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Z á p i s 
z 9. jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 9. května 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka  9-P1.905 v budově 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 
Přítomni:  Martin Hanousek, Eva Bartošová, Kateřina Jelínková, Jiří Kálal, Petr Lanta, Jiří Říha, 

Andrea Turková, Miroslav Vlasák 
Omluveni:  Miroslav Adámek, Jaroslava Blažková, Jan Janeček, Jan Jiřička, Lucie Potůčková, Jiří 

Škop 
Nepřítomni: 
Tajemník: Jindra Smejkalová  
Přizváni:  Mgr. Martina Berdychová (omluvena), PaedDr. Markéta Stuchlíková (omluvena), 

Mgr. Ivana Kudrnáčová (omluvena), RNDr. Jiří Ort, Mgr. Martin Horák (omluven), 
Radek Zelenka, Ing. Naďa Vojtíšková (omluvena), Mgr. Andrea Tkačuková, 
Mgr. Martin Havlík, Ing. Jan Kočí, Bc. Petra Mikanová (omluvena), Ing. Blanka 
Švorcová (omluvena) 

 
Členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje:  
 
 
Program:  
 

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

2.  „Režim Ukrajina“ – role a zkušenosti Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje 

3. Komerční relokační služby zahraničním studentům a pracovníkům  

4. Možnosti aktivního přístupu kraje k relokačním službám  

5. Různé, diskuze, závěr 
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K bodu 1 

Zahájení, schválení závazného programu jednání a volba ověřovatele zápisu  

Deváté jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje (dále jen „výbor“) v 15:10 hodin zahájil a řídil předseda výboru 
Mgr. Martin Hanousek. Předseda výboru přivítal přítomné členy a hosty, kteří byli na jednání 
přizváni nejen k prezentaci činností a aktivit společností či agentur, které vlastní či zastupují, 
ale také k diskuzi nad tématem pracovních příležitostí a relokací cizinců na území 
Královéhradeckého kraje.  

Předseda konstatoval, že výbor je usnášení schopný; přítomno bylo 8 členů výboru. 
 
 
Předseda výboru seznámil členy výboru s programem jednání a vyzval je k jeho případnému 
doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění programu. 
 
Předseda výboru navrhl pana Jiřího Říhu jako ověřovatele zápisu; pan Jiří Říha souhlasil.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:       8 

Proti:       0 
Zdržel se:     0 

 
USNESENÍ VHSPP/8/47/2018 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání a pana Jiřího Říhu jako ověřovatele zápisu  

 
 
 
K bodu 2 
„Režim Ukrajina“ – role a zkušenosti Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje 

Předseda výboru vyzval pana Radka Zelenku k představení činnosti Krajské hospodářské komory 
Královéhradeckého kraje v rámci „Režimu Ukrajina“.  
Pan Radek Zelenka v úvodu své prezentace krátce představil činnost krajské hospodářské komory, 
zmínil zastřešující aktivity směřované především na firmy, podnikatele a školy. Následně přešel 
k tématu „Režim Ukrajina“. Objasnil členům výboru základní cíle „Režimu Ukrajina“ a roli krajské 
hospodářské komory, která tkví v usnadnění akceptačního procesu, tj. pomoci při zpracování 
a podání žádosti potencionálních zaměstnavatelů. Z uvedených informací vyplývá, že se jedná 
zejména o tzv. zprostředkovatelskou činnost. Úkolem „Režimu Ukrajina“ je zkrácení časové 
náročnosti při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří 
budou pracovat na území České republiky. Režim je zaměřený na tuzemské zaměstnavatele 
s minimálně 10 zaměstnanci, kteří dlouhodobě nejsou schopni obsadit určité/á pracovní místo/a 
z českých zdrojů práce. Pro rok 2018 se předpokládá uspokojení cca 20 000 zahraničních uchazečů. 
Dále neopomněl zmínit ani důvody pro realizaci tohoto režimu, které byly dány nejen zdlouhavostí 
a časovou náročností běžného procesního řízení, ale i nezdravě korupčním prostředím ovládajícím 
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území Ukrajiny, což se projevovalo jak při zpracovávání žádostí, tak i při práci s uchazeči. Velkou 
pozornost věnoval zásadním podmínkám pro účast zaměstnavatelů v režimu; nutnou podmínkou 
pro vstup do režimu představuje identifikace konkrétních osob, které jsou určeny k výkonu 
poptávaných pozic vyvěšených minimálně po dobu 30 dnů v seznamu nabízených a doposud 
obtížně obsaditelných či neobsaditelných pracovních pozic na úřadu práce. Vybrané konkrétní 
osoby, resp. uchazeči o dané pozice, absolvují vstupní proces na území Ukrajiny; po úspěšném 
splnění všech požadavků a dodání potřebných dokumentů (řádně vyplněné žádosti včetně příloh 
může v případě kladného rozhodnutí uchazeč získat zaměstnaneckou kartu a dlouhodobý pracovní 
pobyt v délce 1 až 2 roky (v závislosti na platnosti zaměstnanecké karty). Proces je však poměrně 
zdlouhavý; uchazeč obvykle čeká 3 až 5 měsíců na uskutečnění pohovoru a poté vyčkává 1 až 2 
měsíce na finální rozhodnutí ohledně případné akceptace. Role krajské hospodářské komory 
spočívá v kontrole žádosti co do její kompletnosti a obsahové stránky; zpětná vazba týkající se 
úspěšnosti podané žádosti ze strany ministerstva není poskytována, pokud tato je, pak se jedná 
o dobrovolný akt ze strany zaměstnavatele. Krajská hospodářská komora je tedy jedním 
ze zprostředkovatelů, který přijímá a kontroluje žádosti, dalšími jsou např. Svaz průmyslu 
a dopravy ČR, Agrární komora ČR, Czechinvest apod. 
 
