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Z á p i s 

 

z 2. jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 8. března 2017 od 15:30 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka č. 9-P1.905 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 

Přítomni:  Martin Hanousek, Miroslav Adámek, Eva Bartošová, Jaroslava Blažková,  

Jan Janeček, Lukáš Janeček, Jan Jiřička, Martin Knob, Jiří Škop, Andrea Turková 

 

Omluveni:  Kateřina Jelínková, Jiří Kálal, Rudolf Polák, Lucie Potůčková, Miroslav Vlasák  

 

Tajemník: Martin Struna  

 

Hosté:  JUDr. Radmila Šulcová, Mgr. Martin Horák, Mgr. Jana Hanušová, Bc. Daniel 

Všetečka, MSc., Ing. Radka Dušková 

 

Program:  
1. Schválení programu jednání a volba ověřovatele zápisu 

2. Představení činností a projektů Úřadu práce ČR, základní data a regionální specifiky 

zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji  

(Mgr. Martin Horák – ředitel krajské pobočky ÚP v Hradci Králové) 

3. Prezentace projektů Zaměstnaný absolvent a SMART akcelerátor  

(Bc. Daniel Všetečka, MSc., Mgr. Jana Hanušová – CIRI) 

4. Plán práce  

5. Informace předsedy výboru z pracovní skupiny Ministerstva vnitra ČR k zaměstnávání cizinců 

v průmyslových zónách – zaměření na Kvasiny 

6. Různé 

 

 

K bodu 1 

Schválení programu jednání a volba ověřovatele zápisu 

 

Jednání v 15:30 hod. zahájil a řídil předseda Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní 

příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Hanousek. Předseda výboru 

přivítal přítomné a konstatoval, že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno bylo 10 členů výboru. 

 

Předseda výboru navrhl Andreu Turkovou jako ověřovatelku zápisu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:     9 

Proti:     0 

Zdržel se:   1 

 

USNESENÍ VHSPP/2/9/2017 

Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Andreu Turkovou jako ověřovatelku zápisu  
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Předseda výboru seznámil členy výboru s programem jednání a vyzval je k jeho případnému 

doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění programu. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   10 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VHSPP/2/10/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání  

 

 

 

K bodu 2 

Představení činností a projektů Úřadu práce ČR, základní data a regionální specifiky 

zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 
 

Předseda výboru předal slovo Mgr. Martinu Horákovi, řediteli krajské pobočky Úřadu práce  

v Hradci Králové, který přítomné ve své prezentaci seznámil s činností a projekty ÚP a základními 

daty, týkajícími se zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji. 

 

Následně proběhla diskuze – diskutující Mgr. Martin Horák, Martin Hanousek, Eva Bartošová, 

Lukáš Janeček a Martin Knob. 

 

Předseda výboru následně navrhl, aby výbor vzal informaci o činnostech a projektech Úřadu práce 

ČR a o základních datech a regionálních specifikách zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji  

na vědomí.  

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   10 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VHSPP /2/11/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci o činnostech a projektech Úřadu práce ČR a o základních datech a regionálních 

specifikách zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 
 

 

 

K bodu 3 

Prezentace projektů Zaměstnaný absolvent a SMART akcelerátor  

 

Předseda výboru předal slovo Mgr. Hanušové z Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI), která 

zahájila prezentací projektu Zaměstnaný absolvent. V průběhu prezentace byly přítomným rozdány 

informační letáky k projektu. 
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K prezentaci proběhla diskuze – diskutující Martin Hanousek, Eva Bartošová, Martin Knob. 

 

Lukáš Janeček požádal, aby CIRI poskytlo výboru vzory životopisů a motivačních dopisů. 

 

Mgr. Horák následně doplnil informaci k projektu KOMPAS. 

 

Následně se slova ujal Bc. Daniel Všetečka, MSc. z CIRI, který představil projekt Smart akcelerátor 

Královéhradeckého kraje. Po své prezentaci nabídl výboru možnost zapojení do projektu 

prostřednictvím delegování členů výboru do pracovních skupin projektu. 

Předseda výboru následně navrhl, aby výbor vzal informaci o projektech Zaměstnaný absolvent  

a SMART akcelerátor na vědomí. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:   10 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VHSPP /2/12/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci CIRI o projektech Zaměstnaný absolvent a SMART akcelerátor 

 

K bodu 4 

Plán práce 

V průběhu projednávání tohoto bodu jednání výboru opustil Lukáš Janeček (v 17:34). 

