
 

         KARLOVARSKÝ KRAJ 
KOMISE RADY KARLOVARSKÉHO KRAJE 

PRO TRANSFORMACI REGIONU, FOND SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE  
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č. j.: KK/35/KF/21 

U s n e s e n í 

z 8. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro transformaci regionu, Fond 

spravedlivé transformace a energetiku, konaného dne 8. 11. 2021 od 14:00 hod v zasedací 

místnosti 118, budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Přítomni: Ing. Petr Třešňák (předseda komise), Bc. Kateřina Maružánová (odchod v 15:50 h),  

Ing. Radek Novotný (odchod v 15:44 h), Mgr. Marek Stepanov, Alexandr Terek,  

Mgr. Petr Kubis, Gabriela Dostálová (on-line), Daniel Vašíček (on-line),  

Miloslav Zítka (příchod v 14:07 h) 

Omluveni: ak. arch. Martin Pinc, Ivan Vrzal, Renata Oulehlová  

Nepřítomni: Karla Maříková 

Ostatní zúčastnění: Bc. Věra Dimová, Patrik Pizinger, Ing. Petra Lorenzová,  

Ing. Regina Martincová, Ing. Vít Venhoda 

Jednání zahájil v 14:00 hodin a ukončil v 15:55 hodin předseda Komise pro transformaci 

regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku Rady Karlovarského kraje  

Ing. Petr Třešňák. 

Předseda komise přivítal členy a představil přítomné hosty, kterými byli: Patrik Pizinger – člen 

Rady Karlovarského kraje pro regionální rozvoj a projektové řízení, Ing. Petra Lorenzová – 

vedoucí oddělení sekretariát Regionální stálé konference (sRSK), Ing. Regina Martincová – 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství a Ing. Vít Venhoda – vedoucí oddělení EVVO 

a energetiky. Dále byla přítomna Bc. Věra Dimová – předsedkyně odborových svazů 

Regionální rady Českomoravské konfederace, která je na základě usnesení komise č. 2/06/2021 

schváleným stálým hostem komise. 

 

Usnesení č. 1/11/2021 

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku  

 schvaluje účast všech přítomných hostů na jednání v souladu s čl. III., odst. 3 Jednacího 

řádu komisí Rady kraje. 

 

Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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Dále předseda komise seznámil všechny přítomné s navrženým programem a vznesl dotaz na 

doplnění programu. Nikdo neměl návrh na doplnění. 

Program jednání: 

1. Úvod – schválení programu a hostů 

2. Energetický management  

3. Průběh prací na PSÚT 

4. Různé 

Usnesení č. 2/11/2021 

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku  

 schvaluje program 8. jednání komise dne 8. 11. 2021. 

 

Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Na jednání komise se v 14:07 hodin dostavil člen komise pan Miloslav Zítka. 

Následně předseda komise Ing. Petr Třešňák předal slovo Ing. Regině Martincové, která 

představila druhý bod jednání.  

Ing. Martincová uvedla, v jakém stavu je aktuálně energetická koncepce, akční plán a dále 

představila práci odboru životního prostředí a zemědělství ohledně nákupu energií, plánování 

EPC projektů a energetického managementu kraje. Zmínila hlavní problémy ohledně 

energetického managementu, mimo jiné to, že aktuálně není dostupný software, který by 

energetický management dokázal zpracovat dle jejich požadavků, a zároveň by se z něho daly 

data dále používat. Aktuálně má tuto problematiku na starosti energetik kraje, pan Radek 

Chvátal. Energetický management plánují spustit v druhé polovině roku 2022. Komisi bude 

odbor životního prostředí a zemědělství předkládat veškeré materiály týkající se energetického 

managementu předtím, než budou předloženy Radě Karlovarského kraje. 

 

Ing. Radek Novotný zmínil, že bude potřeba vyčlenit prostředky v rozpočtu na aktualizaci 

energetické koncepce a na energetický management. 

 

Usnesení č. 3/11/2021 

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku  

 bere na vědomí informace od Ing. Reginy Martincové týkající se energetického 

managementu Karlovarského kraje,  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje alokovat prostředky na zpracování vstupní 

analýzy hranic energetického hospodářství Karlovarského kraje, 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje zvážit použití programu ELENA. 

 

Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Ing. Regina Martincová a Ing. Vít Venhoda opustili v 14:42 hodin jednání komise. 

  



 

         KARLOVARSKÝ KRAJ 
KOMISE RADY KARLOVARSKÉHO KRAJE 

PRO TRANSFORMACI REGIONU, FOND SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE  

A ENERGETIKU 
  

Předseda komise Ing. Petr Třešňák předal slovo panu Patriku Pizingerovi, aby představil třetí 

bod jednání – průběh prací na Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT).  

Pan Pizinger uvedl, že aktuálně se PSÚT dostal z kreativní fáze do fáze implementační. Nyní 

je potřeba podle tohoto plánu ve spolupráci s řídícím orgánem - Ministerstvem životního 

prostředí - připravit podobu budoucího operačního programu tak, jak by měl být předložen 

Evropské komisi. Partnerem pro Ministerstvo pro místní rozvoj je sekretariát Regionální stálé 

konference a Regionální stálá konference jako taková. Další jednotlivé kroky zpracovává odbor 

regionálního rozvoje ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání p.o. (KARP) 

a Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje. Plán prošel mezirezortním 

připomínkovým řízením a byl poskytnut Evropské komisi. 

