vládu ČR
s požadavkem rozšíření působnosti vládního zmocněnce také na Karlovarský kraj,
případně Sokolovsko. Neví jak to dopadne, ve hře je také usnadnění vydávání víz.
Ing. Orálek - je ve styku s Ing. Veverkovou (HSRM), kdy tato má k dispozici materiály
co šly ve věci do vlády, toto prověří a sdělí výsledek.
Paní Nekolová - V materiálu do vlády jsou po zásahu MPO uvedeny kraje. Vyjádřila se
k podpoře průmyslových zón, zkapacitnění přenosových zón VN, paktu zaměstnanosti a
potřebě jeho institualizace, k činnosti pracovní skupiny PO „Iniciativa pro mladé“ a
zaměstnanosti. Zmocněnec byl jmenován členem Vládní rady pro energetiku a
surovinovou politiku. Sbírá připomínky k problematice navýšení odvodů z těžby
nerostných surovin, tato je rovněž na programu ústecké tripartity. Vidí nebezpečí ztráty
evropské konkurenceschopnosti na trhu těžby surovin, zpracování nerostů a energetiky
vůbec. Zodpověděla dotazy.
3. Vystoupení Ing. Jana Marka náměstka pro zaměstnanost ministryně práce
a sociálních věcí ČR
Detailně okomentoval problematiku zaměstnanosti v ČR uvedenou v přiložené prezentaci
z pohledu evropského, pohledu regionů a jejího vývoje. Vidí pozitivní trend. Ekonomika
musí růst nad 3% HDP ročně. Jinak trvalé zlepšení nebude. Uvedl příklady z praxe a
představu řešení nezaměstnanosti. Vyjádřil se k systémům IT úřadu práce, vyplácení
sociálních dávek, spolupráci zaměstnavatelů s úřady práce, k povýšení jejich sociální
zodpovědnosti apod. Rekvalifikace jsou důležité. Nutná je změna ÚP z „potížisty“ na
partnera podnikatelů. Prezentace je přílohou.
Ing. Novotný se vyjádřil k požadavku participace zaměstnavatelů, kdy prezentoval
potřebu vytvářet podmínky ke tvorbě pracovních míst.
Ing. Marek – ano, bez zaměstnavatelů to samozřejmě v sociální sféře nejde. Aktivní
politika zaměstnanosti neslouží k podpoře podnikání, je cílena na potřebné skupiny
obyvatelstva. Pro podporu podnikání jsou tady docela jiné nástroje.
Ing. Navrátil – dotaz k nezaměstnanosti mladých. Existuje sociologický průzkum
motivace? Má MPSV cílovou hodnotu % nezaměstnanosti?
Ing. Marek – je spuštěn projekt PREKVAP na průzkum nezaměstnanosti v primární,
sekundární a terciální sféře. Obecně je možno říci, že se průběžně trendově zvyšují
požadavky na vzdělání. Pracovní místa budou spíše v terciéru.
PaedDr. Novotný apeloval na řádnou analýzu potřeb v oblasti vzdělávání. Konstatuje, že
se údaje ÚP, zaměstnavatelů a evidence kraje neshodují.
Ing. Řezníček nevidí příliš velké rozdíly. Karlovarský kraj má vyšší úroveň snižování
nezaměstnanosti oproti ČR. Konstatuje, že ÚP má dostatečné prostředky k provádění
aktivní politiky zaměstnanosti. Oživení trhu práce v sousedním Německu znamená oživení
také u nás. Dokladem je nízká nezaměstnanost např. v Chebu a Aši.
Ing. Novotný struktura školství není až takový problém, větší problém je kvalita, úroveň
znalostí absolventů. Vyučence si podniky pak už samy dále patřičně nasměrují. Duální
systém vzdělávání považuje v zásadě za nerealizovatelný.
PaedDr. Novotný k průmyslovým zónám uvádí, že město Sokolov nemá připravené
pozemky k nabídnutí. Potencionální investoři odcházejí jinam. V zóně Nového Sedla (cca
9 ha) jsou už zájemci, zóna Silvestr je běh ještě na 2 až 3 roky.
Pan Mráz se vyjádřil k problematice nízkých mezd ve službách u nás. Proč SUAS
nevychází v přípravě průmyslových zón dostatečně vstříc?
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Pan Fojtík se dále vyjádřil k perspektivě navrácení ÚP do původního organizačního stavu.
