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Z á p i s 
z 8. jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 28. března 2018 od 15:30 hodin v zasedací místnosti TECHNOLOGICKÉHO CENTRA 
Hradec Králové, o. p. s. , Piletická 486/19 – letiště, 503 41  Hradec Králové 

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

Jan Janeček, Jiří Kálal, Martin Knob, Petr Lanta, Lucie Potůčková, Jiří Říha, Jiří Škop, 
Andrea Turková, Miroslav Vlasák 

 
Omluveni:  Kateřina Jelínková, Jan Jiřička, Martin Knob, Andrea Turková, Miroslav Vlasák 
 
Tajemník: Jindřiška Smejkalová  
 
Hosté:  Mgr. Martina Berdychová (omluvena), PaedDr. Markéta Stuchlíková (omluvena),  

Mgr. Martin Horák 
 
 
Program:  
 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání a volba ověřovatele zápisu  

2. Termíny jednání výboru pro rok 2018  

3. Plán činnosti výboru pro rok 2018  

4. Představení aktivit TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové, o. p. s. a možnosti podpory 

začínajících podnikatelů v Královéhradeckém kraji 

5. Různé, diskuze, závěr 
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K bodu 1 
Zahájení, schválení závazného programu jednání a volba ověřovatele zápisu  
 
Osmé jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje (dále jen „výbor“) v 16:00 hodin zahájil a řídil předseda výboru 
Mgr. Martin Hanousek. Předseda výboru přivítal přítomné a konstatoval, že výbor je způsobilý se 
usnášet; přítomno bylo 8 členů výboru. 
 
V úvodu představil novou tajemnici – Jindřišku Smejkalovou.  
Kontaktní spojení:  

Telefon:  XXXXXXXXXX 
E-mail:  XXXXXXXXXX 

 
 
 
Předseda výboru navrhl pana Jiřího Škopa jako ověřovatele zápisu. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:       8 

Proti:       0 
Zdržel se:     0 

 
USNESENÍ VHSPP/8/42/2018 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Jiřího Škopa jako ověřovatele zápisu  

 
 
Předseda výboru seznámil členy výboru s programem jednání a vyzval je k jeho případnému 
doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění programu. Všechny body v rámci programu byly 
zachovány, na návrh předsedy výboru došlo pouze k přeřazení jednotlivých bodů, a to následovně: 
 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání a volba ověřovatele zápisu  

2. Termíny jednání výboru pro rok 2018  

3. Plán činnosti výboru pro rok 2018  

4. Představení aktivit TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové, o. p. s. a možnosti 

podpory začínajících podnikatelů v Královéhradeckém kraji 

5. Různé, diskuze, závěr 

Podstata změny programu tkvěla v přehození původního bodu č. 2 „Představení aktivit 

TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové, o. p. s. a možnosti podpory začínajících podnikatelů 

v Královéhradeckém kraji“ s bodem č. 4 „Termíny jednání výboru pro rok 2018“. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:      8 

Proti:      0 
Zdržel se:    0 
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USNESENÍ VHSPP/8/43/2018 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje 

I. schvaluje 

 program jednání následovně: 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání a volba ověřovatele zápisu  

2. Termíny jednání výboru pro rok 2018  

3. Plán činnosti výboru pro rok 2018  

4. Představení aktivit TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové, o. p. s. a možnosti 
podpory začínajících podnikatelů v Královéhradeckém kraji 

5. Různé, diskuze, závěr 

 
 
 
K bodu 2 
Termíny jednání výboru pro rok 2018 
 
Členové výboru v elektronické podobě obdrželi návrhy termínů a časů zahájení jednotlivých 
zasedání výboru; tyto byly sestaveny na základě předchozího, sedmého, jednání výboru dne 
7. 2. 2018. Předseda výboru tedy zopakoval členům předmětné návrhy (data a časy zahájení 
od 15:00 hodin či 15:30 hodin) a vyzval je k vyjádření.   

