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Z á p i s 
z 10. jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 13. června 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, Jaroslava Blažková, Jan Janeček, Kateřina Jelínková, Lucie 

Potůčková, Jiří Škop, Miroslav Vlasák 
Omluveni:  Miroslav Adámek, Eva Bartošová, Jan Jiřička, Jiří Kálal, Petr Lanta, Jiří Říha, Andrea 

Turková 
Nepřítomni: 
Tajemník: Jindra Smejkalová (omluvena) 
Přizváni:  Mgr. Martina Berdychová (omluvena), Ing. Radka Dušková, Mgr. Ivana Kudrnáčová 

(omluvena), PaedDr. Markéta Stuchlíková, RNDr. Jiří Ort, Mgr. Martin Horák, 
Mgr. Jana Hanušová, Naděžda Pozlerová, Jana Hanušová, Bc. Karel Šimek 

 
 
Členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje:  
 
 
Program:  
 

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

2. Studie nároků pracovní síly a usídlování pracovníků v průmyslové zóně Solnice - Kvasiny  

3. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+  

4. Různé, diskuze, závěr 
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K bodu 1 

Zahájení, schválení závazného programu jednání a volba ověřovatele zápisu  

Desáté jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje (dále též 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 k prezentaci a diskuzi nad tématy jako je studie nároků pracovní síly a usídlování 
pracovníků v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny a Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 
2021+.  

Předseda konstatoval, že výbor není usnášení schopný; přítomno bylo pouze 6 členů výboru. Dále 
informoval přítomné o krátkém zpoždění pana Miroslava Vlasáka z důvodu naléhavých pracovních 
úkonů. 
 
 
Předseda výboru seznámil členy výboru s programem jednání a vyzval je k jeho případnému 
doplnění. Nebyl podán návrh na doplnění programu. Zároveň přítomné upozornil, že Mgr. Ivana 
Kudrnáčová se z pracovních důvodů omlouvá z jednání a bod č. 3 „Strategie rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2021+“ bude prezentován Bc. Karlem Šimkem. 
 
Přítomní členové Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje se shodli na níže uvedeném programu jednání: 

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

2. Studie nároků pracovní síly a usídlování pracovníků v průmyslové zóně Solnice - Kvasiny  

3. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+  

4. Různé, diskuze, závěr. 

 
 
Předseda výboru navrhl paní Kateřinu Jelínkovou jako ověřovatelku zápisu; tato souhlasila.  
 
Přítomní členové Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje se společně shodli, že postu ověřovatele zápisu se ujme paní Kateřina 
Jelínková.  
 
 
 
 
K bodu 2 
Studie nároků pracovní síly a usídlování pracovníků v průmyslové zóně Solnice - Kvasiny  

Předseda výboru vyzval Mgr. Janu Hanušovou k představení Studie nároků pracovní síly 
a usídlování pracovníků v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny. 
 
Mgr. Jana Hanušová zpřístupnila obecné informace k aktuálnímu stavu v oblasti dopravní 
infrastruktury, bydlení, bezpečnosti, životního prostředí, veřejných služeb a občanské vybavenosti, 
lidských zdrojů a ekonomiky; následně uvedla mnohá opatření, která mohou vést ke zlepšení 
stávající situace v průmyslové zóně Solnice - Kvasiny. Poté se podrobněji zaměřila na potencionální 
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uspokojení potřeb zaměstnanců a jejich rodin ve vazbě na podporu usazování pracovníků (expatů) 
v průmyslové zóně, které v rámci zaměstnavatelských podnikatelských subjektů vévodí ŠKODA 

AUTO a. s. (cca 77 %). Zaměstnanci států Evropské unie tvoří téměř 1/3 všech zaměstnaných 
v regionu, přičemž převážná většina těchto pracovníků je tvořena pracovníky polské národnosti 
(cca 91 %); kmenoví zaměstnanci polské národnosti zatím stále lehce převyšují počty polských 
agenturních zaměstnanců. Většinový podíl zahraničních zaměstnanců zemí nespadajících pod 
Evropskou unii tvoří pracovníci ukrajinské národnosti (94 % pracovníků z celkového počtu 
zahraničních pracovníků mimo EU). Mezi nejpalčivější problémy regionu se řadí: vysoká 
koncentrace automobilové dopravy a s tím spojená hluková zátěž, častá tvorba kolon, 
nedodržování dopravních pravidel apod., nedostatek parkovacích míst, zvýšené množství odpadu 
apod.   
 