Kde se podniká, mají se také platit daně, ne např. v Praze. Co nabídneme obyvatelstvu po
útlumu těžby hnědého uhlí? Co uděláme k zaměstnávání vlastních lidí?
Ing. Marek – průmysl bude i nadále hnacím motorem ekonomiky. Cílem ÚP je zlepšení
informačních systémů a spolupráce se zaměstnavateli se musí na partnerské bázi i nadále
prohlubovat.
Pan Fojtík se ptá, jak dále s agenturami práce?
Ing. Marek – bylo evidováno cca 2500 agentur práce, velké agentury říká ano, příkladem
Rakousko a Německo. Chystají se změny např. kauční systém. Na druhou stranu
konstatuje, kde není poptávka, není nabídka.
Ing. Berka – na jednání HSRS se mu dostalo informace, že se již na SUAS jednalo o
umístění investorů, nicméně výsledek není znám. Vyjádřil se odmítavě ke zvýšení
poplatku za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu.
Bc. Čermák – k odpovědi přizveme na příští jednání zástupce SUAS právní nástupce.
Pan Vrzal – k agenturám versus ÚP konstatuje, že úroveň, kvalita vybraných uchazečů o
zaměstnání není stejná a poroto se zaměstnavatelé obracejí spíše na agentury. Změnit
rozpočtové určení daní do regionů. Chce podporu regionálních podnikatelů. Zakázky
nedostávají především místní firmy, což vidí jako chybu..
PaedDr. Novotný jednal s panem Babišem o západním obchvatu Sokolova III. etapa. Ten
neví, zda to již pustil – zjistí a dá zprávu. Dohodl se se SUAS, že tato vyčistí za 70 mil Kč
lagunu v Chodově (skládka dehtových kalů). Investiční a průmyslová zóna N. Sedlo byla
k dispozici již dříve, před zvýšením odvodů ze záboru zemědělské půdy. Město Cheb se
stará a průběžně uvolňuje prostředky pro rozšíření své průmyslové zóny a je to vidět na
nízké nezaměstnanosti. Není možné čekat na investora, poté dohodnout podmínky a nechat
ho dále dva, tři roky čekat na výsledek. To on odejde a půjde jinam. Tak to nefunguje.
Ing. Řezníček úřady práce nemají roli agentur. V Karlovarském kraji nehrají agentury
žádnou roli.
Ing. Marek není co dodat. Zákon o zaměstnanosti říká, že zaměstnavatelé si zajišťují
pracovní síly sami, prostřednictvím agentur nebo úřadů práce. Přičemž je pro, aby se
činnost ÚP přibližovala agenturám.
4. Stav zaměstnanosti obyvatel v kraji
Ředitel Úřadu práce v Karlových Varech pan Ing. Kamil Řezníček podal k věci
informaci, když konstatoval, že aktuální krajská nezaměstnanost činí k 31. 5. 2014 8,2%
práceschopného obyvatelstva, okresy KV 8,2%, CH 6,5 %, SO 10,0 % a ČR 7,5 %. Dále
pak podal komentář k písemnému pracovnímu materiálu Úřadu práce (Měsíční statistická
zpráva za květen 2014) a dalším rozeslaným v předstihu v rámci tripartitního servisu a
zodpověděl dotazy.
5. Informace z jednání Předsednictev RHSD KK
Zevrubnou shrnující informaci podal pan Bc. Miloslav Čermák. Detailně je možno se
s obsahem a závěry proběhlých jednání (19. a 20. Předsednictvo HSRS KK) seznámit na
internetových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje v odkazu Rada hospodářské a
sociální dohody.
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6. ROP Severozápad
Informaci k aktuálnímu stavu ROP Severozápad podal Ing. Navrátil, kdy mimo jiné uvedl,
že bude do konce roku 2015 k dispozici 1,6 mld. Kč, zaměření výzev bude podobné. Uvedl
nové podmínky při podávání projektů. Blíže na internetových stránkách ROP Severozápad.
Ing. Novotný jak dál s krajskými komunikacemi?
Ing. Navrátil uspěli jsme nad očekávání, není však dostatečná příprava, bude ještě nutně
provedena selekce projektů.
7. Aktuální stav v dopravě
Ing. Navrátil k R6 sdělil, že podle informací z min. dopravy nejsou ještě zcela vypořádány
pozemky ve zbylých úsecích. V této věci je na pátek 20. 6. 2014 domluveno jednání pana
hejtmana s ředitelem ŘSD. V úseku železnice Cheb – Karlovy Vary – Chomutov probíhá
rekonstrukce. Ke konci roku začne výstavba železnice Aš – Selb. Ležnice – Horní Slavkov
nevypadá se zahájením dobře. Legios je v insolvenci, vozí po silnici a není předpoklad
s finančním přispěním.
