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Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
tajemnice výboru: Leona Šafářová, tel. 386 720 147, e-mail: safarova@kraj-jihocesky.cz 

 

České Budějovice dne 19. 5. 2022 
 

Zápis č. 9/22 

z 9. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje,  

které se konalo dne 18. 5. 2022 od 14.00 hodin  

na Jihočeském letišti v Českých Budějovicích 

  
 

Přítomni: Josef Soumar 

Ing. Marcel Kaštovský, MBA 

 JUDr. Josef Knot, MBA 

 Ing. Jiří Kulík 

 Ing. Pavel Mádl 

 Ing. Miroslav Pekař, DiS. – příchod ve 14.15 hodin 

 David Šašek, DiS.  

Ing. Bohuslav Švehla 

  Ing. Václav Valhoda 

 

Omluveni: Jan Jelínek 

 Ing. Ivo Moravec 

 Bc. Irena Ravandi, DiS.  

 Ing. Milan Třebín 

 

Hosté: Ing. Robert Kala, předseda představenstva společnosti Jihočeské letiště Č. Budějovice a.s. 

RNDr. Vladimír Brablec, ředitel Odboru zaměstnanosti a EU, Úřad práce ČR, krajská pobočka v Č. Budějovicích 

 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení  

2. Aktuální informace k provozu Letiště České Budějovice  

3. Stav a vývoj zaměstnanosti v Jihočeském kraji a ve spojitosti s přílivem/odlivem ukrajinských pracovníků 

4. Zpráva o činnosti Hospodářského výboru za období od 25. 11. 2021 do 18. 5. 2022  

5. Návštěva Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU)  

6. Různé 

 

K bodu 1 programu jednání 

Zahájení 

Jednání zahájil předseda Hospodářského výboru (HV) Josef Soumar, který přivítal přítomné členy, předsedu 

představenstva letiště Ing. Roberta Kalu a zástupce Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Č. Budějovicích – 

ředitele Odboru zaměstnanosti a EU RNDr. Vladimíra Brablece. 

 

Přítomno 8 členů výboru, výbor je usnášeníschopný. Z jednání se omluvili členové I. Moravec, I. Ravandi, 

M. Třebín a J. Jelínek, který se omluvil z jednání HV až do konce června 2022, neboť není přítomen v ČR. 

Za pozdní příchod omluven M. Pekař. 

 

Hlasování o programu jednání 8/0/0 

K bodu 2 programu jednání 

Aktuální informace k provozu Letiště České Budějovice 

R. Kala – přivítal členy a seznámil s prezentací; popsal historii a vize do budoucnosti; společnost Jihočeské 

letiště České Budějovice a.s. je provozovatelem veřejného vnitrostátního letiště a neveřejného mezinárodního 

letiště; letiště spadá do kategorie 4C (tzn. mohou přilétat letadla do rozpětí křídel 36 metrů); představil síť 
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mezinárodních letišť v ČR (národní letiště - Praha, regionální letiště - Karlovy Vary, Pardubice, Ostrava, Brno); 

společnost jako provozovatel letiště byla založena v r. 2005; zakladateli - Jihočeský kraje a město České 

Budějovice; v polovině r. 2020 město České Budějovice ze společnosti vystoupilo a jediným akcionářem 

je Jihočeský kraj. Představil činnosti, které společnost jako provozovatel letiště spravuje; popsal projekt, kdy 

z bývalé vojenské základny, která zde byla do konce r. 2005, je snaha vytvořit veřejné mezinárodní letiště; 

proces není jednoduchý. Areál letiště má rozlohu více než 300 ha, 120 budov a dalších objektů; je napojeno, 

jak na centrum města ČB, tak i na dálniční síť; součástí je i železniční vlečka. Popsal dostavbu letiště, která 

byla ve dvou etapách – v r. 2010 přivedení nových sítí do areálu letiště, oprava budovy ředitelství a řídící 

věže, v r. 2015 výstavba vrátnice a obnovení fyzikálních vlastností ranveje, výstavba terminálu a zázemí pro 

Hasičský záchranný sbor (HZS), který musí mít dostupnost do všech částí letiště do 3 minut. Každé letiště je 

rozdělené na provozní a vzdušnou část; po stránce provozní je letiště připravené; nelétá se z toho důvodu, že 

se neposkytují letové navigační služby v rozsahu požadovaném leteckými společnostmi. V současné době má 

službu AFIS = nejnižší stupeň letecké navigační služby; jedná se o informační službu, kdy dispečeři letiště 

neřídí letadla, ale poskytují letadlům pouze informace; vzdušná část – od počátku se předpokládalo, že služby 

bude na letišti vykonávat státní podnik Řízení letového provozu; vysvětlil dění v této záležitosti; je zapotřebí 

jednat o vpuštění do vzdušného prostoru a projít certifikačním procesem; vzdušný prostor většinově vlastní 

Armáda ČR s Leteckou amatérskou asociací ČR a dalšími uživateli; bude potřeba politickou pomoc. 