VÝBOR pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

TERMÍNY pro rok 2018 DEN v týdnu a ČAS zahájení 

09. 05. 2018 středa od 15:00 hodin, případně 15:30 hodin 

13. 06. 2018 středa od 15:00 hodin, případně 15:30 hodin 

12. 09. 2018 středa od 15:00 hodin, případně 15:30 hodin 

10. 10. 2018 středa od 15:00 hodin, případně 15:30 hodin 

28. 11. 2018 středa od 15:00 hodin, případně 15:30 hodin 

 
Přítomní členové upřednostnili čas zahájení v 15:00 hodin s tím, že případná výjezdní zasedání 
budou řešena individuálně. 
 
Po ujednocení názorů dal předseda výboru hlasovat o navrhovaných termínech a zahajovacím čase 
jednání od 15:00 hodin. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:       8 

Proti:       0 
Zdržel se:     0 
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USNESENÍ VHSPP/8/44/2018 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 návrhy termínů a zahajovacích časů zasedání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní 
příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2018 

II. schvaluje 

 návrhy termínů a zahajovacích časů zasedání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní 
příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2018:  

09. 05. 2018 středa od 15:00 hodin 
13. 06. 2018 středa od 15:00 hodin 
12. 09. 2018 středa od 15:00 hodin 
10. 10. 2018 středa od 15:00 hodin 
28. 11. 2018 středa od 15:00 hodin 

 

 
 
 
K bodu 3 
Plán činnosti výboru pro rok 2018 
 
Předseda výboru představil členům návrhy témat, kterými by se výbor v budoucnu mohl zabývat. 
Jednalo se především o následující:   

 přijímání zahraničních pracovníků  

 průmyslová zóna Solnice – Kvasiny  

 zdravotnictví – nábor pracovníků v nemocnicích 

 vyhodnocení stipendií sestry 

 optimalizace školství – oborová struktura  

 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+. 

 

Předseda výboru podal komentář k jednotlivým tématům: 

 Navrhl řešení problematiky přijímání vysoce kvalifikovaných zahraničních 

pracovníků/odborníků včetně adaptace a integrace jejich rodin v rámci Královéhradeckého 

kraje. Projekt obdobného charakteru již probíhá např. v Plzeňském kraji.  

 

 Dále zmínil realizaci výjezdního zasedání výboru spojeného s exkurzí do průmyslové zóny 

Solnice – Kvasiny. I toto téma se jeví s ohledem na rychlý vzestup a rozmach průmyslové 

zóny jako aktuální ve spojení s nedostatkem pracovních sil a reálnými možnostmi řešení 

náboru pracovních sil.  

 

 Následně předseda výboru doporučil zabývat se intenzivně oblastí zdravotnictví, které se 

potýká s kritickým nedostatkem pracovních sil. V souvislosti se zdravotnickou tématikou 

informoval o záměru poskytovat náborový příspěvek zdravotním sestrám nastupujícím 

do  krajských nemocničních zařízení či dalších možnostech realizace podpůrných aktivit, 
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které by přivedly kvalifikované pracovní síly (tuzemské i zahraniční) do našeho 

zdravotnictví, zamezily tzv. „přetahovaní pracovních sil“ mezi jednotlivými regiony či 

dokonce kraji a zajistily tak kvalitní zdravotní péči na celém území Královéhradeckého kraje. 

 

 V souvislosti s navrhovanou optimalizací sítě krajských škol a oborů předseda výboru 

zdůraznil, že je nevyhnutelné zabývat se také nabídkou vzdělávání poskytovaného v našem 

kraji. Tato problematika je nedílně spjata s trhem práce, problematikou spolupráce škol 

a zaměstnavatelů, případně dalších relevantních subjektů uvádějících vzdělávání do praxe.  

 

 V neposlední řadě upozornil, že bude třeba intervenovat v rámci tvorby Strategie rozvoje 

Královéhradeckého kraje 2021+, která je doménou zejména regionálního rozvoje.  