Otázkou nyní je, jak bude s plánem zacházeno na vládní úrovni. Nyní už víme, že generelní 

(národní) plán pro transformaci nebude obsahovat celý PSÚT Karlovarského kraje, spolu 

s plánem Ústeckého a Moravskoslezského kraje, ale jen některé teze z těchto plánů. Jinak by 

nebylo možné dodržet požadavky na rozsah plánu dané Evropskou unií.  

Aktuálně jsou teď připravovány zastřešující projekty Karlovarského kraje (dříve nazývané jako 

grantová schémata) rozdělené do oblastí: Podnikání, Digitální inovace, Lidé a dovednosti. 

Následně se budou nastavovat ještě tematické výzvy a finanční nástroje. K celému programu 

aktuálně běží proces SEA (posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí), který by měl být 

ukončen na konci roku 2021. S výzvami snad můžeme počítat na příští rok touto dobou. 

Na závěr své řeči pan Pizinger navrhl, zda by se mohl stát on a Ing. Lorenzová stálými hosty 

komise. 

 

Usnesení č. 4/11/2021 

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku  

 bere na vědomí informace týkající se aktuálního stavu přípravy PSÚT od pana Patrika 

Pizingera. 

 

Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 1 Nehlasoval 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Pan Patrik Pizinger a Ing. Petra Lorenzová opustili v 15:37 hodin jednání komise. 

Předseda komise přistoupil k bodu programu č. 4 Různé. 

Slovo si vzala paní Gabriela Dostálová, která dala návrh na usnesení, že komise žádá Radu 

Karlovarského kraje o předložení všech 46 projektů, které sekretariát RSK KVK obdržel 

v rámci Veřejné výzvy k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci Operačního 

programu Spravedlivá transformace (OPST). Požádala, jestli může komise o tomto hlasovat. 

Ing. Radek Novotný odešel v 15:44 hodin z jednání komise. 
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Usnesení č. 5/11/2021 

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku  

 žádá Radu Karlovarského kraje o předložení všech 46 projektových záměrů 

(potenciálních strategických projektů), které byly předloženy na základě Veřejné výzvy 

k předkládání potencionálních strategických projektů v rámci OPST. 

 

Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Dále paní Dostálová navrhla hlasovat o tom, že by měl být předložen i jmenný seznam 

hodnotitelů předložených projektových záměrů. Zmínila, že členové komise podepisovali 

mlčenlivost. 

K návrhu paní Dostálové se připojil Mgr. Petr Kubis, který doplnil, že by ho zajímala hlavně 

odbornost hodnotitelů. Paní Dostálová zmínila i důležitost informace o tom, podle jakého klíče 

byly předložené projekty přiřazeny konkrétním hodnotitelům. 

Předseda komise podoktnul, že si není jistý, že tuto informaci může komise vyžadovat a navrhl 

toto hlasování odložit na příští komisi. Pan Daniel Vašíček se k názoru pana předsedy připojil. 

Mgr. Kubis navrhl, že když Rada KK nebude moci z nějakého důvodu jména hodnotitelů 

komisi předložit, aby komisi zdůvodnila, proč tomu tak je. S tím souhlasila i paní Dostálová. 

Pan Miloslav Zítka zmínil, že nerozumí tomu, proč toto téma musíme řešit na komisi, když se 

to samé řešilo na posledním zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje a odpovídal na to pan 

hejtman. 

Paní Dostálová na to odvětila, že zastupitelstvo je veřejné. Komise veřejná není a tím, že 

členové podepsali mlčenlivost, tak by tyto informace nemohli nikde zveřejnit. 

Předseda komise uvedl, že to bere tak, že každý má právo na svůj názor, a zahájil hlasování. 

Tento návrh byl rozdělen do dvou jednotlivých usnesení. 

 

Usnesení č. 6/11/2021 

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku  

 žádá Radu Karlovarského kraje o předložení informací o počtu a odbornosti 

hodnotitelů všech 46 projektových záměrů předložených k OPST a klíče, podle kterého 

byly jednotlivé projekty k hodnotitelům přiřazeny. 

 

Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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Usnesení č. 7/11/2021 

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku  

 žádá Radu Karlovarského kraje o předložení jmenného seznamu hodnotitelů všech 

46 projektových záměrů předložených k OPST. V případě nesplnění této žádosti, 

komise požaduje zdůvodnění. 

 

Hlasování: Pro 2 Proti 1 Zdrželo se 5 Nehlasoval 0 

USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO 

Bc. Kateřina Maružánová odešla v 15:50 hodin z jednání komise. 

Předseda komise navrhl pana Patrika Pizingera a Ing. Petru Lorenzovou schválit jako stálé hosty 

komise na všechna další jednání. Zároveň předal informaci, že Ing. Květa Hryszová – vedoucí 

odboru řízení projektů, která byla schválena stálým hostem komise na základě  

2. jednání této komise dne 16. 3. 2021, už dále nechce být stálým hostem, protože tato komise 

pod její odbor organizačně již nespadá. 

 

Usnesení č. 8/11/2021 

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku  

 schvaluje Ing. Petru Lorenzovou a pana Patrika Pizingera stálými hosty komise,  

 ruší pozici stálého hosta pro Ing. Květu Hryszovou. 

 

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

Předseda komise ukončil jednání v 15:55 hodin. 

 

V Karlových Varech, dne  10. 11. 2021 

 

Zapisovatelka: Ing. Petra Skálová 

 

 

 Ing. Petr Třešňák, v.r. 

                                                                                                předseda komise             