 

Předseda výboru vyzval všechny přítomné, aby se sešli v kruhu nad plachtou papíru. Následně 

proběhl přibližně hodinový brainstorming ohledně problematiky zaměstnanosti ve zdravotnictví 

v Královéhradeckém kraji. V průběhu diskuze, do níž se zapojili všichni přítomní členové výboru, 

bylo nastoleno několik témat, kterými by se měl výbor ve své činnosti zabývat: 

 

1) vztah ZŠ  → SŠ/VOŠ → Univerzita → krajská nemocnice 

 Jaký je zájem o studium zdravotnických oborů? 

 Je potřeba posílit počet míst na SŠ/VOŠ/UNI, aby byl dostatek sester/lékařů? 

 Je vhodný vznik sociálně zdravotní fakulty UHK pro potřeby VŠ vzdělání sester? 

 Kam nám chodí absolventi po škole? Kolik jich nastoupí do krajských 

nemocnic/zařízení? 

 Stipendia lékaři – Má smysl uvažovat o obdobě pro sestry? Jak jsou na tom jiné kraje? 

2) Sestra/lékař v krajské nemocnici 

 Odchody do ciziny – Lze motivovat k návratu? (např. Obdoba projektu „Návrat“). Jaký 

je potenciál/překážky pro příchod lékařů z ciziny (EU – Polsko.aj.; mimo EU – 

Ukrajina)? 

 Odchody za vyšším výdělkem, lepšími pracovními podmínkami. - Opatření k zlepšení 

pracovních a bytových podmínek aj.? 

 Mateřská dovolená – jak motivovat k návratu po mateřské dovolené? (nižší úvazky, 

příspěvek na péči o děti…) 
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 Konkurence o personál sociální služby vs. zdravotnictví – mzdy x platy; potřeba sester 

v sociálních službách? 

Následně se členové výboru dohodli, že předseda výboru k výše popsané problematice osloví  

• ředitele Zdravotnického holdingu KHK 

• ředitele/ku SŠ/VOŠ zdravotní Hradec Králové a Trutnov 

• Univerzitu – k problematice Fakulty sociálně zdravotní 

• odborové organizace a zástupce krajských nemocnic 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:     9 

Proti:     0 

Zdržel se:    0 

 

USNESENÍ VHSPP /2/13/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. ukládá 

 Mgr. Martinu Hanouskovi, předsedovi Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní 

příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  

oslovit: 

- předsedu představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a.s. 

- ředitele zdravotnických škol v Hradci Králové a Trutnově 

- zástupce Univerzity Hradec Králové 

- odborové organizace a zástupce nemocnic v Královéhradeckém kraji 

a pozvat je na některá z dalších jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní 

příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

 

 

K bodu 5 

Informace předsedy výboru z pracovní skupiny Ministerstva vnitra ČR k zaměstnávání 

cizinců v průmyslových zónách – zaměření na Kvasiny 

 

Předseda výboru podal přítomným stručnou zprávu o obsahu jednání  pracovní skupiny Ministerstva 

vnitra ČR k zaměstnávání cizinců v průmyslových zónách se zaměřením na zónu Kvasiny. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

 

Hlasování: Pro:     9 

Proti:     0 

Zdržel se:   0 

 

USNESENÍ VHSPP /2/14/2017 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci předsedy výboru z pracovní skupiny Ministerstva vnitra ČR k zaměstnávání cizinců 

v průmyslových zónách 

 

 

 



 Strana 5 (celkem 5)  

K bodu 6 

Různé 

 

Předseda výboru vyzval členy k dalším podnětům k diskuzi. Další podněty ze strany členů výboru 

nevzešly. 

 

Všechny body programu byly vyčerpány.  

 

Druhé jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno dne 8. 3. 2017 

v 18:20 hodin. 

 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………….. 

           Mgr. Martin Hanousek         Andrea Turková 

     předseda výboru        ověřovatelka zápisu 
 

 
 

 

 
 

Zpracoval: Mgr. Martin Struna 

V Hradci Králové dne 20. 3. 2017 
 

 
 

 