Region však patří k 6. nejbezpečnějším regionům v republice. V rámci bezpečnosti byla v tomto 
regionu posílena bezpečnost prostřednictvím zvýšení počtu policistů a strážníků, zřízení 
detašovaného pracoviště odboru Cizinecké policie KŘP KHK v Solnici a prostřednictvím vzniku 
Koordinačního centra pro cizince v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny. 
 
Ve zdravotnictví je nutné řešit přímo krizovou situaci, na straně jedné se v této oblasti projevuje 
výrazný nedostatek praktických lékařů a stomatologů, na straně druhé se potýkáme 
s nedostatečnou informovaností zaměstnanců o rozsahu a možnostech poskytování lékařské péče 
apod.  
 
Otázka problematiky bydlení na Rychnovsku je v současné době velmi ožehavá, neboť ceny nájmů 
a nemovitostí neustále vzrůstají a pohybují se na hranici únosnosti; přesto je poptávka po bydlení 
vyšší než aktuální nabídka. Z dosavadních analýz vyplývá, že k uspokojení současné poptávky je 
třeba poskytnout cca 3 125 bytů. Cizinci využívají 3 možné typy, resp. formy bydlení, a to vlastnické 
bydlení, nájemní bydlení v obecních bytech a v neposlední řadě také bydlení v ubytovnách. 
Královéhradecký kraj v rámci koncepčního přístupu v oblasti bydlení plánuje nejen stabilizovat 
území a podpořit příliv další pracovní síly, usazování nových obyvatel včetně partnerů / rodin 
a zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel v území, nýbrž i zajistit eliminaci nežádoucích jevů jakými 
jsou např. nelegální ubytovny. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání výboru dostavil Miroslav Vlasák. Celkový počet 
přítomných členů ve stávající moment bylo 7; výbor však stále nebyl usnášení schopný z důvodu 
nízkého počtu přítomných členů (minimální požadovaný počet pro usnášeníschopnost výboru je 8 
přítomných členů). 
 
 
Diskuze: 
Martin Hanousek, Jan Janeček  
Mgr. Martin Horák 
 
Mezi členy výboru se strhla diskuze ke kritériím podpory ve smyslu - kdo má být podpořen 
za účelem přestěhování, jakým způsobem bude probíhat začleňování pracovníků, kdo má být 
hlavním aktérem a investorem v rámci stavby a zajištění bydlení apod.  Členové výboru se rovněž 
dotazovali na objekt v Rychnově nad Kněžnou, který je určen k rekonstrukci na 13 bytových 
jednotek a přilehlých 15 parkovacích míst. Další dotazy byly mířeny na výběr, resp. kritéria výběru 
obcí, které mohly do 31. 5. 2018 požádat o dotaci na výstavbu a zajištění bydlení pro pracovní síly. 
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Předseda výboru Mgr. Hanousek v závěru diskuze doporučil, aby se v případě aktivní role 
Královéhradeckého kraje v podpoře obcí v oblasti nájemního bydlení zvýhodnily projekty 
zaměřené na řešení i dalších problémů – především co do pomoci obcím s přeměnou brownfields. 
 
 
 