 

R. Kala - zodpověděl dotazy členů výborů týkající se leteckých škol, očekávaných příjmů (dotazy J. Knota); 

poskytování služeb, pokud nebudou poskytovány společností Řízením letového provozu ČR, s.p. (dotaz 

J. Kulíka); dále seznámil s volnými pozemky v areálu letiště a vizí současného vedení kraje (část k Homolím – 

výrobně-obchodní zóna, část k ČB – volnočasové využití). 

 

Předseda J. Soumar poděkoval R. Kalovi za účast a požádal o případné poskytnutí prezentace. 

 

U s n e s e n í   č. 5/2022/HV-9 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

informace k provozu Letiště České Budějovice. 

 

Hlasování 9/0/0 (v 14.15 hodin se dostavil člen výboru M. Pekař) 

 

K bodu 3 programu jednání 

Stav a vývoj zaměstnanosti v Jihočeském kraji a ve spojitosti s přílivem/odlivem ukrajinských 

pracovníků 

V. Brablec – v rámci prezentace seznámil se stavem a vývojem zaměstnanosti na trhu práce v Jihočeském 

kraji; problematika je často diskutována ve vztahu k ukrajinským uprchlíkům: 

• podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 30. 4. 2022 – JK je druhým krajem 

s nejnižší nezaměstnaností v ČR; situace je výrazně lepší než v r. 2021 

• podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 4. 2022 – srovnání r. 2021 a 2022 

v JK – stabilně nejvyšší nezaměstnanost v okrese Český Krumlov – obtížná dopravní obslužnost, nejnižší 

v okrese Jindřichův Hradec; JK se stále pohybuje v nízkých hodnotách 

• celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání a počet volných míst v okresech JK k 30. 4. 

2022 – počet nezaměstnaných v JK je 10 735, počet volných míst je 20 038 

• nejčastěji poptávané profese v JK k 30. 4 2022 – montážní dělníci; řidiči – mezinárodní kamionová 

doprava, poptávka je stabilní, dlouhodobá, ÚP pořádá rekvalifikační kurzy, nejžádanější je řidičský průkaz 

skupiny C, E; zedníci; svážeči a zámečníci; kuchaři a kuchařky; číšníci a servírky; seřizovači a nástrojáři; 

prodavači. V r. 2021 nastal velký odliv pracovníků z gastro sféry z důvodu pandemie Covid - změna 

zaměstnání; struktura nejčastěji poptávaných profesí se již několik měsíců nemění a zůstává stabilní. 

 

V. Brablec – informoval o rekvalifikačních kurzech nabízených ÚP nezaměstnaným; o řemeslné rekvalifikace 

není zájem; na trhu práce jsou hodně žádáni pracovníci v sociálních službách, obsluha vysokozdvižných 

vozíků atd.; na dotaz P. Mádla uvedl, že agentury jsou pro ÚP partnery nabízející pracovní místa pro 

nezaměstnané; musí mít oficiální licence. 
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• srovnání počtu měsíčně nově evidovaných uchazečů a uchazečů s ukončenou evidencí v JK 

v letech 2021 a 2022 – např. ve srovnání březen 2022 – 3 070 uchazečů s ukončenou evidencí a březen 

2021 - 2 434 uchazečů s ukončenou evidencí; i v době, kdy přicházejí ukrajinští uprchlíci, občané v ČR 

nacházejí zaměstnání; rovněž duben 2022 je příznivý (kdo chce pracovat, místo najde) 