Pan Fojtík - Legios začal vozit po kolejích, je optimista, stále věří v zahájení rekonstrukce
trati.
Ing. Navrátil – věc musí mít ekonomickou udržitelnost, pak bude možná i podpora.
PaedDr. Novotný urgoval převod nádraží Sokolov a Karlovy Vary ještě do konce roku. Ke
snížení rozpočtu ŘSD. Nejsou ještě vykoupeny pozemky na R6.
Pan Fojtík – má začít přestavba karlovarského nádraží, zahájení srpen – září 2014.
Ing. Novotný - R6 je třeba i nadále prosadit, její dokončení je vlastně podmínka k podnikání.
8. Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti
Informaci o činnosti Krajského akčního týmu podala paní tajemnice Ing. Michková, kdy
sdělila, že 15. 5. 2014 proběhl u nás seminář k Paktu zaměstnanosti. Kolegové z
Moravskoslezského kraje podali k věci zevrubné informace. Byl podán návrh k jeho
formalizaci u nás. Pan Ing. Navrátil pak tento návrh předloží do rady kraje k odsouhlasení.
Paní Nekolová - napřed musí proběhnout formalizace, až potom je možno hledat
financování.

9. Aktuální stav zdravotnictví a lázeňství v kraji
Informaci o stavu lázeňství z pohledu odborářů podala paní Šebestová, kdy konstatovala
finanční skluz ve zdravotnictví na cca 30 mld. Kč, chybí pracovní síly, současné jsou
přetěžovány a nedodržuje se zákoník práce. Je proto nezbytné vhodně změnit personální
vyhlášku. Totéž platí v lázeňství. Vyjádřila nesouhlas s další případnou privatizací a žádala
navýšení mezd, které se dnes nacházejí hluboko pod republikovým průměrem.
Pan Fojtík konstatuje odchod zdravotních sester do zahraničí. Dochází ke hrubému
porušování zákoníku práce. Sestry nemají zastání, mají strach ze ztráty pracovního místa v
případě ohrazení se.
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Ing. Marek – budou zvýrazněny kontroly. Na druhou stranu musí od odborářů přicházet
konkrétní podněty, poškození pracovníci musí být ochotni svědčit.
Ing. Navrátil – podal informace ke klastru lázeňství.
Pan Kupčík – problém s nahlížením do spisů při kontrolách Inspektorátu bezpečnosti práce.
Bc. Čermák – dopad událostí na Ukrajině také na naše lázeňství a zdravotnictví.
Paní Šebestová – uvedla dopady vládních opatření na pracovní místa v lázeňství.
10. Aktuální stav v krajském školství
Informaci podal JUDr. Sloup. 2. 6. 2014 podepsal hejtman PaedDr. Novotný v Sokolově dvě
dohody se Západočeskou univerzitou v Plzni. První „O partnerství mezi KV krajem a
Západočeskou univerzitou v Plzni“ a druhou „O spolupráci při zřizování odloučeného
pracoviště Západočeské univerzity v Sokolově“. Očekává uzavření další smlouvy „O
vzdělávání pedagogů“. Akce Machr roku proběhne v září na náměstí v Sokolově. Koncem
roku pak proběhnou prezentace škol, zde vidí příležitost pro zaměstnavatele. Komentoval
další úspěchy na poli krajského školství.
11. Informace o stavu přípravy průmyslových zón Sokolovska
Ing. Orálek, předseda Hospodářské a sociální rady Sokolovska podal stručnou informaci o
stavu přípravy průmyslových zón Sokolovska. Práce na zónách probíhají. O výsledcích
jednání SUAS s potenciálními investory není informován.
12. Navýšení odvodů z těžby nerostných surovin
PaedDr. Novotný – na radě kraje jsme se dohodli o pozvání ministra zahraničí Zaorálka
k projednání otázky vstupních víz, která nás poměrně trápí. Bylo zvednuto směrné číslo
k přijímání studentů Západočeské univerzity o 190. O problematice navýšení odvodů z těžby
nerostných surovin se již zčásti zmínil v úvodním bodu jednání. Dále pak se obrátí dopisem
hejtmana Karlovarského kraje 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. Zmínil také neblahé dopady na obce,
potažmo kraj a cena tepla by se také zvýšila. Viz usnesení bod 4.