K bodu 3 
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+  
 
Předseda výboru vyzval Bc. Karla Šimka k představení Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 
2021+. 
Pan Karel Šimek byl přizván na jednání výboru k prezentaci daného tématu, neboť Mgr. Ivana 
Kudrnáčová se z jednání z naléhavých pracovních důvodů omluvila.  
Pan Karel Šimek podal podrobné informace k přípravě nové strategie, jejíž tvorba je v rámci 
realizace projektu „Rozvoj Královéhradeckého kraje – chytře, efektivně, s prosperitou“ podpořena 
z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je zaměřen na rozvoj koncepčního přístupu 
v oblasti regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje a s tím související uplatnění moderních 
přístupů v regionálním rozvoji, SMART řešení, principů partnerství a udržitelného rozvoje. Projekt, 
jehož realizace je plánována na období 1. 3. 2018 až 31. 10.2019, si staví za cíl definovat potřeby 
a priority kraje, provázat krajskou strategii s prioritami regionálního rozvoje České republiky 
a připravit se na programové období Evropské unie po roce 2020. Za základní pilíře udržitelného 
rozvoje jsou považovány tyto tři: ekonomický, sociální a environmentální; tyto jsou tematicky 
soustředěny na Strategii zaměstnanosti Královéhradeckého kraje na období 2021+, Strategii 
investičních příležitostí Královéhradeckého kraje, Koncepci zdraví v Královéhradeckém kraji 
a Ucelenou politiku samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě.  Spolupráce na projektu vyžaduje 
zapojení Regionální stálé konference (RSK), pracovních skupin RSK, odborů Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, odborných platforem působících v kraji (Pakt zaměstnanosti 
Královéhradeckého kraje, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Krajská energetická skupina), 
regionálních odborných pracovníků, odborné veřejnosti, politické reprezentace kraje a pracovníků 
regionální agentury CIRI. Tito aktéři významně spolupracují a usilují o vybudování 
Královéhradeckého kraje jako „Chytrého regionu“ (portál www.chytryregion.cz). Co 
do ekonomického pilíře pan Karel Šimek neopomněl zmínit důležitost podpory výzkumu a inovací, 
s čímž je nedílně spjato budování regionální inovační značky (krajského marketingového brandu), 
dále pak podporu podnikání v návaznosti např. na činnost Regionálního centra podpory sociálního 
podnikání, Czechninvestu (v rámci pasportizace podnikatelského prostředí) či Evropské textilní 
inovační platformy (RegioTex). Sociální pilíř se v návaznosti na Zdraví 2020 – Národní strategii 
ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí koncentruje na koncepci zdraví v Královéhradeckém 
kraji s cílem zlepšit zdraví obyvatel, snížit nerovnosti v oblasti zdraví a posílit roli místní správy 
v oblasti ochrany zdraví. V mezích environmentálního pilíře je prioritně řešena oblast vody, 
zejména ucelení správy hospodaření s vodou. 
 
 
Diskuze: 
Eva Blažková 
PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Radka Dušková, Mgr. Martin Horák  
 
Paní Eva Blažková se blíže dotazovala na „Chytrý region“, který využívá tzv. „chytrých řešení, 
přístupů, produktů a technologií“ v návaznosti na potřeby kraje, měst a obcí a soustředěně rozvíjí 
partnerskou síť: KHK – CIRI – ITI – MĚST – CZECHINVEST – UHK - … Ve své podstatě se jedná 

http://www.chytryregion.cz/
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o inovativní řešení pro rozvoj obcí a měst, jež mimo jiné nabízí informace k dotacím pro obce, 
databázi projektů, strategické dokumenty, realizaci tematicky zaměřených worskhopů (např. 
na dopravu, hospodaření s vodou) apod. 
Paní Radka Dušková vznesla dotaz na digitální vzdělávání. Toto téma by mělo být též 
nedomyslitelně zahrnuto v rámci tvorby strategických dokumentů. 
Předseda výboru položil dotaz týkající se právě tvořené problémové analýzy, která by měla být 
diskutována v průběhu srpna či začátkem září. V dané souvislosti předseda výboru upozornil, že 
řada starostů by ocenila, pokud by zpracování strategie bylo v mnoha ohledech konkrétnější. 
Mgr. Martin Horák v této návaznosti zmínil tvorbu akčních plánů.  

 
 
 
K bodu 4 
Různé, diskuze, závěr 
 
GDPR 
Předseda výboru upozornil na platnost Směrnice č. 26 k ochraně osobních údajů dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); tato směrnice je platná od 25. 5. 2018.  
 
 
Předsedající vyzval přítomné k dalším podnětům k diskuzi. Další podněty ze strany členů výboru 
nevzešly. 
 
Příští jednání výboru: 
Předseda výboru avizoval jedenácté jednání výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní 
příležitosti, které se uskuteční ve středu dne 12. 9. 2018 od 15:00 hodin. 
 
 
Všechny body programu byly vyčerpány.  
 
 
 
 
Desáté jednání výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti bylo ukončeno  
dne 13. 6. 2018 v 16:50 hodin. 

 
 
 
 

………………………………………     ……………………………………….. 
Martin Hanousek               Kateřina Jelínková  
předseda výboru       ověřovatel zápisu 
 
 

Zpracovala: Jindra Smejkalová 
V Hradci Králové dne 29. 6. 2018 
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