 
Následně proběhla krátká diskuze k výše uvedeným tématům; tyto byly ze strany členů výboru 
přijaty s pozitivní odezvou.  
Předseda výboru poté vyzval přítomné členy k doplnění dalších témat k řešení; tyto však ze strany 
členů výboru nebyly vzneseny. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:      8 

Proti:      0 
Zdržel se:    0 

 
USNESENÍ VHSPP/8/45/2018 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  
návrhy témat pro jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2018 

II. schvaluje  
návrhy témat pro jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2018: 

 přijímání zahraničních pracovníků  

 průmyslová zóna Solnice – Kvasiny  

 zdravotnictví – nábor pracovníků v nemocnicích 

 vyhodnocení stipendií sestry 

 optimalizace školství – oborová struktura  

 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ 

 
 
V průběhu projednávání bodu č. 4  „Plán činnosti výboru pro rok 2018“ se ke členům výboru připojil 
nově zvolený člen výboru - pan Petr Lanta.  
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Po ukončení projednávání předmětného bodu a hlasování o návrhu usnesení požádal předseda 
výboru pana Petra Lantu o krátké představení své osoby.  

 
 
 
K bodu č. 4 
Představení aktivit TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové, o. p. s. a možnosti podpory 
začínajících podnikatelů v Královéhradeckém kraji 
 
Předseda výboru vyzval Ing. Ondřeje Zezuláka k představení společnosti TECHNOLOGICKÉHO 
CENTRA Hradec Králové, o. p. s. a jejích aktivit. 
 
Ing. Ondřej Zezulák, ředitel technologického centra, stručně pohovořil o desetileté existenci 
společnosti a podrobně přítomné členy seznámil s činnostmi a aktivitami vyvíjenými 
technologickým centrem. Technologické centrum poskytuje zejména efektivní podporu podnikání 
v rámci podnikatelského inkubátoru, start-up komunit a dalších projektů a různorodých aktivit 
vyvíjených na základě aktuální situace či potřeby. Zmínil realizaci soutěží, cílenou podporu 
komunikačních sítí i podnikatelských inkubátorů především v rámci mentoringu, poradenství, 
plánování a marketingu; v neposlední řadě rovněž zdůraznil realizaci konzultačních dnů, 
workshopů, seminářů, návazných aktivit v rámci start-up komunit, popularizačních a vzdělávacích 
akcí apod. Pozornost členů výboru upoutal záměrem expandovat se svými aktivitami na úroveň 
celého kraje a rozšířit tak možnost intenzivnější podpory zejména mladým začínajícím 
podnikatelům či školám také mimo region Královéhradecka, a to do oblasti Trutnovska, Náchodska, 
Jičínska a Rychnovska.  Na závěr ředitel technologického centra seznámil členy výboru 
s připravovaným projektem tzv. Podnikatelské akademie. 
 
Kontaktní spojení na Ing. Ondřeje Zezuláka:  

Telefon:  XXXXXXXXXX 
E-mail:  XXXXXXXXXX 

 
Webové stránky TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové, o. p. s.: www.tchk.cz 
 
Členové výboru vzali na vědomí výše uvedené informace a velmi pozitivně hodnotili cíle i činnosti 
vyvíjené technologickým centrem; tyto doporučili k podpoře a zároveň zdůraznili potřebu větší 
popularizace technologického centra na území kraje.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:      8 

Proti:      0 
Zdržel se:    0 
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USNESENÍ VHSPP/8/46/2018 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje 

I. bere na vědomí  

 informace o aktivitách TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové, o. p. s. a možnostech podpory 
začínajících podnikatelů v Královéhradeckém kraji 

 
Před hlasováním jednání opustila Eva Bartošová. 
 
 
 
K bodu 5 
Různé, diskuze, závěr 
 
Předsedající vyzval přítomné k dalším podnětům k diskuzi. Další podněty ze strany členů výboru 
nevzešly. 
 
Všechny body programu byly vyčerpány.  
 
Předseda výboru upozornil na další, v pořadí již deváté, jednání výboru, které se uskuteční dne 
9. 5. 2018.  
 
Osmé jednání výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti bylo ukončeno  
dne 28. 3. 2018 v 17:14 hodin. 

 
 
 
 
 

………………………………………     ……………………………………….. 
Martin Hanousek               Jiří Škop  
předseda výboru       ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: Jindra Smejkalová 
V Hradci Králové dne 3. 4. 2018 
 
 
 


