
KOMISE RADY KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO TRANSFORMACI 

REGIONU, FOND SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE A ENERGETIKU  

23.2.2021 on-line 10:00 – 12:00 

 

PREZENCE 

Ing. Petr Třešňák x Ivan Vrzal x 

Kateřina Maružánová x Miloslav Zítka x 

Radek Novotný x Gabriela Dostálová x 

Martin Pinc omluven Petr Kubis x 

Marek Štěpanov x Karla Maříková x 

Alexandr Terek x Renata Oulehlová x 

Daniel Vašíček x   

Přizváni: Ing. arch. Vojtěch Franta, Martin Krištof AQE 

Zapsal/a: Mgr. Věra Kořánová Frimlová 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 
1. Informace o Fondu spravedlivé transformace a souvisejícím operačním programu. 

2. Vyhodnocení současné spolupráce s Bee Partner a Grant Thornton 

3. Schéma výběru strategických projektů za kraj 

4. Předpokládaný princip hodnocení projektů 

5. Další nastavení postupu s AQE 

6. Plán práce komise a termíny dalších jednání 

7. Různé 

 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

 

Předseda komise přivítal všechny účastníky, seznámil je s navrženým programem jednání a 

poskytl možnost účastníkům program doplnit. Na žádost p. Vašíčka byl program doplněn o bod 

7. Různé. Program jednání byl schválen 10 hlasy (bez p. Oulehlové, pana Pince a pana Tereka, 

kteří se připojili později) Následně proběhlo seznamovací kolečko všech účastníků jednání. 

Poté byla účastníky jednání jednohlasně (12 hlasy) odsouhlasena přítomnost externího hosta 

firmy AQE Martina Krištofa, který představil OP ST, aktuální stav přípravy Karlovarského 

kraje na čerpání z toho operačního programu. Po prezentaci proběhla diskuze.  

 

DISKUZE 

 

Člen komise Radek Novotný – požádal o zaslání prezentace 

Člen komise Petr Kubis – také požádal o zaslání prezentace a současně vznesl dotaz na 

náměstka Ing. arch Vojtěcha Frantu na důvod vybrání firmy AQE a ukončení spolupráce 

s dosavadními externími partnery. Požádal o poskytnutí příkazní smlouvy s AQE. Také 

upozornil, že hlavní problém je na Sokolovsku a v OP ST by se mělo řešit hlavně toto území. 

Rovněž požádal o představení externího partnera firmy AQE na dalším jednání.  

 

 Ing. arch. Vojtěch Franta reagoval na dotaz pana Kubise: Informoval, že proběhlo 

vyhodnocení dosavadní spolupráce a rozhodlo se o nepokračování ve spolupráci 



z důvodu toho, že výstupy nebyly předány v termínu. Uvedl také, že Karlovarský kraj 

na tom není stejně jako kraj Moravskoslezský a je potřeba externí spolupráce. 

Spolupráce s firmou AQE nám byla doporučena na základě dobrých zkušeností 

v regionu. Zmínil také možnost zaslání nabídky od AQE včetně profesních referencí. 

Informoval, že firma AQE výhradně spolupracuje s veřejnoprávními subjekty, což je 

výhoda a nutnost pro další spolupráci.  

 Odbor řízení projektů k tomu doplňuje následující: Spolupráce se společností GT 

Appraisal services – Znalecký ústav a.s. byla uzavřena na dobu určitou, a to do 

31.12.2020. Spolupráce na základě uzavřené smlouvy tak byla termínově ohraničena a 

termín uplynul. Se společností Beepartner a.s. Karlovarský kraj uzavřel rámcovou 

smlouvu, jejíž plnění je realizováno prostřednictvím objednávek. Smlouva je uzavřená 

na dobu do 30.11.2021 nebo do doby vyčerpání finančních prostředků stanovených 

smlouvou. Spolupráci se společností Karlovarský kraj neukončil. 

 

Člen komise Ivan Vrzal – zmínil, že se může vyjadřovat pouze k procesu a že administrativní 

úkony rád přenechá externím subjektům. Poukázal na to, že termín pro nastavení kritérií 

vyhodnocování projektů je šibeniční. Kritéria výběru považuje za důležitá, nutná a navázaná na 

vizi. Uvedl také, že bude rád za více informací pro MSP. Dále také zmínil, že pokud chceme 

posunout region dopředu, je potřeba přilákat více investorů, kteří tu budou vytvářet a držet 

příležitosti, jinak se nehneme. Star-up bohužel nezaměstnají tisíce lidí. 