• vývoj počtu evidovaných uchazečů a volných míst v JK v období leden 2008 – duben 2022 – převis 

volných pracovních míst 

• vývoj podílu kategorií uchazečů o zaměstnání na celkovém počtu nezaměstnaných v JK – osoby ve 

věku 50+ (cca 40 %), osoby se zdravotním postižením (15 %), absolventi a mladiství (4 %), osoby 

dlouhodobě evidované nad 12 měsíců (22 %); upozornil, že ve společnosti přibývá osob duševně 

nemocných 

• srovnání počtu evidovaných zájemkyň o zaměstnání z Ukrajiny a počtu pro ně vhodných 

pracovních míst v JK – Ukrajinci jsou bráni jako zájemci nikoliv uchazeči (uchazeč má povinnosti ve 

vztahu k ÚP, zájemce má volný režim), pokud mají zájem o zprostředkování zaměstnání (90 % ženy, 10 % 

muži – starobní důchodci, zdravotně postižení); k 15. 5. 2022 je v JK 492 volných pracovních míst pro 

Ukrajinky (pomocné síly) bez znalosti jazyka; požadují zkrácenou pracovní dobu, nechtějí pracovat noční 

směny, nechtějí dojíždět do zaměstnání; zjištěním se potvrdilo, že na Ukrajině noční směny jsou ve 

výjimečných provozech, pracovní doba začíná cca 7.30 – 8 hodin aj.; mají jiné zvyklosti než v ČR 

• věková struktura všech evidovaných zájemců o zaměstnání z Ukrajiny v okrese České Budějovice 

k 15. 5. 2022 – nejvíce 29 % věková skupina 30 – 39 let, dále 27 % věková skupina 40 – 49 let, 17 % 

věková skupina 20 - 29 let atd. 

• počet „informačních karet“ o nástupu do zaměstnání osob z Ukrajiny s dočasnou ochranou v JK – 

podle jednotlivých okresů – většinou je zájem o práci, upozornil na neznalost českého i anglického jazyka  

• poskytnuté sociální dávky ukrajinským uprchlíkům v JK k 17. 5. 2022 – seznámení s chodem ÚP 

v březnu, dubnu 2022, kdy žadatelé z Ukrajiny žádali o mimořádnou okamžitou pomoc (MOP) z důvodu 

události války – 12 vyplacených žádostí ve výši 154 400 Kč; poté se dávka jmenovala mimořádná okamžitá 

pomoc (MOP) z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví – 6115 vyplacených žádostí ve výši 14,6 mil. Kč a od 

21. 3. 2022 se vyplácí humanitární dávka (HuD) ve výši 5 000 Kč na osobu – 29712 vyplacených žádostí 

ve výši 148 mil. Kč; vysvětleno, kdy mají nárok na HuD; odpověď na dotaz J. Knota – o HuD se může 

žádat každý měsíc prozatím je schváleno do srpna 2022; žádosti se podávají v elektronické aplikaci, 

výjimečně se žádosti vyplňují fyzicky. 

 

M. Pekař – požádal o poskytnutí prezentace; V. Brablec prezentaci zašle elektronicky tajemnici výboru. 

 

Po diskusi předseda J. Soumar poděkoval V. Brablecovi za účast a za poskytnuté informace.  

 

U s n e s e n í   č. 6/2022/HV-9 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

stav a vývoj zaměstnanosti v Jihočeském kraji i ve spojitosti s přílivem/odlivem ukrajinských pracovníků. 

 

Hlasování 9/0/0 

 

K bodu 4 programu jednání 

Zpráva o činnosti Hospodářského výboru za období od 25. 11. 2021 do 18. 5. 2022  

Zpráva byla členům výboru elektronicky rozeslána spolu s pozvánkou s tím, že bude zaktualizována 

po dnešním jednání a předložena na zasedání zastupitelstva kraje dne 16. 6. 2022. 

 

U s n e s e n í   č. 7/2022/HV-9 

Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

schvaluje 

Zpráva o činnosti Hospodářského výboru za období od 25. 11. 2021 do 18. 5. 2022. 

 

Hlasování 9/0/0 
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K bodu 5, 6 programu jednání 

Návštěva Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) 

Různé 

Předseda J. Soumar poděkoval přítomným členům za účast. Příští jednání výboru se bude konat dne 15. 6. 

2022 na KÚ.  

 

Jednání bylo ukončeno v 15.35 hodin s tím, že se členové výboru přesunuli do Krajského asistenčního centra 

pomoci Ukrajině (KACPU), kde je Ing. Marta Spálenková, vedoucí oddělení krizového řízení Odboru kancelář 

hejtmana KÚ JK, seznámila s fungováním asistenčního centra. Návštěva byla ukončena v 16.15 hodin.  

 

 

 

Zapsala: Leona Šafářová   

 

Ověřovatel:  Josef Soumar, předseda   