Pan Růžička konstatoval, že se tímto potencionálním krokem sníží energetická bezpečnost
státu, zaměstnanost s dalšími dopady na občany, obce, výstavbu. Budou postiženi těžaři všeho
druhu (u nás hnědé uhlí, kaolín, nadložní jíly, živce, písky a štěrky, všechny kamenolomy),
vidí rozpor s Horním zákonem. V příloze je uvedeno písemné stanovisko odborů.
13. Různé
Pan Vlastimil Hromíř oblastní ředitel pro NSP a NSK expert projektu Sektorové dohody
oznámil, že své vyjádření k tématům dnešního jednání předá písemnou formou. Viz příloha.
14. Slovo hostů
Nebyla přihláška.
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13. Usnesení
Shrnutí přijatých usnesení 10. Pléna RHSD KK provedl tajemník pan Václav Veselý.
Schváleno - jednomyslně.
Usnesení je v samostatné příloze.
Informativně:
Na krajském internetovém portálu Karlovarského kraje je pod odkazem KV kraj zavedena kolonka
„Rada hospodářské a sociální dohody“, kde jsou uvedeny veškeré oficiální a aktuální informace o
krajské tripartitě a jejích jednáních. Předpokládaný termín Předsednictva tripartity je 20. 10. 2014
v místě a čase jako obvykle. Bude ještě všem rozeslána pozvánka.
Předseda:
PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman Karlovarského kraje,
předseda RHSD KK
Ověřovatelé:
Bc. Miloslav Čermák v. r.
Ing. Jan Novotný v. r.
Pavel Růžička v. r.
Zapisovatel:
Václav Veselý v. r.
tajemník tripartity

Přílohy
Usnesení 10. pléna RHSD KK
Vyjádření pana Vlastimila Hromíře, oblastního ředitele pro NSP a NSK, experta projektu
Sektorové dohody ,kraj Karlovarský ze dne 18. 6. 2014
Měsíční výkaz nezaměstnanosti za 05/2014, Úřad práce ČR, Krajská pobočka Karlovy Vary
Dopis Odborového svazu energetiky a hornictví ze dne 3. 6. 2014
Dopis Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu ze dne 11. 6. 2014
Prezentace – Aktuální úkoly na trhu práce – Ing. Marek, náměstek pro zaměstnanost MPSV
Stav přípravy a realizace staveb R6
Sekretariát RHSD KK:
telefon 353 502 115, kancelář číslo 127 budovy B Krajského úřadu v Karlových Varech
Zdeňka Králová, mobil: 736 650 203, Václav Veselý, mobil: 736 650 952
V Karlových Varech dne 20. 6. 2014
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Záznam z 10. Plenární schůze RHSD KK obdrží elektronickou cestou:
Rozdělovník
Představitelé veřejné správy kraje
PaedDr. Josef Novotný
Bc. Miloslav Čermák
JUDr. Martin Havel
Ing. Petr Navrátil
JUDr. Václav Sloup
Ing. Václav Jakubík
Ing. Eva Valjentová
Představitelé reprezentativních odborových svazů
Bc. Věra Dimová
Pavel Růžička
Radovan Třešňák
Helena Šebestová
Alena Kodýdková
Josef Mráz
Mgr. František Balák
Představitelé reprezentativních zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
Ing. Rudolf Borýsek
Jakub Pánik
Ing. Jan Novotný
Mgr. Jan Mraček
Ing. Josef Ciglanský
Ing. Jaroslav Brom
Ing. Jiří Veselý
Představitelé za Hospodářskou a sociální radu Sokolovska
Ing. Luboš Orálek
Ing. František Štěpánek
Hosté
Mgr. Michaela Marksová Tominová
Ing. Jan Marek
doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.
Gabriela Nekolová DiS.
Ing. Jiří Červinka
Ing. Jana Michková
Hana Šnajdrová
Ing. Jana Pavlasová DiS.
Ing. Kamil Řezníček
Mgr. Stanislav Kříž
Ing. Miroslav Makovička
Ing. Roman Procházka
Markéta Wernerová
PhDr. Zdeněk Soukup
Mgr. Jaroslav Borka
Ing. Jan Horník
Ing. Zdeněk Berka
Mgr. Miroslav Nenutil
Václav Pavelek
Ivan Vrzal
Vlastimil Hromíř
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