 

Ing. arch Vojtěch Franta – poděkoval za podněty pro další jednání a omluvil se z jednání. 

 

Předseda komise Petr Třešňák - zmínil, že bude třeba na dalších jednáních vymezit vztah 

komise a Regionální stálé konference a navrhl jako bod dalšího jednání nastavení 

komunikačního kanálu RSK a komise. 

 

Členka komise Renata Oulehlová – zmínila, že I. pilíř Mechanismu spravedlivé transformace 

je pro nová pracovní místa a podporu území po těžbě uhlí. Nesouhlasí s oddělením soukromého 

a veřejného sektoru pro projekty. Zmínila potřebu zaměstnanosti s přidanou hodnotou. Také 

dodala, že start-upy transformaci nezachrání a města nová pracovní místa tvořit neumí. 

 

Členka komise Gabriela Dostálová – vyjádřila souhlas s paní starostkou Renatou Oulehlovou. 

Stejně jako pan Kubis požaduje příkazní smlouvu a informaci o původních dodavatelích s 

uvedením jaká byla prodleva a jak nebyly splněny podmínky dvou předchozích externích firem.  

 

Předseda komise Petr Třešňák – uvedl, že obsahem jednání komise bude i projít jednotlivé 

projektové fiše včetně nezařazených projektů. 

 

Člen komise Ivan Vrzal – poukázal na skutečnost, že HMG je šibeniční a nebude časový 

prostor pro projednání všech projektů. Vznesl požadavek na poskytnutí dostupných materiálů 

ke kritériím, aby bylo možné se k nim vyjádřit. 

 

 Martin Krištof v reakci na pana Vrzala – uvedl, že HMG se týká strategických 

projektů, které budou uvedeny v PSÚT. Uvedl také, že HMG je indikativní navazuje na 

požadavky MMR 

Předseda komise Petr Třešňák – zmínil, že bod 2 a 4 dnešního programu bude detailněji 

projednán na další schůzce. 



 

Člen komise Radek Novotný – zmínil, že hlavní úkol komise je transformace a řešení projektů 

a energetiky. Dotázal se, jakým způsobem bude řešena energetika. Zda pouze ve vazbě na 

ukončení těžby uhlí nebo jako navázaní na komisi energetiky, která zde fungovala v minulosti.  

Dotaz také směřoval k tomu, zda bude navázáno na komise z předchozích let či nikoliv. Zmínil 

Koncepci snižování emisí a imisí a krajskou energetickou koncepci a dotázal se na jejich 

platnost, a zda bude probíhat revize jejich naplňování. Také dotaz směřoval k tomu, zda zde 

bude prostor i pro strategické věci.  

 Předseda komise Petr Třešňák – reagoval na dotaz a požádal pana Novotného o zaslání 

dotazů v elektronické podobě. Zmínil, že energetiku řeší OŽP, ale je i součástí OP ST a 

má vazbu na  pracovní místa. Uvedl, že předmětem jednání komise bude například MF, 

kde se tématika energetiky řeší. Nabídl možnost pozvat vedení kraje odpovědné za 

oblast energetiky na některé z dalších jednání komise.  

 Člen komise Miloslav Zítka – k dotazu energetiky doplnil, že energetika je důležitá, a 

bude třeba se ji více věnovat. 

 

Předseda komise Petr Třešňák následně ukončil diskuzi a navrhl jednání o dalším termínu 

setkání. Jednohlasně byl odsouhlasen následující termín dalšího setkání na út 16.3.2021 od 

14:30 -16:30 on-line. Poté ukončil jednání  komise. 

 

 

 

ÚKOLY 

 

 

 

 

 

Znění úkolu:  Poskytnutí prezentace firmy AQE všem účastníkům jednání 

Číslo úkolu  

01/21 

Termín splnění 

26.2.2021 

Kdo bude plnit 

Mgr. Věra Kořánová Frimlová 

Znění úkolu:  Poskytnutí příkazní smlouvy s firmou AQE 

Číslo úkolu  

02/21 

Termín splnění  

26.2.2021 

Kdo bude plnit 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Znění úkolu:  Poskytnutí podkladů k metodice výběru strategických projektů 

Číslo úkolu  

03/21 

Termín splnění  

26.2.2021 

Kdo bude plnit 

Mgr. Věra Kořánová Frimlová  

Znění úkolu:  Zaslání dotazů k energetice v elektronické podobě na tajemníka  komise 

Číslo úkolu  

04/21 

Termín splnění  

30.3.2021 

Kdo bude plnit 

Radek Novotný 