 
Diskuze: 
Mezi přítomnými se strhla diskuze, která zdůrazňovala zdlouhavost procesu, a to i ve vztahu např. 
k obdobné agendě v Polsku. Členové výboru také hovořili o mzdových a platových podmínkách, 
které jsou odlišné pro jedince přicházející z Ukrajiny (znatelně nižší finanční ohodnocení), přičemž 
záměrem budoucích let by mělo být právě sjednocení platových a mzdových podmínek 
pro všechny bez rozdílu státní příslušnosti. Rovněž byla diskutována obtížnost uznávání kvalifikace 
lékařských profesí v oblasti zdravotnictví. V závěru diskuze zaznělo, že se výhledově počítá 
s obdobným, avšak procesně časově méně náročným, postupem u státních příslušníků ze Srbska, 
Filipín a Mongolska. 
 
 
 
K bodu 3 
Komerční relokační služby zahraničním studentům a pracovníkům  
 
Následně vyzval předseda výboru paní Tkačukovou, aby představila činnost společnosti 
Foreigners.cz, která provozuje na území České a Slovenské republiky 7 kanceláří; přičemž centrála 
je situována v Brně, ostatní kanceláře působí v Praze, Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Ostravě, 
Bratislavě a Košicích. Společnost cílí na cizí státní příslušníky a podílí se nejen na zajištění ubytování, 
ale i pomoci při řešení relokačních a imigračních záležitostí, dále poskytuje poradenské 
a konzultační služby a přispívá k budování kosmopolitní komunity (např. meet-ups). V rámci svých 
aktivit se zaměřuje také na podporu zahraničních studentů vzdělávajících se na našich univerzitních 
školách, věnuje se činnosti související se získáním zaměstnanecké karty a náboru cizích státních 
příslušníků na kvalifikované pozice. Společnost Foreigners.cz vyvíjí především činnosti, 
které pomáhají cizím státním příslušníkům adaptovat se v našem prostředí a žít plnohodnotný 
život; jedná se o placené služby. 

Paní Tkačuková v rámci své prezentace také krátce představila projekty na podporu příchodu 
expatů v jiných krajích - Brno Expat Centre v Jihomoravském kraji a IN FOCUS v Moravskoslezském 
kraji. V této souvislosti rovněž zmínila absenci anglických mateřských škol, míněno mateřských škol 
určených pro děti cizích státních příslušníků, v Hradci Králové, potažmo na celém území kraje, 
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což na základě svých dosavadních zkušeností vyhodnocuje jako možné riziko při rozvoji 
plánovaných činností podporujících příchod zahraničních pracovníků, tzv. expatů, se svými 
rodinami. 
 
 
Diskuze: 
Členové výboru se zaměřili na studenty lékařských fakult. V rámci diskuze zaznělo, že by bylo 
vhodné, aby zahraniční studenti, kteří zde získají lékařské vzdělání, byli nějakým způsobem 
po určitý časový úsek vázáni k pracovní činnosti v naší republice; reálnost tohoto požadavku je však 
sporná vzhledem k povinnostem takovýchto studentů vůči státu, který mnohdy finančně 
zabezpečuje ono poskytované vzdělání.    

 
 
 
K bodu 4 
Možnosti aktivního přístupu kraje k relokačním službám  
 
Předseda výboru se ujal slova a svou řeč zahájil informacemi o začleňování cizinců do pracovního 
i běžného života v Plzeňském kraji. V Plzeňském kraji je za podpory města Plzeň, Plzeňského kraje 
a Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje realizován projekt „Welcome centrum“, 
inspirovaný německou „Vítací kulturou“ (Willkommenskultur). „Welcome centrum“ cílí na řešení 
problémů ve vazbě na trhem práce požadované, avšak obtížně obsaditelné, pracovní pozice. Tak 
zvané „vítací centrum“ chce pracovat jak s cizími státními příslušníky zejména z Ukrajiny a Srbska, 
tak i s potencionálními pracovníky z tuzemských lokalit České republiky s prokazatelně vyšší mírou 
nezaměstnanosti jako je Ústecko a Ostravsko.  
Mezi Plzeňským a Královéhradeckým krajem jsou patrné určité shodné rysy, např. velmi nízká 
nezaměstnanost, soustředěnost univerzitního vzdělávání, dostavba dálnice, ochota občanů 
migrovat za prací apod.  
Předseda výboru v souvislosti s výše uvedeným zmínil rovněž tvorbu „Studie proveditelnosti 
projektové záměru „Welcome centra“ v Plzeňském kraji, kterou považuje za inspirativní. 
S ohledem na dostupné informace doporučuje v rámci koncepčních a strategických dokumentů 
zohlednit integraci a relokaci cizích státních příslušníků ve vazbě na trhem práce žádané 
kvalifikované či dlouhodobě obtížně obsazované pracovní pozice.  Cílem „Welcome centra“ by 
měla být podpora příchodu a adaptace zahraničních pracovníků s jejich rodinami v běžných 
podmínkách každodenního života u nás a odklon od agenturního zaměstnávání jednotlivců. 
 
 
Diskuze: 
Členové výboru a hosté se s návrhem předsedy výboru většinově ztotožňovali 
a spatřovali především pozitivní dopady související s potencionálním vytvořením a provozem 
takovéhoto „Welcome centra“. Určitá nevole se projevila vůči zpracování studie proveditelnosti 
k provozu a činnosti centra, neboť v nedávně době již proběhlo několik dílčích průzkumných akcí 
či projektů, které částečně či souhrnně lze potencionálně využít při plánování činností určených 
k realizaci „Welcome centrem“; tyto však byly svým rozsahem v určitém ohledu limitované 
(lokalita, časový interval apod.). Členové výboru považují za důležité, aby činnosti a aktivity 
věnované integraci a relokaci zahraničních pracovníků včetně jejich rodin byly zapracovány také 
do krajských strategických dokumentů a bylo o nich jednáno na politické úrovni kraje.  
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V rámci diskuze bylo také řešeno téma navrhované 7miliardové státní podpory pro průmyslovou 
zónu Kvasiny - Solnice. Zde se názory členů výboru velmi různili, někteří tuto podporu považovali 
za přínosnou, neboť konkurenční prostředí napomůže ke zlepšení pracovních a finančních 
podmínek v ostatních firmách, jiní ji naopak pokládali za likvidační pro malé a střední podniky 
působící v dané lokalitě a její každodenní dojezdové vzdálenosti. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 

Hlasování: Pro:       8 
Proti:       0 
Zdržel se:     0 

 

 

USNESENÍ VHSPP/8/48/2018 
Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informace o komerčních relokačních službách zahraničním studentům a pracovníkům 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

 aktivně řešit a rozvinout téma relokace zahraničních pracovníků a studentů, případně 
pracovníků z regionů České republiky s vyšší nezaměstnaností, v nově vznikající 
Koncepci rozvoje Královéhradeckého kraje i dalších rozvojových dokumentech  

 postupovat obdobně jako v ostatních krajích a prověřit možnost aktivní role 
Královéhradeckého kraje v náboru a relokaci rodin zahraničních pracovníků (např. 
formou zřízení krajského centra) za spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou 
Královéhradeckého kraje a dalšími partnery v oblasti zaměstnanosti a integrace cizinců 

 
 
 
K bodu 5 
Různé, diskuze, závěr 
 
Předsedající vyzval přítomné k dalším podnětům k diskuzi. Další podněty ze strany členů výboru 
nevzešly. 
 
 
Předseda výboru avizoval desáté jednání výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní 
příležitosti, které se uskuteční ve středu dne 13. 6. 2018 od 15:00 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. 
 
 
Všechny body programu byly vyčerpány.  
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Deváté jednání výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti bylo ukončeno  
dne 9. 5. 2018 v 17:00 hodin. 

 
 
 
 
 

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

Zapsala: Jindra Smejkalová 
V Hradci Králové dne 10. 5. 2018 
 


